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a

Bevezetés
Jelen dokumentum összefoglalja az ÁROP-3.A.2-2013-0037 pályázat Államreform Operatív
Program keretében megvalósuló „Működési folyamatok

optimalizálása Erzsébetváros

Önkormányzatánál” szervezetfejlesztési projekt keretében felmerült tanácsadói javaslatokat, és
a javaslatokból a VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által a jelen dokumentum
keletkezéséig megvalósított intézkedéseket.

I. ÁROP-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Középmagyarországi régióban című pályázatában vállalt és megvalósított intézkedések
felülvizsgálata.
Javasolt intézkedések: - Célszerű megteremteni a hivatali munkatársak közötti
csapatépítés, az elektronikus felületeken kívüli, személyes konzultáció, szakmai
eszmecsere rendszeres fórumait, alkalmait.
- Rendszeressé és szervezetté kellene tenni az önkormányzati intézmények és gazdasági
társaságok vezetői és az önkormányzat vezetői közötti egyeztetéseket.

Önkormányzat által megvalósítani kívánt intézkedések:
- a hivatali munkatársak közötti személyes kapcsolatteremtés, csapatépítés és
konzultáció az elektronikus felületeken kívül, valamint rendszeres szakmai eszmecsere
fórumok megteremtése;
- az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetői és az önkormányzat
vezetői közötti folyamatos egyeztetések, melyek esetében kiemelkedő jelentőséggel bír
azok rendszeressége és szervezeti formában való megvalósulásuk.

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.
Javasolt intézkedések:
- Ki kell jelölni a Polgármesteri Hivatalban egy személyt, aki a
hatékony

intézményirányítás

(beleértve

az

önkormányzati

gazdasági szervezeteket is) megvalósításáért, a monitoring
feladatok ellátásáért felel.

- Intézkedéseket kell tenni az ERöMŰVHÁZ infrastrukturális feltételeinek javítására.
- Javítani kell az információáramlás minőségén az önkormányzat és az ERöMŰVHÁZ
között.
- Legyenek rendszeres egyeztetések az önkormányzat vezetése és az önkormányzati
intézmények/gazdasági társaságok vezetői között.
- Indokolt a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ átvilágítása az ellátott
feladatok köre és az alkalmazott munkatársak szempontjából a hatékonyság növelése
érdekében.
- Átgondolásra javasolt az önkormányzati gazdasági társaságok számának csökkentése,
tisztázni kell a holdingon belüli alá-fölérendeltségi viszonyokat.
- Közzé kell tenni a Polgármesteri Hivatalban, hogy az önkormányzati gazdasági
társaságoknál ki, milyen feladatot lát el annak érdekében, hogy a munkatársak tudják,
milyen ügyben, kihez fordulhatnak.
- Feladat és humánerőforrás kapacitási átvilágítás az intézményeknél és gazdasági
társaságoknál.
- Rendszeres, formalizált egyeztetési folyamat kialakítása az intézményvezetők,
gazdasági társaságok vezetői és az önkormányzat vezetői között
- Dolgozói motivációk erősítése
- Folyamatos technikai korszerűsítés
- Intranet bővítése hivatali, intézményi és gazdasági társaságok munkavállalóira
vonatkozó ki-kicsodával.
- Beszerzési összeghatár felemelése
- Az ERöMŰVHÁZ eszközparkjának korszerűsítése

- Rendszeres, formalizált egyeztetési folyamat megkezdése az ERöMŰVHÁZ és az
önkormányzat vezetői között
Önkormányzat által megvalósítani kívánt intézkedések:
- Az Önkormányzat rendszeres, formalizált egyeztetési folyamatot kíván kialakítani az
intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői és az önkormányzat vezetői között a
javaslatnak megfelelően.
- az Intranetet bővíteni kívánja hivatali, intézményi és gazdasági társaságok
munkavállalóira vonatkozó ki-kicsodával, továbbá 2014. december 31-ig az intraneten
elhelyezett telefonkönyvet felülvizsgálni.
- a Humánszolgáltató Irodában kapcsolattartó kijelölése.
- a Humánszolgáltató Irodában megtartott havi vezetői értekezleten való részvétel/havi
beszámoló megküldése az Önkormányzat számára.
- Az Önkormányzat a feladat és humánerőforrás kapacitási átvilágítást nem tartja
indokoltnak, mivel egy intézményi szakfeladathoz kapcsolódó szervezeti egység/ekből (bölcsődék) nyert információk alapján véleménye szerint nem lehet következtetést
levonni az intézmény működési hatékonysága tekintetében.
- Az Üzemeltetési és Ügyviteli Iroda a hálózatokat (tűzfal, átjárók) és
a

világítórendszereket

korszerűsíteni,

az

elavult

operációs

rendszereket frissíteni kívánja.
- Informatikai struktúra megerősítése, többfunkciós termek kialakítása, jelenlegiek
állapotának megóvása 2015 első negyedévében.

- A gazdasági társaságok csökkentésére sor került, a holding egyik cégének az ERLAK Kft.nek a megszüntetésével. További csökkentés a Városgazdálkodási Iroda szerint nem
indokolt. Az ERLAK Kft. megszüntetésével az alá-fölé rendeletségi viszonyok kérdése is
rendezésre került, mivel a bizonytalanság konkrétan az ERLAK Kft. és az ERVA NZrt.
viszonylatában merült fel.

III. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését
szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövidés 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.
Javasolt intézkedések:
- PDA eszközök bevezetése a közterület felügyeletnél
- Csapatépítő tréningek
- Képesség-, készségfejlesztő tréningek
- Benchmark
- Szoftver-fejlesztés
- Önkéntesek foglalkoztatása
- Közterület felügyelők jelvény ellátottságán javítani kell
- A csökkentett létszám a minőség rovására megy- Beszerzési összeghatár felemelése
- Önkéntesek foglalkoztatása
- Irodák ügyintézői közötti rendszeres megbeszélések
- Intraneten a munkatársi információ bővítése
- A Humánszolgáltató Iroda és a Munkaügyi Központ közötti információáramlás
fejlesztése (a jogtalanul felvett segélyek kapcsán)

- A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ épületeiben lévő szabad
kapacitások kihasználása
- A Közterület felügyelet és a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda együttműködésének
fejlesztése
- Erzsébetvárosi Közterület felügyelet honlapjának fejlesztése, frissítése
- PR cikkek az Erzsébetváros című lapban (közterület felügyelet munkájának bemutatása)

Önkormányzat által megvalósítani kívánt intézkedések:
- A PDA eszközök bevezetésre kerültek 2014. augusztus 1. napján.
- Csapatépítő tréningeket már tartottak a Városgazdálkodási Irodában, saját
hatáskörben, csoportos rendszerben, a térfigyelők és a felügyelők együttes
bevonásával, ezeket a jövőben is folytatni és továbbgondolni kívánják.
-

Képesség-, készségfejlesztő tréningeket kívánnak

tartani

külsős Társaságok

bevonásával, 2015 első félévig.
- Benchmark: folyamatos médiaszereplés, rendezvényeken történő megjelenés, a
felügyelet arculatváltásának kommunikációja a Városgazdálkodási Iroda tekintetében
- Szoftver-fejlesztés.
- Közterület felügyelők jelvény ellátottságán javítani nem sikerült, mert a
Városgazdálkodási Iroda álláspontja szerint a bürokratikus rendszer hatékonyságán,
csak egy jogszabályi változás segítene.
-

A csökkentett létszám a minőség rovására menne, ezért nem lesz csökkentett

létszám.
- A rendészeti feladatokhoz az önkormányzat nem tud önkénteseket foglalkoztatni.
- Irodák ügyintézői közötti rendszeres megbeszéléseket fognak szervezni.
- Az Intraneten bővíteni fogják a munkatársi információkat.

-

A Humánszolgáltató Iroda és a Munkaügyi Központ közötti információáramlást

fejleszteni kívánják, különösen a jogtalanul felvett segélyekre figyelemmel.
- A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ épületeiben lévő szabad
kapacitások kihasználása nem releváns.
- Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda belső ügyrendi szabályzatának kialakítása
megtörtént

az

Erzsébetvárosi

Közterület-felügyelettel

való

együttműködés

kapcsolattartási folyamatairól 2014. július 30. napján.
- Erzsébetvárosi Közterület felügyelet honlapjának fejlesztésére, frissítésére 2015. I.
félévben sor fog kerülni.
- PR cikkek lesznek elhelyezve az Erzsébetváros című lapban, a Közterület-felügyelet
munkájának bemutatása érdekében.
-

A Humánszolgáltató Irodában a feladatkörök racionalizálása megtörtént, a

speciális szakismeretek alkalmazásának szükségessége miatt önkéntesek bevonását
nem látják indokoltnak.
- Munkaügyi Központ adatbázisának folyamatos frissítése, informatikai rendszerek
összehangolása, folyamatos karbantartása a jövőben megtörténik.

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.
Javasolt intézkedések:
- Bölcsődei étkeztetésre fordítható önkormányzati normatív összegének
emelése
- Bölcsődei jelentkezési lap módosítása
- Humánerőforrás biztosítása
- Hatályos költségvetés megismerése
- Költség-tervezésben való aktív részvétel

- A Lövölde Bölcsödében jelenleg működő Pöttöm Klub gondozási díjának emelése
- A fedezetlen étkezések számának csökkentése
- A három bölcsődére vonatkozó új SzMSz készítése
- Új HACCP rendszer kidolgozása és auditálás
- Rovarvédelem ellenőrzése
- Étkeztetési szakmai továbbképzések
Önkormányzat által megvalósítani kívánt intézkedések:
Humánszolgáltató Irodában megvalósított intézkedések:
- Bölcsődei jelentkezési lap módosítása megtörtént - 327/2014. VIII.25. KT döntés
- Humánerőforrás biztosítása a bölcsődében megtörtént, továbbra is folyamatos
intézkedések folynak
- Hatályos költségvetés megismerése vezetői szinten megtörtént
- Költség-tervezésben való aktív részvétel megtörtént, folyamatos
- A Lövölde Bölcsödében jelenleg működő Pöttöm Klub gondozási díjának emelése
képviselő-testületi hatáskör
- A fedezetlen étkezések számának csökkentése tekintetében a szankciók bevezetését
megfontolja az Önkormányzat.
- A három bölcsődére vonatkozó új SzMSz készítése megtörtént (Szakmai program, nem
SzMSz) - 327/2014. VIII.25. KT döntés.
- Új HACCP rendszer kidolgozása és auditálás 2014 júliusában megtörtént.
- Rovarvédelem ellenőrzése megtörtént, a jövőben rendszeres tevékenységgé kívánja
tenni az Önkormányzat.
- Étkeztetési szakmai továbbképzéseket immáron folyamatosan tart az Önkormányzat.

V. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok
figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.
Javasolt intézkedések:
- 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.
- Az Önkormányzat átfogóan világítsa át a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók által
nyújtott szolgáltatások körét, és vesse össze a megváltozott társadalmi igényekkel,
változásokkal. Az átvilágítás terjedjen ki a rendelkezésre álló források hatékonyabb
felhasználásának lehetőségeire és a megváltozott társadalmi igények pontos felmérésére a
költséghatékony önkormányzati szerepvállalás elősegítése érdekében.
- Az Önkormányzat hozzon létre olyan tartalékkeretet, amelyben különböző pályázatok

kerülnének kiírásra, amelynek keretében a megváltozott feltételrendszert figyelembe
vevő,

innovatív

projektek

kerülnének

megvalósításra,

a

nem

önkormányzati

szolgáltatásnyújtókkal egyeztetésben, ez további hatékonyságnövekedést tenne
lehetővé a források felhasználását illetően.
- 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 álló finanszírozás hatékonyabb felhasználását is.

- 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.
Önkormányzat által megvalósítani kívánt intézkedések:

- Az Önkormányzat célja olyan pályázati rendszer kialakítása, amelyben a közvetlenül az
Önkormányzattal szerződésben álló, nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók az
alapfeladatuk ellátásán túl is pályázhatnak egyéb, pl. kulturális feladatok elvégzését
biztosító forrásokra: pl. közművelődési pályázat. (pl.: 100 Tagú Cigányzenekar;Fészek
Művészklub)
- Az a javaslat, miszerint „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” mérlegelésre került, és a
Humánszolgáltató Iroda az alábbi rendelkezést kívánja a jövőben indítványozni:
ötletládák elhelyezése forgalmasabb kerületi csomópontokon igényfelmérés céljából
(közszolgáltatásokra vonatkozóan).

- Azt a javaslatot illetően, hogy az Önkormányzat hozzon létre olyan tartalékkeretet,
amelyben különböző pályázatok kerülnének kiírásra, amelyeknek keretében a
megváltozott feltételrendszert figyelembe vevő, innovatív projektek kerülnének
megvalósításra, a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal egyeztetésben, az
Önkormányzat reakciója az, hogy: ilyen kezdeményezés már létezik, a tűzfal
rehabilitációs program 2013-2014., a Neopaint Works kivitelezésében, ahol pályázható
keret állt és áll rendelkezésre.

- Az Önkormányzat a jövőben átfogó egyeztetést kezdeményez 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 álló
finanszírozás hatékonyabb felhasználását is, így a jövőben esetmegbeszéléseket
kezdeményez az Önkormányzat valamennyi szociális szolgáltató között
- Az Önkormányzat a jövőben nagyobb hangsúlyt helyez a gyorsabb reagálásra, illetve
megerősíti 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 átfogó prevenciós
programokat kíván kidolgozni ezen a területen: prevenciós programok folyamatos
megvalósítása (pl. Egészség7 rendezvénysorozatok).

- Hatósági ügyekben a mindenkor hatályos törvények rendelkeznek az ügyintézési
határidő hosszáról.

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.
Javasolt intézkedések:
-

Átfogó munkakörelemzés, munkakör értékelés, munkakör értékelő lapok
alkalmazásával.

-

Tréningek a vezetők, munkatársak számára.

-

CityTask intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer
bevezetése.

-

ORACLE Designer és Developer kontrolling szoftver bevezetése.

-

Benchmarking alkalmazása.

Önkormányzat által megvalósítani kívánt intézkedések: -

-

Az Önkormányzat hasznosnak, és célszerűnek tartja a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatottak munkakörének javaslat szerinti elemezését. A végrehajtásra
2015-ben kerül sor, az önkormányzati választásokat követő esetleges szerkezeti
változtatások eredményének ismeretében.

-

Tréningek

megtartására

a

mindenkori

önkormányzati

költségvetésben

meghatározottak figyelembe vételével van lehetőség, leghamarabb a 2015.
évben.

-

A CityTask intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer,
illetve az ORACLE Designer és Developer kontrolling szoftver bevezetésére a
mindenkori önkormányzati költségvetésben
meghatározottak figyelembe vételével van lehetőség, leghamarabb a 2015.
évben.

-

Az Önkormányzat alkalmazza a benchmarking módszert.

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.
Javasolt intézkedések:

A beszerzési folyamatot illetően
- A még hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés érdekében az Önkormányzat vizsgálja meg
annak a lehetőségét, hogy a beszerzési szabályzat minimumértéke, amely felett kötelező
három ajánlat bekérése, magasabb összegre változzon a jelenlegi 200 ezer forint helyett.
Ez önmagában hatékonyabb humánerőforrás-gazdálkodást is lehetővé tenne.
- Az ajánlatok bekérésének előzetes engedélyeztetése lassítja a folyamatot, ezért javasolt
ennek a gyakorlatnak az újragondolása (beruházási folyamatok)
- A témakörben megtartott rendezvényeken két javaslat merült fel:
1. A hajléktalan-ellátásban résztvevő nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal a
Fővárosi Önkormányzat hatáskörei miatt jelentkező kisebb kommunikációs problémák
orvoslásának szükségessége.

2. Olyan kulturális kerettel, pályázatokkal bővüljön a lehetőségek köre, amelyek
kimondottan a szociálisan rászorulók részére kínálnak lehetőségeket.
Az Ingatlan kataszter működtetésére vonatkozóan
- Az Önkormányzat érintett Irodája munkatársainak munkáját, valamint az ingatlankataszter jobb értelmezhetőségét segítené elő, amennyibe az ERVA nem csupán a
negyedéves összefoglalót, hanem minden adásvételi szerződés másolatát is megküldené
az Irodának, mert így az Iroda munkatársai naprakészebben és átfogóbb információk
alapján kezelhetnék a katasztert.
- A témakörben megtartott rendezvényen elhangzottak szerint, ha már külső
rendszergazda végzi a szolgáltatást, akkor az Önkormányzat ingatlanvagyon-katesztere
elérhető lehessen online módon is, jelenleg kizárólag a Hivatalban tekinthető meg.
Ennek a javaslatnak az elfogadása a napi ügyintézés hatékonyságát növelhetné.
- Az Önkormányzat ingatlanvagyon-katesztere elérhető lehessen online módon is,
jelenleg kizárólag a Hivatalból tekinthető meg.
- Az ERVA ne csak az ingatlanvagyonban bekövetkezett változásokra vonatkozó
negyedéves tájékoztatást küldje meg az illetékes irodának, hanem minden adásvétellel
vagy egyéb jogi eseménnyel kapcsolatos teljes iratanyagot is annak érdekében, hogy a
Hivatal irodája számára is rendelkezésre álljanak ezek az információk.
- Lehetőség szerint, a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés érdekében a beszerzési
szabályzat minimumértéke, amely felett kötelező három ajánlat bekérése, nagyobb
összegre változzon a jelenlegi 200 ezer forint helyett.

A szociális segélyezés területéről két javaslat érkezett:

1. egyrészt az, hogy a hajléktalan-ellátásban Fővárosi Önkormányzat hatásköreire
tekintettel is jelentkező kisebb kommunikációs problémák kiküszöbölésre kerüljenek;
2. másrészt az, hogy a szociálisan rászorulók részére olyan kulturális kerettel,
pályázatokkal bővüljön a lehetőségek köre, amelyek kimondottan a rászorulók részére
kínálnak lehetőségeket.
- Az ELO dokumentumkezelő rendszert illetően kerüljenek kiküszöbölésre azok a kisebb
technikai, illetve szoftveres hiányosságok, amelyek a rendszer még hatékonyabb
alkalmazásának szabnak gátat.

Önkormányzat által megvalósítani kívánt intézkedések:

A beszerzési folyamatot illetően:

A Képviselő-testület által elfogadott Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. rész 1.1.
pontja értelmében három árajánlat bekérésére vonatkozó kötelezettség jelenleg (2012.
óta) a várhatóan nettó 200ezer forint (azaz a leggyakrabban alkalmazott áfa-kulccsal
számolva bruttó 254ezer forint) összeget elérő beszerzések esetén áll fenn, kivéve az ue.
rész 1.3. pontjában foglalt eseteket. A pénzügyi kötelezettségvállalás szabályait - a
vonatkozó törvényi és egyéb jogszabályi rendelkezések alapján- rögzítő 5/2013. (IV.2.)
polgármesteri jegyzői együttes intézkedés értelmében bruttó 200ezer forint összeg
felett a kötelezettségvállalás szerződés/megállapodás útján történik. Ezek alapján
gyakorlatilag a szerződéskötési kötelezettséggel érintett beszerzések esetén szükséges
három árajánlat előzetes bekérése (kivéve a br. 200e feletti,
de a nettó 200e Ft összeget el nem érő szerződéseket).

A Mötv. alapján a polgármesteri hivatalt irányító, ill. az önkormányzat szerződéseit
aláíró polgármester részére indokolt azon jogkör biztosítása, hogy eldöntse, kivel s
milyen értékben történik szerződés aláírása az önkormányzat, ill. a polgármesteri hivatal
részéről, emiatt nem tartjuk indokoltnak a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat
képviselő-testületi

döntéssel

elfogadott

rendelkezésének

módosítását.

Különös

tekintettel a közpénzből történő felelős gazdálkodásra vonatkozó kötelezettségre és az
ahhoz

kapcsolódó

felelősségi

körökre,

az

erőforrás-igényt

a

döntés

megalapozottságának rovására álláspontunk szerint nem érdemes csökkenteni, a már
hivatkozott kivételi körök pedig biztosítják, hogy pl. az azonnali intézkedést igénylő (vis
maior, katasztrófa, önhibán kívüli sürgősség) esetekben a beszerzési minimumérték
akadályt ne jelentsen.

- „Az ajánlatok bekérésének előzetes engedélyeztetése lassítja a folyamatot, ezért
javasolt ennek a gyakorlatnak az újragondolása (beruházási folyamatok)”
Az Önkormányzat nem tartja szükségesnek a módosítást az alábbiak miatt: a beruházási
folyamatok esetében különösen indokolt az előzetes engedélyeztetés, a három ajánlat
bekérésével érintett nettó 200ezer forintos értékhatárt gyakorlatilag minden esetben
többszörösen meghaladják a beruházások, míg az építési beruházások
kevés kivétellel a közbeszerzési értékhatárt is túllépik, így ezen esetekben már eleve a
Kbt. szabályainak alkalmazására került sor.
A nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók témakörében
1. A hajléktalan-ellátásban résztvevő nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal a
Fővárosi Önkormányzat hatáskörei miatt jelentkező kisebb kommunikációs
problémák orvoslásának szükségessége az Önkormányzat Humánszolgáltatási
Irodája nézőpontja szerint nem releváns, nem az Iroda hatásköre.

2. Azt a javaslatot illetően, hogy olyan kulturális kerettel, pályázatokkal bővüljön a
lehetőségek köre, amelyek kimondottan a szociálisan rászorulók részére kínálnak
lehetőségeket, az az Önkormányzat reakciója, hogy létezik ilyen program, a fiatal
tehetségek támogatása, ösztöndíj programok.
Az Ingatlan kataszter működtetésére vonatkozóan
- A tárgykört szabályozó Polgármesteri és Jegyzői intézkedés egyértelműen tartalmazza
az ERVA NZrt. azon kötelezettségét, hogy minden, az ERVA NZrt. által az Önkormányzat
nevében kötött adásvételi, ingatlanhasznosítási tárgyú szerződést /adásvételi, bérlet,
stb./ meg kell, hogy küldje a Polgármesteri Hivatal szakirodája – a Városgazdálkodási
Iroda – részére.
A tervezett intézkedés: felszólító levél küldése az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője és
közvetlenül az ERVA NZrt. vezérigazgatója részére a kötelezettség teljesítése érdekében.
- „A témakörben megtartott rendezvényen elhangzottak szerint, ha már külső
rendszergazda végzi a szolgáltatást, akkor az Önkormányzat ingatlanvagyon-katesztere
elérhető lehessen online módon is, jelenleg kizárólag a Hivatalban tekinthető meg. Ennek
a javaslatnak az elfogadása a napi ügyintézés hatékonyságát növelhetné.”
Első lépésként megkeresés az üzemeltetést végző rendszergazda, illetve a szoftvert
készítő részére. Ebben tájékoztatás kérése arról, hogy a szoftver ilyen irányú fejlesztés
lehetséges-e. Ha igen, akkor mekkora a fejlesztés becsült költsége, milyen személyi,
tárgyi feltételek szükségesek a fejlesztett program használatához, valamint arról, hogy
mekkora a fejlesztett program üzemeletetésének a becsült költsége. A további lépések –
javaslat a fejlesztés megrendelésére, pénzügyi fedezet biztosítása, megrendelés, stb. – a
megkapott adatok és információk alapján tehetőek meg.

- „Az Önkormányzat ingatlanvagyon-katesztere elérhető lehessen online módon is,
jelenleg kizárólag a Hivatalból tekinthető meg.”
Erre a javaslatra vonatkozóan részletesen lásd az előző javaslatnál írtakat.
- „Az ERVA ne csak az ingatlanvagyonban bekövetkezett változásokra vonatkozó
negyedéves tájékoztatást küldje meg az illetékes irodának, hanem minden adásvétellel
vagy egyéb jogi eseménnyel kapcsolatos teljes iratanyagot is annak érdekében, hogy a
Hivatal irodája számára is rendelkezésre álljanak ezek az információk.”

Erre a javaslatra vonatkozóan részletesen lásd az ERVA adatszolgáltatásával kapcsolatos,
korábbi javaslatnál írtakat.

A szociális segélyezés területén

- A hajléktalan-ellátásban Fővárosi Önkormányzat hatásköreire tekintettel is jelentkező
kisebb kommunikációs problémák kiküszöbölésre kerülnek;
- Nem zárkóznak el az iroda munkatársai attól, hogy a szociálisan rászorulók részére
olyan kulturális kerettel, pályázatokkal bővüljön a lehetőségek köre, amelyek
kimondottan a rászorulók részére kínálnak lehetőségeket.

Az ELO dokumentumkezelő rendszert illetően:

- Az

Önkormányzat intézkedni kíván az ELO dokumentumkezelő rendszert illetően is,

így a jövőben kiküszöbölésre kerülnek azok a kisebb technikai, illetve szoftveres
hiányosságok, amelyek a rendszer még hatékonyabb alkalmazásának szabnak gátat.

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.
Javasolt intézkedések:
- Munkakör elemzési/értékelési modell bevezetése
+ sztenderdizált munkaköri mintadokumentációban leírtak
- Javaslat 3 db munkaköri leírásra és mellékletre
- Javaslat munkaköri leírásra:
a)

Az elemzett munkaköri leírások nem tartalmaztak előírást a szükséges iskolai

végzettség és szakképesítésen felüli további követelményekre vonatkozóan (szakmai
gyakorlat, nyelvvizsga) az adott munkakör betöltésével kapcsolatban. Javasoljuk ennek
pótlását.
b)

A munkaköri leírások nem tartalmaztak az alkalmazás feltételére vonatkozó

kötelezettséget az adott munkakör betöltésével kapcsolatban. Javasoljuk, hogy a
munkaköri leírások egy ilyen ponttal egészüljenek ki, mert adott munkakörök
betöltésénél ez is fontos szempont lehet, amelynek paraméterei ebben a pontban
megjeleníthetővé válnának.
c)

A munkaidő, munkarend meghatározását minden esetben célszerű a munkaköri

leírásban elvégezni és nem a munkaszerződésben meghatározni,
mert a munkaköri leírás szabályai rugalmasabban módosíthatóak.
d)

Pozitívan értékelhető, hogy a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások abból a

szempontból is meghatározzák, hogy a szóban forgó munkavállaló kinek a
helyettesítését látja el.
e)

A dokumentumok jelentős hiányosságaként értékelhető, hogy nem tartalmaznak

a köztisztviselő jogaira vonatkozó rendelkezéseket, ennek pótlására tesz a tanácsadó
javaslatot a sztenderdizált munkaköri leírás mintában írottak szerint.

f)

A köztisztviselő alábbi kötelezettségei közül az alábbi pontokban meghatározott

kötelezettségeket a dokumentum egyáltalán nem tartalmazza, ezért pótlására
vonatkozik a javaslat:
-

előírt helyen és időben történő munkavégzés

-

munkára képes állapotban köteles munkahelyén

megjelenni
-

munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek kizárólagos

szem előtt tartásával köteles végezni
-

be

kell

tartani

munkavédelmi,

környezetvédelmi,

tűzvédelmi, közegészségügyi- járványügyi előírásokat
-

a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont

-

a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve

a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni
-

folyamatosan képezni magát

g) Az elemzett munkaköri leírások jelentős pozitívuma, hogy a dokumentumok
részletesen és pontosan meghatározzák a köztisztviselő munkakörét, feladatait,
ugyanakkor az is elmondható, hogy nem tartalmazzák a köztisztviselő pontos hatáskör
és jogkör listáját. A tanácsadói javaslat az, hogy a feladatkörök részletes
meghatározásánál kerüljön az is egyértelműen feltüntetésre, hogy azzal összefüggésben
a köztisztviselőt milyen hatáskörök és jogkörök illetik meg.
h)

A dokumentum nem tartalmaz a köztisztviselő felelősségre vonatkozó klauzulát,

ezért annak beillesztésére tesz javaslatot a tanácsadó.
i)

A köztisztviselő helyettesítésre vonatkozóan tartalmaznak ugyan rendelkezéseket

a dokumentumok, azonban kötelezően tartalmazniuk kellene az alábbi szöveget is, ezért
a tanácsadó ennek pótlására tesz javaslatot:

„A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt)
távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó feladatok ellátására a
kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre ellátása mellett
munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak megfelelően.
Három napnál hosszabb távollét esetén végzendő feladatait köteles átadni a közvetlen
munkahelyi vezetője által kijelölt személynek.”
j)

A dokumentumok átvizsgálását követően megállapítható volt, hogy csak

esetenként

foglalják

magukban

a

minőségirányítási

rendszer

működtetésével

kapcsolódó feladatokat, illetve nem tartalmaznak hivatkozásokat a vonatkozó eljárás(ok)
betartására sem, ezért a tanácsadó ezek pótlására tesz javaslatot.
k)

A munkaköri leírások nem tartalmazzák a köztisztviselő kapcsolattartásának

rendjét, ezért annak pótlása javasolt

Önkormányzat által megvalósítani kívánt intézkedések:
Az Önkormányzat a javaslat figyelembe vételével felülvizsgálja a dolgozók munkaköri
leírásait.

