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 Monor Város Polgármesteri Hivatalának Komplex Szervezetfejlesztése

A projekt stratégiai döntéshozó szerve, Monor Város Képviselő Testülete a megbízó, Magasi 
János polgármestere vezetésével. 

A projektet irányító operatív teamben a szakmai feladatok irányításáért, a szakmai termékek 
megvalósításáért  és  termékek  szakmai  tartalmáért,  valamint  a  projekttel  kapcsolatos 
községen  belüli  szervező  munkáért  és  koordinációért  Monor  Város,  míg  a 
projektmenedzsment  módszertani  eszközök  alkalmazásáért,  a  projektdokumentációért, 
valamint  a  külső  kapcsolattartásért  (VÁTI,  szerződéses  partnerek)  koordinációért  a 
projektmenedzser vállalt a felelősséget. 

Az  operatív  team  rendszeresen  ülésezett,  és  a  pályázatban  meghatározott  ütemtervben 
foglalt  feladatok  végrehajtását  irányította,  és  kontrolálta  a  projekt  végrehajtását,  a 
szerződések betartását, módszertani, egyeztető és státuszmegbeszélő üléseket tartott.

Szervezeti ábra
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Szerepkörök, feladatok és felelősségi körök

Szerepkör Név Feladat Felelősség
Megbízó Pogácsás 

Tibor
• Projekt stratégiai 

irányítása.
• Célrendszer 

elfogadása, célon 
tartás felügyelete.

• Projektben résztvevők 
megbízása.

• Elfogadja a projekt 
tervet, biztosítja a 
projekt emberi és 
pénzügyi erőforrásait.

• Felügyeli a projekt 
szakmai 
lebonyolítását.

• Felső szintű 
konfliktuskezelés.

• Az elkészített 
végtermékek 
elfogadása.

• Projekt 
eredményessége.

• Rész- és végtermékek 
jóváhagyása.

• Projekt belső 
költségeinek nyomon 
követése.

Projektvezető Schweierné 
Juhász 
Katalin

• Projekt szakmai 
irányítása és kontrollja

• A szakmai termékek 
kontrollja.

• A projektben részt vevők 
kiválasztása

• Projekt dokumentáció és 
adminisztrációs rend 
kialakítása és 
fenntartása.

• Döntés-előkészítési 
folyamatok koordinálása.

• A projekt teljes körű 
adminisztrációs 
támogatása. 

• Projektben résztvevők 
szervezése.

Projektmenedzser Hrivnák 
Andrea • Projekt menedzsment 

struktúrák felállítása
• Projektterv karbantartása
• Projekt dokumentáció
• Projekt kontrolling, 

adminisztráció
• Kapcsolattartás 

koordináció a 
Közreműködő 
Szervezettel

• Kapcsolattartás 
koordináció a Projekt 
dokumentáció és 
adminisztrációs rend 
kialakítása és 
fenntartása.

• Projekt módszertan 
számonkérése, 
betartatása.

• Projektterv aktualizálása
• Határidők betartatása.
• Beszállítók kontrollja
• Beszámolók, jelentések 

elkészítése
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