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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
26-i 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

infrastruktúra

és

feladatok
a

átalakulásával

szerződéses

kapcsolatok
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kapcsolatban
felülvizsgálata,

a

támogató
valamint

a

kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új
feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell
kidolgozása,

felülvizsgálata,

tevékenységeinek

átszervezése,

hatékonyabb

működésére

a
irányuló

gazdasági
szervezeti

társaságok
javaslatok

kidolgozása és megvalósítása.
3. 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. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 6
hónapon belül kell megvalósítani.
4. Önkormányzati fenntartásban,
különösen

vagy

köznevelési-oktatási,

működtetésben
valamint

álló

szociális,

intézményekkel

–

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

intézményirányítási

ellátási

rend

hatékony

erőforrás-tervező
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és

megszervezését

vezetői

információs

támogató
rendszer

alkalmazása.
döntéseinek

Hatékonyságelemzésére,
hatás-

kialakítására,

és

működés-átvilágítására,

költségelemzésére,

költségvetés

tervezésre,

optimális

működési

fenntartói

intézményszerkezet

modellezésére

alkalmas

eszköz bevezetése.
7. A

lakosság

körében

átfogó

felmérés

és

elemzés

készítése

közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.

a
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,

szabályzatok

felülvizsgálata;

optimalizálása.

újraszervezése,
három

a

kiválasztott

kapcsolódó
folyamat

szervezeti

átszervezése,

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 minőség-menedzsment
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.
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10.Az

önkormányzati

hivatalok

és

a

feladatok

települések

átalakulásával
intézményei,

kapcsolatban

jelentősebb

a

polgármesteri

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.
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II.
Vezetői összefoglaló

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának „Működési folyamatok
optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál” című, ÁROP - 3.A.2-2013-20130037 azonosító számú pályázata számos fejlesztési elem megvalósítására biztosított
költségvetési erőforrásokat.
Ezek között szerepelt - a pályáztató szerv részéről kiemelt prioritást kapó - 1500
főre kiterjedő lakossági felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal
kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről, amelyet a pályázati projekt
megvalósítására rendelkezésre álló mintegy 12 hónap alatt 2 alkalommal kellett
végrehajtani.
Az

Erzsébetvárosi

Polgármesteri

Hivatal

az

ügyfélelégedettség

felmérések

tekintetében évtizedes gyakorlattal rendelkezik, azonban e mostani feladat volumene
jelentős mértékben meghaladta a korábbiakat, a felmérésbe bevont állampolgárok
száma kb. az ötszöröse volt az elmúlt évek során megszokottnak.
Ez nem csak mennyiségét tekintve jelentett többlet feladatot, hanem a végrehajtás
módjának, a felmérés során alkalmazott eszköznek is alapjaiban történő újra
gondolását tette szükségessé.
Ennek céljából, illetve közvetve a teljes pályázati program megvalósításának
elősegítése érdekében szükséges volt, hogy mindkét felmérés során valamennyi
irodavezető bevonásával közösen kerüljenek megfogalmazásra és beazonosításra
7 / 74

azok a feltételek, lehetőségek, és igények, amelyek együttesen a vállalt pályázati
elem (részcél) megvalósítását biztosítani tudták.
Erre a brainstorming jellegű megbeszélésre – a II. átfogó lakossági felmérés
esetében - a Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek részvételével 2014. szeptember
17.-én került sor, amely gyakorlati szempontból a fejlesztési elem megvalósításával
kapcsolatos első, kvázi programindító egyeztetésnek tekinthető.
A felmérés a Magyary Programmal összhangban, az ÁROP – 1.2.18 azonosító
jelű „Szervezetfejlesztési Program” keretében elkészített módszertani útmutató
figyelembe vételével valósult meg.
A felmérés végrehajtásával kapcsolatban – az első felméréshez igazodva - az alábbi
kritériumok kerültek meghatározásra:
1. A felmérés tervezésének folyamata
A második átfogó lakossági felmérést 2014. III. negyedévében kell végrehajtani.
A végrehajtás részletes meghatározása érdekében, a megvalósítás módjára, a
feladatok, a felelősök és a tervezett határidők meghatározására megvalósítási
tervet kell készíteni (III. fejezet).
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2. Az ügyféligény- és elégedettségmérés eszköze, szempontrendszere
A mérés a második felmérés során is kérdőív segítségével történt (1.sz.melléklet),
amely – az összehasonlíthatóság érdekében – azonos volt az első felmérés során
alkalmazottal.
Ennek megfelelően a kérdések az alábbi 4 fontosabb területhez (fókuszterületek)
kapcsolódtak.
-

Erzsébet Terv keretében megvalósított fejlesztések

-

Polgármesteri Hivatali ügyintézés

-

Közbiztonság

-

Társasházak támogatása

3. Az igény- és elégedettségmérés módszereinek meghatározása
A kérdőívek eljuttatása, illetve hozzáférésének biztosítása – tekintettel a felmérés
volumenére – több módszer együttes alkalmazását tette szükségessé.
E körbe tartoztak
-

ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalba érkező ügyfelek kérdőívezése,

-

kerületi intézményeknél gyűjtődobozok elhelyezése.
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4. Az

igény-

és

elégedettségmérés

eredményességi

és

érvényességi

kritériumainak meghatározása
A felmérés anonim módon valósult meg. Érvényességi kritériumként az 1500 db
kitöltött kérdőívet, eredményességi feltételként pedig a kérdőívek 80 %-os
kitöltöttségi szintjét határoztuk meg.
A kérdőívek gyűjtésének folyamata mintegy két hónapot vett igénybe, és 2014.
október 20.-án fejeztük be. A beérkezett kérdőívek száma: 1575 db volt.
A fejlesztési elemhez kapcsolódó folyamat végrehajtása mintegy 20-25 munkatárs
bevonását tette szükségessé.
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III.
A program megvalósításának folyamata
A felmérés zökkenőmentes és tervezett végrehajtása érdekében 2014. szeptember
16-án Megvalósítási Terv került kiadásra. A dokumentum a konkrét feladatokat az

Lakossági felmérés előkészítése

alábbiak szerint rögzítette:

Szám

Tevékenység

Főfelelős/felelősök

Ütemezés/
határidő
2014.09.17.2014.10.20.

1

A felmérés végrehajtásával kapcsolatos
célfeladatok meghatározása.

Medgyesi Judit
Gábor Farkas

- célfeladat
meghatározások

2

Kérdőív
áttekintése,
jóváhagyása.

pontosítása,

Medgyesi Judit dr.
Szász Eleonóra
Gábor Farkas

2014.09. 17.

- aláírt kérdőív

3

A Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységeinek
korábban
kijelölt
programfelelőseivel
brainstorming
a
végrehajtás módjával kapcsolatban, az I.
lakossági felmérés tapasztalatait is
figyelembe véve.

Medgyesi Judit
Gábor Farkas
/
programfelelősök

2014.09. 17.

- jelenléti ív

4

Szükséges
elkészítése.

dr. Szász Eleonóra
Szabó Lajos

2014.09.22

5

Gyűjtőládák és a kérdőívek kihelyezése.

2014.09.22

6

Irodavezetők
részére
tájékoztató
elkészítése és megküldése a felmérés
végrehajtásával kapcsolatban.
Gyűjtőpontokon
kihelyezésre
kerülő
tájékoztatók elkészítése.

Dezső Edit
Vasas István
Medgyesi Judit
Gábor Farkas

- szükséges
mennyiségű
kinyomtatott
kérdőív
-

7

mennyiségű

kérdőív

Gábor Farkas
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Outputok

2014.09.23.

- aljegyzői
tájékoztató levél

2014.09.23

- lakossági
tájékoztató az
átfogó

Lakossági felmérés
végrehajtása
Lakossági felmérés lezárása

felmérésről
-

8

Tájékoztatók kihelyezése.

Dezső Edit
Vasas István

2014.09.23

9

A gyűjtőládák ürítése, a kitöltött kérdőívek
aljegyző részére történő eljuttatása.

Dezső Edit
Vasas István

2014.09.29.
2014.10.06.
2014.10.13.
2014.10.20.

10

Igény szerint gondoskodás további
kérdőívek nyomtatásáról, és kiszállításáról.

dr. Szász Eleonóra
Szabó Lajos

folyamatos

- szükséges
mennyiségű
kinyomtatott
kérdőív

11

A felmérés során beérkezett adatok
rögzítése, a szükséges diagramok és
táblázatok elkészítése

vonatkozó
célfeladattal
megbízott
munkatársak
/
Gábor Farkas

folyamatos

- Excel
formátumú
egységes
elektronikus
dokumentum

12

A kitöltött és beérkezett kérdőívek száma
alapján döntés a felmérés végrehajtásának
befejezéséről.
A kihelyezett gyűjtőládák visszaszállítása.

Medgyesi Judit
/
Gábor Farkas
Dezső Edit
Vasas István

2014.10.20.

- aljegyzői levél
az irodavezetők
részére
-

14

Aljegyzői köszönő levél elkészítése és
kiküldése a felmérésben részt vevő
intézmények vezetői részére.

Medgyesi Judit
/
Gábor Farkas

2014.10.22.

- Aljegyző által
aláírt köszönő
levelek

15

A felmérés végrehajtását követően
rendelkezésre álló adatok elemzése.

vonatkozó
célfeladattal
megbízott
munkatársak
/
Gábor Farkas

2014.10.27.

- Word
formátumú
elektronikus
dokumentumok

16

Egységes elemző dokumentum elkészítése
az elkészült adat összesítések, és a
kapcsolódó
rész
elemzések
felhasználásával.

Medgyesi Judit
Gábor Farkas
/
vonatkozó
célfeladattal
megbízott

2014.11.03.

- Word
formátumú
elektronikus és
papír alapú
dokumentum.

13
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2014.10.21.

-

munkatársak
17

Eltekintve

Az átfogó lakossági felmérésről szóló
elemzés közzététele a Polgármesteri
Hivatalon belül, illetve Erzsébetváros
honlapján.

a

program

Medgyesi Judit
/
dr. Szász Eleonóra
Nikli Szilvia

végrehajtásának

2014.11.10.

folyamatán

belüli

- hozzáférés az
átfogó lakossági
felmérésről
szóló
elemzéshez
Erzsébetváros
honlapján
- hozzáférés az
átfogó lakossági
felmérésről
szóló
elemzéshez a
Polgármesteri
Hivatal intranet
hálózatán

részhatáridő

módosulásoktól, a megvalósítás a tervnek megfelelően, határidőben történt.
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IV.
Fókuszterületek

1. Az Erzsébet Terv 2014. évben megvalósult legfontosabb fejlesztései

Az

Erzsébet

Terv

nem

csupán

felújításokat

foglal

magába,

hanem

olyan

intézkedéseket, beruházásokat, amelyek által egyre népszerűbbé válik a városrész
az itt élők és az ide látogatók körében.
2014-ben két emblematikus tér is felújításra került, májusban a megszépült Almássy
teret, júliusban pedig a teljes körűen megújult Madách teret vehették birtokba a
kerületiek.
Erzsébetváros új arculatát egyedülállóvá teszik azok a színes tűzfalak, melyek a
„Tűzfalrehab Erzsébetvárosban” program keretei között valósulnak meg. Ez idáig 10
óriás falfestmény került átadásra.
A VII. kerületi közintézmények nagy része szintén új külsőt kapott, megújultak az
orvosi rendelők, a bölcsődék, óvodák és iskolák. A Városligeti Fasori Bölcsőde pedig
az ország egyik legmodernebb intézménye lett, amelynek tervezésekor kiemelt
figyelmet fordítottak a környezetbarát anyagok használatára és az energetikai
korszerűsítésre. A szociális gondoskodási formák bővítésére is kiemelt figyelmet
fordít a kerület, így 2014 májusától teljesen ingyenes lett a bölcsődei ellátás
Erzsébetvárosban.
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Erzsébetváros vezetése kiemelten fontosnak tartja a lakosság biztonságérzetének
javítását.

Az

ország

egyik

legmodernebb

térfigyelő-kamrarendszere,

egy

90

kamerából álló új térfigyelő központ került átadásra, mely a legmodernebb
szoftverrel rendelkezik és jelenleg 6 operátor állomással működik a nap 24 órájában.

Almássy tér
Az Erzsébet Terv keretében 2013. november végén megkezdődött az Almássy tér
felújítása, mely a tér egész területére kiterjedt.
Fontos szempont volt, hogy a megfelelő egészségügyi állapotú fák kivágása nélkül
újuljon meg a terület, amit a tervezés és kivitelezés során is figyelembe vettek. A
munkaterületen

első

lépésként

a

tér

belső

területén

található

burkolatokat,

utcabútorokat bontották el, valamint a Wesselényi és a Csengery utcai oldalon a
tervezett támfalak nyomvonalait is kialakították.
Kialakítottak egy teret átívelő belső sétányt, és az új burkolat nyomvonalának
kidolgozása is megtörtént.

A téli leállást követően 2014. január elején a kivitelezési munkák folytatódtak a
kutyafuttató és a játszótér teljes lezárásával.
A terv fontos eleme volt, hogy a korcsoportok szerint elrendezésre kerülő játszóteret
nagy zöld felülettel kerítsék körbe, valamint az ott található játszótéri elemek egy
részét felújítsák, de újak is beszerzésre kerüljenek. A kutyafuttatót felújítása után
kerítéssel vették körbe.
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Az Almássy tér megújulásának utolsó fázisa a közösségi tér kialakítása volt,
szabadtéri

fittness

elemek

elhelyezésével,

melyek

alkalmasak

az

aktív

kikapcsolódásra, a szabadidő hasznos eltöltésére.
A közösségi teret a Barcsay és az Almássy utca közötti területen alakították ki, amely
mellett elhelyeztek egy látványos szökőkutat is. Az Almássy tér is az Erzsébet Terv
fejlesztési program keretén belül újult meg, mintegy 190 millió forintból.

Az Almássy téri beruházást már a kezdetektől nagy lelkesedéssel fogadták az itt
élők, összesen több mint 1200 szavazat érkezett a tér rendezésére készített
koncepciókra.
A

kedvező

időjárási

körülményeknek

köszönhetően

pár

hónap

alatt

óriási

átalakuláson ment keresztül a terület: teljesen megújult a játszótér, a kutyák
számára modern futtatót alakítottak ki, valamint padok, asztalok és még sakktáblák
is a gondoskodnak a szabadidő hasznos eltöltéséről és az aktív pihenésről.
A bejáráson a lakosság részéről felmerült az igény pingpong

asztalra, további

padokra, növénydézsákra és hulladékgyűjtőkre, emellett többen kérték, hogy a
játszótér területén homokozót is alakítsanak ki a gyermekeknek.
A kerület vezetése megtette a szükséges intézkedéseket az ötletek megvalósítására,
hiszen a cél az volt, hogy mindenki magáénak érezze a közösségi teret.
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Madách tér

2012-ben az önkormányzat országosan egyedülálló módon terv- és ötletpályázatot
írt

ki

az

ország

valamennyi

építészetet

oktató

egyetemének,

főiskolájának

bevonásával a Madách tér megújítására.
A szakma legkiválóbbjaiból álló zsűri értékelését követően a hat legjobb pályamű
közül a lakosság választhatta ki a neki leginkább tetsző koncepciót.
A

nyertes

pályamű

elemeit

végül

a

tervező

cég

beépítette

a

végleges,

megvalósítható kivitelezési tervbe. Az ötletpályázat nagy népszerűségnek örvendett
a lakosság körében, az országos sajtó is több ízben beszámolt róla.

A hosszas egyeztetéseket követően a beruházás első üteme már a 2013-ban
kezdetét vette a Rumbach Sebestyén utca burkolatának felújításával, majd a Madách
Imre út, a Madách tér és az Asbóth utca ivóvíz vezeték rekonstrukciójával.
Második ütemként sor került a tér teljes átalakítására, melynek következtében a
jelenlegi funkciók megszűntek, helyette forgalomtól részben elzárt, parkosított
terület került kialakításra. A térre behajtás külön engedéllyel, indokolt esetben
történhet meg, természetesen a közfeladatot ellátó járművek továbbra is korlátozás
nélkül használhatják a teret.
A kivitelezés során a meglévő burkolatokat, szegélyeket elbontották, a meglévő
aszfalt burkolatok helyett térkő burkolatok készülnek.
A tér központi részét egy szökőkút teszi látványosabbá, a Károly körút felőli oldalon
pedig egy homokkő sztélé került elhelyezésre, mely Erzsébetváros címerét ábrázolja.
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A felújítás során különböző térépítészeti elemek segítségével zöld felületeket
alakítottak ki, emellett facsoportok teszik zöldebbé a közösségi teret. A felújítás
során

a

közterületi

világítási

rendszer

is

megújult,

továbbá

a

pihenést,

kikapcsolódást szolgáló, formatervezett közterületi padokat és biciklitárolókat is
kihelyeztek.

Városligeti Bölcsőde

Korszerű, a modern elvárásoknak és az európai uniós követelményeknek is
megfelelő bölcsőde épült Erzsébetvárosban.
A

megszépült

épületben

2014

októberétől

egészséges

és

természetbarát

környezetben gondosnak a gyermekekről.
Az átalakításnak köszönhetően az eddiginél több férőhelyet tudnak biztosítani az
intézményben.
A fejlesztésnek köszönhetően Magyarország egyik legmodernebb bölcsődéje lett a
Városligeti Bölcsőde. A megújult épület minden szempontból megfelel a mai
elvárásoknak.
Az intézményt, mely egy új épületszárnnyal bővült, most tágas és világos belső terek
jellemzik,

az

akadálymentesítésnek

köszönhetően

a

kerekes

székesek

és

a

látássérültek is jól tudnak közlekedni az épületben.
A kiszolgáló egységek – többek között a konyha, mosoda, öltöztető - felújítása
mellett kialakításra került egy só szoba, amely jól szolgálja majd a gyermekek
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egészségének védelmét.

A fejlesztéseknek köszönhetően a környezetbarát és

fenntartható üzemeltetés is megvalósult.
Az átalakítás után 25 gyermekkel többet tudnak fogadni a bölcsődében.
Amellett, hogy az átépítés után egy szebb és komfortosabb intézménnyé vált a
Városligeti bölcsőde, több lett a férőhely, s ez javítja a kisgyermekes szülők
munkavállalási esélyeit.

K11 Művészeti és Kulturális Központ
2014 szeptemberében adták át Erzsébetváros legújabb kulturális központját, amely a
K11 nevet kapta.
A Művészeti és Kulturális Központot az önkormányzat az Erzsébet Terv fejlesztési
program keretein belül szépítette meg, amely az alkalmas koncertek, kiállítások és
kulturális rendezvények megtartására.
A K11 Művészeti és Kulturális Központ Király utca 11. szám alatti épületegyüttese
egyedileg

védett

műemlék,

ismeretek

szerint

hosszabb

ideig

szövőgyárként

működött, később használták irodaként, és műteremként is. Az épület legalább egy
évtizede üresen állt, állapota azóta erősen leromlott, ezért döntött úgy az
önkormányzat, hogy felújítja a központi helyiséget.
A munkálatok magukban foglalták többek között az épület teljes szigetelését, az
üvegtetők

felújítását,

a

nyílászárók

beépítését

valamint

megújult

épületgépészeti és elektromos rendszer is.
A felújításra Erzsébetváros Önkormányzata 191 millió forintot fordított.
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a

teljes

A

beruházásnak

köszönhetően

az

épület

alkalmas

koncertek,

konferenciák,

kiállítások, színházi előadások és rendezvények megtartására.

„Tűzfalrehab Erzsébetvárosban”
Nagy

népszerűségnek

örvend

a

VII.

kerület

„Tűzfalrehab

Erzsébetvárosban”

programja, melyet 2013-ban indítottak útjára, s amelynek köszönhetően mára
turisztikai látványosság lett a városrész. Tíz tűzfal újult meg másfél év alatt az
önkormányzat és a Neopaint Works alkotóinak köszönhetően.
A legtöbb belvárosi kerülethez hasonlóan Erzsébetváros utcáiban is számos,
kihasználatlan, esztétikailag kifogásolható tűzfalfelület található.
Az önkormányzat rehabilitációs programjának köszönhetően ezek száma az utóbbi
időben jelentős mértékben csökkent. A megfelelő dekorációs eljárásokkal ugyanis a
rossz állapotú falfelületek gyorsan felújíthatók és színesebbé tehetők.
A hatalmas falfestményeknek köszönhetően Erzsébetváros mára kiemelt turisztikai
célponttá vált, és nagymértékben hozzájárul a főváros arculatának kialakításához.
A köztéri falfestések nemcsak vizuális értékekkel bírnak, hanem szervesen kihatnak
környezetünkre is – élhetőbbé és élvezhetőbbé teszik a kerület bizonyos pontjait,
miközben pozitívan hatnak a kerületben lakók és az arra járók hangulatára.
Valamennyi

elkészült

művészeti

alkotás

környezetbe, s jól kiegészíti azt.
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szervesen

illeszkedik

a

belvárosi

2013-ban elkészült tűzfalak:
Dob utca – Csányi utca sarok – „Zöldség-gyümölcs”
Király utca – „A legpestibb utca”
Akácfa utca – „Mesterségek anno”
Rumbach Sebestyén utca - „6:3 – Az Évszázad Mérkőzése”

2014-ben elkészült falfestmények:
Madách Imre Gimnázium udvara - New York palota
Rumbach Sebestyén utca – Sissi cirádás faldekoráció
Klauzál utca - Lengyel Intézet 75. évfordulójára készült dekoráció
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola udvari tűzfala
Baross Gábor Általános Iskola - Meseváros
Rumbach Sebestyén utca - Rubik tűzfal

2. Polgármesteri Hivatali ügyintézés

A

korábbi

gyakorlat

során

a

Polgármesteri

Hivatallal

kapcsolatos

értékelés

vizsgálatában elsőszámú feltételnek tartottuk, hogy némely kérdések esetében csak
azokat a személyeket kérdezzük, akiknek volt személyes tapasztalata a hivatali
ügyintézésben.
Ezt azért is tartottuk fontosnak, mert a Hivatalról kialakult általános kép mellett
bizonyos változókat (pl. ügyintézővel való elégedettség, ügyintézés feltétele és
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gyorsasága, stb.) teljesítmény-mérésre kívántuk használni. A szűrőkérdés tehát azt
szolgálja, hogy a longitudinális vizsgálatban a hivatal működésének szakszerűségét,
hatékonyságának változását mérjük be azon személyek véleményén keresztül, akik
úgymond „megbízható” információkkal tudnak szolgálni.
De a mostani lakossági felmérés a tavalyi évhez hasonlóan a „teljes” lakosság
véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérésére irányult.
A lakossági felmérés során végzett elégedettségmérés esetében figyelembe kellett
venni a kérdőívet kitöltők körét, az érdekeltség mértékét, a szakmaiság elvárható
szintjét, a feldolgozás lehetőségeit és az elvárt információ jellegét is.

A felméréshez az előző elégedettségvizsgálathoz hasonlóan ugyanazon három kérdés
lett kiválasztva, amelyek választ adnak a Hivatal számára legfontosabb kérdésekre:
-

Honnan indultunk?

-

Hol tartunk most?

-

Merre kell továbbhaladnunk?

Ezen koncepció alapján a felmérésben résztvevők azokra a kérdésekre válaszoltak,
hogy
-

mennyire elégedettek a Hivatal ügyintézésével?

-

hogyan változott ez az elmúlt években?

-

milyen irányba kellene szerintük fejleszteni a Hivatal munkáját?

A jelen helyzet felmérésénél meg kellett határozni, hogy a Hivatal ügyintézésében
melyek azok a minőségfaktorok, amelyek elégedettséget váltanak ki a lakosságból,
az ügyfélből.
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Mivel a Hivatal nem profittermelő és áruértékesítő szervezet, ezért a szolgáltatás
gyorsasága és a szolgáltatás szakszerűsége mellett nem az ár, hanem az emberi
kapcsolatok tényezője jelent meg a kérdőívben. Mivel a lakosság, ügyfelek számára
a hivatali ügyintézés nem mindennapi feladat és a változó jogszabályi környezetben
a tájékozódás egy felkészülést követően sem mindig egyszerű, ezért az ügyintéző
segítőkészsége

egy kiemelt

minőségmarker.

Nem

kevésbé

fontos

az

ügyfél

elégedettség érzéséhez az udvarias ügyintézés, hiszen hiába a szakszerű kiszolgálás,
ha a lakó rossz érzésekkel távozik a nem megfelelő bánásmód miatt.
A

fentieknek

megfelelően

az

ügyfél-elégedettség

mértékének

5-ös

skálájú

pontozásos értékelő kérdéssel történt a felmérése.
Az elmúlt évekhez viszonyított változás felméréséhez klasszikus 3+1-es kiválasztós
kérdés lett alkalmazva.

Feladatellátást érintő eredmények az előző lakossági elégedettség felmérést
követő időszakban (belső törvényességi felülvizsgálat, vezetőségi
átvizsgálás)
A Minőségirányítási Kézikönyv alapján felülvizsgálatra került szinte az összes
szabályzat, az intraneten a nyilvántartás aktualizálásra került.
Az ELO MItR programban felülvizsgálatra kerültek a szabályozások, megtörtént azok
ügyiratok alapján történő érvénytelenítése, amelyek már korábban hatályon kívül
helyezésre kerültek.
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A Jegyzői Iroda folyamatosan felügyeletet gyakorol az ELO MItR rendszer felett a
minőségügyi

vezető

közreműködésével,

és

ezzel

párhuzamosan

az

intranet

szabályozások oldala is folyamatosan frissül. Megvalósult, és kiteljesedett a
szabályzatoknak a Minőségirányítási kézikönyvben előírt minimum évente egy
alkalommal történő felülvizsgálata, melyet nagyban elősegít, hogy az ügyiratok a
Jegyzői Irodán határidős rendszerben, Irodánként elkülönítve találhatóak.
A Jegyzői Irodán az a gyakorlat alakult ki, hogy havi rendszerességgel minden olyan
szabályzatot,
irodavezető

amely
kiosztja

11
a

hónappal

korábban

munkatársai

között

volt

utoljára

azzal,

hogy

felülvizsgálva,
végeztessék

el

az
a

felülvizsgálatot és felügyeljék ennek megtörténtét 1 hónapon belül a szakmailag
illetékes

irodával.

Ezeket

a

felülvizsgálatokat

dokumentálják

a

szabályzatok

ügyirataiban, illetve szükség esetén kiadásra kerülnek az új, vagy módosított
szabályzatok.
Hosszabb távú terv, hogy ezt a felülvizsgálati folyamatot az ELO MItR-ben is
lehessen

dokumentálni,

mely

a

SWOT

elemzésben

a

lehetőségek

között

meghatározásra került.
Tervezett képzések megvalósulása, értékelése
A vonatkozó jogszabály 2013. évi változása következtében létrejött 4 éves
továbbképzési időszakok tekintetében a 2014. év volt az első. A hivatalban 113
kötelezettből 80 fő sikeres vizsgát tett.
E mellett folyamatosak a kötelező képzések: alapvizsga, szakvizsga. Belső képzések
is folynak, ELO MIR képzésen 25 fő, munka és tűzvédelmi képzésen 36 fő vett részt.
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Minőségirányitási

Kézikönyv

alapján

belső

törvényességi

vizsgálat

végrehajtása
A Polgármesteri Hivatal a hatékony munkavégzés, illetve a folyamatos fejlesztés
érdekében 2014 évben is elvégezte egy kiemelt folyamat felülvizsgálatát.
Minden irodán a Jegyzői Iroda és a minőségügyi vezető belső törvényességi
vizsgálatot végzett.
A vizsgálat tárgya a hivatal belső szabályozási rendszerének a felülvizsgálata,
valamint

az

ügyintézési

folyamatok

szervezettségének,

hatékonyságának

a

vizsgálata volt, SWOT elemző módszer alkalmazásával.
A minőségügyi vezető által készített ellenőrző kérdéslista és jelentés alapján
vizsgálatra került a szabályozások, ügyrendek, minőségirányítási dokumentumok
(szállítók, panaszok, benchmarking, mérőeszközök, stb.) ELO-MItR programban
történő rögzítésének megfelelősége.
Az ELO MItR programban a minőségirányítási rendszer működtetéséhez kapcsolódó
dokumentumok

kezelési

folyamatainak

végrehajtása,

a

dokumentumok

naprakészsége tekintetében jelentős mértékű, kedvező irányú elmozdulás volt
érzékelhető.
A formanyomtatványok alkalmazása, valamint az ELO MItR programban szükséges
nyilvántartási kötelezettségek végrehajtása jellemzően a Polgármesteri Hivatal
kézikönyvében foglaltak szerint történik.
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A

szabályozások,

ügyrendek,

szállítók,

ügyfélpanaszok,

benchmarkingok,

mérőeszköz nyilvántartások az érintett irodák többségénél az ELO MItR programban
rögzítésre kerültek.
3. Közbiztonság
A

kerületi

közrend,

közbiztonság

fenntartása

az

alábbi

pilléreken

nyugszik

Erzsébetvárosban:


Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság



Erzsébetvárosi Közterület- felügyelet



Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület



Térfigyelő rendszer

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a fentiek által ellátott fő feladatok és
eredmények, statisztikával alátámasztva.
A VII. kerületi Rendőrkapitányság tevékenységei, eredményei
Kerületünkben

társadalmi

elvárásként

jelentkezik

a

közrend,

közbiztonság

megszilárdítása, a bűncselekmények elkövetőinek elfogása és felelősségre vonása.
Az állampolgárok igénylik, hogy a közterületeken több és láthatóan intézkedő rendőr
teljesítsen szolgálatot.
2013-ban a regisztrált bűncselekmények száma 1887 volt, az előző évet tekintve ez
10,8 %-os emelkedést jelent. A regisztrált bűncselekmények több mint kétharmadát
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a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. Ez 5,5 %-os emelkedést mutat az előző
évhez viszonyítva.
A

Belső-Erzsébetvárosban

üzemelő

éjszakai

szórakozóhelyek

számának

és

látogatottságának növekedésével a garázdaságok száma is növekedett.
A probléma megoldása érdekében az Önkormányzat által finanszírozott túlszolgálat
terhére megerősített közterületi járőrszolgálatot biztosítottak az érintett területekre,
mely

intézkedéstől

ezen

bűncselekmények

számának

csökkenését

várjuk.

A

túlszolgálati támogatás a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzését szolgáló
közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, a közterületek biztonságának
erősítésére, állandó rendőri jelenlét biztosítására, továbbá a lakosság személy- és
vagyonbiztonságát

kiemelten

veszélyeztető

bűncselekmények

visszaszorítására,

illetve a térfigyelős tevékenység során szükségessé váló túlszolgálat finanszírozására
terjedt ki.
A bűnmegelőzés érdekében a Rendőrkapitányság folyamatos kapcsolatot tart a
kerületi

iskolákkal.

A

bűnmegelőzési

előadó

rendszeresen

részt

vesz

az

Önkormányzat által szervezett Kábítószer Egyeztető Fórumon, ahol konzultál a
Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal és a Családsegítő Szolgálat munkatársaival
is.

A

rendőrkapitányságon

az

Önkormányzat

támogatásával

2012-ben

gyermekmeghallgató szobát alakítottak ki, melyet a társzervek is rendszeresen
használnak.
Fontos megemlíteni az Iskola Rendőre Program eredményeit is. A program keretében
az "iskola rendőre", vagyis a területileg illetékes körzeti megbízott felvette a
kapcsolatot a kerületben található általános iskolák vezetőivel és a kapcsolattartó
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tanárral. A tanévnyitó ünnepségeken rendőri jelenlétet biztosítottak. A tanév
kezdetén megszervezték az iskolák közlekedésbiztonsági ellenőrzését. A körzeti
megbízottak

és

a

közlekedési

előadó

plakátokat,

szóróanyagokat

és

egyéb

kiadványokat juttattak el a gyerekek részére. Elsőként a biztonságos közlekedésről
és a KRESZ szabályaival ismertették meg a gyerekeket. Ezen felül a drog és az
internet veszélyeiről is tartottak előadást.
A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi

területek

biztonsága

tekintetében

napszakonként

átlagosan

2

gépkocsizó és 1 gyalogos járőrpárt, illetve 4 fő körzeti megbízottat állítottak
szolgálatba. A kiemelt idegenforgalmi helyeken önkormányzati támogatással 4 fő
szabadidős

rendőr,

4

fő

közterület-felügyelő

és

2

fő

polgárőr

gyalogos

járőrszolgálatot lát el a Kazinczy utcában csütörtök, péntek és szombat éjszaka,
annak érdekében, hogy az itt élő Erzsébetvárosi lakosok nyugalmát és pihenését
biztosítani tudjuk.
Az „Egy járőr – egy gépkocsi” program továbbra is pozitív tapasztalatokkal váltja be
a hozzá fűzött reményeket. Ez a szolgálati forma – nem kis mértékben a szolgálati
gépjárművek rendkívül modern felszereltségének köszönhetően – mind az állomány,
mind a lakosság megelégedettségét kiváltotta.

Az Erzsébetvárosi Közterület- felügyelet tevékenységei, eredményei
A Felügyelet munkája a közlekedési szabálysértések szankcionálására, és az egyéb
jogellenesnek

tűnő

magatartásokkal

kapcsolatos
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figyelmeztetésekre,

lakossági

bejelentések ellenőrzésére terjed ki, de számottevő az idegenforgalmi szezonnal
kapcsolatban elrendelt fokozott ellenőrzések végrehajtása is. Fentiekben már
említésre került, hogy a rendőrség és a polgárőrség munkatársaival gyalogos
járőrszolgálatot látnak el a Kazinczy utcában.
A lakosság örömmel fogadta a felügyelők jelenlétét, több lakossági bejelentést a
helyszínen azonnal ki tudtak vizsgálni. (Ennek kapcsán fontos megemlíteni, hogy az
Erzsébetvárosban található, világörökségi területen működő vendéglátóhelyek a
befogadóképességüktől,

valamint

bejelentett

nyitva

tartási

idejüktől

függően

felügyeleti díjat kötelesek fizetni, mely összeget az Önkormányzat kizárólag a
közbiztonság és a köztisztaság fenntartására fordít.) Tekintettel viszont arra, hogy a
turisták által sűrűn látogatott helyszíneken került megerősítésre a felügyelők
jelenléte, máshol csökkent a létszámuk, ami értelemszerűen újabb lakossági
bejelentésekhez vezetetett.
A kerületben fokozott ellenőrzést igényel Külső- Erzsébetváros, valamint a Rózsák
tere és az Almássy tér. Ezeken a területeken nagyobb számban fordulnak elő az
olyan közösségellenes magatartásformák, mint például a közterületen történő
szeszesital fogyasztás.
2012-ben a Felügyelet feladatul tűzte ki a kerületi iskolákban a figyelem felhívó,
tájékoztató előadások megtartását a Közterület- felügyelet, köztisztaság és a
környezetvédelem témaköreiben, mely előadások azóta is rendszeresen megtartásra
kerülnek.
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodával együttműködve rendszeres ellenőrzéseket
hajtanak végre a közterület rendjét sértő cégek, üzletek vonatkozásában. Ezek
eredményét

jegyzőkönyv

és

végzés

formájában

intézkedések megtétele céljából.
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küldik

tovább

a

szükséges

A Közterület-felügyelet továbbra is szorosan együttműködik az Önkormányzat
Hatósági és Ügyfélszolgálati, valamint a Városgazdálkodási Irodájával, kölcsönös
tájékoztatás, valamint célzott ellenőrzések végrehajtásának formájában.
Az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesületről
Erzsébetváros Önkormányzata 2012 decemberében együttműködési megállapodást
kötött az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesülettel. A megállapodás a
kerület lakossága szubjektív biztonságérzetének növelése céljából köttetett. A
Polgárőr Egyesület munkájának sikeres, hatékony és eredményes ellátásához
önkormányzati támogatást kap (havi működési támogatás, a működéshez szükséges
helyiség, formaruha, kommunikációs berendezések, gépkocsi). Feladatai különösen
az alábbiakra terjednek ki:


Rendszeresen megelőző járőrszolgálatot végez a kerület közigazgatási
területén.



Segítséget nyújt az Erzsébetvárosi Közterület- felügyeletnek. (közös
járőrszolgálat, jelzésadás, kerületi rendezvényeken rendezői feladatok
ellátása)



Külön megállapodás alapján segítséget nyújt a VII. kerületi
Rendőrkapitányságnak.



Évente legalább egy alkalommal beszámol a Városüzemeltetési Bizottságnak.



Részt vesz a fentiekben bemutatott hevederzár felszerelésére vonatkozó
pályázat lebonyolításában.
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Térfigyelő rendszer
A térfigyelő rendszer igen hatékony eszköz a bűnmegelőzésben, a felderítésben és a
lakosság biztonságának növelésében.
Azonban az átvizsgált esetek alapján megállapítható, hogy a működőképes kamerák
egy része- leginkább a 2002-ben telepítettek- már nem nyújtják azt a minőséget,
használhatóságot, melyek tőlük elvárhatóak lennének, ezek mind megérettek a
cserére. 2013. III. negyedévében 43 db teljesen működőképes kamera üzemelt, 15
db hibás, de még részben használható, 26 db pedig üzemképtelen.
Mindezek a tények határozottan alátámasztják és indokolják a 2013. évben tervezett
modernizáció szükségességét (Az „Erzsébetvárosi térfigyelő rendszer bővítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás folyamatban van.). A modernizációval és majd a
későbbiekben további fejlesztésekkel, a hatékonyság nagyságrendekkel tovább
javulhat és vele együtt a közbiztonság is. A térfigyelő központban összesen 431 fő
9018 munkaórában látott el kamerafigyelési tevékenységet.

4. Társasházak támogatása

Társasházi felújítási pályázat
A társasházak általános felújítására vonatkozó pályázati lehetőség 2006 óta elérhető
a kerületi társasházak részére. Jogszabályi kereteit a társasházaknak nyújtható
visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték31 / 74

felújítási

támogatásról

szóló,

többször

módosított45/2006.

(XII.

20.)

számú

önkormányzati rendelet tartalmazza.
A pályázatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága írja ki és bírálja el.
A pályázatok értékelését a Főépítészi Iroda, valamint a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tagjai végzik. A pályázatra elkülönített összeg minden esetben a tárgyévi
költségvetésben kerül rögzítésre.
A 2013. évi költségvetésben általános társasházi felújítási pályázatra 45.000.000,Ft, kémények felújítására 25.000.000,- Ft, tetőjárda (kéményseprőjárda) felújítására
pedig 10.000.000,- Ft került elkülönítésre. A pályázható támogatás mindhárom
esetben a társasház által elfogadott, felújításra vonatkozó költségvetés 50%-a,
azonban az Önkormányzatunk által nyújtható támogatás összege maximalizálva van
az alábbiak szerint:


Általános társasházi pályázat esetén 5.000.000,- Ft, homlokzat felújítás
esetén 6.000.000,- Ft



Kéményfelújítás esetén 1.000.000,- Ft



Tetőjárda felújításra vonatkozó pályázatnál 500.000,- Ft

2013-ban a benyújtási határidőig összesen 111 db pályázat érkezett, melyből 31-et
nyilvánítottak

érvénytelennek.

Az

érvényes

pályázatokban

szereplő

felújítási

szándékok és igények, a lefolytatott helyszíni szemlék, valamint a prioritási sorrend
alapján került sor a támogatási összeg felosztására és átcsoportosítására annak
érdekében, hogy valamennyi érvényes pályázatot benyújtó társasház részesülhessen
támogatásban.
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Összevetve a fenti adatokat a 2012-es évvel, a következőket állapíthatjuk meg.
2012-ben a pályázatra elkülönített összeg 77.000.000,- Ft volt, 2013-ban az
Önkormányzat pénzügyi kondíciói kedvezőbbek.
Ami a pályázatok érvényességét- érvénytelenségét illeti, 2012-ben összesen 223 db
pályázat érkezett, melyből 143 db pályázatot nyilvánítottak érvénytelennek. Ez az
arány 2013-ban nagymértékben javult.
Fontos továbbá megemlíteni, hogy a 2012 a “Kémények éve” volt, mely során
kiemelt figyelmet fordítottunk az életveszély- elhárításra, és figyelembe véve a
felújítási

munkák

prioritásait,

a

következő

években

is

várható,

hogy

az

Önkormányzat nagy hangsúlyt fog fektetni ezen munkák elvégzésére.
A helyzet javítható lenne azáltal, ha a közös képviselők részére fórumot tartana az
Önkormányzat a típushibákkal kapcsolatban.
Jelen tanulmány elkészítése időszakában a társasházi pályázati időszak már lezárult.
A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap,- és
felszálló vezetékek felújításának támogatása
A gázszolgáltatásból kizárt társasházak támogatásának jellemzői - jogszabályi
hátterét, a pályázat kiírását és elbírálását, az Önkormányzat által maximálisan
nyújtható

támogatás

összegét

tekintve-

megegyeznek

a

társasházi

felújítási

pályázattal. A 2013. évi költségvetésben 25.000.000,- Ft került elkülönítésre e célra.
A pályázható támogatási összeg a felújítási költség legfeljebb 40%-a, de maximum
1.000.000,- Ft, kivéve, ha útfelújítás során került kizárásra a társasház, ebben az
esetben 1.200.000,- Ft. A pályázott összeg mértékét tekintve pályázati rendszerünk
lépcsős visszafizetési időszakot tartalmaz az alábbiak szerint:
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500.000,- Ft támogatásig: 1 év



900.000,- Ft támogatásig: 2 év



1.200.000,- Ft támogatásig: 3 év

Ellentétben a társasházi felújítási pályázattal- jellegéből adódóan- jelen pályázati
lehetőség a teljes költségvetési évben (a költségvetési keret felhasználásáig)
elérhető a társasházak számára.
2013-ban összesen 8 db társasház nyújtott be pályázatot, pályázatukat támogatta a
Bizottság. A költségvetési keret nem került kimerítésre.
2012-ben 10 társasház pályázott, ebből csak egy lett érvénytelen formai okok miatt.
A költségvetési keret és a visszafizetési feltételek tekintetében nem történt változás.
A 2014. évi költségvetésben szintén 25 millió Forint került betervezésre e célra,
ugyanakkor a kiírás módosításra került akként, hogy a támogatási összeg a felújítási
költség legfeljebb 70%-a, de legfeljebb 1.200.000,- Ft, ha pedig útfelújítás okán
zárták ki az adott társasházat, az összeg maximum 1.500.000,- Ft lehet. Jelen
tanulmány elkészítéséig összesen 10 társasház pályázott, mindegyik érvényesen.
Lakóközösségek és önkormányzati intézmények növényesítése
Jelen pályázat jogszabályi háttere a

lakóközösségeknek és az önkormányzati

intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) számú
önkormányzati rendelet. A pályázati kiírás tartalmát

Budapest Főváros VII. kerület

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének Városüzemeltetési Bizottsága
határozza meg és dönt a pályázat eredményének megállapításáról. A pályázat 2006
óta nyújt lehetőséget a zöldfelület növelésre és a virágosításra.
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A 2013. évi költségvetésben 3.000.000,- Ft került elkülönítésre a nyertes pályázók
részére.
Összesen 29 pályázat érkezett, melyből 28 érvényes volt és támogatást nyert.
A pályázati kiírásban szereplő elbírálási határidőt követően pótpályázati kiírás
közzétételére került sor annak érdekében, hogy az éves, még fel nem használt keret
odaítélésre kerülhessen. A pótpályázati lehetőség keretében 4 db pályázat érkezett
be, ezek mindegyike érvényes volt.
2012-ben kedvezőbb volt a pályázat pénzügyi fedezete (5.000.000,- Ft), azonban az
akkor beérkező pályázatok közül magasabb volt az érvénytelen pályamunkák aránya
(31 pályázat érkezett, ebből 10 érvénytelen volt.). 2011-ben 4.000.000,- Ft került
elkülönítésre, akkor 39 pályázat érkezett, ebből 9 volt érvénytelen.
Korábban ugyan magasabb volt a támogatási összeg, mint 2013-ban, azonban az is
elmondható, hogy az érvénytelen pályázatok száma mára nagymértékben csökkent.
2014-ben ismételten kiírásra került a pályázat két ütemben, összesen 23 pályázat
érkezett, ezek mindegyike érvényes volt, összesen 3.002.990,- Ft került odaítélésre.
Az

elmúlt

évek

számadatait

és

tapasztalatait

növényesítési pályázatra mindig is

lesz

illetően

elmondható,

hogy

a

igény, mivel Erzsébetváros Budapest

legkevesebb zöldfelülettel rendelkező kerülete. A kerület vezetése mindent megtesz
annak érdekében, hogy élhetőbb és egészségesebb környezetet teremtsen a
lakóknak.
A

zöldberuházás

további

elemei

a

cserjeállomány

rekonstrukciója és a közterületek növényesítése.
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fejlesztése,

a

faállomány

Kaputelefon létesítési, korszerűsítési és felújtási pályázat
A pályázat célja a kerület közbiztonságának javítása volt, azonban a lakossági
visszajelzések

alapján

nagyobb

igény

mutatkozott

a

kapufigyelő

kamerák

telepítésére. A pályázatot 2011-ben írták ki utoljára, 6.000.000,- Ft elkülönítésével.
Összesen 21 pályázat érkezett, ebből 9 érvénytelen volt. 1.991.311,- Ft került
odaítélésre.
Kapufigyelő rendszer kiépítése
A kaputelefon létesítési, korszerűsítési és felújítási pályázatot tehát felváltotta a
kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázati lehetőség.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága a „Lakóközösségeknek nyújtandó kapufigyelő rendszer
kialakítására vonatkozó támogatásról” szóló 19/2012. (IV.27.) számú rendelet
alapján - az éves támogatási keret erejéig - a költségvetés elfogadását követően
kiírja a kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázatot.
A pályázat célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson a közbiztonság
további megerősítése érdekében. A kamerarendszer tizenöt napig őrzi a felvételeket,
melyek nem irányulhatnak közterületre vagy olyan helyiségekre, aminek felvétele
sérthetné az emberi méltóságot.
A Városüzemeltetési Bizottság a rendelet hatálya alá tartozó lakóközösségek
támogathatóságát - a pályázati kiírás mellékletében megjelenített területi bontás,
valamint

a

megállapított/

körzetek
bűnügyi

/az

elmúlt

évi

fertőzöttsége

rendőrségi

szerinti
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statisztikai

hovatartozás

adatok

alapján

–

alapján
területi

bontásban határozza meg.
A lakóközösségeknek rendelkezniük kell a tervezett rendszer kiépítési költségének
50%-ával (önrész), melyet elkülönítetten kezelnek. A támogatás összege egyedi
elbírálás alapján alakul ki a szétosztható keret függvényében (Ez azt jelenti, hogy a
pályázók kevesebb összeget is kaphatnak az igényelt mértéknél.), de a támogatás
maximális mértéke 250.000,- Ft.
2012-ben az Önkormányzat Képviselő- testülete bruttó 12.000.000,- Ft-ot különített
el a nyertes pályázók támogatására. Az éves fel nem használt keret terhére a
Bizottság pótpályázati kiírást tett közzé. Tekintve, hogy 2012-ben került először
kiírásra a pályázati felhívás, az Önkormányzat lakossági fórumot tartott a felmerülő
kérdések megválaszolása érdekében. 2013-ban 7.722.000,- Ft volt az elkülönített
összeg és a pályázók ismételten éltek a pótpályázat lehetőségével. 2014. évben a
pályázat ismételten két ütemű, az első ütemben 7 pályázat érkezett, melyből 6 volt
érvényes, összesen 1.075.224 Ft került szétosztásra.
A II. ütem eredményeiről jelenleg még nem lehet beszámolni, ugyanis arról még
nem döntött a Bizottság.
A kapufigyelő rendszertől a besurranásos és trükkös lopások számának csökkenését
várja mind az Önkormányzat, mind a rendőrség.
Az Önkormányzat pályázati lehetőségei két új elemmel bővültek 2013-ban.
Pályázat hevederzár felszerelésére
A Városüzemeltetési Bizottság a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati
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intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról
szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint írja ki és bírálja
el a pályázatot.
A pályázat a kerületben lévő lakások természetes személy bérlői és tulajdonosai, a
háziorvosi

rendelők

és

a

VII.

kerület

fenntartásában

lévő

önkormányzati

intézmények részére elérhető. A támogatás összege a pályázó által benyújtott és a
Bizottság által elfogadott pályázati költségvetés (illetve a megvalósítás után
benyújtott, eredetivel egyező számlamásolatok összegének) legfeljebb 50%-a lehet,
azonban nem haladhatja meg a 20.000,-Ft-ot. A pályázat lebonyolításában az
Erzsébetvárosi Polgárőrség is részt vesz azzal, hogy a benyújtás előtt felméri a
pályázó

által

hevederzárral

ellátandó

ajtó

típusát,

tájékoztatást

nyújt

az

alkalmazható biztonságos hevederzár műszaki adatairól,és a felszerelési előírásokról.
A Képviselő- testület 5.000.000,- Ft-ot különített el az otthonvédelmi programra.
Összesen 14 pályázati anyag érkezett, ez az adatok 2014-re 8 millió Ft-ra és 10
beadott pályázatra módosultak.
Pályázat szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére
A pályázat jogszabályi hátterét, kiíróját, elbírálóját és a pályázók körét tekintve
megegyezik a fentiekben bemutatott pályázattal. A pályázat célja a kerületben élők
egészsége

megőrzésének,

biztonságérzetének

javítása.

Az

Önkormányzat

rendelkezésére álló berendezések igénylésére a hagyományos, vagy gázfűtéssel
rendelkező pályázók nyújthatnak be igényt.
Az értékelés szempontjai a készülék veszélyességi fokozata, a lakásbérlők- és
tulajdonosok vagyoni helyzete, a veszélyeztetettek száma és a veszélyeztetett
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kiskorúak száma. Az Önkormányzat a pályázat kiírását követően 1.500.000,- Ft
értékben beszerzési eljárást indított a készülékek megvásárlására.
Tekintettel a nagy érdeklődésre, új eljárást kellett indítani további készülékek
beszerzésére. Így a Képviselő- testület által otthonvédelmi programra biztosított
5.000.000,- Ft nem fedezte a célokat, átcsoportosításra került sor a kaputelefon
pályázat fel nem használt keretéből.
A pályázat nagy sikert aratott a lakosság körében, 311 pályázat érkezett, melyből
292 érvényes volt. A pályázati kiírás alapján elfogadható igényelt készülékek száma
541 db volt. A készülékek kiosztásából az önkormányzati képviselők is kiveszik a
részüket, körzeteik nyerteseinek személyesen adják át a készüléket.
Ez mit sem változott 2014-ben, ugyanakkor a beadott pályázatok száma 133 db-ra
csökkent, melyből 128 volt érvényes és 216 db készülék kiosztására került sor.
2014-ben a társasházi pályázatok újabb két elemmel bővültek, a társasházi
tűzfalfestési pályázattal, valamint a nyílászárók felújítására vonatkozó pályázati
lehetőséggel.
A nyílászárók felújítására vonatkozó pályázat kétütemű volt, mivel a második
szakaszban a kiírás kiegészítésre került azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában
álló lakások bérlői számára is megnyílt a pályázat beadására való lehetőség. Az e
célra elkülönített összeg 15.000.000,- Ft volt a költségvetésben, ugyanakkor ennél a
pályázati formánál is elmondható, hogy az igények magasan meghaladták az
előirányzott összeget.
Az egy lakásra jutó támogatás mértéke legfeljebb a nyílászárók felújítására
vonatkozó költségvetés 50%-a lehet, de az Önkormányzattól kapott támogatás
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mértéke nem haladhatja meg lakásonként a 300.000,- Ft-ot. A támogatás formája
kizárólag vissza nem térítendő támogatás.

V.
Eredmények, elemzés

1. kérdés
„Mi a véleménye az Erzsébetváros megújulását célzó Erzsébet Terv
keretében végrehajtott illetve tervezett fejlesztésekről?
Kérem,

hogy

a

megfelelő

válaszlehetőséget

a

hozzá

tartozó

betűjel

bekarikázásával jelölje meg!”
A kérdőív első kérdésében az Erzsébet Terv általános ismertségének változását
vizsgálta.
Míg a 2014 januárjában készített tanulmányban 50 %, addig a második vizsgálatkor
a válaszadók 59 %-a (1575 válaszadóból 936-an) jelölte meg az alábbi választ:
„Örülök, hogy elfogadásra került egy általános, és széleskörű fejlesztési program a
kerület fejlesztése érdekében, mert számomra fontos a helyi kulturális értékek
megőrzése, a közösségi terek megtartása.”

40 / 74

Látható tehát, hogy kilenc hónap alatt majdnem tíz százalékkal növekedett azoknak
a száma, akik nemcsak, hogy ismerik, de pozitívumként könyvelik el az Erzsébet
Tervvel kapcsolatos fejlesztéseket.
A 10 %-os növekedés eredménye lehet a 2014-ben megvalósult felújítások országos
kommunikációjának, melynek keretein belül például családi napokat szervezett az
önkormányzat egy-egy térátadón.
A

nagy

népszerűségnek

örvendő

családi

napokon

kívül

a

minden

évben

megrendezésre kerülő Örkény Kert eseményen is helyet kapott egy Erzsébet Terv
pavilon, ahol ismét rengeteg emberrel ismertették meg a programot.
A 2014 szeptemberében megjelenő „Épül Erzsébetváros! – 2010-2014 között
megvalósult fejlesztések” című önkormányzati kiadvány is hozzájárulhatott ahhoz,
hogy jelentősen nőtt az Erzsébet Terv ismertsége valamint az emberek jóval több
információval rendelkeznek az egyes projektekről, intézkedésekről.
2014 januárjában, amikor az első felmérés készült, megállapítást nyert, hogy kisebb
arányú ismertségnél a megkérdezettek 27 %-a ismerte ugyan a tervet, de saját
bevallása szerint kevés információval rendelkezett arról.
Ezen a tendencián kívánt javítani az önkormányzat többek között a négy évet
magába foglaló kiadványával.
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2. és 3. kérdés
„Kérjük, hogy az alábbi lehetőségek előtti kipontozott részre írt számmal
állítsa az Ön igényei szerint fontossági sorrendbe az Erzsébet Terv
keretében

megvalósult,

illetve

megvalósuló

fejlesztéseket!

(1.-

legfontosabb, 7. legkevésbé fontos)” ,
„Kérjük, hogy az alábbi felsorolásból a számok bekarikázásával jelölje meg
azokat a területeket, amelyeknek egy következő átfogó program keretében
további fejlesztését javasolná!”
Az újabb értékelés során ismét megállapítást nyert, hogy a válaszok szórt képet
mutatnak, ami alátámasztja azt, miszerint mindenki számára az a legfontosabb,
amivel közvetlenül találkozik, ami személyesen is érinti. A legnépszerűbbnek a
városfejlesztés és a szociális intézkedések bizonyultak.
A válaszadók a négy lehetőségből majdnem egyenlő arányban választottak:
városfejlesztés 786 szavazat, elnőtt korúakat érintő szociális intézkedések 768
szavazat, gyermekeket érintő gondoskodási formák 755 szavazat és egészségügyi
programok 676 szavazat.
A további sorrend a következő: Kultúra utcája projekt, térfigyelő kamerarendszer
kiépítése, Madách téri beruházás, Baross iskola felújítása, Almássy téri beruházás,
egészségügyi fejlesztések, környezetvédelmi programok.
Mivel a két legfontosabbnak tartott fejlesztés általános, többféle intézkedést
magában foglaló, önmagában is komplex területet jelent, érthető, hogy ezeket
sorolták a legtöbben a fontossági sorrend elejére.
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Az egyes egyedi beruházások közül a legtöbb pontot a Kultúra Utcája projekt kapta,
ami

érthető,

hiszen

egy

olyan

befejezett

beruházásról

van

szó,

amelynek

eredményeiről a válaszadók meggyőződhettek.

4.,5. és 6. kérdés
„Mennyire elégedett a Polgármesteri Hivatalban tapasztalt ügyintézéssel?
Kérjük, értékelje az összes kritériumot a megfelelő iskolai osztályzat
beikszelésével!”
„Kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatalban ügye intézése során tapasztaltak
alapján x-szel jelölje meg azokat a területeket, amelyeknek fejlesztését
javasolja!”
„Mi a véleménye a korábbi évekhez képest a Polgármesteri Hivatal által
nyújtott szolgáltatás minőségéről? Kérjük x-szel jelölje megfelelő választ!”

A méréshez alkalmazott kérdőívhez kapcsolódó kitöltési hajlandóságra, valamint a
már kitöltött kérdőívek feldolgozhatóságára tekintettel a kérdőíven a tavalyi évi
elégedettségvizsgálathoz hasonlóan ugyanaz a 8 db kérdés került meghatározásra.
Ebből 3 kérdés a Polgármesteri Hivatal szolgáltatásaira vonatkozik. A felmérésnél
kvantitatív, azaz számszerűsíthető információgyűjtési technika kerül alkalmazásra. A
felmérésnek akkor van valós relevanciája, ha kapcsolódik valamilyen önkormányzati
célkitűzéshez,

kiemelt

projekthez,

tervezett

fejlesztéshez,

ugyanakkor

fontos

szempont, hogy a lakosság széles köre tudjon a feltett kérdésekre adekvát választ
adni.
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Míg a negyedik és ötödik kérdés a változás irányának felmérésére szolgáló klasszikus
kérdés, addig a hatodik egy keresztszűrő kérdés, amely segít becsülni a kérdőív
kitöltésének a relevanciáját.
Fontos látni ugyanis, hogy a lakóknak a véleménye mennyire tapasztalaton alapszik,
és mely kérdőívek lettek hallomás, mások által közvetített információk alapján
kitöltve.

A kívánt jövőbeli irányok felmérése során a jelen helyzet felmérésénél használt
tényezők illetve lehetséges fejlesztési területek lettek megjelölve választhatóként:
-

Szakszerűség

-

Az ügyintéző modora

-

Gyorsaság

-

A várakozás körülményei

-

A tájékoztatás minősége

A megkérdezettek többsége szerint a Hivatal által nyújtott szolgáltatások minősége

javult, és a tapasztalattal rendelkező lakóknak kevesebb, mint 10%-a érzékelt
romlást a minőségben. (Ez a főadat, ez kérdez rá közvetlenül az észlelt minőségre.)

A Hivatal azért, hogy megfelelő szolgáltatásokat nyújtson, folyamatos méréseket
végez,

az

ügyfélpanaszok

év

közbeni

kezelését

végzi,

benchmarkingot

és

oktatásokat szervez, az informatikai rendszereket fejleszti, valamint javítja a
folyamatok hatékonyságát.
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A

négyes

kérdésből

kiderül,

hogy

a

lakók

elégedettségének

eloszlása

kiegyensúlyozott a szolgáltatás szakmai és emberi területeinek tekintetében, az
eltérés csekély, ami azt jelzi, hogy nem egy-egy kiugró terület miatt tartják jónak a
szolgáltatás minőségét, hanem összességében jó az irány, amerre a Hivatal halad.
Mivel az értékelő válaszok kiegyensúlyozottak voltak, ezek a válaszok rámutatnak
arra, hogy az emberek prioritása milyen.

Elsősorban a várakozás körülményeinek fejlesztését javasolták, másodsorban pedig
az derült ki, hogy az embereknek az idejük fontos, és annak örülnének, ha kevesebb
idő alatt tudnák ügyeiket intézni.

Ezek irányt adhatnak a Hivatalnak, hogy a

minőségcéljait merrefelé határozza meg.
Az ügyintézés minőségét az ügyintézés gyorsasága, szakszerűsége, segítőkészsége,
udvariassága határozza meg, ezek által érzékeli az ügyfél a szolgáltatás minőségét,
ami meghatározza az elégedettségük mértékét.
A vonatkozó kérdésekre kapott válaszokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Értékek

Ügyintézés

Ügyintézés

Ügyintéző

Ügyintéző

gyorsasága

szakszerűsége

segítőkészsége

udvariassága

5(Kiváló)

609

650

732

757

2748

4(Jó)

723

686

641

622

2672

3(Megfelelt)

206

204

167

159

736

2(Elégséges

31

29

29

31

120

)
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Összesen:

1(Elégtelen)

3

3

3

3

12

Összesen:

1572

1572

1572

1572

6288

A fejlesztendő területeknél a várakozás körülményei, a gyorsaság, a szakszerűség
szerepelnek az első három helyen a fejlesztendő területek vonatkozásában.

1.Szakszerűség

2. Az ügyintéző

3.Gyorsaság

modora
317

181

403

4. A várakozás

5. A tájékoztatás

körülményei

minősége

590

250

Nincs válasz

347

Megállapítható, hogy az ügyfelek egyre gyakrabban fordulnak a polgármesteri
hivatalhoz, mind több azoknak a száma, akik folyamatos kapcsolatban állnak a
hivatallal.

Kérdőívek

A

szolgáltatás A

száma

minősége

minősége

javult
1575

szolgáltatás A

nem minősége

változott
663

szolgáltatás Nincs korábbi
tapasztalatom

romlott

590

154

175

Nincs válasz 1 db.

A felmérés kérdéseire adott válaszok alapján egyértelműen látható, hogy a
Polgármesteri

Hivatal

által

nyújtott

szolgáltatás
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minőségének

megítélése

az

általánosan jellemző magas szinthez képest is javult, amely visszaigazolja a vezetés
és a munkatársak elkötelezettségét.
Azoknál a kérdéseknél, amelyeknél a Hivatal által nyújtott szolgáltatás egyes elemeit
(pl. ügyintézés gyorsasága, ügyintéző udvariassága, ügyintézés szakszerűsége,
ügyintéző segítőkészsége) értékelték az ügyfelek 1-től 5-ig terjedő pontskálán,
valamennyi kérdés magasabb értéket kapott az előző felméréshez képest.

5. kérdés
„Véleménye

szerint

az

Erzsébetvárosi

Önkormányzat

által

a

társasházaknak, illetve azon keresztül a lakosságnak nyújtott támogatások
megfelelő mértékben segítik-e elő a kerület lakhatóbbá, szebbé tételét?
Kérjük,

véleményét

a

válaszlehetőségek

sorszámának

bekarikázásával

jelölje!”
A beérkezett kérdőívek alapján a következők állapíthatók meg.
419 válaszadó gondolta úgy, hogy a több éve biztosított pályázati lehetőség lehetővé
teszi, hogy a társasházak támogatásban részesülhessenek.
771-en vélekedtek úgy, hogy önkormányzati támogatás hiányában a társasházaknak
nem lenne lehetőségük a szükséges fejlesztésekre. 278 válaszadó véleménye szerint
a pályázati lehetőség csak a lakosság egy szűk rétege számára elérhető.
119 személy nem elégedett az elnyerhető támogatás összegével, mondván, hogy az
adott összegből nem lehet olyan felújításokat elvégezni, melyek érzékelhető
változást tennének lehetővé.
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A felújítási pályázatnál valóban csökkenő tendenciával találkozunk 2011-2012 között
(23.000.000,- Ft), azonban a 2013-as évben ismét növekedést tapasztalhatunk
(3.000.000,- Ft). A támogatási összegek mozgása az Önkormányzat pénzügyi
kondícióival magyarázható. A 2014. évi költségvetésben általános társasházi
felújításra, kémények felújítására, és a tetőjárdák (kéményseprőjárdák) felújítására
115 millió Forint került betervezésre.
A gázszolgáltatásból kizárt társasházak támogatása 2011-ről 2012-re emelkedett
meg 5.000.000,- Ft-tal, ez az összeg 2013-ban és 2014-ben változatlan maradt,
ugyanakkor a tapasztalatok alapján ez elegendő forrásnak bizonyul.
A közös képviselők által elkövetett hibákkal kapcsolatban megjegyezni kívánjuk,
hogy a pályázatok előzetes értékelése során az azonos típushibák többnyire
ugyanazon közös képviselők esetében fordulnak elő (pl.: a közgyűlési jelenléti ív
nem a közgyűlés tisztségviselőinek eredeti aláírásával lett benyújtva; az igazolt
önrész nem fedezi a költségvetési főösszeg 50%-át; a pályázat összeállítási
sorrendje nem megfelelő; műszakilag önálló munkák összevonása; a jelentkezési
lapon megjelölt támogatási és felújítási összegek nem azonosak a közgyűlési
határozatban elfogadottal stb.).
Viszont – ahogy az a fentiekben is bemutatásra került- az érvénytelen pályázatok
aránya 2012-ről 2013-ra nagymértékű csökkenést mutat, ami abból adódhat, hogy a
közös képviselők tanulnak az általuk vétett hibákból, ez az arány 2014-re pedig
szinte minimálisra csökkent. Az érvénytelen pályázatok csökkenésével ugyanakkor a
beadott

pályázatok

mennyisége

is

csökkenő

tendenciát

mutat,

ami

azzal

magyarázható, hogy a számos felújítási munka elvégzésre került a pályázat
keretében az utóbbi években.
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6. kérdés
„Elégedett-e

az

Erzsébetvárosi

Önkormányzat

által

a

közbiztonság

érdekében megtett, illetve támogatott intézkedésekkel? Kérjük, véleményét
a válaszlehetőségek sorszámának bekarikázásával jelölje!”
A válaszadók 48%-a szerint az Önkormányzat hatékony intézkedéseket tesz a
közbiztonság javítása érdekében. A válaszok 30%-a szerint az éjszakai járőrszolgálat
bevezetése és a térfigyelő kamerarendszer bővítése nagymértékben elősegíti a
bűncselekmények és a szabálysértések számának csökkenését.
A válaszadók 12% -a nincsen birtokában a témához fűződő információknak, 10%-uk
pedig

nem

tudott

nyilatkozni

a

megtett,

illetve

támogatott

intézkedések

hatékonyságáról.
Sikeres tevékenységet mondhat magáénak a Körzeti Megbízotti Akciócsoport, mely a
bűnügyi szolgálattal szoros együttműködésben végzi feladatát, különös tekintettel a
kerület közterületeinek ellenőrzésére. A körzeti megbízottak nagyszámú saját
kezdeményezésű fokozott ellenőrzést hajtottak végre a tiltott kéjelgés, rablás,
betöréses lopás, gépjármű-lopás és gépjármű-feltörés cselekmények megelőzése és
megszakítása érdekében, illetve a migrációval összefüggő negatív jelenségek
visszaszorítása és a körözött személyek elfogása céljából. Több alkalommal
foganatosítottak célirányos szórakozóhely-ellenőrzéseket a 18 év alatti személyek
védelme érdekében, illetve a kábítószer-terjesztés visszaszorítására.
A térfigyelő szolgálat, az önkormányzat által finanszírozott közterületi túlszolgálatok,
illetve

az önkormányzat által adományozott gépkocsik továbbra

hozzájárulnak a közrend fenntartásához.
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is

nagyban

Megtörtént a korszerűsített térfigyelő rendszer átadása és a térfigyelő központ új
helyre költöztetése, illetve a működtetéssel összefüggő szolgálatszervezési feladatok
megvalósítása. A Damjanich utcai térfigyelő központban jelenleg 2 rendőr teljesít
szolgálatot minden nap 24 órában. Ennek elsődleges célja, hogy operátorként
folyamatosan figyelemmel kövessék a kihelyezett kamerák által közvetített képeket,
és bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb esemény észlelése esetén azonnal a
helyszínre irányítsák a közterületi járőrszolgálatot.
Az önkormányzattal kötött szerződés alapján ismét a rendőrség használatába került
a Péterfy Sándor utcai körzeti megbízotti iroda, mely teljes körű felújításon esett át
(festés, padozat, vizesblokkok).
Az október 10-én átadott irodában folyamatos rendőri jelenlétet biztosítunk. A Kürt
utcai KMB

iroda helyiségei kifestésre kerültek, ugyancsak az önkormányzat

támogatásával.

A

rendőrkapitányság

központi

épületének

felújítása

szintén

megkezdődött, terveink szerint a két és fél évtizedes épület teljes megújulása
várható. A munkakörnyezet komfortosabbá tétele és az ügyfelek kulturáltabb és
modernebb

környezetben

való

fogadása

hatékonyságát.
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jelentősen

növeli

a

munkavégzés

VI.
Fejlesztési lehetőségek
1. Erzsébet Terv

A kérdőív kiértékelésének alapján megállapítható, hogy a 2014. január és november
között

eltelt

időszakban

megvalósult

fejlesztések,

felújítások,

előrelépések

megítélése javult Erzsébetváros lakosságának körében.
Látható az is, hogy az idén megvalósult projektek jelentős része a valamennyi
Erzsébetvárosban élőt érintő, nagy volumenű beruházások voltak, melyek szervesen
hozzájárultak a lakókörnyezet megújításához, modernizálásához.

A pozitív visszajelzések betudhatóak ezen kívül a megerősített kommunikációs
stratégiának is, hiszen 2014-ben valamennyi elérhető csatornán megszólítottuk a
kerület lakóit.
Számos olyan kiadvány született, amely bemutatta az Erzsébet Terv fejlesztéseit,
beszámolt az eredményekről vagy gyermekeket szólított meg (Szünidő a főváros
közepén,

Épül

Erzsébetváros!

2010-2014,

Öko

kiadvány,

Tűzfalrehab

Erzsébetvárosban, 4 év, 40 jelentős fejlesztés).
Visszajelzések alapján azonban az Erzsébetváros című, kéthetente megjelenő,
önkormányzati újság az, melyből a leginkább információkat szereznek a kerületiek. A
24 oldalas lapot 40.000 példányban terjesztik, és valamennyi önkormányzat által
gondozott beruházásról rendszeresen beszámol.
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Ezen kívül a TV7 műsoraiból, az erzsebetvaros.hu, az erzsebetterv.hu oldalakról,
valamint a VII. kerület hivatalos közösségi (facebook) oldaláról is tájékozódhatnak.
Fontos kiemelni, hogy a korábban inkább csak az önkormányzati újságra és
televízióra összpontosító kommunikációs stratégiáján nagyban változtatott a kerület
vezetése 2014-től.
Több alkalommal bebizonyosodott, hogy – bár a kerületben kiugróan magas az
időskorúak

aránya

–

szükség

van

a

fiatalabb

korosztályok

bevonására,

visszajelzésére is.
Látszott, hogy a közép- és fiatalkorú lakosokat legkönnyebben az online felületeken
lehet megszólítani, így az önkormányzat változtatott a korábbi stratégián, és nagy
hangsúlyt fektetett az online kommunikációra is.
Ennek eredményeként tudható be, hogy a 2014. év második félévében tartott
önkormányzati rendezésű vagy támogatású rendezvények (pl: Almássy tér átadó,
Örkény Kert, Zsidó Nyári Fesztivál, Madách tér átadó) népszerűbben voltak a
fiatalkorúak körében.
Emellett a kifejezetten fiatalokat célzó önkormányzati pályázatokra, támogatásokra
(pl: felsőoktatási ösztöndíj, jogosítvány támogatás, sport támogatások, tehetséges
fiatalok támogatása) is nőtt a jelentkezők száma.
Az Erzsébet Terv komplex Fejlesztési program keretein belül 2015-től is számos
beruházással találkozhatnak majd a kerületben élők, és ide látogatók.
A program olyan nagy volumenű felújításokat céloz meg, mint például a Klauzál téri
beruházás, amely által nemcsak a tér újul meg teljesen, hanem a Vásárcsarnok is.
Utóbbi munkálatai már megkezdődtek és várhatóan 2015 nyarára el is készülnek.
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A híres Klauzál téri Vásárcsarnok nemcsak új külsőt kap, hanem új funkciókkal is
bővül majd, így a remények szint visszanyerheti régi fényét és népszerűségét.
A terv keretein belül kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat a következő
időszakban a társasházakra, azok problémáinak rendezésére, lakóközösségeinek
együttélésének megkönnyítésére.
A társasházi koncepció kialakításakor Erzsébetváros vezetése ismét be kívánja
vonnia a lakosságot a munkafolyamatokba, hogy ezen túl is közösen hozhassák meg
a mindenkit érintő döntéseket.
Az elmúlt években kialakított kommunikációs csatornákon könnyen kaphatunk majd
visszajelzéseket,

javaslatokat,

észrevételeket

az

állampolgároktól,

melyek

gördülékennyé, hatékonnyá teszik a közös munkát.

2. Polgármesteri Hivatal
Az ELO MItR rendszer fejlesztése
Az ELO MItR rendszer folyamatos karbantartása mellett fejlesztésekre is volt
alkalom. A fejlesztések követték a Minőségügyi Kézikönyv vonatkozó változásait,
illetve a felhasználói tapasztalatok alapján a rendszer használhatóságának a
jobbítása történt meg.
Ezeken belül jelentősebb módosítás volt
-

a szabályzatok kezelésének átstrukturálása

-

a feladat és hatásköri jegyzék tevékenység átalakítása ügyrend kezeléssé

-

a szabályzatok és az ügyrendek vezetői jóváhagyásának egyszerűsítése
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-

a szállítók tevékenység módosítása

Az ELO MItR rendszer értékelését SWOT elemzéssel elvégeztük. A rendszer
funkcionalitása, jellemzői és felhasználói tapasztalatok alapján összeállítottuk, hogy
mik az erősségei, mik a gyengeségei, milyen veszélyekre kell ügyelni és milyen
lehetőségeket nyújt a rendszer, amelyeket érdemes kiaknázni. A program erősségei
és lehetőségei az alábbiak:
Erősségek
Az ELO MItR rendszer erősségének tekinthető, hogy egyedülálló, specifikus, testre
szabható rendszer. A Hivatalnak nem kell alkalmazkodnia, nem a minőségirányítást
kell a rendszerhez igazítani.
A rendszer a papír alapú folyamatokból kiindulva lett specifikálva, és a Hivatal
folyamatai lettek leképezve benne a helyi jellegzetességeknek és igényeknek
megfelelően.
A rendszer erőssége a felhasználóbarát felület. A bejelentkezési ablak megjegyzi a
belépési nevet és archívumot. Több felület van a különböző DMS funkciók elérésére,
így külön felületen vannak a feladatok, a keresés és az archívum funkciói is, de mind
egységes felépítésben érhetőek el. Számos funkció is több módon elérhető, az ISO
funkciók képi azonosítóval is rendelkeznek, és szöveges azonosítás is megjelenik.
Egyes dokumentumok drag@drop funkcióval illeszthetők a rendszerbe, az adatlapok
kitöltéséhez dátumválasztó naptár, kulcsszólisták és felhasználó választó felület áll
rendelkezésre.
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A rendszer erőssége a Windows környezetben ismert funkciók alkalmazása. A Hivatal
alkalmazottai Windows környezetben dolgoznak számítógépeiken, így az ELO MItR
használata számos tekintetben nem jelent újdonságot. Az Archívum felület a
Windows Intéző alkalmazás számos funkciójával rendelkezik, mind szerkezetében,
mind

funkcióiban.

A

böngészés

és

megjelenítés

azonos,

a

rendszer

natív

formátumban tárolja el a dokumentumokat, hagyományos jobb egér gombbal jönnek
elő az alapfunkciók. Ezen kívül a menüsorban jelennek meg a további, gyakran
használt funkciók.
A rendszer erőssége a papír alapú működés leképezése. A tevékenységek adatlapjai
a korábbi papír alapú adattartalmat képesek nyilvántartani, és ezek alapján
kereshetővé tenni a dokumentumokat.
A rendszer további erőssége, hogy megbízható, széleskörű adatok nyerhetők ki
belőle.
Attól függően, hogy éppen a folyamatok állapotára vagyunk kíváncsiak, vagy egy
dokumentum verziótörténetére, esetleg statisztikai adatokra van szükségünk a
kitöltött adatlapok számára vonatkozóan, ezeket mind elérhetjük a rendszerből
egyszerűen és hatékonyan, kereső vagy böngésző funkciókat alkalmazva.
A rendszer erősségének tekinthető még az egyszerű bővíthetőség és fejleszthetőség.
Ha a minőségügyi tevékenységekben változás következik be, a rendszer képes
ezeket

gyorsan

lekövetni.

Ha

pedig

egy

új

minőségügyi

folyamat

kerülne

bevezetésre, az minden további nélkül hozzáfejleszthető a jelenlegi rendszer
tevékenységeihez és funkcióihoz.

55 / 74

A program rendszergazdája bármikor elérhető (telefonon, személyesen, e-mailen),
egyénileg is képzéseket, konzultációkat tart, és önállóan is fejlesztési javaslatokat
kezdeményez.
A minőségügyi vezető és a karbantartó cég által az ELO-MItR rendszer folyamatainak
lépéseiről

dokumentum

készült,

mely

gördülékennyé,

átláthatóvá

teszi

a

munkavégzést és minden felhasználó számára elérhető.
Lehetőségek
Az ELO MItR rendszer számos lehetőséget is rejt magában. Az 5 éves periódus
lezárásával meg lehet vizsgálni, hogy a tapasztalatok alapján mely tevékenységeket,
folyamatokat

érdemes

továbbfejleszteni.

Továbbfejlesztésre

számos

lehetőség

adódik, amelyek a minőségirányítási kézikönyvben meghatározott folyamatokat is
hatékonyabbá tehetik.
Lehetőséget jelent továbbá egyes funkciók egyszerűsítése. Ebben az esetben nem
továbbfejlesztésről beszélünk, hanem a meglévő funkciókat lehet úgy átgondolni,
hogy azoknak a használata egyszerűbbé váljon, és könnyebb kezelhetőséget
biztosítson.
A Hivatal által bevezetett Jogügylet Nyilvántartó modul, amely az ELO rendszerben
valósult meg szintén lehetőségeket biztosít. A két modul között integráció valósulhat
meg, így a szállítók kezelése hatékonyabbá tehető egyes adatok automatikus
átvételéből a Jogügylet Nyilvántartó modulból.
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A

lehetőségek

Megvalósítható

közzé
a

tartozik

rendszerben,

továbbá
hogy

egyes

egyes

automatizálások

adatlapok

és

beépítése.

nyomtatványok

automatikusan kitöltésre kerüljenek az ELO MItR rendszerben rögzített adatokkal. Ez
tovább növelheti a felhasználói hatékonyságot.
A törvényességi felülvizsgálatot követően az ELO-MItR rendszerben dolgozó kollegák
és a minőségügyi vezető fejlesztési lehetőségeket határozott meg, és továbbított a
karbantartó, fejlesztő cégnek.
Az

ELO

MItR

rendszer

SWOT

elemzését

követően

megvalósítandó

célok

fogalmazhatóak meg a rendszerrel kapcsolatosan. Ezek a célok a rendszer
továbbfejlesztésével érhetők el, illetve kiegészítő rendszerek bevezetésével. A
célokat a felhasználói igények alátámasztják.
1.) Szállítók almodul fejlesztése
Az ELO MItR modulban a Szállítók almodul a Hivatal és az Önkormányzat szállítóinak
adatait és ISO szerinti elfogadását kezeli. Ezen beszállítók szerződéseit pedig az ELO
JNY modul kezeli, ami ilyen módon lehetőséget nyújt a két rendszer integrációjára,
adatok átadására. Fel kell mérni, hogy melyek azok az információk, adatok, amelyek
átvehetők, és meg kell teremteni az összekapcsolás lehetőségét, az átjárhatóságot.
Az integráció során kiemelt figyelemmel kell lenni a Minőségügyi Kézikönyv
előírásaira, az ISO szabályozás elvárásaira. Illetve az integráció célja a hatékonyság
javítása, egyes tevékenységek duplikációjának a megszüntetése.
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A Szállítók almodul esetében az alábbi észrevételek merültek fel:
Az ELO JNY modulban a szerződéskötésekkor kiderül, hogy ki lesz a Hivatal szállítója.
Így a szállítók és egyes adataik átvehetők lehetnének, illetve a JNY modulból lehetne
kezdeményezni a szállító felvételét az ELO MItR modulba.
Az ELO JNY modulban a jogügyleti folyamat lezárása lehetne a teljesítés értékelése.
Ebben az esetben a szállítók értékelése történhetne ezen jogügylet értékelések
összesítéseként,

amely

jelentősen

egyszerűsíthetné

a

tevékenységet

és

az

információk beszerzését.
A szállítók értékelése kapcsán meg kell valósítani azon szállítók értelmes értékelését,
akik számos területen különböző feladatokat látnak el. Ha egyes területeken kiváló
munkát végeznek, más területeken pedig kevésbé jót, akkor ezeket érdemes lenne
külön értékelni.
A szállítók almodul kapcsán szintén megfogalmazódott, hogy a nyomtatványokat ne
kelljen manuálisan rögzíteni, hanem azokat valamilyen módon az ELO MItR modulból
lehessen előállítani. Meg kell vizsgálni, hogy ezen a területen kialakítható-e
valamilyen sablonkezelés és automatizálás.
További átgondolást érdemel a szállítók jóváhagyási tevékenysége is. Meg kell
fontolni, hogy a Szabályozások és Ügyrendek folyamataihoz hasonló workflowra
szükség van-e, vagy pontosítani kell a jóváhagyási folyamaton.
Szintén kérdésként jelenik meg, hogy a szállítók pontozása az egységes módon
történik-e. Meg kell vizsgálni, hogy az elektronikus és a papír alapú értékelések
módszertana megfelelő a Minőségügyi Kézikönyvnek a gyakorlatban.
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2.) Szabályozások almodul fejlesztése
A Szabályozások almodul jelenlegi működése is fejlesztésekre ad lehetőséget. Ezen
fejlesztések segíteni tudják az átláthatóságot, illetve a szabályzatok kezelésének
adminisztrációját.
Érdemes

elvégezni

a

szabályozások

strukturálását

készítő

irodák

szerint.

A

megoldást az jelentené, ha az Ügyrendek kezeléséhez hasonló archívum struktúra
jönne létre.
A fentihez kapcsolódóan bővíteni kell az adatlapot a szabályozás felelősének és a
felelős irodának a nevével. Ezzel hasonló automatizálást lehetne elérni, mint az
Ügyrendek esetében.
A szabályozások esetében további adatbővítést is meg kell fontolni. Ugyanis a
szabályozások felülvizsgálatát minden évben el kell végezni. A felülvizsgálat adatait
pedig célszerű a szabályozások adatlapon nyilvántartani.

3.) Sablonkezelés

További fejlesztési lehetőséget rejt magában a rendszer a sablonkezelés területén is.
Célszerű megvizsgálni, hogy mely almodulok esetében érdemes megvalósítani ezt a
fajta automatizálást.
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4.) Jogosultságkezelés és helyettesítés menedzsment.
Az ELO MItR modul használatának fejlesztését segítheti elő, ha a helyettesítés
menedzsment,

amely

alapértelmezett

része

az

ELO

rendszernek,

nagyobb

intenzitással kerül használatba. Ezzel elkerülhető az egyes személyek távolléte
esetén felmerülő jogosultsághiány és egyes folyamatok elhúzódása.
5.)

A helyettesítés menedzsment és az új belépők is felvetik az egyedi

oktatás támogatását. Nem kivitelezhető, hogy a belépéskor egyes felhasználók
oktatást kapjanak, csak csoportosan. Ezt tudná áthidalni egy e-learning rendszer
bevezetése és alkalmazása, amelyik lehetővé tenni az egyedi oktatások elvégzését,
biztosítását. Az e-learning rendszer más rendszerek oktatását is tudná támogatni,
így egy átfogó kisegítő eszköz tud lenni a minőségirányítási kézikönyvnek való
megfelelés szempontjából is, amely a képzések végzését is szabályozza.
A fejlesztési lehetőségek a karbantartó, fejlesztő céggel egyeztetésre kerültek,
valamint a szükséges jobbítás vezetői döntés alapján bevezetésre kerül.
2014. januárjától 30 napról 21 napra módosult az általános eljárás ügyintézési
határideje, de a tavalyi évi elégedettség vizsgálathoz hasonlóan jó eredményt értünk
el a gyorsaság terén. Az ügyiratok teljesítik a jogszabály szerinti elintézési határidőt.
Tekintettel arra, hogy a feladatkörünket jogszabályok határozzák meg, nincs és nem
is lehet szubjektív döntés a kérelmek elbírálásánál, nem állíthatunk fel kedvező
stratégiát a feladat ellátásában.
A kérelmek elbírálását, jelenleg is a lehető legrövidebb idő alatt tesszük meg, ennek
gátja csak a humán erőforrás hiány lehet.
Mindazon mutatók melyek a teljesítményeinket kedvezően befolyásolhatják, az
önképzésből avagy a jogszabályi alkalmazás ismeretéből adódik.
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Az egyenlő leterheltségből, arányosabb munkamegosztástól várható még némi
javulás.
Megállapítható azonban, hogy a teljesítményt nem mérhetik magában, a folyamat
által előirt jogszabály alapján, hanem –miután a közigazgatás célkitűzése, hogy
ügyfélbarát szolgáltatást valósítson meg-az ügyfelek elégedettsége meghatározó
még azon túl is, hogy jogszabályszerűen, törvényes határidőn belül jártak el.
A jogszabályváltozások következtében szükségessé váló űrlapok, nyomtatványok,
ismertetők aktualizálása jogszabályváltozást követően folyamatosan történik, ezért a
honlapon és hirdetőtáblán elhelyezett ismertetők aktualizálása naprakész, melynek
frissítését

az

adott

szakterületen

kijelölt

felelősök

végzik,

mely

az

ügyfél

tájékozottságát segíti.
Az

önkormányzat

honlapjának

folyamatos

karbantartása

érdekében

minden

hónapban jelentés készül az aktuális változásokról.
Az e-mail használatának egyre szélesebb körben történő alkalmazása, az ügyfelek
gyors, szakszerű tájékoztatást biztosítja.
A megfelelő előkészítő, szervezőmunkával, illetve a belső kommunikáció javításával,
képzésekkel, a program jobbításával a folyamat a lehető leghatékonyabban
végrehajtható lesz. A meglévő jó érték mellett a Hivatal külső megítélésének
növekedése várható.
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3. Közbiztonság
Térfigyelő- központ
Budapest legmodernebb térfigyelő-központját adták át Erzsébetvárosban, amely
nagyban hozzájárul a közbiztonság javításához, a bűnmegelőzés hatékonyságához.
A kilencven kamerából álló új térfigyelő-központot a legmodernebb szoftverrel látták
el, és jelenleg hat operátor-állomással működik a nap 24 órájában.
Az új központ teljes mértékben kiváltotta a kábelhálózatos rendszert, digitálisan,
vezeték nélkül kommunikál. Ez mikrohullámú és lézer jelátvitelt jelent, melyek
egymást kiegészítve működnek, így bármelyik meghibásodása esetén a másik
azonnal átveszi a helyét, garantálva ezzel az üzembiztonságot.
A térfigyelő helyiségben egy nagyméretű, tizenhat darab 106 cm-es kijelzőből álló
monitorfal található, ahol egyszerre látható mind a kilencven kamera képe. A hat
operátorállomás mindegyikénél üzemel egy PC, ezeken keresztül a térfigyelést végző
operátorok tetszőlegesen megjeleníthetik, vezérelhetik az összes kamerát, bármilyen
kameranézetet létrehozhatnak, de visszanézhetik, elemezhetik az archív felvételeket,
és kimentéseket is készíthetnek. A térfigyelő szoftvere egy intelligens, könnyen és
sokoldalúan használható rendszer.
A modernizálás során fontos szempont volt, hogy olyan jövőbe mutató, nagy tudású,
fejlett rendszert alakítsanak ki, amely a későbbiekben felmerülő új igényeket is ki
tudja szolgálni nagyobb beruházás nélkül.
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A jelenlegi bővítéssel összesen 150 kamera képének fogadására vált alkalmassá a
rendszer, vagyis egy későbbi bővítés során minimális ráfordítással, mindössze a
kamerák beszerzésével és felszerelésével növelhető a számuk.
Az analóg kamerákat már digitális, a mai kor követelményeinek megfelelő,
úgynevezett IP kamerák váltják fel, melyek képminősége kategóriákkal jobb.
Emellett hat új kamerahelyszín is épült, így a kerület kameráinak száma elérte a
kilencvenet.
A

próbaüzem

időszaka

alatt

a

rendszerbűnügyi,

közrendvédelmi,

közlekedésrendészeti és bűnmegelőzési szempontokból is hatékonynak bizonyult.
A beruházásra Erzsébetváros önkormányzata közel 186 millió forintot fordított.

Erzsébetvárosi Kapcsolati Pont létrehozása
Az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület célja egy olyan Kapcsolati Pont
kialakítása, mely a közbiztonság többszereplős rendszerében minden érintett
számára professzionális szolgáltató jelleggel tud megjelenni.
Jelen kontextusban az érintettek körébe tartoznak a hivatásos rendvédelmi szervek,
mint a rendőrség, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Együttműködő szervezetként
szükséges megemlíteni az Erzsébetvárosi Önkormányzatot is, melynek feladatkörébe
szintén beletartozik a gondoskodás a helyi közbiztonság megteremtésében. Ide
tartozik a bűnmegelőzés civil ágazatát képviselő polgárőrség, de ebbe a körbe
tartozik a lakosság, aki rosszabb esetben elszenvedője a rosszul szervezett
közbiztonsági ténykedésnek. Fontos kihangsúlyozni, hogy a lakosság nemcsak mint
érintettje kell, hogy jelen legyen ebben a körben.
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Fontos, hogy az általuk tapasztaltak, látott-halott dolgok eljussanak a megfelelő,
intézkedni képes szervezethez, vagy szervezetek összehangoltan fellépni tudó
csoportjához.
A Polgárőrség tervezett szolgáltatása egy olyan megoldást kíván életre hívni, ami az
érintettek számára testközelbe hozza a megoldásokat is. A Polgárőrség irodája
alkalmas

ügyfélfogadói

tevékenység

ellátására

is.

Megfelelő,

nem

hivatali,

lakosságbarát környezetben tudják fogadni a hozzájuk fordulókat.
Sok esetben már ez is elegendő ahhoz, hogy a sértett ebben a környezetben
részletesebben, stressz mentesen tudjon az őt ért sérelemről megfelelő tájékoztatást
adni és segítséget kapni.
Főügyelet kialakítása
A Polgárőrség, mint önkéntesekből álló, de kiképzett és felkészített, a közbiztonság
megóvásán törvényi felhatalmazás alapján tevékenykedő szervezet a jellegénél
fogva nagyrészt a hivatásos rendészeti, közbiztonsági szervezetek, önkormányzatok
hatékony segítőtársává vált az elmúlt évek alatt. Az ország több tízezer, a főváros
majd kétezer polgárőrének munkáját kapcsolni kell a hivatásos szervezetekéhez.
Ezt a kapcsolatot jelenti egy jól megszervezett, működő ügyeleti központ megléte. A
nyilvántartás, az információ áramlás – áramoltatás, a koordinációs és irányítási
feladatok mind igénylik ezt a speciális polgárőr szolgálatot - szolgáltatást. Rengeteg
adat, információ keletkezik a közterületi polgárőr szolgálatok során.
Ezeket rendszerezni, nyilvántartani, rögzíteni és egy részét továbbítani szükséges a
társ- és együttműködő szervezetek felé. A közösen végzett tevékenység során, a
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társ és együttműködő szervezetek felől is számtalan információ érkezik, melyek
címzettjei a területen tevékenykedő polgárőrök, de egységes kommunikációs
rendszer hiányában ezeket nem tudják közvetlenül eljuttatni az érintettek számára.
Ez is az Ügyeleti szolgálat feladata, hogy ezeket megtegye.
Az Ügyeleti szolgálatnak alkalmasnak kell lennie arra is, hogy folyamatosan
monitorozza

a

közszolgáltató

szervezetek

információs

csatornáit,

időjárási

anomáliák, természeti jelenségek, nagy tömegeket érintő rendkívüli eseményeket
érintően. Tudnia kell fogadni EDR, BM, Marathon Terra, NEO PVIR rendszereken
érkező jelzéseket és mindezekre reagálnia is a megfelelő módon. Az Országos
Polgárőr Szövetség szabályzata alapján az Ügyeleti szolgálat minősített időszakban
országos ügyeleti feladatokat hajt végre.
Ekkor már nemcsak a fővárosi polgárőrök és együttműködők munkáját koordinálja,
hanem

átalakul

országos

vezetési

törzzsé,

megerősítésre

kerül

gazdasági,

rendészeti, katasztrófavédelmi szakemberekkel és ebben a formában végzi feladatait
Magyarország vonatkozásában. Bár már van a fővárosban ilyen ügyeleti központ, de
alkalmassá tehető a Polgárőrség is minden ilyen feladat ellátására, hiszen a más
kerületben

működtetett

ügyeleti

szolgálat

irányítását,

minősített

időszaki

koordinációs tevékenységét a Polgárőrség tagjai látják el.
A Polgárőrség tervei között szerepel a lakossági fórumokon, önkormányzati
rendezvényeken és egyéb helyeken prevenciós előadások tartása. A fórumokon
tájékoztatnák a polgárokat az aktuális bűncselekmény tendenciákról, megelőzési
módszereket ismertetnének és a rendelkezésre álló segítségnyújtási lehetőségekről
tájékoztatnák a megjelenteket.
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Álláspontunk szerint ez nagyon fontos lenne, hiszen a leadott válaszok számottevő
arányát teszik ki azok a vélemények, hogy nincsenek adatok birtokában, illetve nem
ismerik a közbiztonság területén megtett intézkedéseket.
Eseti

és

egyedi

biztonságos

életvitellel,

megelőzéssel

kapcsolatos

tanácsadás
A

telefonon

és

személyesen

felvilágosítást,

tájékoztatást

lehetőségekről,

kockázat

a

Polgárőrséghez

adnának

felmérést

a

forduló

számukra

végeznének

polgárok

elérhető

számára

bűnmegelőzési

lakókörnyezetben,

közlekedési

útvonalakon és ez alapján javasolnák a legjobb prevenciós eszközöket.
Az Áldozatvédelmi, Prevenciós és Közbiztonsági Segítő Szolgálat
A

Polgárőrséghez

esetben,

például

fordulóknak
különféle

jelentős

segítséget

bűncselekmények

tudnak

áldozataivá

nyújtani számtalan
vált

polgároknak

a

következmények gyorsabb feldolgozásában, védelmet nyújtanak a bántalmazott
családtagoknak, például segítenek biztonságosan elköltözni. Az Országos Kríziskezelő
és Információs Szolgálattal is kapcsolat alakítható ki.

4. Társasházak támogatása
Erzsébetváros Önkormányzata a jövőben is kiemelten fogja kezelni a társasházak
támogatását, hiszen a korábbi években elvégzett felújítások ellenére jelenleg is
számos olyan ház van, ami felújítást, vagy ami sürgetőbb, az életveszély elhárítását
igényli. A korábbi években bevált pályázati lehetőségek élni fognak a jövőben is, ez
természetesen az újonnan bevezetett pályázatainkra is vonatkozik.
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A fenti elemzést alapul véve fontos lenne a pályázati célra elkülönített összeget
emelni, eleget téve ezzel a lakosság igényeinek. Az emelés a társasházi felújítási
pályázat esetében lenne a legégetőbb, ezen pályázati típusnál az igényelt támogatás
mértéke minden évben meghaladja a tárgyévi költségvetésbe betervezett összeget.
(A gázszolgáltatásból kizárt társasházak támogatása során már említésre került,
hogy a támogatási összeg elegendőnek bizonyult a vizsgált évek során.
A növényesítési pályázat esetében is elég volt a forrás és még pótpályázat kiírására
is

volt

lehetőség.

Ugyanez

mondható

el

a

kapufigyelő

pályázatról

is.

Az

otthonvédelmi pályázatok 2013-ban jelentek meg először, a forrás felhasználásra
került, nagy érdeklődés mutatkozott rájuk 2014-ben is, ezért a forrás emelésre
került.
A

megelőző

eredményeket

tekintve

jelen

kérdőív

leadási

időszakban

ugyan

kevesebben válaszoltak, viszont az egyes kérdéseken belüli - különös tekintettel a
megelégedésre

vonatkozóan-

arányok

magasabb

eredményeket

mutatnak.

A

társasházak részére szóló pályázati lehetőségeket a jelen eredményekkel úgy lehet
összefüggésbe hozni, hogy a pályázatok elbírálása során mind a szakiroda, mind a
döntést hozó Bizottság ’megengedőbb’ volt.
Ez alatt az értendő, hogy a pályázati konstrukciókba beépítésre került példának
okáért a hiánypótlás lehetősége, mely magasabb sikeres pályázati arányt produkált.
A magasabb sikerességi, pályázat- nyertes arány azzal is magyarázható, hogy a
társasházak kapcsolata hatékonyabb, sikeresebb lett az Önkormányzattal. A közös
képviselők immár nem csupán aktuális gondjaikkal, megoldandó problémáikkal
fordultak az Önkormányzathoz, hanem a pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás okán
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is, mely nagyban hozzájárult a pályázatok magasabb, nyertességre vonatkozó
arányához. A támogatást nyert társasházak száma, valamint a támogatási összeg
olyan magas volt, hogy a bizottsági döntések első körében nem is született
mindegyik pályázóra vonatkozóan pénzügyi természetű döntés, ahhoz, hogy a
támogatást adni tudja az Önkormányzat, a Képviselő- testületnek módosítania kellett
a költségvetésbe beállított keretösszeget (emeléssel, ill. átcsoportosítás útján).
Az elégedettséget az is mutatja, hogy míg az előző kérdőívhez rengeteg járulékos
megjegyzést fűztek, ez most teljesen elmaradt. Megjegyzendő, hogy szinte az
összes, korábban tett megjegyzést orvosolni tudta az Önkormányzat.
Példák ezekre:


A támogatás összege alacsony, kérték azt emelni. Ez megtörtént 2014-ben, a
társasházi pályázatok közül a felújításra vonatkozó a leginkább releváns, 115
millió forintos kerettel került betervezésre a korábbi, 2013-as, 80 millió Ft-os
összeghez képest.



A közös képviselők nem figyelnek oda eléggé a pályázati dokumentáció
összeállítására. A közös képviselők részére fórumot tartott az Önkormányzat,
mely jótékony hatással járt a pályázati anyagok minőségére vonatkozóan. E
pozitív fejleményt tekintve a következő évben is és mindig meg fogja ezt
szervezni az Önkormányzat.



Miért a társasházakat támogatja az Önkormányzat és miért nem a 100%
önkormányzati tulajdonban lévő épületeket újítja fel? A hatályos, társasházi
pályázatokat

szabályozó

rendeletünk

értelemszerűen

a

társasházakra

vonatkozik, az Önkormányzat tulajdonában álló épületek felújítását pedig az
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ERVA Nonprofit Zrt. végzi. Mivel az utóbbiak körébe valóban számos rossz
állapotú

ház

tartozik,

azokat

csak

szakaszolva

tudja

elvégezni

az

Önkormányzat. Ez elsősorban a financiális forrásokra hivatkozással történik
így.
Fontosnak tartjuk megemlíteni a Neopaint Works által a kerületben végzett munkát.
Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján régi, romlott
állapotban lévő tűzfalak szépültek meg, ezzel hozzájárulva a városkép szebbé
tételéhez. A munkák közül kiemelendő az Évszázad Mérkőzése, a 6:3-as magyar
győzelmet megörökítő falfestmény a Rumbach Sebestyén utcában. Ez az alkotás
mind méretét illetően (1000 m2), mind tematikájában kimagaslik.
Minden esetben konzultáció történt az adott társasházzal a hozzájárulásukat illetően,
műemléképület

esetén

a

kivitelező

megkérte

az

Örökségvédelmi

Hivatal

hozzájárulását. A tűzfalak dekorálására vonatkozó vállalkozási szerződéseket a
Képviselő-

testület

két

bizottsága

(Pénzügyi

és

Kerületfejlesztési

Bizottság,

Városüzemeltetési Bizottság) is minden esetben megtárgyalta. Az elkészült tűzfalak
számos sajtótermékben megjelentetésre kerültek.
Nagy örömünkre a lakosságtól is pozitív visszajelzések érkeztek és igénylik a
„TűzfalRehab

Program”

folytatását.

Ennek

megfelelően

a

2014-es

évben

Erzsébetváros további tűzfalai születtek újjá.
Immáron hagyományt teremtve a 2015-ös évben is folytatódik a program, azonban
nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az Önkormányzat a 100%-os önkormányzati
tulajdonban lévő házak, valamint a közintézmények megszépítésére.
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A Neopaint Works tevékenységén felbuzdulva Önkormányzatunk olyan pályázati
lehetőségetvezetett be 2014-ben,melyen a társasházak indulhattak tűzfalfestési
szándékkal. A költségvetési rendeletbe 10.000.000,- Ft került betervezésre, a
támogatás mértéke pedig a társasházak által elfogadott felújítási költségvetés 50%a.
Önkormányzatunk fenti ötlet mellett társasházi vis mayor keretet is létre kíván hozni
a 2015-ös költségvetési év során.
Sajnálatos módon az utóbbi időben találkozhattunk olyan esetekkel, amikor
veszélybe került az élet-és vagyonbiztonság (pl.: Nefelejcs utcai gázrobbanás, Nyár
u. 36. szám alatti tűzeset).
Önkormányzatunk az eddigiek során mindig segített a rászorulókon akár támogatás
formájában, akár átmeneti elhelyezés révén. A jövőben- felkészülve az ilyen
esetekre- célszerű lenne egy állandó keretet beállítani költségvetésbe, hogy az adott
eseményekre történő önkormányzati reakció még hatékonyabb legyen.
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VII. Melléklet
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KÉRDŐÍV
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata „Működési folyamatok optimalizálása
Erzsébetváros Önkormányzatánál” című, ÁROP - 3.A.2-2013-2013-0037 azonosító számú pályázata
megvalósítása keretében második alkalommal is lakossági felmérést és elemzést készít a
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A második felmérés célja
annak vizsgálata, hogy az első felméréshez képest változott-e a kerületi lakosság körében a
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mértéke a kérdőívben meghatározott területeken.
Kérjük, szíveskedjék a program sikeres megvalósítását elősegíteni az alábbi kérdések
megválaszolásával, és a kitöltött kérdőív visszajuttatásával!
A kitöltött kérdőívek személyes visszajuttatása érdekében a kerület alábbi intézményeiben helyeztünk el
gyűjtő ládákat: Polgármesteri Hivatal (Erzsébet krt.6., Garay u.5.), Idősek Klubja (Dózsa György út 46.,
Király utca 97., Dohány u. 22-24)), Óvoda (Dob utca 95., Városligeti fasor 39-41.), Védőnői Szolgálat
(Rottenbiller u. 27.), Orvosi rendelő (Klauzál u. 23., Hevesi S. tér 1.)”Esély”Családsegítő Szolgálat
(Hutyra Ferenc u. 11-15. ).
Postacímünk a kérdőív postai úton történő visszaküldésére: 1073. Budapest, Erzsébet körút 6.
A felmérés végrehajtására anonim módon kerül sor, ezért kérjük, hogy a kérdőívet ne írja alá!
Köszönettel:
Vattamány Zsolt
polgármester

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. Mi a véleménye az Erzsébetváros megújulását célzó Erzsébet Terv keretében
végrehajtott, illetve tervezett fejlesztésekről?
Kérem, hogy a megfelelő válaszlehetőséget a hozzá tartozó betűjel bekarikázásával
jelölje meg!
a) Még nem hallottam az Erzsébet Tervről.
b) Már hallottam az Erzsébet Tervről, és szeretnék még többet megtudni róla.
c) Örülök, hogy elfogadásra került egy általános, és széles körű fejlesztési program a kerület
fejlesztése érdekében, mert számomra fontos a helyi kulturális értékek megőrzése, a közösségi
terek megtartása.
d) Nem támogatom az Erzsébet Terv megvalósítását, mert több bosszúságot okoz, mint amennyi
előny származik belőle.
2. Kérjük, hogy az alábbi válasz lehetőségek előtti kipontozott részre írt számmal állítsa
az Ön igényei szerint fontossági sorrendbe az Erzsébet Terv keretében megvalósult,
illetve megvalósuló fejlesztéseket! (1.- legfontosabb, 7. legkevésbé fontos)
…. Kultúra utcája projekt
…. Madách téri beruházás

…. Baross Iskola felújítása
…. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
…. Almássy téri beruházás
…. Környezetvédelmi programok
…. Egészségügyi és szociális fejlesztések
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Kérjük, hogy az alábbi felsorolásból a betűk bekarikázásával jelölje meg azokat a
területeket, amelyeknek egy következő átfogó program keretében további fejlesztését
javasolná!
a) Városfejlesztés (új beruházások, rekonstrukciók, környezetvédelmi programok, stb.)
b) Felnőtt korú lakosságot érintő szociális ellátások (intézményi gondoskodási formák, szociális
étkeztetés, segélyezési formák, stb.)
c) Gyermekeket érintő gondoskodási formák (étkeztetés, bölcsődei ellátás, táborok, stb.)
d) Egészségügyi programok (ingyenes szűrő programok, tanácsadás stb.)
e) Egyéb: …………………………………………………………………………………………….
3. Mennyire elégedett a Polgármesteri Hivatalban tapasztalt ügyintézéssel?
Kérjük, értékelje az összes kritériumot a megfelelő iskolai osztályzat beikszelésével!
Ügyintézés gyorsasága

5

4

3

2

1

Ügyintézés szakszerűsége
Ügyintéző segítőkészsége
Ügyintéző udvariassága

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

4. Kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatalban ügye intézése során tapasztaltak alapján xszel jelölje meg azokat a területeket, amelyeknek fejlesztését javasolja!

6

1 – Szakszerűség
2 – Az ügyintéző modora
3 – Gyorsaság
4 – A várakozás körülményei
5 – A tájékoztatás minősége
6 – Egyéb: …………………………………………….
5. Mi a véleménye a korábbi évekhez képest a Polgármesteri Hivatal által nyújtott
szolgáltatás minőségéről? Kérjük x-szel jelölje a megfelelő választ!
A szolgáltatás
minősége javult


A szolgáltatás minősége
nem változott


A szolgáltatás
minősége romlott


Nincs korábbi
tapasztalatom


6. Véleménye szerint az Erzsébetvárosi Önkormányzat által a társasházaknak, illetve
azon keresztül a lakosságnak nyújtott támogatások megfelelő mértékben segítik-e elő
a kerület lakhatóbbá, szebbé tételét?
Kérjük, véleményét a válaszlehetőségek
sorszámának bekarikázásával jelölje!
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a) Igen, mert az önkormányzat által több éve biztosított pályázati lehetőség lehetővé teszi, hogy
valamennyi társasház részesüljön a támogatásban.
b) Igen, mert e támogatás nélkül a társasházaknak nem lenne költségvetési forrása a szükséges
fejlesztésekhez.
c) Nem, mert a lakosságnak csak kis része tudja a támogatást igénybe venni.
d) Nem, mert az elnyerhető támogatás összege nem tesz lehetővé érzékelhető változást.
7. Elégedett-e az Erzsébetvárosi Önkormányzat által a közbiztonság érdekében megtett,
illetve támogatott intézkedésekkel? Kérjük, véleményét a válaszlehetőségek
sorszámának bekarikázásával jelölje!
a) Igen, úgy gondolom, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzat hatékony intézkedéseket tesz a
közbiztonság
javítása érdekében.
b) Igen, az éjszakai járőrszolgálat bevezetésével és a térfigyelő kamera rendszer folyamatos
bővítésével és korszerűsítésével az Erzsébetvárosi Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kerületi
bűnmegelőzési tevékenység segítésére, elősegítve ezáltal a bűncselekmények és szabálysértések
számának csökkenését.
c) Nem, mert nem tudok ilyen intézkedésekről illetve kezdeményezésekről.
d) Nem, mert a megtett illetve támogatott intézkedések hatékonyságáról nem állnak adatok a
rendelkezésemre.
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