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I.

Bevezetés

A Kormány az Államreform Operatív Program keretében pályázatot hirdetett
„Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” címmel.
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 2013. június 26i ülésén a 402/2013. (VI.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy részt kíván
venni a pályázaton.
A képviselő-testületi döntést követően Budapest VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) megkezdődtek a
pályázat beadásához szükséges előkészítő munkálatok, amelyek keretében meghatározásra kerültek azok az alábbi pályázati tevékenységek (fejlesztési elemek)
melyeket sikeres pályázat estén az önkormányzatnak végre kell hajtania, illetve
meg kell valósítania.
1. ÁROP-3.A.1 számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Középmagyarországi régióban című nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata.
2. 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, felül-

vizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.
3. 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. A tevékenységet a projekt kezdetétől
számított 6 hónapon belül kell megvalósítani.
4. 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.
5. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok
figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.
6. 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.
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7. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. Az lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát
módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos
interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban.
8. 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.
9. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos,
ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőségmenedzsment modell bevezetése, például a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) alkalmazása
révén. A megújított CAF 2013-as modell bevezetéséhez és alkalmazásához
nyújt segítséget a kormányzati CAF honlap (https://caf.kim.gov.hu), amelyen
az ingyenesen használható online önértékelési kérdőívkitöltő szoftveren túlmenően módszertani segédanyagok is feltöltésre kerülnek.
10.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.

11.A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos,
a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás
biztosítása.
A tervezett projekt az önkormányzat számos szakmai és funkcionális folyamatát
érinti, amelyek felülvizsgálatához, optimalizálásához, illetve megvalósításához a
pályázat biztosítja a szükséges költségvetési erőforrásokat.
A pályázat „Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál” címmel 2013. augusztus hónapban került benyújtásra.
A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 2013. október 26-án kelt értesítésben
foglaltak szerint a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága vezetője döntésében 39 997 380 Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg a
tervezett projekt megvalósítására.
Az önkormányzat vonatkozó 25/2013. (XI.11) Polgármesteri és Jegyzői Együttes
Intézkedésében foglaltaknak megfelelően a pályázati projekt megvalósításának
kezdőnapja 2013. november 11., a megvalósítás határideje 2014. november 10.

II.

Rövid áttekintés

Az ELOprofessional egy hatékony megoldás dokumentumok elektronikus kezelésére. Az összes fontos hivatali dokumentáció kezelésének központi bázisa, amely
minden lényeges ügyviteli adatot egyetlen tárolóba gyűjt, mint egy irattár,
amelyben az adott ügyviteli folyamathoz szükséges minden adat azonnal rendel-
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kezésre áll. Az ELOprofessional a dokumentumokat úgy kezeli, hogy az eleget
tesz az iratkezelés és adatvédelem törvényi követelményeinek is.
Az ELOprofessional rendszer moduláris felépítésű dokumentumkezelő rendszer.
Három modulból áll: MItR (az önkormányzat minőségirányítási kézikönyvében
meghatározott folyamatok kezelését, fejlesztését szolgáló, minőségirányítási folyamatokat támogató rendszer), jogügyleti nyilvántartó modul, közbeszerzés
nyilvántartó modul. A moduláris rendszernek köszönhetően kiválóan alkalmas
összetett folyamatok dokumentumainak együttes kezelésére.
Az Önkormányzat működésének egyik fontos alappillére a jogügyleteknek (szerződések, közbeszerzések stb.) a naprakész nyilvántartása. A jogügyletek nyilvántartó rendszer biztosítja a szerződések és jogügyletek pontos elszámolását,
és a nyilvántartási adatok visszamenőleges ellenőrzését. A hivatal

működése

során számos irat keletkezik. A papírra vagy elektronikusan készült iratok a napi
munkában fontos információkat tartalmaznak. Idővel a jogügyletek nagyobb részét az Önkormányzat és a Hivatal által megkötött szerződések teszik ki, így folyamatos fejlesztésekre, új nyilvántartó rendszerekre van szükség, amelyek a
több ezer szerződést, rendezni kezelni tudják.
Önkormányzatunk a kezdetektől fogva egy régi DOS-os alapú szerződés nyilvántartó programot használt, ami a technika fejlődése és a szerződések megnövekedett száma mellett teljesen elavult 2012-re, így új megoldásokban kellett elgondolkodni. A Jegyzői Iroda fejlesztésekbe kezdett és egy új jogügyleti nyilvántartást dolgozott ki a Microsoft Access program segítségével.
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Az access alapú jogügyleti nyilvántartás használata során azonban további fejlesztési igények merültek fel amelyek már ezzel a programmal nem voltak megvalósíthatóak. Problémát jelentett, hogy az Access alapú rendszerben kevés adat
volt rögzíthető és a jogosultság kezelés sem volt megfelelően megoldható. Ezért
merült fel az igény egy korszerű minden igényt kielégítő ELO jogügyleti nyilvántartó modul bevezetésére. Az ELO jogügyleti modul alkalmazására 2013. év novemberében került sor, amely Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatala szerződés jóváhagyási folyamatának
támogatására szolgál és a korábbi papír, Excel és Access alapú széttagolt nyilvántartások kiváltását célozza. Az ELO jogügyleti nyilvántartó modulnál nem volt
többé probléma, hogy fontos iratok és adatok nem hozzáférhetőek, mert azokat
más munkatársak őrzik saját mappáikban az levelezőlistáikban az új nyilvántartó
rendszerrel minden elérhetővé vált, a kapott jogosultságok függvényében.

III. Az ELO jogügyleti nyilvántartó modul előtti
nyilvántartások
A korábbi DOS alapú szerződés nyilvántartó rendszer helyett 2012-ben egy új,
access alapú a Jegyzői Iroda által kidolgozott jogügyleti nyilvántartást kezdett el
használni a hivatal, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal jogügyleteire
vonatkozóan.
A programban valamennyi kereshetőség szempontjából releváns adatokat rögzítettek az egyes szerződésekről. A szerződések nyomon követhetősége érdekében, már a jogügyleti adatlap felvételétől és elindításától kezdve nyilvántartásba
kerültek a szerződéskötési szándékok a szerződéshez tartozó adatlapon, amely a
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leszabályozott jegyzői intézkedésnek megfelelő folyamat végén a szerződés részletes adataival került kiegészítésre. A jóváhagyási folyamat utolsó lépéseként, a
jogügylethez kapcsolódó dokumentumok (a jogügyleti adatlap és az aláírt szerződés) digitalizált másolatát rögzítették a rendszerbe.
A korábbi DOS-os programhoz képest jóval több adat került rögzítésre a szerződések adatlapjain, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szempontból történő
kereshetőséget biztosítsák, megkönnyítve ezzel a munkát és az egyre nagyobb
számú belső- és külső adatigények teljesítését.
Tapasztalatok azt mutatták, hogy egyszerűbbé vált az egyes szervezeti egységek
által indított jogügyletek nyomon követése. Gyorsabb és biztosabb keresést tett
lehetővé a program szűrési funkciója. A szűrési funkciók finomítása és a szerződések digitalizálása lehetővé tette, hogy a továbbiakban ne manuálisan történjen
a szerződések keresése illetve másolása. Ezzel a megoldással jelentős időt és
költséget takarított meg a hivatal.
Az Access alapú rendszer nagy hátránya volt, hogy a jogosultságkezelés nem
volt megfelelően megoldható, voltaképpen ez azt jelentette, hogy egy azon időben, csak egy személy tudta használni programot. A gyors ügyintézés érdekébe
a programot a Jegyző Iroda egyik munkatársa kezelte, mivel a szerződések nyilvántartása a jegyzői irodán történt. Az ő dolga volt az alapvető adatok és a jogügyletek elindult státuszának rögzítése, valamint a változtatások nyomon követése majd annak felvitele a rendszerbe, továbbá az aláírt szerződések digitalizálása és a folyamatos információadás az irodák részére. Több jogosultságot nem
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bírt el a rendszer, amennyiben egy személynél többen próbálták használni azonnal lefagyott.
Időközben a folyamatbiztonság, a jogügyletek követhetősége és a megfelelő
jogosultságkezelés is mint igény felmerült. A megoldás érdekében 2012. évben a
hivatal megkezdte a fejlesztővel, a HRK Consulting Tanácsadó Kft.-vel való
egyeztetéseket, lemodellezték a jogügyletek rögzítésének és jóváhagyásának
menetét.
A jogügylet létrejöttének véleményező részében leginkább érintett szervezeti
egységek, így a Pénzügyi Iroda, valamint a Városgazdálkodási Iroda kijelölt
munkatársaival rendszeres egyeztetés folyt, bevonva őket a lehető leghatékonyabb program jellemzőinek kidolgozásában. Az irodák között folyamatos volt az
együttműködés. Az együttműködés során felmerült vélemények mindig továbbítva lettek a fejlesztők felé, akik a program kialakítása során ezeket figyelembe
vették.

IV. Az ELO nyilvántartó modul megvalósításának
folyamata
A HRK Consulting Tanácsadó Kft. a hivatal számára 2013-ban kifejlesztette azt
az ELO Jogügylet Nyilvántartó modult amely a korábbi papír, Excel és Access
alapú széttagolt nyilvántartások kiváltását célozta meg.
A HRK Consulting Tanácsadó Kft.-vel a hivatal már dolgozott együtt évekkel korábban. Szervezetfejlesztés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-
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mányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában című, ÁROP-3.A.1/B2008-0009 azonosítószámú pályázat keretén belül a tanácsadó kft. 2009-ben
bevezette az ELO MItR, minőségirányítási folyamatokat támogató rendszert a
hivatal életébe. A rendszer egyedi archívumban tárolja a minőségügyi dokumentumokat, sablonokat biztosít új dokumentumok létrehozásához, munkafolyamatokat definiál, amelyek az egyes folyamatokban a jóváhagyás lépéseit képezik le.
Az ELO MItR-nek dedikált célja a minőségirányítás minden területének lefedés,
és egységes rendszerben kezelése jól dokumentált, nyomonkövethető és
riportálható formában. A jogügylet nyilvántartó modul a már akkor meglévő ELO
MItR modul mellett került bevezetésre a hivatal ELO Dokumentumkezelő rendszerében.
Az új nyilvántartó az egyszerűen rendszerezhető dokumentumtár felületének segítségével lehetővé teszi a folyamatokra és tevékenységekre vonatkozó hivatali
dokumentációk megfelelő kezelését. A Jogügyleti Modul éles alkalmazását teszt
és oktatás előzte meg, amelyen mindenkinek, aki jogügylet jóváhagyási folyamatában mint indító szakiroda vagy ellenőrző részt vesz annak ott kellett lennie.
Hivatal munkatársai 2013 év novemberétől kezdve a jogügyletek jóváhagyási
folyamatát illetve a dokumentumok tárolását az ELO Jogügyleti Nyilvántartó modul használatával valósították meg.
Nagy feladatnak bizonyult a már meglévő Accesben kezelt adatállomány
migrálása az új programba, azonban a megvalósításával így egy egységes jogügylet-nyilvántartó rendszer áll mára már rendelkezésre, így minden gépen,
amely telepített ELO klienssel rendelkezik, elérhetővé válnak jogosultság szerint
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a jogügyleti adatok. Az ELO rendszerben a lekérdezés, keresés, adatok és dokumentumok megtekintése nem licencköteles, így megfelelő jogosultság mellett
tetszőleges számú felhasználó használhatja a rendszert. A bevezető rendszer lefedte az akkor hatályos 6/2012-es Jegyzői Intézkedés által meghatározott jogügyleti jóváhagyási folyamatot.
Jóváhagyási folyamat
Illetékes szakiroda (jogügyletet indító)

Jegyzői Iroda vezető

Városgazdálkodási Iroda vezető

Pénzügyi Iroda vezető

Illetékes szakiroda vezető

Pénzügyi Iroda vezető, jegyző és/vagy polgármester

Jegyzői Iroda
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A jóváhagyási folyamat egy Workflow-n belül valósul meg a megfelelő irodákkal.
Az ELO a beépített workflow segítségével olyan eszközt nyújt, amellyel a munkafolyamatok grafikusan ábrázolhatóak és irányíthatóak. A hivatal így soha nem
veszíti el a szükséges áttekintést a dolgok mindenkori állásáról. (1.sz. melléklet)
A Workflow automatikusan továbbítja a megfelelő irodákhoz a jogügyleteket, így
effektíven és gyorsan lebonyolítható a folyamat. Előnye a programnak, hogy egy
hatékony dokumentumkezelő rendszeren belül kerül megvalósításra, így a jogügyleti adatokat közvetlenül a dokumentumokhoz kapcsolva tárolja, számos viszszakereshetőséget és csoportosítást biztosítva a vezetők, illetve a jogügylet nyilvántartó modul használói számára.
A szofisztikált jogosultsági rendszer lehetővé teszi, hogy az ellenőrző feladatot
ellátó felhasználók minden jogügyletet lássanak, míg az egyes irodák a saját
szerződéseiket látják és kezelik. A rendszer hatékonyan elkülöníti a dokumentumok megtekintését és szerkesztését, magas szintű verziókezelés valósul meg és
a nyomon követés egyszerűvé válik.
Az ELO jogügyleti nyilvántartó modul bevezetését követően a jegyző iroda észrevételei alapján, illetve a felhasználói problémák kezelése során felmerült, hogy
egyes funkciók továbbfejlesztésére van szükség, illetve új funkciók kialakítására.
A felmerült fejlesztésekkel az ELO jogügyleti nyilvántartó modul napi használata
átláthatóbbá és a rendszer könnyebben kezelhetővé vált.
Az alábbi fejlesztésekre kötött szerződést a Hivatal a HRK Consulting Tanácsadó
Kft. 2013. december végén:
-

vezetői delegálás szétválasztását a jóváhagyói tevékenységtől,
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-

vezetői aláírók bevonását a folyamatba,

-

módosításra visszaküldés státuszkezelését,

-

szerződések létrehozásának irodákhoz kapcsolható jogosultsági
korlátozása,

-

migrálás továbbfejlesztése a migrálótábla sajátosságainak megfelelően,
az archívum kialakítása,

-

szerződésdokumentum módosíthatóságának felülvizsgálata,

-

új szerződések összekapcsolásának kialakítása az előzményekkel
módosítás esetén,

-

egyéb, az egyeztetéseken felmerült hibajavítások, csekély korrekciók.

Az ELO jogügyleti nyilvántartó modul bevezetése és sikeres működése során
2013. év decemberében felmerült, hogy a közbeszerzési eljárást közvetlenül
megelőző – a közbeszerzés tárgyát képező beszerzés becsült összegére vonatkozó közbeszerzési adatlap kötelezettségvállalás rendjének megfelelő aláírására,
illetve különösen a közbeszerzéshez kapcsolódó szerződéstervezet ellenőrzésére
vonatkozó - folyamat támogatására is igény mutatkozik. Mivel a közbeszerzés
köteles szerződések a volumenük folytán nagy jelentőséggel bírnak, a határidők
tartása komoly felelősséget jelent, ezért a modult már 2014. márciusában bevezette a hivatal.
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V. Az ELO jogügyleti nyilvántartó modul előnyei
Egy évvel az ELO jogügylet nyilvántartó modul elindítása után, kijelenthetjük,
hogy a hivatal jogügyleti nyilvántartása optimálisan, minden elvárásnak megfelelően működik.
A korábbi jogügyleti nyilvántartó programokhoz képest az ELO jogügyleti nyilvántartó modul…..
ÁTLÁTHATÓBB, HATÉKONYABB ÉS GYORSABB – A hivatal nagy mennyiségű dokumentummal dolgozik működése során. Az ELO program lehetővé teszi a dokumentumok tárolását, nyomon követését, visszakeresését, munkafolyamatokban való részvételt és a meghatározott jogosultságok szerinti hozzáférhetőséget.
A rendszerben minden beiktatott, eltárolt dokumentum előre meghatározott
struktúrában helyezkedik el és válik hozzáférhetővé a felhasználó számára a finomhangolású jogosultsági rendszer szerint, amely lehetővé teszi a szervezeti
egységek, illetve a funkció, szervezeti beosztás szerinti dokumentum hozzáférést. (2.sz. melléklet)
A nagy mennyiségű szerződések között segítve ezzel a szakirodákat és ellenőrzőket, a szerződések státuszuk szerint más más színekben jelennek meg például: a zöld szín az érvényes állapotot jelöli míg a piros a lezártat, amelyiknek a
jóváhagyása folyamatban van azt kék színnel tűnteti fel a rendszer. Az ellenőrzők
munkáját segíti még a felhasználói felület tagoltsága, rendszerezése. A jogügyletek a programban irodák valamint feladat típusok (jóváhagyás, módosítás ellenőrzés, nyomtatás) szerint vannak tagolva
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A Polgármesteri Hivatal működése két hivatali épületben történik (VII. Budapest
Garay u. 5 és VII. Budapest Erzsébet Krt. 6). Nagy mennyiségben indítanak
szerződéseket a Garay u. 5-ben található szakirodák, a jóváhagyási folyamatért
felelős irodák azonban az Erzsébet krt. 6-ban találhatóak. Az ElO jogügyleti nyilvántartó modul segítségével a távolság mára áthidalható, javítás vagy módosítás
esetén nem kell futárt igénybe venni hiszen minden számítógépen hozzáférhető,
csupán egy kattintással vissza lehet küldeni az indító szakirodának legyen az az
Erzsébet krt. 6-ban vagy a Garay u. 5-ben, így is gyorsítva a jóváhagyó folyamatot.
A 2/2014-es jegyzői intézkedés, az egyes jogügyletek Polgármesteri Hivatalon
belüli jóváhagyásának folyamat szabályozása rögzíti, hogy a jóváhagyási folyamat során elvégezendő ellenőrző illetve egyéb feladatok elvégzésére az irodáknak illetve a vezetői aláírásokra két munkanap áll a rendelkezésre. A lejárt határidejű szerződések színe a rendszerben pirossá válik ezzel is felkeltve a figyelmét az ellenőrzőnek/ügyintézőnek, hogy a két munkanap letelt.
A hatékony munkavégzést segíti a nyilvántartó fejlettsége, aminek köszönhetően
a csapatmunka egyszerűbb, többen dolgozhatnak egyidejűleg ugyanazon az iraton. A kiléptetés és a beléptetés funkció kiküszöböli az iratok együttes szerkesztéskor fenyegető ütközéseket az egyes verziók között. A helyettesítő menedzsment segítségével az sem jelent problémát, ha az ellenőrző szabadságon van,
mert menedzsment helyes beállításával a helyettesítésre feljogosított személy az
ellenőrzést végrehajthatja továbbá az ellenőrző személyét az ellenőrzésig az iroda vezetője is módosíthatja.
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Jóváhagyási folyamat szaka-

ELO jogügyleti nyilvántartó

ELO jogügyleti nyilvántartó

szai/igénybe vett

modul bevezetése előtt

modullal

idő
Átlagosan 30 perc, de ez Átlagosan 30 perc, de ez
irodáktól és a mellékletek irodáktól
Indítási szakasz

számától függ.

és

a

mellékletek

számától függ.

Átlagosan 5 óra, de egy
hibákkal teli szerződés Átlagosan 1 óra ellenőrtervezet esetén az elle- zéssel együtt, de egy hinőrzés és a javítás tart- bákkal teli szerződés terhatott

két

napon

ke- vezet esetén, az ellenőr-

resztül is; itt nem csak zés és a javítás tarthat
jogi

jóváhagyás

történt, egy

napon

keresztül

is.

hanem nyomtatás is, illet- Két kattintás: első kattinve a következő jóváhagyó tással a szerződés delegálása
irodára át kellett vinni a második kattintással a jóvápapír alapú szerződést az hagyás
Jogi jóváhagyó
szakasz

történik

meg

és

összes

mellékletével egyúttal a szerződés a másik

együtt.

iroda vezetőjénél megjelenik
az összes melléklettel együtt.

Átlagosan 5 óra de egy
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hibákkal teli szerződés
tervezet esetén, az ellenőrzés

és

a

javítás

tarthatott két napon keresztül is , hiába hagyta
jóvá az iroda ellenőrzője a
szerződést, még az irodavezetőnek

a

jogügyleti Átlagosan 2-3 óra ellenőr-

adatlapot alá kellett írnia zéssel együtt, de egy hiés csak úgy mehet tovább bákkal teli szerződés tera pénzügyi irodára, jóvá- vezet esetén, az ellenőrhagyásra.

A következő zés és a javítás tarthat

jóváhagyó irodára át kel- egy

napon

keresztül

is.

lett vinni a papír alapú Két kattintás: első kattinszerződést az összes mel- tással a szerződés delegálása
lékletével együtt. Amit a második kattintással a jóváhivatal

átadó

átvételi hagyás

történik

meg,

és

Városgazdálkodási könyvében rögzíteni kel- egyúttal a szerződés a másik
iroda jóváhagyó

lett, ami szintén plusz időt iroda vezetőjénél megjelenik

szakasz

jelentett.

az összes melléklettel együtt.

Átlagosan 5 óra, de egy Átlagosan 2-3 óra ellenőrhibákkal teli szerződés zéssel együtt, de egy hitervezet esetén az elle- bákkal teli szerződés terPénzügyi jóváha-

nőrzés és a javítás tart- vezet esetén, az ellenőr-

gyás szakasz

hatott

két

napon

ke- zés és a javítás tarthat

resztül is, hiába hagyta egy

napon

keresztül

is.

jóvá az iroda ellenőrzője a Két kattintás: első kattinszerződést, még az iroda- tással a szerződés delegálása
vezetőnek

a

jogügyleti második kattintással a jóvá-

adatlapot alá kellett írnia hagyás

történik

meg,

és

és csak úgy mehet tovább egyúttal a szerződés a másik
a pénzügyi irodára jóváha- iroda vezetőjénél megjelenik
gyásra. A következő jóvá- az összes melléklettel együtt.
hagyó

irodára át

kellett

vinni a papír alapú szerződést az összes mellékletével együtt. Amit a hivatal
átadó átvételi könyvében
rögzíteni kellett, ami szintén plusz időt jelent.
Átlagosan 4-5 óra annak elleÁtlagosan 4-5 óra. Azon- nére, hogy a nyomtatás is e
ban ha a hivatal másik fázisban történik. Azonban ha
TVI vizsgálat

épületében volt az indító a hivatal másik épületében

szükségessé-

szakiroda, akkor akár 1-2 van az indító szakiroda, akkor

gének vizsgálatá-

napba

nak szakasza/

megkapta a szerződés ter- míg megkapja a szerződés

+nyomtatás

vezetet.

is

beletelt,

vezetői aláírás/iktatás és aláÁtlagosan 2-3 nap
íratás ügyféllel
Átlagosan 1 óra
Rögzítés

míg akár 1-2 napba is beletelik,
tervezetet.
Átlagosan 2-3 nap
Átlagosan 10 perc
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Az ELO jogügyleti nyilvántartónak köszönhetően a jóváhagyási folyamat rendkívül felgyorsult. A jogi, a városgazdálkodási illetve a pénzügyi jóváhagyások ideje
a korábbiak töredéke lett. Külön kiemelendő, hogy módosítások illetve javítások
esetén az indító iroda azonnal javítani és módosítani tud. A régebbi gyakorlatban, javítás vagy módosítás esetén futárral vissza kellett küldeni az indító szakirodának a szerződést. Ő kijavította, majd újra kinyomtatta és ismét elindult a
szerződés a jóváhagyás útján, rengeteg idő ment el ezzel. Ez a folyamat mára
felgyorsult.
EGYSZERŰEN KEZELHETŐ - A keresőmechanizmusok gondoskodnak arról, hogy a
kívánt adatok, dokumentumok a nagy irat mennyiség ellenére is könnyen megtalálhatóak legyenek akár két kattintással. Az oktatásoknak illetve a logikus, könynyen átlátható rendszernek köszönhetően mindenki a jogosultságához szükséges
rendszer használati ismeretet hamar el tudta sajátítatni. A hivatalon belül több
olyan ember is van aki jogosultságának köszönhetően a hivatal összes munkatársának tud segíteni kisebb technikai jellegű kérdésekben például workflow elakadás, nagyobb probléma esetén a fejlesztő cég egyik munkatársa áll a hivatal
rendelkezésére. A hivatalon belüli segítségnyújtás, idő és pénz takarékos megoldás.
A folyamatos ügyintézést segíti, hogy a rendszerben mindenki számára elérhető
oktatási anyagok vannak fent. A segédlet irodák szerint lebontva tartalmazza
lépésről lépésre a teendőket, a könnyebbség kedvéért képekkel illusztrálva.(3.sz.
melléklet)

KÖLTSÉGHATÉKONY - Az iratokat, dokumentumokat elektronikusan dolgozza fel
és tárolja a program, továbbá a jóváhagyási folyamat is elektronikus úton történik

ennek köszönhetően az ellenőrző szakirodák által kért javításokat és módo-

sításokat a rendszeren belül visszaküldve az indító iroda azonnal végre tudja hajtani, ezzel a a megoldással időt és papírt takarít meg a hivatal. A rendszeren belül történő javításokkal elkerüljük ugyanazon szerződés többszöri nyomtatását.
KÖVETHETŐ, FOLYAMATKEZELŐ - Munkaterületre kerülnek azok a dokumentumok, amelyekkel feladatokat kell elvégezni, vagy amelyeket továbbítani szükséges. A dokumentumokhoz hozzárendelhetők kulcsszavak és más, a dokumentumokat azonosító törzsadatok. A program lehetővé teszi a dokumentum teljes
életciklusának végigkísérését, amiben feladatok és tevékenységek határozhatóak
meg, kijelölve az ellenőrzőket. Az ellenőrző személyek kiléte a jogosultsággal
rendelkezők részére elérhető a szerződés alapadatainál. A jogügyleteket minden
indító szakiroda és indító személy figyelemmel kísérheti a jóváhagyási folyamat
teljes ideje alatt.
HATÉKONY KERESÉST BIZTOSÍT A NAGY MENNYISÉGI JOGÜGYLETEK KÖZÖTT –
Az ELO jogügyleti nyilvántartó modul használatával sohasem veszítjük el a jogügyletek feletti áttekintést. A hivatal korábbi jogügyleti nyilvántartó rendszereinél szélesebb áttekintést és az információkhoz való gyorsabb hozzáférést biztosítja a mindennapi munkában.
Többféle keresési móddal lehet keresni az ELO jogügyleti nyilvántartóban, hármat emelnék ki, az egyik a szerződés fedlap szerinti (4.sz. melléklet) amikor is a
szerződő félnek,a felelős irodának, a szerződés tárgyának stb. megadásával
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gyorsan megtalálhatjuk a keresett szerződést. A másik módja a keresésnek, a
szerződés dokumentum szerinti, ebben az esetben a szerződés hatályának vagy
például a szerződés fajtájának és még számos adat megadásával kiszűrhetjük a
kívánt szerződést. (5.sz. melléklet)
A szerződéseket nem csak törzsadatok megadásával kereshetünk hanem az általános megjegyzés, a magán megjegyzés illetve a bélyegek szöveges tartalmával
is. Ebben a keresési funkcióban nem csak az általunk megadott megjegyzésekkel
és bélyeggel ellátott szerződések jelennek meg. Ha például tudjuk, hogy volt
olyan szerződés, amelyben a számlaszám nem volt helyes ebben az esetben létrehozunk egy általános megjegyzést, amiben üzenünk az indító szakirodának,
hogy a számlaszám helytelen volt, ezután visszaküldjük az indító irodának a
szerződést módosítás igényével és az ennek megfelelően javít.
A későbbiekben, ha nem emlékeznénk, hogy melyik szerződéssel volt ez a probléma, akkor elegendő az általános megjegyzések keresésre kattintva beírni, hogy
számlaszám és az összes olyan szerződést a rendszer kidobja amely esetében az
általános megjegyzéseknél a számlaszámot írták.(6.sz. melléklet)
A multiprocesszor és külön adatbanki program teszi lehetővé a nagyfokú skálázhatóságot, rendkívül nagyszámú felhasználó esetében is gondoskodik a dokumentumhoz való igen gyors hozzáféréséről. Ezekkel a keresési megoldásokkal
értékes munkaidőt takarít meg a hivatal.
MÁS PROGRAMOKKAL EGYÜTT TUD MŰKÖDNI - Az ELOprofessional nagyfokú MS
Office integrációja megkönnyíti az MS Word és MS Excell dokumentumokkal való
munkavégzést a dokumentumkezelő rendszerben. Illetve az elektronikus levelek

22

könnyed tárolását és tartalom szerinti visszakeresését is lehetővé teszi, az ELO
professional-t alkalmazva már nem kell az elektronikus leveleket továbbküldeni
vagy kinyomtatni, elegendő az a jogügylet mellett elérhetővé tenni. Ez azért fontos, mert manapság hivatali levelezések helyett elektronikus üzeneteket küldünk.
A szerződéskötéseket kísérő fontos információk cseréje, például ajánlatok bekérése és beérkezése elektronikus levelezés útján történik. Az e-mail a legfontosabb kommunikációs eszköz.

Ez köszönhető annak, hogy valamennyi Office

program, valamint a fax és az e-mail forgalom zökkenőmentesen integrálható az
ELO jogügyleti nyilvántartó modul keretében.
OPTIMÁLIS ARCHIVÁLÁS – Az archiváló szerver gondoskodik minden dokumentumadat valamely hibamentes adathordozón történő tárolásról.
HELYTŐL FÜGGETLENÜL HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍT AZ IRATOKHOZ – Az Internetről útközben is hozzáférhetünk a központi irattárhoz. Ehhez elegendő a szabványos böngésző, amelyen keresztül minden lényeges ELO funkciót működtethetünk. A felhasználó mozoghat az irattárban, új iratokat helyezhet el, vagy átfogó
keresést folytathat, ellenőrizhet, vagy engedélyt is kiadhat, sőt az aktív
workflowba szervezetett feladati is kézbesítésre kerülnek.
VERZIÓKÖVETÉST TESZ LEHETŐVÉ – Ez a funkciója a programnak lehetővé teszi, minden jóváhagyás és módosítás dátum és idő szerinti feltüntetetését. Például rossz kifizetési címsor esetén a pénzügyi iroda ellenőrzése során, módosítja
a címsort, és ez a verziókövetésben, mint bélyeg örökre benne marad, úgy, hogy
feltünteti a módosítás előtti illetve utáni címsor elnevezését.
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HATÁRIDŐFIGYELŐ – A határidő betartását, a feladat szem előtt tartását segíti.
Amint azt már korábban írtam színekkel és a verziókövetéssel segíti az arra jogosultak munkáját. Ezt a határidő követést a nyilvántartó modul szerver oldali
alkalmazással oldja meg, ami felhasználói beavatkozás nélküli határidőfigyelést
tesz lehetővé.

VI. ELO Jogügyleti Nyilvántartó modulban megvalósuló
jóváhagyási folyamat
ELO jogügyleti nyilvánAz ELO jogügyleti nyilvántartó motartó modul bevezetése
dulban történő jóváhagyási folyaelőtti jóváhagyási folyamat lépései
mat lépései
Az illetékes szakiroda fela- Az illetékes szakiroda előkészíti a jogdata a jogügylet előkészíté- ügylet- tervezetet és az iroda kijelölt
se.

A

szakiroda

elektronikusan

vezetője munkatársa, aki ilyen jogosultsággal
e-mailben rendelkezik, rögzíti a tervezetet, az

megküldi
a
jogügylet- összes hozzá kapcsolódó dokumenIndítási szatervezetet a jegyzői iroda tummal együtt az ELO Jogügyleti Nyilkasz
vezetőjének.

Megküldi vántartó programban. A rögzítés során

egyúttal a Jogügyleti adat- jogügyleti adatlapot hoz létre automalapot a forrásmegjelölésnél tikusan a program, amit ki kell tölteni
kitöltve valamint a jogügy- illetve a szerződéshez is külön tartozik
lethez

kapcsolódó

egyéb egy második adatlap amiben szintén a

dokumentumokat (képvise- szerződésre vonatkozó adatokat kell
lő-testületi határozatok, bi- rögzíteni. Hiányosan kitöltött jogügyleti
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zottsági döntés, ajánlatok, adatlappal vagy szerződési adatlappal
módosítás esetén az alap- a program nem engedi a jogügylet eldokumentum stb.)

indítását.

A

kitöltést

követően

a

workflow elindításával, a jegyző irodára
kerül a jogügylet-tervezet ellenőrzésre.
A nagy előre lépés: a jogügylet
tervezet

nyilvántartó

rendszerbe

történő azonnali rögzítés; a modul
által

automatikusan

létrehozott

jogügyleti adatlap (7.sz. melléklet), amelyen pontosan feltünteti
az ellenőrzések pontos idejét, és a
szerződére

vonatkozó

adatokat;

egy kattintással elindítható a szerződés.
A jegyzői iroda vezetője a A jegyzői iroda vezetője a rendszeren
kapott jogügyletet kiszignál- belül kapott jogügylet ellenőrzőjét kija,

az

mailben

az
a

továbbküldi
jegyzői

e- választja,

aki

azonnal

megkapja

a

iroda szerződést és az ahhoz kapcsolódó do-

egyik munkatársának elle- kumentumokat. Amennyiben az elleJogi jóváha- nőrzésre. Az ellenőrző a nőrzőnek módosítási igénye van akkor
gyó szakasz
jogügyletet áttekinti abból a egy kattintással vissza tudja küldeni az
szempontból, hogy megfe- indító szakirodának, aki a rendszeren
lel-e a vonatkozó jogsza- belül módosításokat, javításokat tud
bályoknak,

képviselő- végrehajtani a szerződés szövegében.

testületi, bizottsági dönté- Megkönnyítve az indító szakiroda mun-
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seknek. Amennyiben észre- káját, ilyenkor használhatjuk az "áltavétele van, visszaküldi e- lános megjegyzés hagyása" funkciót,
mailben az indító szakirodá- amely a kommunikációt segíti, illetve a
nak. Hogyha nincs akkor az jóváhagyási folyamat során végig ott
elektronikusan

megküldött van. Ha minden rendben van a jogügy-

jogügyleti adatlapot, a szer- lettel, akkor az ellenőrző jogi jóváhaződés

tervezetet

annak gyásra kattintva tovább küldi a város-

esetleges mellékleteivel és gazdálkodási

irodának

ellenőrzésre.

egyéb kapcsolódó dokumen- Nagy előre lépés: az ellenőrző egy
tumaival együtt kinyomtatja kattintással

módosítást

tud

igé-

négy példányban és az aláírt nyelni; az indító szakiroda módosíjogügyleti adatlappal együtt tás esetén azonnal tud javítani; a
továbbítja a városgazdálko- továbbküldés szintén egy kattindási iroda részére ellenőrzés tás. A jogi jóváhagyás ideje autocéljából.

matikusan megjelenik a jogügyleti
adatlapon.

A

városgazdálkodási

iroda A városgazdálkodási iroda vezetője a

vezetője az ellenőrzésre ka- rendszeren belül kapott jogügylet ellepott

jogügylet-tervezetet nőrzőjét kiválasztja, aki azonnal meg-

Városgazdál- kiszignálja ellenőrzésre az
kodási iroda iroda egyik munkatársának,
jóváhagyó
aki áttekinti azt abból a
szakasz
szempontból, hogy az meg-

kapja a szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat. Amennyiben az
ellenőrzőnek módosítási igénye van,
akkor egy kattintással vissza tudja kül-

felel-e a vonatkozó hatályos deni az indító szakirodának, aki a
közbeszerzési jogszabályok- rendszeren belül módosításokat, javí-
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nak és

az önkormányzati tásokat tud végrehajtani a szerződés

beszerzési

szabályzatának. szövegében. Megkönnyítve az indító

Amennyiben
van,

akkor

észrevétele szakiroda munkáját, ilyenkor használpapír

alapon hatjuk az "általános megjegyzés ha-

az

indító gyása" funkciót, amely a kommuniká-

visszaküldheti

szakirodának, ha nincs ak- ciót segíti, illetve a jóváhagyási folyakor

a

vezető

jogügyleti mat során végig ott van a rendszerben

adatlapot aláírja és a terve- és informálja a többi ellenőrzőt az
zettel együtt továbbküldi a esetleges módosításokról. Ha a szerzőpénzügyi iroda vezetőjének dés tartalmával minden rendben van,
véleményezés céljából.

akkor utána az ellenőrző feltünteti a
jogügylet adatlapján, hogy a jogügylet
közbeszerzés köteles-e. Következő lépésben pedig városgazdálkodás iroda
jóváhagyásra kattintva továbbküldi a
pénzügyi irodának ellenőrzésre. Nagy
előre lépés: a jegyzői irodánál leírtak, illetve, hogy az iroda közbeszerzés kötelesség megállapítását
a jogügyleti adatlapon a rendszer
automatikusan feltünteti illetve az
iroda jóváhagyásának pontos idejét.
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A pénzügyi iroda vezetője a A pénzügyi iroda vezetője a rendszeren
jogügylet tervezetet az iroda belül kapott jogügylet ellenőrzőjét kimunkatársának

kiszignálja választja,

aki

azonnal

megkapja

a

ellenőrzésre. Az ellenőrzés szerződést és az ahhoz kapcsolódó dosorán az ellenőrző vizsgálja, kumentumokat. A jogügyleti adatlapon
hogy a tervezet megfelel-e a ellenőrzi a kifizetési címsor helyessévonatkozó

hatályos

pénz- gét. Amennyiben az ellenőrzőnek mó-

ügyi

jogszabályoknak

belső

pénzügyi

és dosítási igénye van akkor egy kattin-

szabályza- tással vissza tudja küldeni az indító

toknak, továbbá, hogy az szakirodának, aki a rendszeren belül
önkormányzat költségvetés- módosításokat, javításokat tud végreében van-e a jogügyletnek hajtani a szerződés szövegében. MegPénzügyi
jóváhagyás
szakasz

pénzügyi fedezete. Ameny- könnyítve az indító szakiroda munkányiben észrevétel van ezek- ját, ilyenkor használhatjuk az "általákel kapcsolatosan, az iroda nos
vezetője

visszaküldheti

megjegyzés

hagyása"

funkciót,

a amely a kommunikációt segíti, illetve a

papír alapú szerződést az jóváhagyási folyamat során végig ott
indító szakirodának. Ameny- van a rendszerben. Ha a szerződés tarnyiben nincs észrevétel a talmával mindent rendben talál az elletervezettel

kapcsolatosan nőrző, akkor a pénzügyi jóváhagyásra

akkor a jogügyleti adatlap kattintva visszaküldi az illetékes szakaláírását követően, azt és a irodának. Nagy előre lépés: az irotervezetet

továbbküldi

szakiroda vezetőjének.

a dáknál eddig leírtak, illetve hogy a
pénzügyi jóváhagyás idejét a jogügyleti adatlapon a rendszer automatikusan feltünteti.
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Az illetékes szakiroda veze- Az indító szakiroda részéről a felelős
tője aláírásával látja el a ügyintéző feltünteti a jogügylet adatjogügyleti adatlapot, melyen lapján a Támogatásokat Vizsgáló Iroda
megjelöli, hogy a Támoga- vizsgálatának szükségességét amenytásokat Vizsgáló Iroda (TVI) nyiben

szükséges

úgy

a

vizsgálat

általi vizsgálat szükséges-e. eredményét csatolni kell az ELO jogAmennyiben igen akkor az ügyleti nyilvántartóban a jogügylethez.
indító szakiroda feladata a A rögzítést követően nyomtatásra az
TVI állásfoglalását beszerzi. ügyintéző továbbküldi a jegyzői iroda
További feladata, a tervezet ellenőrzőjének, aki négy példányban
TVI vizsgálat
szükségességének vizsgálatának szakasza/
+nyomtatás

főszámra történő beiktatása kinyomtatja a szerződést, annak mela Govsys rendszerbe illetve lékleteit és a program által generált
a szerződés partnerrel való jogügyleti adatlapot. A nyomtatás után
aláíratása. A jogügylet má- papír alapon és elektronikusan is folysik fél által megtörtént alá- tatja a jogügylet az útján. Nagy előre
írását követően a szakiroda lépés: TVI vizsgálatának szüksévezetője továbbítja azt pol- gességének azonnali rögzítése, a
gármesteri és/vagy jegyzői TVI vizsgálat eredményének rögzíés pénzügyiroda vezetői alá- tése a rendszerben.
írásra.

Csak a szer-

ződést és annak mellékleteit kell
kinyomtatni a jogügyleti adatlap
mellett,

tájékoztató

dokumentu-

mokra nincs szükség hiszen minden

ellenőrző

számára

elérhető

(nincs felesleges nyomtatás).
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A

jogügylet

polgármesteri A jegyző iroda vezetője leszignálja a

és/ vagy jegyzői aláíratást szerződés jogügyleti adatlapját az ellekövetően
illetve

a

polgármesteri nőrző pedig a szerződés egy példányát,

jegyzői

titkárság majd átadják a kinyomtatott négy pél-

munkatársai az aláírt doku- dányt az indító irodának, hogy iktassa,
mentumokat továbbítják a majd az ügyféllel aláíratassa. Az ügyfél
jegyzői iroda részére.

aláírása után pénzügyi ellenjegyzésre
majd a jegyzői és/vagy polgármesteri
aláírásra kerül sor. Míg papír alapon
irodákról irodákra jár, addig ezt a fo-

vezetői aláírás/iktatás
és aláíratás
ügyféllel

lyamatot az ELO jogügyleti nyilvántartó
programban is lehet követni a jogügylet státuszának változása során. Az
aláírásokat követően a pénzügyi iroda
egy eredeti szerződést papír alapon
átvesz. Nagy előre lépés: elektronikusan és papír alapon párhuzamosan fut a jogügylet, jobban követhető, mert a jogügylet státusza
változik és lehet tudni mikor milyen fázisban van.
A Jegyzői Iroda az aláírt Az aláírt szerződések közül az iktatójogügyletet

Rögzítés

elektronikusan számmal ellátott szerződést a jogügy-

nyilvántartásba

veszi.

Az leti adatlappal együtt beszkenneli a

elektronikus nyilvántartásba jegyzői iroda ellenőrzője. Ezzel a jóvávételt

követően

a

jegyző hagyási folyamat le is zárul, habár még
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iroda munkatársa az aláírt a jegyzői iroda egyik munkatársa utódokumentumokat továbbítja ellenőrzést/adategyeztetést folytat le a
további ügyintézésre az in- szerződéssel kapcsolatosan.
dító szakiroda részére.

VII. Fejlesztési lehetőségek
Fejlődni mindig van hova így van ez az ELO jogügyleti nyilvántartó esetében is. A
hivatal jövőbeni tervei között szerepel:
-

Új verzió telepítése, OCR bevezetés (Az optikai szövegfelismerés (OCR)

egy olyan technológia, amely lehetővé teszi képek, szkennelt vagy digitálisan
fotózott dokumentumok és a PDF fájlok szerkeszthető és szövegesen kereshető
formába átalakítását. Az így kapott anyag szerkeszthető, kivágható, kereshető és
archiválható.)
-

Általános vagy speciális dokumentumtár kialakítása (mindenki számára

elérhető, jól kereshető, címkézhető dokumentumok, PDF-ek).
-

További jóváhagyási folyamatok bevonása a rendszerbe, mint például:

építésügyi jóváhagyások, támogatásokat vizsgáló iroda állásfoglalása
-

Támogatási szerződések esetén elszámolási határidő minden esetben

van, mivel az önkormányzat nagy mennyiségben köti a szerződések ezen fajtáját, ezért rengeteg határidőt kell figyelembe venni amire egy bizonyos mennyiség után már ügyintéző nem képes. E probléma megoldása érdekében a hivatal
azt szeretné, ha rögzítve lennének az elszámolási határidők és lejárat előtt két
héttel üzenetet küldene a program a felelős ügyintézőnek vagy a szerződés színe
megváltozna.
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