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Bevezetés

Jelen dokumentum összegzi az ÁROP-3.A.2-2013-0037 pályázat Államreform
Operatív Program keretében megvalósult „Működési folyamatok optimalizálása
Erzsébetváros Önkormányzatánál” szervezetfejlesztési projekt keretében
lebonyolított rendezvények tapasztalait, azokat a kontrollpontokat, amelyek
képesek átfogó képet adni a projekt egyes témáira vonatkozóan elvégzett
munkáról.

2

I. ÁROP-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Középmagyarországi régióban című pályázatában vállalt és megvalósított intézkedések
felülvizsgálata.
A

szervezetfejlesztés

megvalósulását

bemutató

tanulmány

elkészült,

melyben

megvizsgálásra került, hogy az elérni kívánt cél teljesült-e az elmúlt időszakban, és ha
igen, akkor milyen módon. A dokumentumban végigvették az akkori projekt minden
főbb javaslatát, és azok alapján rögzítették a tapasztalatokat.

II. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a
kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új
feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell
kidolgozása,
felülvizsgálata,
átszervezése,
a
gazdasági
társaságok
tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok
kidolgozása és megvalósítása.
Helyzetfeltárás fázis:
1. vezetői konzultáció: az önkormányzati feladatok körének meghatározása
2. vezetői konzultáció: az erzsébetvárosi intézmények és önkormányzati társaságok
körének

és

az

általuk

ellátandó

meghatározása
3.

vezetői

konzultáció:

helyzetfeltárás,

a

lehetséges

felmerülő
problémák

azonosítása, SWOT elemzés az
egyes intézményeket, gazdasági
társaságokat illetően, a SWOT
elemzésben

feltárt

tényezők

elemzése, priorizálásra megfelelő
szempontrendszer összeállítása.
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feladatok

körének

4. vezetői konzultáció: helyzetfeltárás pontosítása, a SWOT elemzésben feltárt tényezők
értékelése, priorizálása
Javaslatok megfogalmazása:
1. workshop: Javaslatok megfogalmazása, a helyzetfeltárási fázis során fontosnak
értékelt területekre vonatkozóan
2. workshop: Megoldási javaslatok kidolgozása – fókuszban az
egyes intézmények, gazdasági társaságok és az
önkormányzat kapcsolata
3. workshop: A javaslatokkal összhangban lehetséges megoldások kidolgozása, különös
figyelemmel az eddig fel nem tárt területekre (ellenőrzés funkció)
4. workshop: A megoldásokra vonatkozó javaslatok véglegesítése

1. vezetői konzultáció
Az első műhelymunkán bemutatásra került az ÁROP pályázat, majd áttértek az első
témakör tartalmára és jelentőségére. Ebben a fázisban fontos szerepet kapott az elmúlt
évek jogalkotásában jelentősen megváltozott önkormányzati feladatellátás tisztázása,
áttekintése. Ezt követően ismertették a tanácsadási folyamat tervezett menetét, illetve
megállapodtak abban, hogy az első alkalom egyik fő célja maga a folyamat finomítása, az
ütemezés pontosítása annak érdekében, hogy a kitűzött célok megvalósulását biztosítani
tudják.

2. vezetői konzultáció
A második műhelymunkán számos új érintett vett részt,
ezért ismételten az ÁROP szervezetfejlesztési projekt
bemutatásával

kezdték,

azon

belül

a

támogató

infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatát
tárgyalták, illetve ismertettük az önkormányzat által
megfogalmazott fókuszterületet. Ismertették a
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tanácsadási folyamat az első alkalommal pontosításra került tervezett menetét, majd az
erzsébetvárosi intézmények és gazdasági társaságok köre és az általuk ellátott,
kiszervezett önkormányzati feladatok ellátása került meghatározásra.

A műhelymunka nagy része a korábban meghatározott feladatkörök szerint az egyes
intézmények és gazdasági társaságok feladataira és jellemzőire koncentrált. Már ebben a
fázisban megfigyelhető volt, hogy a csoport tagjai aktívan vettek részt a konzultációban,
a rendelkezésükre álló ismereteket megosztották a tanácsadóval, és általánosságban
elmondható, hogy a csoport tagjaiban érzékelhető volt a jobbítási szándék, igyekeztek
sok információt adni, ötleteket generálni és együttműködni, ugyanakkor megfigyelhető
volt, hogy a tervek megvalósulásába vetett hitük – elmondásuk szerint korábbi
tapasztalataik miatt – nem erős.

A 2. vezetői konzultáción beazonosításra kerültek az önkormányzati intézmények, illetve
az önkormányzat által tulajdonolt gazdasági társaságok, illetve meghatározásra kerültek
azok a feladatok, amelyeket kiszervezte az önkormányzat.

3. vezetői konzultáció
A konzultáción első lépésben az előző napi eredményeket összegezte a tanácsadó,
illetve a résztvevők feladata volt a véglegesen összeállított SWOT elemzés összefoglalása, átismétlése, az esetleges fennálló értelmezési bizonytalanságok további
kiszűrése. A konzultáció során hangsúlyos volt a tanácsadó által ismertetett
módszertanok megértése, elsajátítása, megbeszélése és közös alkalmazása a projekt
előrehaladása érdekében. A tanácsadó által ismertetett módszertanok, koncepciók célja
a folyamatmenedzsment alapjainak megértése, elsajátítása volt.
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Ide értik azt a részcélt, hogy az elsajátítottakat a nap folyamán a gyakorlatban is
alkalmazni tudják a résztvevők, de célkitűzés volt olyan módszertanok átadása,
amelyeket a résztvevők hasznosítani tudnak későbbi munkájuk során is.

4. vezetői konzultáció
A konzultáció célja volt, hogy olyan szempontokat találjanak a résztvevők, melyek
alapján prioritási sorrendet alakíthatnak ki a javasolt területek között. A felállított
rangsor a további folyamathoz inputot képezhet – szem előtt tartva a támogató
infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok témakörét és célját.

1. workshop

Az alkalom elején összefoglalták a vezetői konzultációk eredményeit, minden
csoporttagot azonos információval láttak el, mely megteremtette az alapot a további
munkára. A munka során végig szem előtt tartották a fő célkitűzést, a cselekvési tervek
kidolgozását. A vezetői konzultációk során kidolgozott SWOT analízisben szereplő
tárgykörök megvalósíthatósági szempontból történő priorizálásáig jutott a csoport,
innen folytatták a megkezdett munkát. Ezt követően a kiemelt témák mentén haladtunk
végig. Megállapodtak abban, hogy az első workshopon a legnagyobb közművelődési
feladatokat ellátó önkormányzati gazdasági társaságot, az ERöMŰVHÁZAT érintő
tárgykörökre koncentrálnak. Az egyes témák tárgyalásakor első lépésként átismételték a
korábban már felmerült kapcsolódó javaslatokat. Ezeket pontosították, értékelték, illetve
további ötleteket generáltak. Mindezek közül kiválasztották a cselekvési terv
kidolgozására leginkább alkalmasakat. A kiválasztás szempontrendszereként alkalmazták
a korábban a SWOT kapcsán közösen megállapított szempontokat, ám a döntési
folyamatban a megvalósíthatóság, mint tényező nagyobb hangsúly kapott a többinél,
köszönhetően a csoport érzékelhető eredményre törekvésének.
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2. workshop

Az alkalom elején folytatták a fejlesztési tervek kidolgozását a SWOT témáinak az előző
workshop során még nem érintett részére vonatkozóan. Előbb a korábban már
esetlegesen felmerült, ide kapcsolódó javaslatokat dolgozták fel sorban, majd folytatták
az ötletgenerálást. Végül a tanácsadó és a projekt csoport közösen kiválasztotta, mely
terület érdemes arra, hogy cselekvési tervet dolgozzanak ki belőle. A kiválasztás
szempontrendszere

elsődlegesen

a

SWOT

értékelés

során

már

használt

szempontrendszer volt, ugyanakkor a használt szempontok közül a megvalósíthatóság
egyértelműen kiemelt szerepet kapott. A SWOT elemzés fejlesztési területei után
áttértek a Bischitz-re vonatkozó témakörökre. Ehhez használtuk a SWOT erre vonatkozó
megállapításait. A felsorolt javaslatokra elsősorban az önkormányzat munkatársai tudtak
reagálni: több esetben kiderültek olyan további információk, mely alapján az adott
javaslat némileg módosult, ami a műhelymunka egy értékes eredményét képezi. Ehhez
kapcsolódóan osztották meg az önkormányzat munkatársai azokat az akciókat, melyeket
az elmúlt egy évben foganatosítottak, illetve melyek folyamatban vannak annak
érdekében, hogy a tanulmányban említett fejlesztendő területeken javulást érjenek el.
Azonosítottak ugyanakkor olyan témaköröket, melyekre vonatkozóan még nem történt
cselekvő lépés, és ezen témakörökre vonatkozóan megtárgyalták és rögzítették a
javaslatokat és konkrét, cselekvő lépéseket.
3. workshop

Az konzultációk és workshop-ok során hangsúlyozott, a
Magyary Zoltán szervezetfejlesztési módszertanban is
szereplő PDCA logika teljes körűvé tétele, így a tervezési
szakaszt megvizsgálva (vezetői konzultációk és 1. és 2.
workshop), a majdani megvalósítást követő ellenőrzés és
beavatkozás folyamatának megismerése és körüljárása.
Ennek érekében cél volt az eredmények értékelésére
rendelkezésre álló módszertan alapozó megismerése és
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primer alkalmazása, az ebből levonható következtetések értelmezése. A konzultációk és
a workshop-ok eddigi eredményeit figyelembe véve vonható le az a következtetés,
miszerint az önkormányzat számára a résztvevők problémákat vetettek fel a támogatói
infrastruktúrával, illetve a szerződéses viszonyok felülvizsgálatával kapcsolatban és
megoldási javaslatokat tettek azok hatékonyabb működtetése érdekében, ugyanakkor elsősorban a szakmai koncepcióban kijelölt fókuszterület jellemzőiből adódóan - ezek
hatása a teljes önkormányzati költségvetésre nem számottevő.

Így a tanácsadási folyamat utolsó két alkalma során célkitűzés az olyan optimalizálási
lehetőségek megfogalmazása, melyek eddig fel nem tárt folyamatokkal kapcsolatban a
tanácsadási terület nevében szereplő fogalom páros közül a költségvetés egyensúlyát
javítják tovább.
4. workshop

A témakörben megtartott 4. workshop célja volt a támogató infrastruktúra és
szerződéses kapcsolatok témakörben egyrészt az önkormányzati feladatok azonosítása,
ennek alapján az Erzsébet-városban kiszervezésre került önkormányzati feladatkörök,
valamint az egyes önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok beazonosítása.
További cél volt, hogy feltárásra kerüljenek az egyes intézmények és gazdasági
társaságok jellemzői, az általuk elvégzett feladatok.

III. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly
megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel
összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú
költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának
értékelése,
valamint
a
költségcsökkentés,
hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú
opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb
potenciállal rendelkező opciók meghatározása.
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Helyzetfeltárás fázis:
1. vezetői konzultáció: folyamat ismertetése, pontosítása, helyzetfeltárás
2. vezetői konzultáció: helyzetfeltárás pontosítása, SWOT elemzés
3. vezetői konzultáció: fenntarthatóság kérdésköre, fenntartható gazdálkodás, SWOT
elemzésben feltárt tényezők elemzése, priorizálásra megfelelő szempontrendszer
összeállítása
4. vezetői konzultáció: SWOT elemzésben feltárt tényezők értékelése, priorizálása

Javaslatok megfogalmazása, fejlesztés fázis:
1. interaktív szeminárium: Akcióterv kidolgozása a helyzetfeltárási fázis során fontosnak
értékelt fejlesztési területekre vonatkozóan
2. interaktív szeminárium: Akcióterv kidolgozása – fókuszban a Közterület-felügyelet
3. interaktív szeminárium: Fejlesztési folyamatok megvalósítása – eszköztár.
Akcióterv kidolgozása az eddig fel nem tárt területek kapcsán (ellenőrzés funkció)
4. interaktív szeminárium: Akcióterv véglegesítése
1. vezetői konzultáció
A jelenlegi helyzet feltérképezése és a lehetséges jövőbeni fejlesztési irányok
meghatározására

a

SWOT

elemzés

eszközét

választották.

A

SWOT

analízis

módszertanának ismertetését követően a csoport közösen gyűjtötte össze az
önkormányzat működésének erősségeit, gyenge pontjait, lehetőségeit és veszélyeit a
fenntartható gazdálkodás szempontjából.
A

csoport

tagjai

különböző

területekről

érkeztek,

többségében nem állnak szoros munkakapcsolatban,
sokan nem is ismerték egymást. Ebből kifolyólag a közös
munka eleinte sok értelmezési kérdést vetett fel,
pontosítást kívánt. A korábbi bemutatkozó kör után a
folyamat ezen szakaszában jutott szerep a közös működési
mód kialakításának, a munkacsoport formálódásának, az
együttműködés létrejöttének.
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A munka során több olyan téma is felmerült, melynek kapcsán kiderült, hogy az
Önkormányzat, illetve Polgármesteri Hivatal egyes irodái mindenkit érintő tárgykörrel
kapcsolatban nem azonos, vagy nem azonos szintű információval bírnak. Ez már ezen a
ponton is jól mutatta, hogy az információ-áramlás területén vannak elakadások, így a
fejlesztések kapcsán érdemes ezzel foglalkozni.

2. vezetői konzultáció
A második műhelymunkán számos új érintett vett részt, ezért ismételten az ÁROP
szervezetfejlesztési projekt bemutatásával kezdtünk, azon belül a fenntartható
gazdálkodás és költségvetési egyensúly szerepét tárgyaltuk, illetve ismertettük az
önkormányzat által megfogalmazott fókuszterületet. Értelmeztük a fenntartható
gazdálkodás fogalmát, majd ismertették a tanácsadási folyamat pontosításra került
tervezett menetét.

A műhelymunka nagy része a korábban elkezdett SWOT analízis értelmezésére,
pontosítására, illetve kiegészítésére koncentrált. A csoport kezdeményezte, hogy
bizonyos, a SWOT elemzés keretében az 1. vezetői konzultáción felmerült témák ne
kerüljenek megjelenítésre a továbbiakban a dokumentációban, mert azokat vagy túl
jelentéktelennek, illetve szűk területre jellemző témának találták, vagy olyan átfogónak
és nagy horderejűnek, hogy nem hisznek abban, hogy a megváltoztatásuk lehetséges.
Általánosságban elmondható, hogy a csoport tagjaiban érzékelhető volt a jobbítási
szándék, igyekeztek sok információt adni, ötleteket generálni és együttműködni.

3. vezetői konzultáció
A 3. vezetői konzultáció során az előző konzultációkon
összeállított SWOT elemzés eredményeit foglalták össze a
résztvevők azzal a céllal, hogy a folyamat folytatása
érdekében megfelelő alappal, kiindulással rendelkezzenek.
A konzultáción továbbá számos, a döntést támogató és
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leginkább tervezési fázishoz kapcsolódó módszertant ismerhettek meg a résztvevők,
melyeket a konzultáció során a gyakorlatban is alkalmazniuk kellett; így a SWOT analízis
eredményeit is felhasználva jutottak a konzultáció végén eredményre és állítottak össze
szempont „kategóriákat”: egy a fejlesztési lehetőségeket értékelő értékelési szempontrendszerhez.

4. vezetői konzultáció
Az előző konzultációk során SWOT analízis módszerével feltárt és megbeszélt,
egyeztetett helyzet megfelelő kiindulási alapot adott ahhoz, hogy az önkormányzat
számára a fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly témakörén belül
javaslatokat, irányvonalakat fogalmazzanak meg a résztvevők. Azonban a hatékonyság
érdekében a feltártak közül a fejlesztési folyamatra rendelkezésre álló idő- és kapacitás
keretnek megfelelően szükséges a legrelevánsabbakat kiválasztani. Ennek érdekében a
konzultáció célja volt, hogy olyan szempontokat találjanak a résztvevők, melyek alapján
prioritási sorrendet alakíthatnak ki a javasolt területek között.

IV. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel –
különösen
köznevelési-oktatási,
valamint
szociális,
közművelődési,
gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett
konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.
Javaslatok megfogalmazása:
1. workshop: elvárások és célok meghatározása
2. workshop: helyzetfeltárás, adatgyűjtés
3. workshop: adatelemzés, összegzés
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Helyzetfeltárás fázis:
1. vezetői konzultáció: változatási irányok kijelölése
2. vezetői konzultáció: változatási irányok kijelölése
3. vezetői konzultáció: a cselekvési terv elkészítése
4. vezetői konzultáció: kockázatelemzés és kezelés
1. workshop
A workshopot egyeztető beszélgetés előzte meg, melyen tisztázásra kerültek az
elvárások és a pályázathoz kötött feladatok. A rövid bemutatkozást követően a
tanácsadó megkérte a jelen levőket, hogy osszák meg egyéni elvárásaikat a
workshopokat és az aktuális napi programot illetően. Miután a "nyitottak és kíváncsiak
vagyunk, de nem ismerjük a projekt részleteit" válasz érkezett, az Erzsébetváros
Önkormányzata részéről jelen levő projektvezető és a tanácsadó közösen tisztázták a
pályázat lényegét, irányultságát és a csoportra váró feladatot. A projektvezető
rámutatott arra, hogy a program kifejezett célja, hogy mindenki számára használható
tudást, tapasztalatot, és a működő önkormányzati és önkormányzati fenntartású
intézményi szervezet részére jobbá váló munka- és finanszírozási folyamatot
eredményezzen.
Ezek után került sor a projektet indító prezentáció bemutatására, a Magyary Program
célkitűzéseinek és Erzsébetváros „Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros
Önkormányzatánál”

projekt

specialitásainak,

valamint

a

folyamat

fázisainak

ismertetésére. A pályázati anyagban kifejezetten Erzsébetváros Önkormányzata által
fenntartott bölcsődék étkeztetési folyamatának áttekintése és átdolgozása szerepel,
ehhez illeszkedően jelen tanácsadási folyamat e témát dolgozza fel. Kérdés a folyamattal
kapcsolatosan nem érkezett. A továbbiakban tisztázásra kerültek a következő alkalmak
időpontjai és tematikája.
2. workshop
Mivel a csoport összetétele - a feladatok és munkahelyi
kötelezettségek miatt - eltért az előző helyzetelemzés
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résztvevőitől, a munka menete a program célkitűzéseinek, munkamódszerének és az
első workshop eredményeinek, tapasztalatainak összefoglalásával kezdődött. A
tanácsadó ismételten rámutatott arra, hogy ő maga a folyamat menetéért a téma
fókuszban tartásáért, a szervezetfejlesztési módszertan és a fejlesztéseket megalapozó,
kitekintésre lehetőséget adó nézőpontok biztosításáért vállal felelősséget, míg az
önkormányzat működésével kapcsolatos tartalmi, szakmai elemeket, részleteket a jelen
levő résztvevők biztosítják.
Az ÁROP-pályázat keretén belül Erzsébetváros Önkormányzata kifejezetten a bölcsődei
étkeztetés folyamatainak vizsgálatát és jobbítását tűzte feladatául, ezért a tanácsadó a
csoport összetételét optimálisnak ítélte. A jelenlegi folyamatok feltárásához illetve a
jövőbeni munka optimalizálását tekintve egyaránt fontos volt, hogy a csoportban
képviseltetve legyenek a bölcsődei nevelést napi szinten, szakmai részleteiben ismerő és
gyakorló kisgyermek-nevelők és vezetők, az élelmezésvezető, valamint a gyermekek
szociális védelmét biztosító és az önkormányzati folyamatokat képviselő munkatársak is.

Mivel finanszírozási oldalról a Bischitz Johanna Humánszolgáltató Központ nem delegált
tagot a csoportba, a csoport úgy határozott, hogy folyamat eredményeit összefoglaló
értékelés és jelentés nagyban támaszkodik a Bischitz Johanna Humánszolgáltató
Központ által elkészített tanulmány szakmai tartalmára. E megállapításokat követően a
munka a bölcsődei étkeztetési folyamat finanszírozási oldalának feltárásával
foglalkozott.

A csoport a költségek megbeszélésekor rámutatott arra
is, hogy az étkezés ingyenessé válásával csökkent a szülők
felelősségvállalása a költségek tekintetében. Ha a
bölcsődéből távol maradó gyermek (betegség, hiányzás
stb.) étkezése nem kerül lemondásra, akkor annak
költségvonzata többszörös: elkészül a gyermek étele,
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tehát a nyersanyag felhasználásra kerül, ezen kívül azonban a Magyar Államkincstár
támogatása sem hívható le, ami bevételkiesést jelent az Önkormányzat számára.
A csoport úgy határozott, hogy a cselekvési tervben külön pontban kíván foglalkozni e
probléma megoldásával. A közös munka az élelmezésvezető beszámolójával
folytatódott, majd a csoport összeállította a beszerzések folyamatát szemléltető ábrát,
és megjelölte abban a kritikus pontokat. A korábbi munkatervnek megfelelően a csoport
úgy határozott, hogy a következő helyzetfeltáró workshop témája a speciális étkezési
igények pontosabb megismerését és a jelenlegi tapasztalatok összegzését célozza.
3.

workshop

Annak köszönhetően, hogy a második és harmadik workshop résztvevői azonosak voltak,
a közös munka folytonosan tovább tudott haladni külön ismertetés, újbóli értelmezés
vagy magyarázat nélkül. A tanácsadó ismertette a napi feladatot, a speciális étkezési
igény témakör jobb megismerését, meghatározását, illetve az ezzel összefüggő gyakorlati
tudást és tapasztalatok összegzését.

1.

vezetői konzultáció

A műhelymunka célja volt, hogy a bölcsődei étkeztetés jelenlegi helyzetét áttekintve
megoldási javaslatokat terjesszen elő a 2014 szeptemberében hatályba lépő 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozási előírásokról rendelet
követelményeinek, valamint megvizsgálja a speciális étkezési igényű gyermekek
ellátásának lehetőségeit és javaslatot tegyen annak megvalósítására.

2.

vezetői konzultáció

A második műhelymunkán a résztvevők folytatták az
előző konzultáció témáját, még több javaslat kidolgozásár
került sor. A konzultáció végén úgynevezett záró körben
kérdezte a tanácsadó a csoport tagjait személyes
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tanulásukról. A reflexiók tükrözik a résztvevők elkötelezettségét és egyszerre azt is, hogy
felelősségük tudatában dolgoznak a jelen projektben.

3.

vezetői konzultáció

Mivel a csoportmunkához a harmadik és negyedik műhelymunkán egy-egy új tag is
csatlakozott, hogy meglátásaival és szaktudásával hozzájáruljon a projekt sikeréhez, a
közös gondolkodás megkezdése előtt a tanácsadó összefoglalta az eddig történteket,
ismertette a helyzetelemzés és az első két konzultáció tartalmi elemeit.
Az újonnan csatlakozó tagokat is arra bíztatta, hogy nyitottan és bátran kommunikálva
járuljanak hozzá a folyamathoz, hiszen minden vélemény, meglátás fontos, mely tovább
tudja vinni a csoportot az optimális megoldáshoz vezető úton.

A pályázatban kitűzött, legmagasabb fokú szakmai cél, a bölcsődei étkeztetési kódex
kidolgozása volt a következő napirendi pont. A tanácsadó támogatásával a csoport tagjai
elemezték, hogy mit is kell értenünk szakmai/étkeztetési kódexen, illetve kik tekinthetők
célcsoportnak. Parázs vita alakult ki arról, hogy a bölcsődei étkeztetés célcsoportja a
gyermek vagy a szülő illetve a család-e? A harmadik elemző vezetői konzultáció végén az
Étkeztetési Kódex tematikájának közelítő megfogalmazása, vázlata készült el. A csoport
úgy határozott, hogy a részletes szövegezést az utolsó műhelymunka első felében végzi
el.
4. vezetői konzultáció
A csoport úgy határozott, hogy véglegesíti az Étkeztetési
Kódex szövegét, melyet a tanácsadási folyamat értékelő és
lezáró dokumentációja fog tartalmazni. Ezt követően a
csoport és a tanácsadó ajánlást készítettek az elkészült kódex
kommunikációjáról, illetve annak nyilvánosságra hozataláról.
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A következő eredmény született:


A kódex kerüljön minden bölcsődében kihelyezése.



A kódexet kapja meg minden szülő.



A kódexet kapja meg minden Önkormányzati

Testületi tag és a Polgármesteri Hivatal osztályai,
valamint a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ
vezetősége, a védőnők és gyermekorvosok, a bölcsődék
és a főző-tálaló konyhák dolgozói.


A kódex kerüljön megjelentetésre a bölcsődék és a

humán szolgáltató honlapján.


A kódex kerüljön megjelentetésre Erzsébetváros honlapján, valamint a kerületi

médiában.

A jelen levő tanácsadó rámutatott arra, hogy a bölcsődei étkeztetés kódexe alapjául
szolgálhat az óvodai, iskolai étkeztetési kódexnek, illetve az idősellátásban folyó
étkeztetési alapelveknek. Az étkeztetési kódexek – megfelelően módosítva –
hozzájárulhatnak a szállítói szerződésekkel történő étkeztetés minőségi garanciáihoz.

V. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok
figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.
1. workshop: helyzetelemzés készítése, önkormányzati feladatokat feltérképezése

1. vezetői konzultáció: az önkormányzat tulajdonába tartozó gazdasági társaságok,
valamint a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
tevékenységével összefüggésben az általuk igénybe vett nem
önkormányzati szolgáltatások körének beazonosítása.
2. vezetői konzultáció: az addigi információk összegzése, a
jelenlegi működéssel kapcsolatos
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problémák, javaslatok, elképzelések, ötletek összegyűjtése és rögzítése.

1. workshop
A résztvevők feltérképezték az önkormányzati feladatokat, azok beazonosítását
követően pedig az Erzsébetvárosi Önkormányzat szerződéses, nem önkormányzati
szolgáltatásnyújtói körét. A javaslatok, lehetséges megoldások megfogalmazása előtt a
tervezési szakaszban számos dolog körüljárására van szükség: a problémák definiálására,
a folyamatok azonosítására és dokumentálására, a teljesítmény mérésére és a miértek
megértésére. A konzultáción részt vevők az önkormányzat különböző intézményeitől,
területeiről

érkezett

vezető

munkavállalók,

valamint

a

nem

önkormányzati

szolgáltatásnyújtók egyes képviselői voltak, így az állapotfelmérés, helyzetelemzés az ő
ilyen irányú ismereteiken alapszik.
A témakörben megtartott első workshop keretében az ismertetni és alkalmazni kívánt
módszertanok közül a tanácsadó a PDCA logika elemeivel igyekezett megismertetni a
résztvevőket. Legyen szó problémáról, fejlesztési lehetőségről, a PDCA betűszó mögött
rejlő tartalom lépésről lépésre hívja fel a figyelmet a folyamat megfelelő kezelésére.
A témakörben megtartott első workshop-on először a résztvevők - a tanácsadó
kezdeményezésére

- általában az önkormányzatok, köztük az Erzsébetvárosi

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megváltozott feladat és hatásköreit
tekintették át.
Ezt követően első körben azonosították azokat a nem
önkormányzati

szolgáltatásnyújtókat,

amelyek

közvetlenül az Önkormányzattal állnak szerződéses
viszonyban. Ezen szolgáltatásnyújtók közül a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Fehér Kereszt Baráti
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Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület és a Golgota Keresztény Gyülekezet képviselői jelen
voltak a workshop-on.

A tanácsadó az Önkormányzattal közvetlenül szerződésben lévő nem önkormányzati
szolgáltatásnyújtók beazonosítását követően először a jelen lévő képviselőikkel folytatott
eszmecserét az Önkormányzattal való kapcsolatuk módját, intenzitását, az általuk
ellátott szolgáltatások tartalmát, és az esetlegesen felmerülő problémáikat illetően. Ezt
követően az Önkormányzat munkatársai segítségével az Önkormányzatnak az egyes
feladatellátásokkal, szerződésekkel kapcsolatos szempontjait igyekezett tisztázni. A
rendezvényen a tanácsadó a résztvevők bevonásával teljes körűen igyekezett tisztázni a
10 nem önkormányzati szolgáltatásnyújtó és az Önkormányzat kapcsolatrendszerének
egyes elemeit, a köztük fennálló szerződéses kapcsolat pontos tartalmát, valamint a
felmerülő esetleges problémákat, javaslatokat.
1.

vezetői konzultáció

A vezetői konzultáción kiemelt hangsúlyt kapott az ÁROP pályázat bemutatása, majd
áttértek az első témakör tartalmára és jelentőségére. Ismertették a tanácsadási folyamat
tervezett menetét, illetve megállapodtak abban, hogy az első vezetői konzultáció egyik
fő célja maga a folyamat finomítása, az ütemezés pontosítása annak érdekében, hogy a
kitűzött célok megvalósulását biztosítani tudjuk.
A két vezetői konzultáció elsődleges céljául tűzték ki, hogy egyrészt tisztázásra kerüljenek
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok milyen típusú nem önkormányzati
szolgáltatásokat vesznek igénybe, valamint ugyanezt a kérdést kívánták körüljárni a
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ esetében is. Ezt követően pedig
azokra a problémafelvetésekre, javaslatokra koncentrálni, amelyek az Önkormányzat,
illetve a Bischitz munkatársai részéről felmerülnek a vezetői konzultáció témáját illetően.
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A tanácsadás során alkalmazott elméleti háttérből ezen alkalommal a tanácsadó az
érdekelt-felek koncepcióval ismertette meg a résztvevőket.

2.

vezetői konzultáció

A második vezetői konzultáción mindenekelőtt a Magyary programban meghatározott
elméleti eszközök közül az úgynevezett SWOT elemzéssel ismertette meg a tanácsadó a
résztvevőket.
Ezt követően a tanácsadó ismertette a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ kapcsán a támogató infrastruktúra panelben megtartott rendezvények alapján
elkészített SWOT elemzést.
Ez után a tanácsadó arra törekedett, hogy tisztázza a jelenlévőkkel a Bischitz helyét az
Önkormányzat szervezeti és intézmény irányításában, majd a Bischitz szervezeti és
működési szabályzatában szereplő, az intézmény feladatait bemutató organogram
segítségével a tanácsadó részletesen áttekintette a jelenlévőkkel a Bischitz feladat és
hatásköreit. Ennek kapcsán elsősorban azt kívánták tisztázni a vezetői konzultáció
résztvevői a tanácsadó segítségével tisztázni, hogy mely feladatok kapcsán és milyen
nem önkormányzati szolgáltatásokat vesz igénybe a Bischitz.
Ezt követően a tanácsadó igyekezett tisztázni azokat a felvetéseket, javaslatokat és
jobbító elképzeléseket, amelyek a megtartott workshop és két vezetői konzultáció
témája, és az azon elhangzottak alapján a résztvevőkben felmerültek. A tanácsadó a
rendezvények alapján elkészítésre kerülő háttérdokumentumokban számolt be ezekről a
– sajnálatosan nem nagy számban – elhangzott javaslatokról.
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VI. Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató
intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer
alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói
döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet
kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz
bevezetése.
1. szeminárum: - Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a
polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb
foglalkoztatói

humán

erőforrás

kapacitásgazdálkodásának,

a

munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének
felülvizsgálata, átszervezése.
- Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a
kiszervezet és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az
új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási
modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok
tevékenységeinek

hatékonyabb

működésére

irányuló

szervezeti

javaslatok kidolgozása és megvalósítása.

2. szeminárium: - Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a
kiszervezet és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az
új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási
modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok
tevékenységeinek

hatékonyabb

működésére

javaslatok kidolgozása és megvalósítása.
3. szeminárium: - Az önkormányzati feladatok
átalakulásával
támogató

kapcsolatban

infrastruktúra

szerződéses kapcsolatok
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és

a
a

irányuló

szervezeti

felülvizsgálata, valamint a kiszervezet és kiszervezhető önkormányzati feladatok
felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben.
Intézményi

struktúra,

intézményirányítási

modell

kidolgozása,

felülvizsgálata,

átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére
irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.
1. interaktív szeminárium
A témakörhöz tartozó első interaktív szeminárium alkalmával az előadó a résztvevőknek
bemutatkozott, majd a munka megkezdéseként minden jelenlévőt megkért, hogy a
közösségi szellemű szeminárium alkalmával pár szóban mutatkozzon be és ismertesse az
általa képviselt területet.
Ezáltal az előadó párbeszéd alapot teremtett a hatékony és gördülékeny fórummunkára,
melyet a jelenlegi témakör kifejezetten megkövetel, és célszerűen magába foglal.
Az előadó a témakörhöz hűen különös figyelmet fordított arra, hogy a szemináriumon –
és a további két alkalomkor is – érvényesüljön a téma legfontosabb fókuszpontja, a
kommunikáció, amely az információáramlás megfelelőségén nyugszik.
Ezzel megalapozta a kardinálisan fontos, minden munkakört, hatáskört, személyek és
osztályok közötti munka, a szervezeten belüli működés hatékonyságának legkiemeltebb
módszerét és eszközét.
Kiemelt hangsúlyt kapott a jelenlegi pályázat eddigi rendezvényein elhangzott, a
témakörhöz szorosan vagy átfedéssel figyelembe veendő kapcsolódási pontok
felidézésének lehetősége.
Ez azért is nagyon fontos az előadások és a témakör
tekintetében, mert az előző rendezvények résztvevőinek ugyan
volt ismerete a korábban feldolgozott, jelenlétük alatt
elhangzott – érintett – pontokról, bár az információk frissítése
indokolt lehet, de a szemináriumon voltak olyan résztvevők is,
akik azokon a rendezvényeken nem voltak jelen.
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Ebben a fázisban fontos szerepet kapott az elmúlt évek során a jogalkotásban jelentősen
megváltozott önkormányzati feladatellátás tisztázása, áttekintése, ezek hatásainak
felelevenítése. A törvényi változások által bekövetkezet változások mind személyi, mind
szakmai osztályok, mind kapcsolódó szolgáltatók, szervezetek, mind teljes szervezeti
szinten hatást gyakoroltak az önkormányzatra.

A felvezetést követően az előadó ismertette a szeminárium tervezett menetét és
folyamatát, illetve megállapodtak abban, hogy az első alkalom egyik fő célja maga a
szemináriumok ütemeinek áttekintése lesz, mely az ütemterv szerinti témák és részletek
lebontásának és interaktív lebonyolításának alapját célozza annak érdekében, hogy a
szemináriumok alatt a kitűzött célok megvalósulását biztosítani tudjuk.

2.

interaktív szeminárium

Az előadó a második interaktív szeminárium megnyitásaként újra kihangsúlyozta a
szeminárium tervezet menetét és folyamatát követve, a témák konkrét lebontásának és
interaktív lebonyolításának alapját célozták annak érdekében, hogy a kitűzött célok
megvalósulását biztosítani tudják.
A szeminárium átfogó és áttekintő jellegeként az előadó felelevenítette a résztvevőkkel a
legfontosabb, érintendő altémákat, melyek a következők:

• az információáramlás működésének átvilágítása a törvényi változások tükrében
(mely leginkább az első szeminárium részleteit érintette, de később is részben átszövi
az elhangzottakat),
• információáramlás csatornáinak feltérképezése,
• az információáramlás hatékonyságának növelése,
• az egymáshoz kapcsolódó területek szakemberei közötti,
hosszútávon működő párbeszéd kialakítása.
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3. interaktív szeminárium
Az előadó és a résztvevők közötti megállapodás értelmében a harmadik interaktív
szeminárium alkalmával a témakörhöz kötődő korábbi rendezvények kapcsolódási
pontjait elevenítették fel, érintették a jelen témakörhöz tartozó előzőleg már feltárt és
feldolgozott dokumentumok részleteit. Továbbra is hangsúlyozták, hogy a múlt, jelen és
jövő az interaktív párbeszédekben összemosódik, de megfogalmazásaiban pontosan
értelmezhető módon jelenik meg.

VII. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató
folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok
felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása.
Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok
eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken.
1.

fázis

1.

workshop: Beruházási folyamatok rendszere, és működése és az azzal kapcsolatos

észrevételek, javaslatok;
2.

workshop: A szociális segélyezés folyamatának rövid áttekintése és javaslatok

megfogalmazása
3.

workshop: Az ELO dokumentumkezelő rendszer rövid ismertetése és a

tárgykörben tett észrevételek leírása

2.

fázis

4.

workshop (műhelymunka)

5.

workshop (műhelymunka)
1. workshop

A témakörben megtartott első workshop során egyrészt
tisztázásra kerültek, hogy mely tevékenységeket kell
megvizsgálniuk a workshop résztvevőinek ahhoz, hogy
az önkormányzatnál megvalósuló beruházási folyamatot
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át lehessen tekinteni. A résztvevők ebben a körben az önkormányzat közbeszerzési és
beszerzési szabályzata alapján lebonyolításra kerülő, az Önkormányzat ingatlanvagyonkataszterének vezetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
21/2013. együttes intézkedés alapján lebonyolításra kerülő valamint az Önkormányzat
költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítés igazolása, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló 5/2013. együttes
intézkedés alapján lebonyolításra kerülő tevékenységeket azonosították be, mint amely
tevékenységek az úgynevezett beruházási folyamat részét képezik.

2. workshop
A témakörben megtartott második workshop keretében a résztvevők az Önkormányzat
által ellátott szociális segélyezési feladatok folyamatait tekintették át. Alapvetően
rögzíteni tudták, hogy a szociális segélyezés folyamata a hatályos jogszabályoknak
megfelelően,

minden

törvényi

szabályozást

figyelembe

véve

történik

az

Önkormányzatnál. Ezt követően egy sztenderdizált modell valamint az Önkormányzat
Humánszolgáltató Irodája vezetőjének segítségével rögzítették az Önkormányzat által
nyújtott szociális támogatások formáit, azok célcsoportjait, valamint a szociális segélyre
vonatkozó

kérelemnek

az

Önkormányzat

ügyfélszolgálati

irodájához

történő

beérkezését követően a kérelemről való döntés teljes folyamatát.
A fentieken túl a rendezvény résztvevői megismerhették az évente kiosztásra kerülő
segélyek volumenét, az elbírált segélyek számát, valamint a segélyezési folyamatban
különösen nehéznek számító január-februári, illetve augusztusi időszak sajátosságait. A
tanácsadó kérdései alapján egyértelművé vált, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Irodának csak néhány területen, és ott is rendkívül korlátozott szerepe van
az Önkormányzat segélyezési folyamatában.
Ezen túl a résztvevők szót ejtettek az Önkormányzat úgynevezett
Szociálpolitikai Kerekasztaláról, annak működéséről.
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3. workshop
A

témakörben

megtartott

harmadik

workshop

keretében

a

résztvevők

az

Önkormányzatnál használatban lévő ELO-MIR dokumentum kezelő rendszert (a
továbbiakban: ELO) vették górcső alá. Az ELO olyan dokumentum kezelő rendszer,
amelybe a Polgármesteri Hivatal munkatársai fel tudják tölteni a hivatalban keletkezett
dokumentumokat. Az ELO rendszeren egyszerre található meg az a jogügyleti
nyilvántartás, amelybe az önkormányzat szerződései kerülnek feltöltésre, a státuszuk
rögzítésével együtt, valamint a minőségirányítási rendszer dokumentumai is.
A workshop keretében a tanácsadó kérdései alapján és mentorálásával a Polgármesteri
Hivatal minőségügyi felelőse részletesen ismertette az ELO rendszer működésének
sajátosságait, azokat az elveket amelyek alapján az ELO rendszer működtetésre kerül.
Szó esett az ELO rendszer hozzáférési kérdéseiről, az egyes jogosítványokról ezzel
kapcsolatban.
4. workshop
A témakörben egyrészt tisztázásra kerültek, hogy mely tevékenységeket kell
megvizsgálniuk a

Workshop résztvevőinek ahhoz, hogy

az önkormányzatnál

megvalósuló beruházási folyamatot át lehessen tekinteni. A beruházási folyamat
rendszerében a résztvevők e körben az önkormányzat 2/2014. jegyzői intézkedés
alapján

lebonyolításra

kerülő

beszerzési

szabályzatát

vizsgálhatták

meg.

A

beruházásokat érinti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata, Erzsébetváros Önkormányzata ingatlanvagyonkataszterének vezetésével és karban tartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
21/2013. együttes intézkedés, valamint az Önkormányzat Költségvetési gazdálkodásával
kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesesítés igazolása,
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érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló 5/2013. együttes intézkedés. Továbbá a
Városgazdálkodási Iroda ügyrendje. A másik témakörhöz kapcsolódva pedig a szociális
ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló
63/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, és ehhez kapcsolódóan a Humánszolgáltató
Iroda ügyrendje.

Harmadrészt pedig az ELO rendszer folyamata, amelyben látható, hogy a rendszer
egyszerre három különböző feladat ellátását tudja biztosítani. Az ELO rendszer
működésével kapcsolatban az hangzott el, hogy az alapvetően funkcionális, a
munkatársak egyre nagyobb tapasztalattal használják a rendszert. Ezzel együtt a szoftver
kisebb hiányosságait pontosítani szükséges, ezért az elmúlt felmérték, hogy mely
változtatásokra volna szükség, és erre vonatkozóan konkrét javaslatcsomag készült,
amelynek megvalósítására a közeljövőben a szoftver működtetőjével egyeztetve kerül
sor.
5. workshop
A témakörben megtartott utolsó, ötödik workshop-on a résztvevők a tanácsadó
moderálásával áttekintették az elmúlt 4 workshop-on elvégzett munkát, értékelték az
átvilágítások addigi tapasztalatait, pontosították a folyamatábrák elemeit, valamint
részletesen

végigelemezték

az

elhangzott

javaslatokat,

kezdeményezéseket.

Összességében a résztvevők azt tudták megállapítani, hogy a szakmai és támogató
feladatok elemzése alapján az Erzsébetvárosi Önkormányzat komoly fejlődésen ment
keresztül az elmúlt években az egyes folyamatok hatékonyabbá, gördülékenyebbé tétele
érdekében. Mindhárom folyamat leírásakor az volt az alapvető tapasztalat, hogy a
hatályos jogforrások rendszeres aktualizálása mellett, célzottan, és egyre
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hatékonyabban bonyolódnak a három folyamat keretében végzett tevékenységek.
Különösen fontos az Önkormányzat elektronikai ügykezelési rendszerének elmúlt
években megtörtént látványos fejlődésének kiemelése. Az elhangzott javaslatok,
észrevételek, hatékonyságot javító elképzelések ezzel összefüggésben leginkább a
folyamatok további finomítására, pontosítását és még gördülékenyebbé tételét célozták
meg.

VIII. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri
hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán
erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti
besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.
Helyzetfeltárás fázis, nyomon követési felsorolás:

1. interaktív szeminárium: Munkaköri elemzések körében: konkrét kinevezési
okmányok áttekintése és elemzése
2. interaktív szeminárium: Munkaköri elemzések körében: konkrét munkaköri
leírások áttekintése és elemzése, SWOT analízis készítése
3. interaktív szeminárium: Munkaköri elemzések körében: egyéb létező
dokumentumok áttekintése és elemzése
4. interaktív szeminárium: Munkaköri koncepció készítés körében: jelenlegi
munkajogi, munkaköri helyzet áttekintése és feltérképezése
5. interaktív szeminárium: Munkaköri koncepció készítés körében:
speciális munkajogi szabályok áttekintése
6. interaktív szeminárium: Munkaköri koncepció készítés körében:
teljesítményértékelés rendszerének elméleti kérdése és az önkormányzati
gyakorlat feltérképezése
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7. interaktív szeminárium: Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció készítése:
munkaköri feladatok elméleti és gyakorlati kivitelezési módjának összehasonlítása
tapasztalatok alapján
8. interaktív szeminárium: Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció készítése:
új kinevezési mintaokmány elkészítésének megkezdése
9. interaktív szeminárium: Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció készítése:
a kinevezési mintadokumentáció elkészítésének befejezése és azzal
összefüggésben külön megállapodás elkészítése

1. interaktív szeminárium
A résztvevők munkajogi helyzetének áttekintése kapcsán egyértelművé vált, hogy
mindenki határozatlan idejű kormánytisztviselői szerződéssel rendelkezik. Ezt követően
végigvették az egyes munkaterületek munkajogi specialitásait. Áttekintették a hatályos
új munkajogi szabályokat, a jogviszony létesítés és megszüntetés kérdéskörét, valamint
az ellátott konkrét munkaköröket. A tanácsadó fontos tapasztalatként tudta rögzíteni,
hogy jelentős a fluktuáció az önkormányzat munkavállalói körében, kevesen voltak, akik
több éve is az önkormányzatnak dolgoznak, sokkal inkább az volt a jellemző, hogy előző
munkahelyeiken más munkakörben dolgoztak, jelentős részük néhány hónapja az
önkormányzat munkavállalója. A résztvevők konkrét kinevezési okmány elemzése
kapcsán azonosították a kötelező elemeket, a potenciálisan másképp szabályozható
területeket és a kinevezésekben feleslegesen szereplő dolgokat. A tanácsadó felesleges
elemként értékelte a kereset benyújtására vonatkozó figyelmeztetést a kinevezési
okmányban.

2. interaktív szeminárium
A önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatos
humán erőforrás kapacitásgazdálkodás témakörön belül
Erzsébetváros

Önkormányzata

a

beadott

mellékletét képező szakmai koncepcióban több
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pályázat

fókuszterületet jelölt ki: a speciális munkajogi szabályok egyes részeit lebontották az
egyéni munkakörök általános és egyedi jellegének megfelelően. A speciális munkajogi
szabályokat a gyakorlati tapasztalatok alapján igyekeztek beemelni a munkavállalók
feladatkezelésébe, folyamataiba. A szabályok példaszerű és konkrét megbeszélése során
lehetőség nyílt a munkakörök ellátási lehetőségeinek kiszélesítésére, a hatékonyabb
munkaidő beosztási elképzelések átbeszélésére, az időhatékonyság növelő módszerek
megvitatására és a feladatok felosztásának kérdéseinek megbeszélésére.

3. interaktív szeminárium
A harmadik műhelymunkában az egyéb létező dokumentumok elemzésére került sor,
amelynek keretében első körben a tanulmányi szerződések elemeit tekintették és
beszélték át a résztvevők. A tanácsadó részletes tájékoztatást adott a tanulmányi
szerződések tartalmi elemeiről, céljáról. Második körben a tanácsadó, mint az egyik
legfontosabb munkaügyi dokumentumról különös figyelmet szentelt a munkaköri
leírásoknak.

4. interaktív szeminárium
A tanácsadó a rendelkezésre álló iratok kinevezési okmány kapcsán áttekintette a
résztvevőkkel a jogviszony megszüntetés lehetőségeit, összevetve az iratokban található
szabályozást a Ktv. és az Mt. szabályaival és megállapította, hogy azok harmonizálnak
egymással. Külön kitért a szabadságolással, a pihenőnapokkal kapcsolatos kérdésekre,
valamint a résztvevők felvetései alapján részletesen elemzésre kerültek a túlórával
kapcsolatosan a gyakorlatban alkalmazott szabályok. Az önkormányzat gyakorlatában a
túlóra díjazása ritkának minősíthető, a munkaidő előtti és utáni 1-1 óra túlmunkát
tényszerűen nem kell engedélyeztetni.

29

A résztvevők problémaként vetették fel, hogy a túlórákat nem áll módjukban lecsúsztatni
és egyes területeken minimális esetekben biztosítanak túlóra átalányt. A munkavállalói
jogviszony megszüntetési lehetőségeit és a jogutódlás kérdését a tanácsadó a jogszabályi
vonatkozás oldaláról előadta. A résztvevők részéről a szabályok és vonatkozó
kérdéskörök tekintetében további kérdések nem merültek fel.

5. interaktív szeminárium
A műhelymunka alkalmával a tanácsadó tájékoztatást nyújtott azokról a speciális
munkajogi szabályokról, amelyek alkalmazása hatékonyabbá és rugalmasabbá tehetik
egy szervezetrendszer működését. Olyan munkaidő beosztási lehetőségeket mérlegeltek
a résztvevők, amelyek a munkaerő piac olyan szegleteiből is lehetőséget adhatnak
munkavállalóknak az elhelyezkedésre, amelyekben a munkavállalási lehetőségek
korlátozottak. Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan a résztvevők áttekintették a feladat
elosztás lehetséges specialitásait az egyes területeken, valamint az elméletben
felmerülő lehetséges változtatásokat. A tanácsadó külön hangsúlyozta, hogy egy
önkormányzati intézményrendszer életében is felmerülhetnek olyan szezonális munkák,
amelyeket lehet, hogy kifizetődőbb és hatékonyabb atipikus foglalkoztatási formában
elvégezni, mint akár egy megbízási jogviszonyba kiszervezni.

A tanácsadó részéről elmondottak alapján rögzíteni tudta, hogy az úgynevezett atipikus tehát a részmunkaidőben, rugalmas munkaidőben, távmunkarendben, kölcsönzött
munkaerőként, megváltozott munkaképességű munkatársként, nyugdíjasként, önkéntes
munka keretében, közmunka program keretében résztvevőként - foglalkoztatási
formákat alig, vagy nagyon csekély mértékben alkalmazza az önkormányzat.
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Ez munkaügyi szempontból azért stratégiai kérdés, mert a nemzeti foglalkoztatás szintje
és az atipikus foglalkoztatási formák között nagyon szoros összefüggés van. Ebből
fakadóan a tanácsadó egyik fontos észrevétele, hogy az önkormányzat törekedjen az
atipikus foglalkoztatási formák alkalmazására.

6.
A

interaktív szeminárium
műhelymunka

alkalmával

a

tanácsadó

tájékoztatást

nyújtott

a

teljesítményértékeléssel kapcsolatos elméleti kérdésekről. A teljesítményértékelés
folyamatának segítségével a szervezet visszajelzést kap és ad az alkalmazottak
teljesítményéről. A teljesítményértékelés vonatkozhat az egész szervezetre és az
egyénre. Az úgynevezett 360 fokos teljesítményértékelés esetében a kompetencia alapú
teljesítményértékelés történik, amely különböző szakaszokból áll, év végi komplex
értékelő megbeszélések zárják le és az értékelés vezetője további személyeket von be az
értékelésbe.
A

résztvevők

elmondása

szerint

rendszeres

teljesítménymérés

történik

az

önkormányzatnál, amelyben az önkormányzat igyekszik a lehető legszélesebb körben
felmérni a munkavállalók kompetenciáit. Általános vélemény volt azonban az, hogy a
teljesítményértékelést olyan objektív indikátorokkal akarja mérni az önkormányzat
(aktivitás, fejlődés üteme, emberi erőforrásokkal való gazdálkodás), amelyek nem
tükrözik vissza mindenben a valós munkateljesítményt. A gyakorlat az, hogy a
munkavállalók maguk készítik el a saját teljesítményértékelésük tervezetét, amelyet a
vezető áttekint, és szükség esetén korrigál. A résztvevők hiányolták az elvégzett
munkákra vonatkozó megfelelő visszacsatolást, az értékelést sok esetben nem követi az
abban foglaltak megbeszélése, így az idővel csak egy kötelezően letudandó feladat
ellátásává válhat ahelyett, hogy érdemi
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7. interaktív szeminárium
A műhelymunka alkalmával a tanácsadó tájékoztatást nyújtott azokról a modellezhető
elméleti pontokról és kérdésekről, amelyek alapján a munkaköri feladatok elemezhetők
és a gyakorlattal összevethetők. A munkakörelemzésre a közigazgatás működés
folyamatában több ok miatt is szükség lehet. Különösen fontos jelentősége lehet a
formális munkakörelemzésnek átszervezés esetén, amikor meg lehet hozni azokat a
döntéseket, hogy mely munkakörökre van, illetve nincs szükség, esetleg munkakör
összevonások és szükséges szétválasztások esetén. Az adatgyűjtést úgy célszerű
elvégezni, hogy az reprezentálja az adott szervezet munkaköreit betöltő munkavállalók
sokféleségét. Az elemzés során azokat a kritériumokat kell vizsgálni, hogy az adott
munkakör elvégzéséhez, betöltéséhez milyen kompetenciák szükségesek, az adott
munkakörben milyen feladatokat kell ellátni és melyek a sikeres munkavégzés feltételei.
A munkaköri elemzések elkészítéséhez szükséges információk beszerzése történhet
interjún keresztül, személyes megfigyeléssel, írásos vagy szóbeli felmérési módszerekkel,
illetve értékelési központtal. A munkaköri elemzések használata eredményesebbé tehet
egy-egy felvételi interjút, illetve a későbbiekben a teljesítményértékelés konkrétabb és
átfogóbb elvégzéséhez is segítséget nyújthat.

A gyakorlatot illetően a résztvevők arról számoltak be, hogy átfogó munkaköri elemzés
készítésével az önkormányzatnál nem találkoztak, ugyanakkor kompetencia vizsgálattal,
kompetencia felméréssel igen. A hatékonyság szempontjából fontosnak tartották ebből a
szempontból az önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai átvilágítását, az
esetleges duplikációk megszüntetése, feladatok racionalizálása érdekében.
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Ennél a témakörnél is előkerült a bizonyos területen az önkormányzat hivatalában, főleg
a

beszerzési

szabályzat

alkalmazásával

összefüggő

felmerülő

ügyekben

a

létszámhiánnyal, az időkorlátokkal, a folyamat bonyolultságával, valamint a külső és
belső kommunikáció hatékonyságával kapcsolatos problémák. Több résztvevő is
felvetette a rendszeres tájékoztatások, képzések, továbbképzések igényét.

8. interaktív szeminárium
A műhelymunka alkalmával egyrészt a tanácsadó összefoglalta az elmúlt hét
műhelymunkán elvégzett tevékenységek tapasztalatait, másrészt a kiemelt és leszűrt
tapasztalatok alapján a résztvevők megkezdték a kinevezési mintadokumentum
elemeinek áttekintését. A tanácsadó a kinevezési mintadokumentum tartalmával
kapcsolatosan különböző észrevételeket, megjegyzéseket tett.

9. interaktív szeminárium
A műhelymunka

alkalmával

a

résztvevők

a

tanácsadó

észrevételei

alapján

véglegesítették a kinevezési mintadokumentációt, valamint azzal összefüggésben
áttekintették a külön megállapodás tartalmi elemeit. A külön megállapodás alapvetően
a személyi béren kívüli egyéb juttatásokra, illetve a kinevezési dokumentációban nem
szabályozott egyéb, a munkavállalással összefüggő, speciális szabályokra vonatkozik.
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