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3

Bevezető
Jelen dokumentum Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának
„Működési

az

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0037

folyamatok

Önkormányzatánál”

optimalizálása

elnevezésű

projekt

számú,

Erzsébetváros

számmal

megvalósuló

szervezetfejlesztési projekt keretében „A települési közszolgáltatások
összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem
önkormányzati

bevonásával”

szolgáltatásnyújtók

című

tanácsadási

terület kapcsán megtartott két vezetői konzultáción a tanácsadó és a
résztvevők

által

feltárt

helyezet

elemzését,

valamint

a

megfogalmazott javaslatokat foglalja össze.
A megtartott két vezetői konzultáció keretében olyan csoportos
tanácsadási rendezvényre került sor, ahol a műhelymunka keretén
belül

helyzetelemzés

feltérképezték

az

készült,

melynek

önkormányzat

során

tulajdonában

a

résztvevők

álló

gazdasági

társaságok, valamint a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Iroda nem önkormányzati szolgáltatásnyújtóinak a körét, valamint
javaslataikat,

észrevételeiket

fogalmazták

meg

a

jelenlegi

megoldásokkal kapcsolatban. Jelen dokumentum a megtartott két
vezetői konzultáció eredményeit foglalja össze.
A

témakörben

megtartott

két

vezetői

konzultáción

először

a

résztvevők - a tanácsadó kezdeményezésére – az önkormányzati
tulajdonú

gazdasági

társaságok

által

igénybe

vett

nem

önkormányzati szolgáltatásnyújtások körét igyekeztek feltérképezni,
majd ugyanezt a feladatot végezték el a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ tekintetében, végül a rendezvények
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résztvevőinek javaslatait, elképzelésit igyekeztek összefoglalni az
érintett témakörben.
I. Fejezet
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok nem
önkormányzati szolgáltatásnyújtóktól igénybe vett
szolgáltatásainak köre
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működéséről a
Polgármesteri

Hivatal

Belső

ellenőrzése

kockázatelemzéssel

alátámasztott elemzést végez, és jelentést készít. Éves terv alapján
végzi a tevékenységét, kockázatelemzés alapján végzi el. 5 évre
vonatkozó startégiai terv alkot, amiben sorrendbe állítja, hogy
milyen szolgáltatásokat kell elvégezniük a gazdasági társaságoknak.
Ennek alapján mátrix-ot állítanak fel és súlyozzák, 15 pontból álló
kockázatokra.
Az

EVIKVÁR

vezetésével

működő

holding

egyik

kiemelkedő

társasága az ERVA Nonprofit Zrt. Az EVIKVÁR holding (EVIKVÁR,
EVIKINT, EVIKLAK, ERVA) munkavállalói felett a munkáltatói jogokat
a holding vezetője gyakorolja. A társaságok működéséről éves
beszámolók készülnek, amelyeket megvitatnak a Képviselő-testület
illetékes bizottságai, a gazdasági társaságok egyes kérdéseiben
pedig a Képviselő-testület dönt. A szakbizottság a jegyzőn keresztül
tud kérni információkat és anyagokat a gazdasági társaságokról. A
gazdasági társaságok teljesítési igazolásait a Városgazdálkodási
Iroda

fogadja

Önkormányzat

el,

a

Pénzügyi

úgynevezett

Iroda

bonyolítói

felülvizsgálatával.
keretszerződést

köt

Az
a

szolgáltatókkal. Az ERVA alapvetően a kerületi köztisztasággal,
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járdatakarítással és hulladékgazdálkodással foglalkozik, és saját
gépparkkal rendelkezik. Ugyanakkor az ingatlanokkal kapcsolatosan
igénybe kell vennie olyan nem önkormányzati szolgáltatók által
kínált szolgáltatásokat is, amelyeket saját gépparkkal nem tudna
megoldani.
ERVA Nonprofit Zrt.
Az ERVA Nonprofit Zrt. jelenleg:
- beruházás,

felújítás

tárgykörben

10

db

vállalkozási

szerződéssel rendelkezik, 197 millió Ft értékben;
- karbantartás

(javítás)

tárgykörben

1

db

vállalkozási

vállalkozási

szerződéssel

megbízási

szerződéssel

szerződéssel rendelkezik, 65 millió Ft értékben;
- szolgáltatás

tárgykörben

8

db

rendelkezik, 22 millió Ft értékben;
- szolgáltatás

tárgykörben

7

db

rendelkezik, 62 millió Ft értékben;
- szolgáltatás tárgykörben 6 db egyéb szerződéssel rendelkezik,
10 millió Ft értékben;
- karbantartás (javítás) tárgykörben 2 db egyéb szerződéssel
rendelkezik, 52 millió Ft értékben
nem önkormányzati szolgáltatásnyújtóktól.
ERöMŰHÁZ Nonprofit Kft.
Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-nek, mint 100%-os önkormányzati
tulajdonú gazdasági társasági formában működő, közművelődési
önkormányzati feladatokat ellátó szereplőnek az Önkormányzattal
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van

együttműködési

megállapodása,

amelyben

meghatározásra

került az ellátandó feladtok köre, illetve az Önkormányzat által
nyújtott költségvetési támogatás. Éves beszámolót készít, kötelező
önkormányzati feladatot lát el, amely a közművelődés kérdéskörébe
tartozó feladatot lát el.
Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. jelenleg:
- a 0-500 ezer Ft értékű szerződései körében: szolgáltatás
igénybevételére

vonatkozón
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db

vállalkozási;

eszközbeszerzésre vonatkozóan 1 db vállalkozási; szolgáltatás
igénybevételére

vonatkozóan

25

db

egyéb

szerződéssel,

valamint 4 db. együttműködési megállapodással rendelkezik.
- az

500

ezer-1

millió

Ft

értékű

szerződései

körében:

szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 3 db vállalkozási, 1 db
egyéb

szerződéssel

és

1db

együttműködési

szerződéssel

rendelkezik;
- az

1

millió

Ft-5

millió

Ft

értékű

szerződések

körében:

szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 8 db vállalkozási, 1 db
megbízási és 1 db egyéb szerződéssel rendelkezik;
- az

5

millió-15

millió

Ft

értékű

szerződések

körében:

szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, 1 db vállalkozási
szerződéssel rendelkezik
a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal összefüggésben.
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Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.
Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. – előtte ETV Kht.-ként
működött úgy, hogy a televízió, és az újság készítésére külön
szervezettel. külön szerződést kötött az Önkormányzat. Itt is
beszámoló készül, a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal való
szerződéses állományról itt lehetnek információk. Az Önkormányzat
együttműködési szerződést köt minden évben a Kft-vel, annak
működésére vonatkozóan, ahhoz forrást rendel hozzá költségvetési
soron,

majd

pedig

minden

évben

ellenőrzi

a

szerződésben

meghatározott szolgáltatások ellátását. Éves szinten több százmillió
Ft

a

költségvetése,

szerződéses

és

8

kapcsolataiból

állandó

munkatárssal

megszerzett

dolgozik.

információk

A

alapján

azonosítható be a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal való
kapcsolata.
Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. jelenleg:
- 9 db vállalkozási szerződéssel rendelkezik, 32.036.004 Ft
értékben;
- 17 db megbízási szerződéssel rendelkezik, 393.549.144 Ft
értékben;
- 1

db

együttműködési

megállapodással

rendelkezik,

0

Ft

értékben;
- 4 db egyéb szerződéssel rendelkezik, 3.132.000 Ft értékben,
nem önkormányzati szolgáltatásnyújtóktól.
A szerződések közül 30 db vonatkozik valamilyen szolgáltatás
igénybevételére és 1 db karbantartásra, javításra.
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Erzsébetváros Kft.
Az Erzsébetváros Kft. sokáig a Kultúra utcája projekt gazdája volt,
most különböző új projekteket visz, illetve továbbra is ez a társaság
végzi a Kultúra utcája projekt fenntartási szakaszát. A rendezvények
kapcsán és az Önkormányzattal való egyeztetés alapján nem
kaptunk információt a Kft. által igénybevett szolgáltatások köréről.
Közterület-felügyelet
A Közterület-felügyelet önálló gazdálkodási intézményként látja el
feladatait, amelyek a térfigyelő-rendszer működtetése, közterületiparkolási szabálysértések kezelése, a kerékbilincseléssel kapcsolatos
ügyek kezelése. Részben önfenntartók, mert a parkolási bírságból
működnek. Mintegy 80 fő dolgozik a közterület-felügyeletnél.
A Közterület-felügyelet jelenleg:
-1

db,

beruházásra

vonatkozó

vállalkozási

szerződéssel

vállalkozási

szerződéssel

rendelkezik, 11.430.000 Ft értékben;
-2

db,

karbantartásra

vonatkozó

rendelkezik, 2.504.060 Ft értékben;
-5

db,

szolgáltatás

igénybevételére

vonatkozó

vállalkozási

szerződéssel rendelkezik, 7.960.050 Ft értékben;
-3

db,

szolgáltatás

igénybevételére

vonatkozó

megbízási

szerződéssel rendelkezik, 8.350.000 Ft értékben;
-1

db,

karbantartás

igénybevételére

vonatkozó

szerződéssel rendelkezik, 137.274 Ft értékben;
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egyéb

- 32

db,

szolgáltatás

igénybevételére

vonatkozó

egyéb

szerződéssel rendelkezik, 19.035.096 Ft értékben;
- 1 db, eszköz igénybevételére vonatkozó egyéb szerződéssel
rendelkezik, 1.127.856 Ft értékben,
nem önkormányzati szolgáltatásnyújtóktól.
II. Fejezet
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által
igénybe vett, nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók által
végzett szolgáltatások
A tanácsadó mindenekelőtt arra törekedett, hogy tisztázza a
jelenlévőkkel a Bischitz helyét az Önkormányzat szervezeti és
intézmény irányításában, amelyet az alábbi ábra
igyekezett

megtenni.

Ennek

kapcsán

elsősorban

segítségével
azt

kívánták

tisztázni a vezetői konzultáció résztvevői a tanácsadó segítségével,
hogy mely feladatokhoz kötődően és milyen nem önkormányzati
szolgáltatásokat vesz igénybe a Bischitz.
1. ábra:

Az

Erzsébetvárosi

Önkormányzat

ábrája
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szervezetirányítási

A

nem

önkormányzati

szolgáltatásnyújtók

által

igénybe

vett

szolgáltatások utolsó nagy körét a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Bischitz) veszi igénybe. A
tanácsadó a két vezetői konzultáció során, a Bischitz szervezeti és
működési

szabályzatában

található

organogram

segítségével

a

résztvevőkkel közösen áttekintette a Bischitz rendkívül szerteágazó
feladat és hatásköreit. Ennek kapcsán kitért arra, hogy a jelen
projekt egy előző állomásán részletesen elemzésre került a Bischitz
működése,

amelynek

eredményeként
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akkor

egy

gyors

SWOT

elemzésre is sor került. Tanácsadó az alábbiak szerint ismertette a
SWOT elemzés megállapításait:
táblázat: a Bischitz működésének SWOT elemzése

1.

ERŐSSÉGEK
- a

szociális

GYENGESÉGEK
ügyek

egységes -

kezelésének lehetősége

-

- egységes kép kialakítása az adott
ezáltal

személyről,
átfogó

és

túl nagy területet fog át
szerteágazó feladatkör
Beszerzés területén a túl alacsony

családról,

összeghatár

egységes

gördülékeny munkavégzést

problémakezelés

- az

akadályozza

Önkormányzattal

kommunikáció

és

a
való

információ-

áramlás sok esetben lassú és
nehézkes,
- az Önkormányzattól való távolság
miatt

kevésbé

átlátható

a

tevékenysége

LEHETŐSÉGEK
-

VESZÉLYEK

Az egységes problémakezelési -

Túl

lehetőség

foglalkoztatottak

jobb

kihasználásával,
legális

törvényes,

nagy

területet

fog
száma

át,

a
is

jelentős, így nehezen átlátható

adatfelhasználással

rendszer.

kényelmesebbé, gyorsabbá, és -

Széttagoltan,

ember

működik, ami szintén nem erősíti

közelibbé

tehető

az

ügyintézés

több

az átláthatóságot.

Saját készítésű táblázat
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telephelyen

Bentlakásos otthonok fenntartása, idősellátási étkeztetés
biztosítása
A

Bischitz,

mint

intézmény

látja

el

a

bentlakásos

otthonok

fenntartását is. Itt úgynevezett ágazati beszámoló keretében az
ellátási

szerződésben

meghatározott

feladatok

elvégzéséről

is

beszámoló készül a Képviselő-testület számára. Itt a Bischitz az
idősellátási

étkeztetés

lebonyolításában

vesz

igénybe

nem

önkormányzati szolgáltatásokat. A mosással, mosatással kapcsolatos
feladatokat azonban a Bischitz intézményen belül el tudja látni.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ugyancsak nem önkormányzati szolgáltatásnyújtót vesz igénybe a
jelzőrendszeres

házi

segítségnyújtással

kapcsolatos

feladatok

ellátásában.
Közoktatással kapcsolatosan ellátott feladatok
Az oktatás államosítása kapcsán részben a Bischitz-hez kerültek
feladatok,

részben

ez

megnövelte

a

létszámot,

amire

az

Önkormányzatnak áldoznia kellett. Az óvodák szakmai felügyeletét a
Humánszolgáltató iroda látja el, vezetőiket az Képviselő-testület
nevezi ki. A bölcsődék vezetőit a Bischitz igazgatója nevezi ki. A
Bischitz míg az óvodák esetében gazdasági-pénzügyi feladatokat lát
el, és a szakmai felügyelet az Önkormányzatnál van, addig a
bölcsődék esetében szociális jellegű feladatellátásról van szó.
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A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató irodája részéről a szociális
területért felelős személy tartja a kapcsolatot egyrészt a Bischitz
egészségügyért,

gyermekvédelmi

és

családi

szolgáltatásokért,

valamint az idősellátásért felelős helyettesével.
A tanácsadó ezen felül, az alábbiak szerint az Önkormányzat által
rendelkezésére bocsátott adatok segítségével érdemi információhoz
tudott jutni azt illetően, hogy mely körben, milyen típusú és
nagyságrendű szerződésekkel rendelkezik jelenleg a Bischitz, nem
önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal.
III.Fejezet
A rendezvényeken elhangzott javaslatok, észrevételek
A rendezvényeken részt vett nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók
arra tettek javaslatot, hogy az Önkormányzat alakítson ki olyan
pályázati rendszert, amelyben a közvetlenül az Önkormányzattal
szerződésben

álló

nem

önkormányzati

alapfeladatuk

ellátásán túl

szolgáltatásnyújtók

is pályázhatnának

az

egyéb feladatok

elvégzését biztosító forrásokra. Példaként hozták fel, hogy a VI.
kerületben

tavasszal

és

ősszel

vannak

pályázatok,

kulturális

tevékenységekre is lehet pályázni.
A

rendezvényeken

szolgáltatásnyújtók

résztvevő

képviselői

nem

észrevételként

önkormányzati
fogalmazták

meg,

hogy tapasztalatuk szerint nagyon feszített az önkormányzati irodák
létszáma, és nem mindig az optimális feladat ellátási, sokkal inkább
a költséghatékonysági szempontok érvényesültek. Az összevonások,
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integrációk szerintük is eredményezhetnek költséghatékonyságot, de
azt a kérést fogalmazták meg, hogy minőségi visszaesés ne legyen
mögötte.
A rendezvényen részt vett nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók
képviselői javaslatként fogalmazták meg a szolgáltatásnyújtókkal
való erőteljesebb szakmai kapcsolattartás. Álláspontjuk szerint ideje
volna összevetni az igényeket és a nyújtott szolgáltatások körét.
Álláspontjuk

szerint

a

rászorulók

száma

megemelkedett,

az

ügyfélszám megemelkedett, ugyanakkor az Önkormányzat által
nyújtott feltételrendszer több elemében nem alkalmazkodott ehhez,
pl. forrásoldalon sem. A szolgáltatási környezet kezd jelentősen
átalakulni, ennek a felülvizsgálatát el kellene végezni.
A rendezvényen részt vett nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók
képviselői javaslatként fogalmazták meg, hogy az Önkormányzatnak
a társadalomban ezekben az években bekövetkező változásokra
gyorsabban kellene reagálni.
Javaslatot

tettek

olyan

tartalékkeret

létrehozására,

amelyben

különböző pályázatok kerülhetnének kiírásra, amelynek keretében a
megváltozott

feltételrendszert

figyelembe

vevő,

innovatív

projekteket lehetne és kellene megvalósítani.
Arra tettek továbbá javaslatot, hogy a prevencióra kellene helyezni a
hangsúlyt. Gyorsabb reakciók, erőteljesebb prevenció kellenének,
hogy

a

kerületi

lakosok

közül

minél

reménytelenül kiszolgáltatott helyzetbe.
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kevesebben

kerüljenek

Végül fontosnak nevezték a szociális területen a Bischitz és a nem
önkormányzati szolgáltatásnyújtók közötti információs átjárhatóság
javítását, az információk komplex kezelés. Észrevételezték, hogy
több esetben nincs képük egymásról az egyes elemeknek.
IV. Fejezet
Az intézményi feladat-ellátás és finanszírozás átalakítására,
költséghatékonyabbá tételére vonatkozó javaslatok

1. Javaslat: az Önkormányzat alakítson ki olyan pályázati
rendszert, amelyben a közvetlenül az Önkormányzattal
szerződésben álló, nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók
az alapfeladatuk ellátásán túl is pályázhatnak egyéb, pl.
kulturális feladatok elvégzését biztosító forrásokra.

2. Javaslat: Az Önkormányzat átfogóan világítsa át a nem
önkormányzati
szolgáltatások
társadalmi

szolgáltatásnyújtók
körét,

és

igényekkel,

vesse

által

össze

változásokkal.

a
Az

nyújtott

megváltozott
átvilágítás

terjedjen ki a rendelkezésre álló források hatékonyabb
felhasználásának lehetőségeire és a megváltozott társadalmi
igények

pontos

felmérésére

a

költséghatékony

önkormányzati szerepvállalás elősegítése érdekében
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3. Javaslat:

Az

Önkormányzat

hozzon

létre

olyan

tartalékkeretet, amelyben különböző pályázatok kerülnének
kiírásra,

amelynek

feltételrendszert
kerülnének

keretében

figyelembe

a

vevő,

megvalósításra,

megváltozott

innovatív

a

nem

szolgáltatásnyújtókkal

egyeztetésben,

hatékonyságnövekedést

tenne

lehetővé

projektek

önkormányzati
ez

további

a

források

felhasználását illetően.

4. Javaslat:

Az

Önkormányzat

kezdeményezzen

átfogó

egyeztetést annak érdekében, hogy a Bischitz keretében,
illetve

a

nem

önkormányzati

szolgáltatásnyújtók

által

ellátott szociális feladatokat végző szervek és szervezetek
közötti

információáramlás

miként

javítható,

hogyan

teremthető meg, hogy ezek a szervezetek pontosan lássák
és tudjanak egymás munkájáról, és egységesen tudják
kezelni

az

egyes

személyekre,

családokra

vonatkozó

szociális feladatokat. A sikeres egyeztetéssel hatékonyabbá
lenne tehető a feladatellátás, amely jelentősen érinthetné a
szociális

célokra

rendelkezésre

hatékonyabb felhasználását is.
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álló

finanszírozás

5. Javaslat: Az Önkormányzat a jövőben helyezzen nagyobb
hangsúlyt a gyorsabb reagálásra, illetve erősítse a preventív
szolgáltatások körét annak érdekében, hogy megelőzze a
veszélyeztetett

kerületi

személyek,

családok

teljes

kiszolgáltatottságát, ezzel olyan, jövőbeni finanszírozási
kötelezettségeket előzve meg, amelyek hosszabb távon
jelentős

kiadásnövekedéssel

járnának.

A

tárgykörre

vonatkozó kiadások jelentős növekedésének, sőt, esetleges
csökkenésének legfontosabb útja a prevenció, ezért javasolt
átfogó prevenciós programok kidolgozása ezen a területen.
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