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Tĺsztelt Képvĺs elő.testůilet!

I. Előzmények

Magyarországhe|yi önkoľmĺnyzatairól sző|ő 2011. évi CL)oo([X. ttĺľvény 8a.$ (a további-
akban: Mötv.) (1) bekezdése szerint a képviselő-testĺilet az önkormźnyzat miĺködésével,
valamint a polgáľmester vagy a jegyzo feladat és hatrískörébe tntoző ügyek döntésľe vďó
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok e||átására polglĺľmesteľi hivatalt
hozlétre.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az Mötv. 67.$ d) pontja a|apjána polgármester a jegyző javaslatárae|őterjesztést nyújt be a
képviselő-testiiletnek a hivatal belső szervezeti tagoződásának, |étszámának, munkarendjé-
nek, valamint ügyfelfogadasi ľendjének meghatátozźsźra. Az Mötv. 81. $ (3) f) pontja ďap.
jan a jegyző évente beszámol a képviselő-testtiletnek a hivatal tevékenységéről.

A Képviselő.testtilet és Szervei Szewezeti és Műki'dési SzabáLvzatnől szóló

apes rosr (,nKoľmany'

iselő.testůi lete számár a

,a

Előteľjesztő: Riman Edina jegyző' dr. Kocsis Máté polgrĺľmester

A képviselő-testiileti Ĺilés időpontj a: 20t3. december 18. . sz. napirend

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri llĺvatal tevékenységérő|, a20Í3. éviľlétszám átcso.
poľtosítás okról. és i avaslat a Hivatal en ged élyez ett létszámának emelés ére

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a hatĺírozat e|fogadásźůloz minősített szavazatüöbb-
ség sziikséges; .
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Városgazdálkodási és Pénziĺryĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véIeményezi X

Hatźtrozati jaÝaslatabizottsi,ágszjtmátra:

A Yźttosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság / Humĺánszolgáltatĺĺsi Bizottsáry javasolja a

Képviselő-testĹiletnek az előteľi esztés męúátr gy a|ását.

25/2013.N .f7 .) sz. ĺik. rendelet 55. $ (3) bekezdése alapjĺín a j
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lő-testĹilet Polgĺĺľmesteľi Hivatal szervezeti egységei közötti álláshety átcsopoľtosítással
kapcsolatos hatĺĺsktireit azzal, hogy a Polgiĺrmesteri Hivatal cjsszlétszĺmáľól, valamint az
egész Polgármesteri Hivatalt érintő létszrímemelésről vagy létszĺímcsĺikkęntésľől nem d<int-
het. A jegyző a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Miikĺ'désiSzabźiyzatanak egyidejű mó-
dosításával a dtintéseiről minden év december 31. napjái gtájékoztatja a Képviselő-testiiletet.

n. Tényállási adatok

a.) Az Mötv. szeľinti beszámolłísi k<ĺtelezettséget az I. szátmí mellékletként csatolt be-
szĺímoló tarta|mazza' mely átfogó képet nyújt a jelenlegi hivatali feladatelláúásról. A
beszámoló tarta|mazza a 20|2. és 20l3. év jelentős feladat- és hatasköri vźitozésai-
nak leíľását, valamint az ezze|jĺáľó személyi jellegu döntésekľől szóló összefoglalót,
tarta|maz.z.a továbbá a feladatvé gzéste vonatkozó olyan fontosabb mutatószámokat,
miĺtaz ügyiľatfoľgalom, az előterjesztések és képviselő-testiileti iilések száma,to-
vábbá kitér a minőségiľányítás mfüödtetésére, az ellenőrzések és kontrolling rend-
szerére, végül a jcivő évre megfogalmazott célokĺa és a fejlesztésre vonatkozó javas-
latokra.

b.) 2013. évi létszám átcsopoľtosítás: A Képviselő-testület 20|3. május 2f. napján e|-
fogadta a Polgármesteri Hivata|sZMsZ-ét, melyben aszęrvezeti egységek |étszámát
az a|ábbiak szerint hatźtr o zta me s..

Hivatalvezetők 2

Polgármesteľi Kabinet |4

Jegyzói Kabinet 39

Belső Ellenőrzési Iľoda 2

Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosĺály 9

YagyongazdálkodásiésÜzemeltetésiUgyoszt{ly 12

Péĺ:.łzngyi Ugyosztály 29

Hatósági lJgyosnźiy

Humiínszo|gá|tatasiÜgyosztály

Tisztségviselők

Mindösszesen:

Az engedéIyezett létsziímot a208ĺ20Í3. N.29.) sz. képviselő-testiileti hatźrozat22. a) pont.
ja módosítottą tekintette| arra' hogy a Józsefuĺáľosi Újság, és a honlap üzemeltetésével-kap-
csolatos kommunikációs feladatok átadásra kertiltek a JóHír Kft. részére a Polgáľmesteľi
Hivataltól, ezért a feladatokat ellátók álláshelye szintén éúadásra kerĹik a JóHíľ Kft. ľészére.
Ezenkét rílláshely a Polgármesteľi Kabinetllétszźmáú csökkentette, majd egy fö źúhe|yezésé-
vel a létszám a jelenlegi 13 fĺĺben keľiilt meghatźltozásra.

A Jegyzői Kabinet |étszaÍnátérintő első változĺst egy admirusztratív átvezetestette szfüsé-
gessé, mely szerint a jegyzői kabinetvezető személyében tĺirtént vá|tozést az á|Iáshely nem
követte, így a kabinetvezető az altaLa betöltött létszímmal egyutt kerĺilt tlj pozíciőjába. En.
nek rendezéséľe egy állráshely visszacsopoľtosítĺásra kerĹilt aJegyzói Kabinet ĺíllomĺányába. A
jelenlegi 41 áIlráshely feladat.ítszewezés következtében alakult ki, mely szerint a Vagyon-
gazdalkodási és Üzemeltetési Ügyosĺály feladatköľéből a Jegyzői Kabinet feladatkórébe
került át aközbinonsĺígi ľeferensi feladatok e|Iźtá.sa. Ezzel egy időben a Vagyongazdá|ko-
dási és Üzemeltetési Üsľo.sĺs létszámaegy ffivel cstikkent, mely így 11 fő.

A hivatďi fluktuĺáció hátľĺínyainak rugalmas és hatékony áthĺda|^aÍa töľténtek év k<ĺzben
átmeneti átcsopoľtosítrások, amelyek biztosítottrík a kettős b&ezés elkerĹilését, illetve az űj
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munkatársak betanítasát. A távollévők (pl. Gyesen, Gyeden lévők) álláshelyei az új belépők
foglalkoztatását.biĺosították az adott' esetben átmeneti létszámhiánnyal kĺizdő szeĺvezeti
egységeknél, addig, arníg az érintett munkakör álláshelye megüresedett.

Az álláshely átcsopotosításokat azok szovegszeĺa indokolásáva|' a 2. szétm,Ú melléklet taľ-
talmazza.

c.) Az Előteľjesztés IV-V. pontja tarta|mazza a létszĺmemelésre vonaĹkozó javaslatot és
annak részletes indokait.

Iv..v. Döntés taľtalmának' céljának és pénzüryĺ hatásának részletes ismeľtetése

A mellékelt beszímolóból is |ź.lrhatő, hogy a hivatali fluktuáció igen magas, a munkatáľsak
leteľheltek, és ezen felül további terhelést jelent az új munkatáľsak betanítiása, tekintettel
aľra, hogy ezen időszak alatt is biĺosítani ke|l az iigyek intézésének folyamatosságát. A
folyamos feladatellátźs kizětrő|ag az á||áshelyek átmeneti mozgatásźryal oldható meg. A be-
számolóból megállapíthatő, hogy az Ĺigyiratszám már októbeľľe meghaladta a tavalyi teljes
évre jutó ügyiľatok számźú (a fIlf. év, mint bźzis év adatai közül csak a 20|3. jaĺuźtr I.
utĺín is a Hivatal hatáskĺirében maradt feladatok ügyiratszáma kerĹilt összehasonlításľa).
20|4. évben további tc'bbletfeladatot jelent a hivatal számára három választás lebonyolítása,
melyhez a humánerőfonást, az informatikai hátteľet és az infrastruktrirát ugyanúgy biztosí-
tani szükséges'

A Váľosfejlesžtési és Főépítészi ÜryosztáIy Városfejlesztésĺ lrodáján jelenleg 3 fo ügy-
intéző dolgozik. Az iľoda feladatai jelentősen megnőttek, mely csak jelentős túlóra teljesĹ
téssel végezhetó el. Jelenleg több építési beruhĺízás előkészítése van folyamatban, melyek
tervezési fázisainakbefejeztével sikeľes kivitelezési közbeszetzések lefolytatásaatán2014
tavaszátő| szĺímos kivitelezési munkálatot kell eredményesen lefolytatni, koordinálni, a
nyeľtes päIyázatot megvalósítani. Jelenleg két kivitelezési munka taľt (Teleki téri új piac,
Markus Emília utca), mely egy személy teljes munkaidejét kitölti, a többi előkészítési mun-
ka és egyéb feladatok elvégzése mellett.

Több projekt,pźt|yźzat előkészítése és lebonyolítĺása is az iľoda felađatukozétartozik. Ebből
az egyik legnagyobb azBurópa Belviĺľosa Program II, továbbá az MNP III közterületi alp-
rogram projekt megvalósítása, ezeken felül a pá|yénat figyelés az egyes pá|yázatok komplett
lebonyolítlísa is az iroda feladata (pl. Golgota téri Szent-Istváni kettős kereszt, Itthon vagy
Magyaľors zág szer et|ek, stb).

A 20l4.es évben sziĺmos kivitelezési munkĺáIat veszi kezdetét, mint például az MNP III köz-
tertiletek, utak, Hoľváth Mihály tér. Továbbá a KEoP-20|2.5.5.0lA azonosító szĺmú pa|yá-
zat teljes köľíí lebonyolítása minińum egy ember teljes munkaidejét kitölti. Fentiek alapjan
javasolt a Városfejlesztési és Főépítészi,ĺjgyosnźtly Váľosfejlesztési Irodájrának létszámát 1

fővel bővítenÍ.

A Pénzüryĺ Üryosztály Számvĺtelĺ és Pénzĺiryĺ lroda feladatai z}L4-tő|jelentősen nĺĺve-
kednek egyrészt akjvite|ezési flázisba keriĺlő EU-s projektek számrínak emelkedésével, miís-
tészt a költségvetési szervek szĺámvitelének jelentős jogszabá|yívá|tozźsa következtében. A
kĺiltségvetési szeľvek számvitele 20|4.januĺĺľ 1-jétől két részre tagolódik, p&:mlgyi szamvi-
telľe és költségvetési számvitelľe. A költségvetési sziímvitel rovat-tételľendes könyvelést ír
eló az e|őirźnyzatok és a teljesítés nyomon kĺivetésére. A pénztlgyi szĺĺmvitelben kettős
könyvelés keretében a vagyont és az eľedméný befolyásoló gazdasźąi eseményeket kell
rogzítent. Megnövekszik az analitikus nyilvĺĺntartrásoknak a száma és jelentősége, fiileg a
kötelezettség vái[a|źsok tekintetében. A megncivekedett feladatokat csak 1 fő létszámeme.
léssel fudja ellátni azkoďa.

A Pénzĺiryĺ tiryosztály Adĺí,ügyĺ lľodán kiemelt fe|adat, a többlet bevételi fonások folya-
matos biztosítźsa, amelyet az adők és ún. idegenbevételek (p1. helyszíni bírsĺágok) végrehaj-
tasi hatékonyságrĺnak növelésével, az adőellenőrzések szátmának megemelésével, a nem
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adozők felkutatásával és visszamenőleges adőnztásźxal lehet elémi, mindezen eszk<jzökkel
azadőztlsi morál is nĺivekszik. A fenti célokat, hatékonyan csakazengedé|yezetĺ|étszálm1
fővel tĺirténő megemelésével lehet elérni.

A Humánszolgáitatási Ügyosztály Családtámogatási Iľodájának létszáma az átcsoporto-
sítlĺsok következtében 2 ügyintézői státusszal cstikkent. A mindennapos ügyfélfogadrĺs biz-
tosítĺísa, és az ügyek egyes csoportjában a szociális igazgatásről és szociiílis ellátásokľól
sző|ő 1993. évi III. törvény éľtelmében 20|3.januaľ l-ét()I30 napľól 15 napra csökkenő
tigyintózćsi hatíridő tartása érdekében 1 fbs létszámemelés szfüséges, ellenkező esetben az
iľoda ügyfélfogadási rendjét a Hivatali ľendes tigyfélfogadrĺsi ľendjéhez kell igazítani, mely
az e gy ébként is problémával kiizdő ügyfel kör szÁlmźlt a háĺanyo s l enne.

Ahhoz hogy a tĺirvényi véitozźsbő| eredő hataridő rĺjvidülésnek eleget tudjon az onkor-
mźnyzat tenni, u egy igyintézorejutó ügyek számát csökkenteni szfüséges, mely csak lét-
szźtmbi5vitéssel oldható meg. A Családtámogatási Iroda mindennapos iigyfélfogadási ľendjé-
vel a keľĹileti ügyfelek elégedettek, ezttźmasztjtk a|á az tigyfélelégedettség mérések ered-
ményei is (a 2011. évi felméľés a mindennapos nyitva tartĺís bevezetése után született és a
kérdőívet kitöltő ügyfelek majd IOYo-a valamilyen kifogássaI éIt avá|toztatásokkal, illetve
azok eľedményével kapcsolatban . Azőta a he|yzet megváltozott, |áthatőan beállt az uj renđ,
amelyet az ügyfelek is megszoktak és az ügyfélfogadással kapcsolatban megfoga|mazott
negatív észŕevételek száma f0|2-re a negyedére csĺĺkkent,20|3-ra pedig negatív észľevétel
nem érkezett).

A' Jegyzői Kabinet BeIső Eltátási Iľoda felelős a Hivatal munkavégzéséhez kapcsolódó
informatikai feladatok (hardver, szoftveľ), valamint az egyéb infrastruktuľális feladatok ellá-
tásáéĺ, úgymint telefonszolgáltatás, mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyintézés, irodaszeľek,
rcprezentációs ellátmány beszerzése, kezelése, épĺilet helyiségeinek karbantaľtása stb.

Az iľoda jelenleg két ĺigyintézőve! |éÉja el feladatait infoľmatikai tenileten és to.ĺább két
tigyintézőt foglalkoztat az egyéb iľodai ellátással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.
A feladatok mennyisége alapjĺín megállapítható, hogy a jelenlegi |étszźm20|4-es évre nem
elegendő. Informatikai területen az onkado progľamhoz i||eszkeđo szoftveres megoldás be-
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátísanak éľdekében, továbbá avá|asztźsok lebonyolíta-
sźthoz elengedhetetleniil fontos még egy informatikai szakember fog|a|koztatasa, ezért java-
so|t az iroda létszĺm|ínak 1 fővel tĺĺrténő emelése.

A Hivatalban évek óta egy fő megbizassal látja el a karbantartói feladatokat. A megbizźsi
jogviszony a kaľbantaľtói feladatok tekintetében nem tekinthető szakmai és felügyeleti
szempontból megfelelő foglalkoztat:ási foľmának, indokolt e feladatnak munkaviszonyban,
illetve közszo|gźt|ati jogviszonyban töľténő ellátĺása. Ugyanezen okbóljavasolom a Jegzői
Kabĺnet Szervezési és Képvĺselőĺ lľoda feladatköréhez tartoző fénymasolói feladatokat
e|lźlŕó megbízott, valamint a nemzetiségi önkormányzatok ügyintézéséve| megbízott sz'emé-
lyek feladatait az engedélyezett|étszźtm megáIlapításánál figyelembe venni, tekintettel aľľa,
hogy a feladatok ellátása nélkülĺĺďletetlen a Hivatal, kiemelten a képviselő-testĺileti és a
nemzetiségi önkormĺínyzati munka miiktidéséhez.Ezenintézkedések esetén a BeIső E||átál.
si Iroda |étszámának iisszesen 2 főve|, míg a Szervezési és Képviselői Iroda |étszáma 2
fővel ttirténő emelésére tesziink javaslatot.

A januaľ l-jétől töľténő létszrímemelés 20t4. évi köItségeilt az alábbi tab|ázat mutatja be. A
költségek tervezése-soľán felsőfoku állráshelyként keriilt feltĹintetésre l ffi mémök, l fr in-
formatikus, 1 fiő szociális felsőoktatrásban szerzettvégzettséggel ľendelkezőkönisztviselő, 1

ťo pévngyi és 1 fi5 adótigyi lđlgy|ntéző, középfokri végzettséggel tölthető be anemzetiségi
önkoľmanyzatok ügyintézőjének munkakö,re, (a jelenlegi megbízas helyett) munkaszerző.
déssel keriilne fogla|koztatźsraakétfizikai jellegű munkát ellátó kaľbantaľtó és fénymasoló.



létszámisénv Illetménv/hó Illetménv 11 hóra cafetéľia
5 fő felsőfokíl I 200 000 Ft 13 f00 000 Fr t 000 000 Fr
1 fő közéofokú 200 000 Ft 2 200 000 Fr 200 000 Ft
2 fiő munkaszerzódés 316 000 Ft 3 476 000 Ft 400 000 Ft
Osszesen 1.716.000 Fr 18.876.000 Fr 1 600 000 Fr
Jáľulék 463 320 Fr 5.096 520 Ft

A létszámemelés tartós kötelezettségvállalast je|ent,2014. évre25.572,5 e Ft, 20I5-tő| éven-
te 27 .7 51 ,8 e Ft összegben.

vL JogszabáIyi kłiľnyezet

Az Mötv 42. s 7. pontja a|apjźn a Képviselő-testület hatasköréből nem ruhźzhatő át az in-
tézmény a|apítása, átszęrvezése, megszüntetése. Az á|Iamhźztartásrő| sző|ő 20|l. évi
CXCV. törvény 1Ánt.; 2. $ (l) bekezdés i) pont ia) alpontja a|apján a Képviselő-testület a
költségvetési szervek hányitő szerve. Az irányítási jogköľ magábay foglalja a költségvetési
szew alapitó okiratĺínak kiadását, áta|akítását és megszüntetését (Aht. 9. $ (1) bekezdés a)
pontja).
Az Aht. 23. s Q) bek. b) pontja alapján a helyi önkormányzat kĺiltségvetése tarta|mazza a
helyi önkormányzat źtlrta| irźnyított költségvetési szeľvek engedélyezett |étszámát, valamint
költségvetési bevételeit és kdltségvetési kiadásait előirźnyzat-csoportok, kiemelt előiľĺĺny-
zatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (á||amigazgatási) feladatok sze-
rinti bontásban.
Az Mtjtv. 67.$ d) pontja alapjźn a polgáľmester a jegyző javas|atźra elóterjesztést nyújt be a
képviselő-testiiletnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, Iétszźtmźnak, munkarendjé-
nek, valamint ügyfelfogadási rendjének meghatározására. Az M<itv. 81. $ (31) f; pontja
alapjĺín a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüĺ'dési Szabźl|yzatźltől szóló
25/2013.őI.27.) sz. ök. ľendelet 55. $ (3) bekezdése a|apjana jegyzó gyakorolja a Képviselő-
testĹilet Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei közötti állashely átcsopoľtosítĺíssal kap-
csolatos hatáskĺireit. A jegyző ezen dcintéseiről a Polgĺíľmesteri Hivatal Szervezeti és Míĺkö-
dési Szabályzatźnak egyidejű módosításával a döntéseiről minden év december 31. napjáig
tájékoztatja a Képviselő.testületet minden év december 31. napjáig.

Kéremazalttbbihatźrozati javaslatelfogadĺását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. elfogadjaa jegyző beszímolóját a Polgĺírmesteri Hivata|z}|3. évi tevékenységéről.

Felelős: jegyző
Hatźndő: 2013, december 1 8.



2. elfogadj a a jegyző beszámolóját a Polgáľmesteri Hivata| szervezeti egységei k<ĺzött 20|3.
évben történt álláshely átcsopoľtosításokľól, és a szervezeti egységek \étszámát az alábbi-
ak szeľint á|Iapítja meg:

Hivatalvezetők 3

Polgármesteri Kabinet 13

Jegyzői Kabinet 41

Belső Ellenőrzési Iľoda 2 .

Vaĺosfej'lesztési és Főépítészi Ügyosĺály g

VagyongazdźikodásiésÜzemeltetésiÜgyosztá1y11'
Pénzjgyi Ügyosztály f9 .

Hatósági Ügyosztály 37

Humánszolgáltatasi lJgyosztá|y 25 .

Mindö,sszesen: |7O

Felelős: jegyző
Határidő: 2013. december l8.

3. az onkormźnyzata Polgármesteri Hivatal engedélyezett|étszámát2014.január I. napjźr
tól 8 fővel megemeli, a Polgármesteľi Hivatal _ 3 fő tisztségvise|ő, a2 fő prémiumévek
progľamban foglalkoztatott, valamint a tĺĺrsadalmi megbizatásu alpolgáľmester nélkĹili _
eĺgedé|yezett létszĺíma I70 főről 178 ftĺre módosul.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4.január 1.

4. a 3, pontbąn foglaltakľa taľtós előzetes kĺitelezettséget vállal 2O|4. évre 25.572,5 e Ft,
20l5-to| évente 27.75|,8 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhéľe.

'

5. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a 3. pontban foglaltakat a20I4. éví és az artkovető évek
költségvetési rendelet beterjesztésénél vegye frgyelembe: 

.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: afOl4.évi és az aztkövető évek költségvetési ľendelet tę,rvezetbeterjesztése

6. felkéri a jegyzőt,hogy a Polgĺáľmesteri Hivatal Szeľvezeti és MfüödésiSzabáIyzatánaka
határozat2-3. pontja szerinti módosítasát aSzabéiyzat soron következő módosíŁĺsa során

- vezesse át.

Felelős: jegyzí|
Hatáidő: a Hivatal Szęwez-etiés Mtĺki'désiSzabá|yzatźnaksoron kö'vetkęző módosítĺĺsa



7. a 43012013. CX[.04.) számri hatźttozatźtnak 4. a) és 4. d) pontját, valamint a 433120|3.
(XII. 04. ) számú hatźnozatát visszavonj a

Felęlős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. december 18.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Péĺnigyi Ügyosztály, JegyzőíKabinet

4Ĺ
dľ. Kocsis Máté

polgáľmester

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina

aljegyző

jegyző
evében és megbízásábóI:

/ /ĺĺ t7U uUwu
dľ. Mésziíľ Eńka

Budapest, 2013. dec



4 . sz, fie)łdu.łŁł

Beszámoló

a Józsefváľosi Polgáľmesteľi Hivatal

2013. évi munkájáľól



Tisztelt Képviselő-testůilet!

I.

Bevezető

Magyarországhe|yiĺinkormĺányzataírő|sző|ő2011. évi CDoo(IX. ttirvény 81.$ (3) bekezdé-
sének f) pontja a|apján20l3.januáľ l-jétől a jegyző évente köteles beszámolni a képviselő-
testĹiletnek a hivatal tevékenységéről.

- A beszámoló első részében a Hivatal áItA]- 20l3-ban ellátott főbb felądatokat ismertetem.
Ezt követi

- a hivatali szervezet vá|tozásának ĺsńertetése, létszám adatokkal, ügyĺľatforgalmi ada.
tok ismeľtetésével

- a Hivatal kontroll ľendszeľének, minőségpolitÍkájának bemutatása

- végiil a Hivatal műktidésének éľtékelése męllett r<ividen ismertetem a Hivatal fejlesztésé-
vel kapcsolatos jiivőbeli elképzeléseket.

A beszámo|ő e|készitése soľán mellőztem a Hivatal á|ta]- 20|3-ban ellátott feladatok szerve-
zeti egységekľe tĺiľténő lebontását' hiszen az egyes szewezeti egységek feladatait a Hivatal
SzervezetiésMfü ĺidésiSzabźiyzata(Ügyľend)tarta|m"z.za.

u.

A Hĺvatal által2013.ban ellátott ielentősebb feladatok

1.ĺ A 2013-as év a helyi tinkormányzatok és az á.Jr|amigazgatás szeľvei kiiztitti hatáskiiľ
átľendezés miatt különleges a polglírmesteľi hivatalok sz,źmáľa.

- A jĺíľások kialakítasáról, valamint egyes ezze| összęfiiggő törvények módosítasĺáról szóló
20|2. évi XCIII. törvény alapján 20|3.januríľ l-jétől a járási (Íłĺvrĺrosi keriileti) hivatalok lét-
rehozásźxa| a teleptilési önkoľmanyzatok polgármestereinek, illetve jegyzőinek hatĺísköľe az
elsőfokri kozigazgattísi teriiletén csökkent. A hatasktiröknek a teľületi közigazgatlís ľészeként
mfüc'dő jźrási (fővĺĺľosi keľületi) hivata|hozvaló telepítése a közigazgatás szinte minden ágát
érintette: az önkormáĺyzati hivatalokból a jĺírási hivatalokba keľiilt át sok olyan feladat, me-
lyet a polgĺíľmesteri hivatalok végeztek korábban. Erľe a vőltozásra2012. őszétő| készültĹink,
melynek során a hivatalon beliil valamennyi szervezeti egység tételesen áttekintette feladatai-
nak vét|tozlísát. Ennek ismeretében készítettĺik elő a sziikséges szeméIyi váItozźsokat, és a
jogszabéiy szerinti vagyon átadast a jaruár elsején felátló, aPúúet utcaLL. sz. alattkialakított
Budapest, V[I. kertileti jar'ási kormanyhivatalnak.

A hatáskör źúrendezési folyamat aHivata|fe|adataitaza|ábbiakszeintérintette:



- A jegyzők hatóságĺ feladatai kiizĹil a járási hivatalokhoz került: a teljes gyámhivatali ügy-
intézés, a teljes okmány ügyintézés, hatósági tigyek közül egyes szociális feladatok (idősek
jĺíľadéka, ápolási díjak, közgyógyel|źLtźls), társashĺŁkezelői tevékenységet folytatók nyilvántar-
tísba vétele, temetők nyilvĺĺntaĺtĺása, honosítási tigyek, építés hatósági jogkörök. Bár jelentős a
hatáskör véĺ|toztatźssal a járrási hivatalokhoz átszewezett feladatok mennyisége, mégis aztkę||
mondani, hogy a feladatok szĺĺmszeľíisíthető d<intő tĺibbsége a polgármesteľi hivatalban ma-
radt.

- Az önkoľmányzati feladatok sorában az źi|am és a helyi ĺinkormanyzatközötti feladat el-
osztás váItozźts az oktatási intézmények irányíĺási rendszeľében a legjelentősebb:

A nemzeti kĺiznevelésről szóló 20l l. évi CXC. törvény a|apjanf0t3.januaľ l-jétől a Jőzsef-
varosi onkoľmĺĺnyzat fenntaľtasában lévő iskolák és a Józsefuaľosi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai SzolgáltatőIntézmény állami fenntartásba keľültek.

Az átadásra keľült intézmények múkĺidtetéséről továbbra is a települési ĺinkormźnyzat gon-
doskodik a Józsefuaĺosi Intézményműködtető Kĺizpont által.

A fentieknek megfelelően a közoktatással kapcsolatos feladatkörök tekintetében jelentős vál-
tozás következettbe az ĺjnkormiĺnvzat működésében. melv érintettę a hivatal feladatellátását
is.

A kiizoktatási intézményekkel kapcsolatos főbb feladataink voltak:

- á|ta|étĺos töľvényességi, szakmai és pénzügyi, költségvetési _ gazdá|kodási feltĺgyelet,
- fęntiekkelkapcsolatosvizsgálatokvégzése,
- az intézményekben folyó szakmai munka segítése,

a felügyelet és k*apcso|attartás formái: ellenőľzés, témavizsgźtlat, értékelés, koordináció, m'.'rn-

kaértekezlet, továbbképzés.

A fenti önkormiínyzati feladat vźtlltozás kapcsán a Hĺvatal feladat-és hatáskiirébőI- az a|á.},bi
teľfiletek keriiltek el:

- a nem önkonĺlĺínyzati fenntaľüású közoktatási intézmények mfüĺĺdési engedélyének
kiadĺásával kapcsolatos teendők

- a tanulók pźiyaváIasztźlsával kapcsolatos önkoľmányzatiteendók, keľĹileti általanos és
kcizépiskolĺĺk továbbtanulasi statisztikáinak elemzése

. a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos önkoľmányzati teendők
- a tankötelezettségelmulasztasávď kapcsolatos feladatok ellátrása
- iskolfü alapitźséxal, átszewezésével, megsziintetésével kapcsolatos fenntaľtói tevé-

kenység
- a gyeÍmekvédelmi feladatok koordinálása
- az érettségi vizsgík szewezésével kapcsolatos jegyzői feladatok
- az önkormanyzat ĺíltal ferurtaľtott általanos és kĺizépiskolak tantaľgyfelosztásával kap-

csolatos hivatali teendők
- a nevelési-oktaüĺsi intézmények (iskolĺík) vezetőinek munkaviszonyáxa| kapcsolatos

feladatok (intézményvezetői megbízasok, kinevezések, lemondás, vezetői megbízás visszavo-
nása, stb.)

. kÍilfrldi tanulók keľůileten beltili iskolĺĺztatasával kapcsolatos önkoľmányzatifeladatok 
. 

-
. felvételi körzetek kialakítĺása iskolĺík v onatkozźsźtbarl
- az általĺĺnos iskolai felnőttoktatás fenntaľtói feladatai
- źůtalános iskolai beiratkoaás fenntaľtói feladatai
- kcizoktatĺási intéznényekben a minőségirányítási pľogľamok megvalósítĺásĺának, jóvá-

hagyásľa előkészítése



- a sajátos nevelési igénnĺ gyermekekľől, tanulókról nyilvántaľtas vezetése.

2.l Az önkoľmányzat gazdállkodásának támogatása kiiľében 2013. évben a Hivata| _ az
ügyrendjében foglalt rendszeres feladat elvégzése mellett - az alábbi fiőbb pénzüryĹ
számvĺteli, adópolitĺkaĺ feladatokat hajtotta végre (a Pénzügyi |Jgyosztá|yon keresztül).

. Az állami támogatások igénylése, felülvizsgálata, ellenórzése, elszĺímolása rij rendjé-
nek,nyilvĺíntartĺĺsánaktĺjraszabáIyozźsatĺirténtaza|ábbiakmiatt:
Az ĺinkormányzat állami ťlnanszírozLása jelentős megváltozott, a tźtmogatások meg-
oszlanak szakmai jellegű és egyéb üzemeltetési, fenntaľtási, működtetési támogatások-
ra. Az állami trĺmogatások egy része feladatfinanszírozásűIett, de egyes szakmai terĹi-
leteken megmaradt a régi típusú normatív ťlnanszírozás. A felhasználás szabźiyozása
is változott, kótöttebb lett, meľt az egyęs tiímogatások felhasználása között nem lehet
átjźrás, az ĺinkoľményzat csak aľra a feladatľa használhatja fel, amelyre kapta és év
végén el kell tételesen számolni a támogatások nagy részével. 20|3. évben a kciltség-
vetés tervezésének szabáiyai is jelentősen módosultak (költségvetési t<!rvény, stabilitá-
si tv, államhźztartási tv., magyarországi önkormányzati, stb). Yáltozott a kĺiltségvetés
szerkezete, a kiemelt e|őirányzatok. Kötöttebb lett az önkormźnyzatok kĺiltségvetési
tervezése, belépett a feladatokra (kötelező, önként vállalt, źi|amígazgatási) tĺiľténő ter-
vezés. Ezeket a vá|tozásokat a szakmai munka során Józsefuĺíros költségvetésének
vé gľehaj tás a során követni, a|ka|mazni kel l ett.

- 2013. évtől a nemzetiségi cjnkormányzatok t'nálló önkormányzati státuszt kaptak a
jogszabźůyok alapján, igy a nemzetiségi ĺinkoľmányzatok költségvetése már nem épül
be a települési önkormányzat költségvetési rendeletébe. Az állami tĺímogatás 20|3. év-
től közvetlenül a nemzetiségi <inkoľmĺĺnyzatok számlájĺín keľüljóváírásra.

- Bőviiltek a szĺiveges beszĺĺmolók, elemzések taľtalmi követelményei.
- Az ĺinkormĺĺnyzat az intézményei és gazdasági trĺľsaságai vonatkozźsźhan jelentős

szeĺvęzeti átalakításokľól döntött 2013. évben.Ezek elkészítésében a Hivatal (Pénz-
ügyi Ügyosztá|ya) komoly szak-łnaię|őkészítő és végľehajtó munkát vé'gzett,

- 2013. évben (hosszú előkészítés uĹĺn) végre sikeľiilt a keľiilet valámennyi intézmé'
nyében bevezetni az egységes CT-EooSTAT pénzĹigyi integrált rendszeľt, mellyel
egységes infonĺlációs rendszeľ kerĹilt kialakítĺísra. Az iĺtegrźit rendszer bevezetését a
Hivatal Pénzügyi IJ gyosztáIyafelügyelte és kooľđinálta.

- 2013. évben többlet feladatot jelentett azoĺlkormźnyzatoknál felhalmozott adósság ál-
|am á|talí átuźú|alasaről szóló megállapodĺĺsok 2013. junius 28.ig töľténíĺ a|áirésźnak
előkészítésę.

- A jogszabályok váitozásainak megfelelően módosítani kellett a könyvelési rendszeľt.
- A megváltozott jogszabźtlyi előírásoknak megfelelően a negyedéves pénzforgalmi je-

lentések helyett havi adatszolgáltatás keretében kell szĺmot adni a költségvetés teljesĹ
téséľől és vĺĺľható teljesítéséről.

- 20|4-tó1 teljesen megvá|tozik a költségvetési szervek számvitele, az erľe való felké-
szĹilést ősnől el kellett kezdeni, avźtltozźsravaló felkésziilés jelenleg is taľt.

- Bővült a nyeľtes EU-s pľojektek számą az e|számolasokkal kapcsolatos szĺmviteli
rend kialakíĹĺsra keriilt.

- A Hivatalrendszeľesen figyelemmel kíséđ a szakteľiiletheztartozó intézmények, gu-
dasági táĺsaságok gazdálkodását, a költségvetés elkészítését és végľehajtasát. Az ön-
kotmźnyzati és hivatali előirányzatok ésszerű, takaľékos felhasználasa érdekében a
közbeszerzési tiirvény, akozbeszerzési szabéůyzatban foglaltaknak megfelelően jráľt el
aszolgźitatők,akivitelezőkkiválasztłísasorĺín.



20I4-tő| a HÍvatal további jelentős új pénzügyĹszámvitelĺ feladat niivekedéssel számol az
EU-s projektek szrĺmanak nĺivekedése, és a költségvetési szervek számvite|ének vtitozása
miatt.

A Hivatalban kialakított tiľes telkek nyilvĺĺntartás segítségéve|, az ađőzők telekadó bevallásá-
nak fokozott e||enőrzése érdekébenazttj hivatali adatbáľ;is alapjan cjsszevetésre keľtilt a jelen-
legi telekadózói köľ' Megtöľtént az idegenforgalnri adó beszedése soľiful az aď,3z,3i ktjľ keľes-
kedelmi hatósági nyilvantarŁás szerinti felülvizsgálata is.

A gépjáľmíĺadó hátralékok feltĺlvizsgěůatátra került soľ, csrikkentése éľdekében fokozott adi-
behajtás töľténik. A közel f0 ezet gépjármÍĺadós ügyfét hátralékĺĺnak hatékony kęze|éséhez
szintén nĺivelni szfüséges azItoda|étszźmźtt. A hátralékkezelés hatékonyságának niivelé.
sével niivekszik az iinkormányzat adóbevétele is. osszęsségében 1 fővel javasolom azIrođa
engedé|yezett létszámrĺnak emelését.

3.l Az önkoľmányzati vagonľa vonatkoző tulajdonosi döntések, az önkoľmáłnyzati be-
ruházások és fejlesztések előkészítéséből és végľehajtásából eľedő főbb hivatali felada-
tok 2013-ban:

A Hivatal (Yagyongazdálkodási Ugyosĺály) 20l]-ban végzett főbb feladatai az a|ábbiak vol-
tak:

- A kivitelezés alatt álló Teleki téľi piac ijizemszeríi miiködéséhez szükséges közbeszerzési
éľtékhatáľt el nem érobeszerzési eljarások és kcizbeszerzési eljaľás lefolytatása.

- Jőzsefuźros kaľácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása' konténerek-blszerzése a Teleki téri
ideiglenes piacra.

- 20l3-ban új <inkoľmányzati ľendelet előkészítésére (és a Képviselő-testület általi elfogadásét-
ra) keriilt sor a tiĺrsasházak ĺĺltal benyujthatő pá|yazatoktátgyában. Az Ílj páIyazati kiírások a
tarsashlízak energiatakaľékos fehijítrísźra,korszer(isítésére is kiterjednek. A nyeľtes pá|yazők
részérę elkĹilönített 70 millió forint keľetĺisszeg szétosztĺĺsra keľiilt a pá|yáző taľsashazak kö-
zott. A pá|y źzatok kezelését a Hiv atal v égerte.

- Az önkoľmźnyzat idén előszĺiÍ szeflłez a keľĺilettinkben adventi vásáľt. Ennek előkészítését
ľészben aHivata| végezte (helyszíni szemlék, közremfüödött a helyszín pontos kiváiasztźsár
ban, megielölésébeĄ.

- 2013. évben a képviselő-testĹilet elfogadta a közeriilet-használat tĄ szabáIyalrőI szőlő, a
Hivatď által előkészitettrcndelet teľvezetet. Az abban foglaltak szerint 2013. november 20-ig
az i||etékes iigyintéző 530 db köĺeľiilet-hasnlőůati hozzÁjarulási kérelmet terjesztett a VPB
elé, illetve a bizottság dĺjntése a|apjankiadta az engedélyeket.

Az tinkoľmőnyzati beľuházások és fejlesztések megvalósításával kapcsolatos 2013. évĺ
hivatalĺ feladatok:

A Kisfalu Kft. feladat ellátĺísrának segítésére, alábbi közbeszerzések előkészítésében múködött
közre a Hivatal:

o Budapest JózsefrĺíľosLL tltszakasz l járdźl<felrijíĺásríhoztervezési szolgźitatźs,
o Józsefuaľosigalériafelújítĺása,



. Budapest, vilI. keľt.ilet Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonźtképezó lakó- és Ĺizemi
épületet lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, Ĺires telkek gyors-
szolgá|ati (24'őrźs) hibaelháľítasa, karbantartása, felújítása vagy részleges felújítása,
valamint az önkormányzati tulajdonú Ĺĺrsashazi albetétęk és házi orvosi rendelők
gyorsszolgálati hibaelharítĺísi feladatainak e||átźsa.

A kĺĺzbeszerzési éľtékhatárt el nem érő beszerzések 2013' évben:

o Budapest VIII., orczy út 1. szám alatti ingatlanon (hľsz.: 36030) a Józsefuĺĺrosi on-
kormálnyzat źt|ta| végzettberuházások forgalmi értékének meghatározása 480.000,- Ft
+ AFA összegben,

o kĺizteľĹi|eti zász|őrudak telepítési terveinek ęlkészítése és a szfüséges engedélyek be-
szeľzése 1.150.000 Ft + AFA összegben

Nettó 1.000.000 Ft alatti beszeľzések:

o viragkandeláberek telepítési terveinek elkészítése és a szükséges engedé|yekbeszerzé-
Se'

o Trefoľt u. 3. szám alatti ingatlan forgalmi értékbecslése.

A Hivatal által kezelt és előkészített iinkoľmányzati pľojektek

Aza|źlbbi' az önkormĺĺnyzattt|tal korábban elnyert EU-spá|yźnatok jelenleg a fenntaľtási idő-
szakban vannak. Ezekłe vonatkozóan a Hivatal minden évben fonntaľtási jelentést készít és a
közremfüödó szervezet áIta|i megkeľesésekre a szfüséges válaszok megadja.

Pľojekt-
azonosító

Projekt megneve-
zése

Ellenőľző Szervezet Elszámolt
összkłiltsée

Támogatási
összeg

onľész

TÁMoP-
3.1.4/0r-

2008-002r

Kompetenciafejlesz-
tés Józsefuiĺrosban

ESZA Társadalmi Szol-
gáitatő Nonpľoťrt Kft.

Euľópai Támogatiĺsokat
Auditáló F iligazgatő ság
Humán Eľőfonás Prog.

ramok lĺánvító Hatósása 52749 840 s2749 840 0

TAMOP-
3.3.2-08ĺ|-
2008-0002

Komplex köm|<tatÁ-
si esélyegyenlőségi
program megvalósĹ
tása Józsefuárosban
az esélyegyenlőség

többirányu, egyidejii
iavítása érdekében

ESZA Társadalmi Szol.
gźůtatő Nonprofit Kft.

Európai Támogaüĺsokat
Auditĺíló F őigazgatősěę
Humĺín Erőfoľrás Prog-

ramok Irĺínyítf tlatósága 7s 649 640 75 649 640 0

KEOP-
5.3.0ĺN09-
2009-0015

Eneľgiaľacionalizá-
lás Józsefváros ön.

kormrányzati fenntar-
trísú közintézménye.

iben

Nemzeti Környezetvé.
delľni és Energia Központ

Nonprofit Kft.
Európai Támogatĺĺsokat
Audiĺíló F őigazgatósőg
Köľnyezetvédelmi Prog.
ramok hánvító Hatósása 497 124207 380 896 567 116227 640

Ánop-
3.A'1ĺB-

2008-0018

Józsefuĺírosi Po|-
gármesteri Hivatal

Szervezetfejlesztése

MAG - Magyar Gazda
ságfej lesztési xozponi

Zrt.
Európai Támogaüásokat
Auditáló Főigazgatóság

Gazdaságfej lesztési Prog.
ramok lránvító Hatósása ss 000 000 49 500 000 s 500 000
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KMOP-
4.5.2-09-

f009-0023

Bölcsődeépítés Jó.
zsefvárosban

MAG - Magyar GazÄa-
ságfejlesaési Központ

Zrt.
Európai Támogatłásokat
Auditáló F (iigazgatóság
Regionális Fejlesztési

Pľogramok hányító Ható.
sága

Gazdaságfej lesztési Pľog-
ramok lľányító Ilatósás'a 3 16 832 500 f49 568 960 67 263 540

TAMOP-
s.6.l.B-

t2/r-2012-
0010

Iskolai és iskolán
kívüli búnmege|ozé-
si programok józsef-
városi gyerekeknek

és fiataloknak

ESZA Táľsadalmi Szol-
gźitatő Nonprofit Kft.

Európai Támogatásokat
Auditáló F őigazgatősáę
Humán Erőfonás Prog-
ramok lrányító Hatósása 39 978 760 39 978 760 0

Jelenleg 1 projekt van elbínálrísi szakaszban, a hiánypótlásoknak az Önkormányzat eleget tett:

Az a|źtbbi projektek a megvalósítás illetve a támogatĺĺsi szerződés megkdtésének folyamatá-
ban vannak:

A Magdolna Negyed Pľogram III. jelenleg a megvďósítős szakaszában van, havi szinten zaj-
|ik az elszímolások, beszámolók, kifizetési kérelmek, közbeszeruési és beszerzési eljĺĺľĺísok
készítése.

Az Energiaracionalizá|źs Józsefuĺáľosban című projekt jelenleg a támogatĺási szerződés meg-
kötésének féz;isában van, december hónapban alóiré.sra kerĹil a tĺímogatasi szeÍzőđés,megkez-
dődik a projekt megvalósíüísa.

A Józsefuĺírosi EgészségĘyi Szolgĺílat komplex fejlesztése című projekt jelenleg atźtmogatá-
si szeruódés megkötésének f;ázisában van' december hónapban alźirźsra kerĹil a tĺĺmogatlási
szlrlrzođés, megkezdődik a pľojekt megvalósítĺĺsa az AllÍőrautca}O.Z8. szőtm a|atti rendelőin.
tézet feltljítasával, bővítésével.

KMOP.
5.t.1tB-rf-

k-f}t2-
0001

Magdolna Negyed
ProsÍam III.

Pľo Régio Közép.
magyaľországi Regionális
Fejelszési és Szolgáltató
Nonprofit Köżlasznú Kft.
Európai Támogaüĺsokat
Auditáló Főisazsatósáe 3 819 572953 3 819 57f 953 0

KEOP.
5.5.01Nt2-
20t3-0122

Energiaracio na|iz,áiás
Józsefuiĺrosban

Nemzeti Környezetvédel.
mi és Energia Központ

NonproÍit Kft.
Európai Támogakĺsokat
A uditáló F oigazgatćnág
Kömyezetvédelmi Pľog-
ramok lľiínvító Hatósása l15 890 551 98 s06 968 l7 383 583

KMOP-
4.3.2ĺA-
t3-2013-

0001

Józsefuárosi Egés-
zségJlgyi Szolgálat

komplex fejlesztése
címĺi

ESZA Trírsadalni Szolgál-
tató Nonpľofit Kft.

Európai Támogatĺásokat
Auditáló F óigazgatóság

Humiĺn Erőfomĺs Progľa-
mok kányító Hatósága 970 000 000 970 000 000 0



A Hivatal (Városfejlesztési lroda) az önkoľmányzati beruhazási projektek vonatkozásában
előkészíti a szfüséges kozbeszeruési eljárĺĺsokat, és koordinálja a projekt megvalósítással ösz-
szefüggő munkát.

Magdolna.neryed Progľam III. _ Közteľületi alprogľam:

- K|/2,K|l3, K4, K5 Magdolna utca, Bauer Sandor utca, Teleki téľ utak, csomópontok
kivitelezése

A kivitelezés eredményes lefolytatása utĺín a nyertes vá,I|a|kozőval a szerzódés megkötésre
kertilt, így a kivite|ezési munkálatok megkezdődhettek, amelyek előrelátható|ag 2OIa. köze-
péig taľtanak. A sikeres műszaki átađas-átvétel után van szĹikség a forgalomba helyezési en-
gedély megszerzéséľe, valamint a projekt tekintetében az e|szźmlolasľa.

- K2 FiDo tér kivitelezése, K3 Kálvária téľ kivitelezése és Kl/l Teleki tér (park) kivite-
|ezése

A végleges kiviteli tervek a|apján zaj|ik a kivitelezés megindítása.20!4. évben a szerzłidott
kivitelező az építési beruhtŁást előre tervezetten20|4 kozepéigbefejezi, majd a sikeres mű-
szaki éttadáts átvétel utián a haszná|atbavételi engedély megszerzése szükséges. Az üzemelte-
téshez további közmű szolgáltatás i szeruődések megkötése sziikséges.

A Teleki tér esetében a sikeľes páIyázat lebonyolítása utĺín a műalkotásokat készítő szobrász
művésszel a szerzodés megkĺitésre került.

Telekĺ téri piac kĺvitelezés

A kivitelezés a sikeres kozbeszerzési eljĺáĺás ieiolyiatása utan Ża]3 ápriiisában meginduit. Az
FK Raszter mint nyeľtes kivitelező végzi apiac kivitelezési munkáit.

Tervezői mĹivezetést a Rév8 Zrt., aműszaki ellenőri feladatokat a Kisfalu Kft látja el.

A piac megnyitásĺíhoz a sikeres múszaki átÄdas áNéteti után a hasznźiatbavételi engedély
megszerzése szfüséges.

Az árusítő pavilonok kivitelezése miatt egy újabb közbeszerzési eljáłĺs indult meg, mely sike-
res lefolytatĺĺsa utĺín viíľhatóan z}L4.januĺírjában a további építési munkálatok megkézdőd-
hetnek.

EUB II. (Euľópa Belváľosa Pľogľam II.)

A pályazat benyujtĺásra keriilt, jelenlegkiéľtékelése zajlik.

- Az EUB II utak (Bľódy Sĺĺndor u., Rökk Sziláľd u., Somogyi Béla u.) tervezési szol-
gźitatasatngyában (engedélyezési és kiviteli teľv) a kozbeszerzési etjrĺľás lefolytaĺísa
utźn a VIA FUTURA - INNOBER-WAVE konzorciummal kerĹilt szerződés megkĺi-
tésľe. A teľvezés folyamatban van.

- lebonyo|ításrakertilt a20|3.évben:
a. Hallgatói otletpćtyazat 1.500.000,- Ft. A Vĺírosépítészetét A|apítvfulrlya| tár

mogatiási szerződéskötésre kerĹilt sor a ha|Igatői ilt|eťpälyazat lebonyolítlísa
tngyában. A pźlyazat sikeresen lebonyolítĺísľa keľtilt. 28 pá|yalrÍi érkezeÍt be.
A pályamiĺveket a 7 fős buottsĘ zsllrizte. osszesen 5 pályaművet díjazott
900.000,. Ft összéľtékben és további 5 pályamunka dicséretben részesült.

b. Kultrľális pľogramok:22.600.000,. Jóhír Kft szervezte, nagytĺĺbbségben \ezaj-
lottak nváron

:..ď



c. Közterületek minőségi megújítása _ z<jldesítés 1.606.000,- Ft. A A JVSZ
megvalósította a beruhiízásokat.

- További beszeľzési eljáľások lebonyolítása szükséges:
a. Közteľület-alakíĺísi teľv és egyéb arculati elemek beszerzési eljárása
b. Tuľisztikai célri vizsgálatok

Egyéb folyamatban Iévő beľuházások:

- Horváth Mihály téľ
. Markus Enrília utca
- Palotanegyedforgalomtechnika
- Golgota téri Szent Istvan-i kettős kereszt
- KEOP-5.5.0/Nt2 pá|yázat- ÉpĹiletenergetikai fejlesztések és közvilágítás eneľgiata-

karékos źLtalakitźLsa korszenĺsítése (Energiaraciona|izálás Józsefvárosban)
- Térinfoľmatika
- Kilzvi|ágítástervezés
- Muzsikus Cigĺínyok Parkja:
- J őzsefv tlrosi Pályaudvaľ telekosztás, Holokauszt emlékkĺizpont

A PolgármesterÍ Hivatal 2013. évĺ beľuházásaiz

A Polgármesteri Hivatal épületének állapota az elmű|t években fokozatos romlásnak indult'
ezért a lehetőségeinkhez méľten megkezdtük állagának megóvása érdekében a felújítási teen-
dőinket. A20|3. évben felújításra kerĹilt a tĺibb mint 100 éves bejarati kapu, megkezdtük a
folyosók renoválását. A20|4. évben EU forrásból finaľrszírozotttámogatás keretén belül nyĹ
|ászárő cserét, és azza| egyidejtĺleg az irodahelyiségek festését is teľvezziik. A vímezeték há-
Iőzat ál|apota leromlott, felújítása elkerulhetétlen, ennek okźn, azok cseĘét követően az osz-
szes vizes blokk fel'.ĺjíüásľa keĺül.

Tekintettel arra, hogy a takarítási szolgáltatási szeľződésünk a 2013. évben megsziĺnik, jelen-
Ieg az erre vonatkoző közbeszeruési dokumentáció elkészítése folyik. 2014. évben szándé-
kunkban áll iroda- és írószeľ kozbeszerzési beszeľzési eljarás megindítása, jelenleg informati-
kai eszközokbeszetzéséľe vonatkoző ajanlattételi felhívĺís kidolgozĺísa folyamatban van.

A jĺivőre ĺézve az fuodatechnikai berendezések koľszeľĺĺsítését is célul tíĺztiik ki, koľszeľiĺ,
E.pdaságilag kedvezően mfücidtethető költségťrgyelő szoftverrel e||átott géppaľk, i||etve az
oNKADo programmal kompatibilis adólevelek e|őá||ítását tĺímogató szoftveľ beszęrzése a
cél.



ilI.

Hivatali szenezet és létszámgazdáiĹodás. ügviľatfoľealom

Ismeľt tény, hogy Hivatalunk szervezeti felépítése és személyĺ állománya az e|mtit években
jelentősen átalakult. A Minőségiĺanyítási Rendszeľ (továbbiakban MR) kiépítésével ĺĺsszefüg-
gésben a szétflago|t belső strukfurát fokozatosan egyszenĺsítettiik, átláthatőbbá,, ésszeľĹibbé,
egységesebbé tettĹik. Akozépvezetői szintet adó iigyosztá|yvezetői állomĺíny kiválasztĺísakor
a koľábbi gyakorlatot végképp fęlsaímolva egyértelműen a szakértelem és a kozszolgálat
inínti elhivatottság, a stressztíĺrő képesség és a vezetői kvalitasok számítottak. A munkatársi
gárda is felfrissült, az ilj ügyintézők felvételénél megktiveteltfü a koľszenĺ tudást, a vá|tozá-
sokhoz való gyoľs alkalmazkodási képességet, és a kezdeményezó attitĹldot. A kĺiltségvetési
he|yzet fokozatos romlása, és az ennek következtében elkerülhetetlen létszámcsökkentések
megkövetelték és a jövőben is megkĺivetelik a tudatos munkaerő-kivźiasztést, a professzioná-
lis humáneľőfonás gazdálkodást.

A Hivatal szervezetének lényeges vźl|toztatásamźtr 20|2-ben megkezdődött, a folyamat várha-
tóan ez év végén zélru||e, ezért a kĺjvetkezőkben röviden kitéľek af}If-es év fobb vźitozásai-
ra is.

Avá|tozésok ismeľetében mĺír 2012. évbęn megkezdődĺitt a felkészülés a szewezeti felépítés
ěta|akitźlsáva|, és az egyes munkakĺirök feltilvizsgá|atźtva| (a jegyzoi és polgáľmesteri hatáskcj-
rcik, valamint az ĺĺnkoľmányzati és államigazgatási feladatok szétvá|ásźú, módosulását figye-
lembe vételével).

2012. évben tcibb' humáneľőfoľrást érintő dłintés született:

o A képviselő-testĹilet 45120|2. (II. 16.) sz. hatéttozatźlban a Polgármesteri Hivata| 257
fĺís - 3 fő tisztségviselővel egyĹitt, a3 fő prémiumévek progľamban foglalkoztatotĺak,
valamint a társadalmi megbízatasú alpolgĺírmester nélküli . engedé|yezett |étszámát
l0oÁ-ka|, f6 fővel csökkentette, és 20|2. junius 01. napjával a Hivatal engedé|yezett
|étszátrnźt23I főbenhatźroztameg, majd 27112012. (vII.19.) sz.hatétrozatábanegyes
kulturális feladatok źńadźsa kapcsán 2012. szeptembeľ | napjátő| a Polglĺľmesteri Hi-
vatal engedé|yezettlétszÍttTlát I fo köztiszl\riselői állĺĺshellyel csölĺJ<entette, így az en-
geđé|yezett|étszźlmZ3lťorol230főremódosult,

o A képviselő-testiilet a345/2012. Cx.18.) sz.hatéttozatźtban a Polgármesteri Hivatal230
ťos - 2 fĺĺ tisztségviselővęl egytitt, a2 fo pľémiumévek pľogľamban foglalkoztatottak,
valamint a tarsadalmi megbízatasú alpolgármestęľ nélkiili - engedélyezett lrétszźűnáľ- a
járási ľendszer kialakít.ísa miatt átadasľa keľĹilő, előzetes egyeztetések szeľint 78 źLllőľ'-

hely biĺosíüása érdekében20|2. november 01. napjával 18 állĺĺshellyel megemelte,
ezá|tal aHivatal engedélyezettlétszamátz}tz. november 0l. napjáva|248 f(jbenhata-
ronŁmeg, ł'

o A képviselő-testiilet alpolgĺíľmester vźiasztassal cĺsszeftiggésben 4|6l20t2. (x[.06.)
sz. hatźrozatában a Polgármesteri Hivatal - 3 Íő tisztségviselővel egyĹitt, a2 fĺj pľémĹ
umévek pľogramban foglďkoztatottak, valamint a üársadalmi megbizatźsú alpolgrĺľ-
mester nélktili - engedélyezett|étszźtmát}ll3.janurĺr 01. napjával 171 ftĺben hatfuozta
ffi99'

o A képviselő-testiilet a közrevelési intézmények állami fenntaľtĺsba vételével kapcso-
latos döntések meghozata|akor 45312012. CXII.12.) sz. határozatában a Polgármesteri
Hivatal - 3 fő tisztségviselővel egyutt a2 f(i pľémiumévek pľogramban foglalkoztatot.
tak, valamint a tĺírsada|mi megbízatasú alpolgĺármester nélktili - engedélyezett|étszá.
mát}0|3.januĺár 01. napjával |7| ťorőI I70 fóbenhatározzameg.



A Polgĺĺľmesteri Hivata| szervezeti felépÍtésének módosítasaľa is t<ibb alkalommal soľ keriilt:

2aI2: április 0 1. napjával :

. Új önálló iroda keľült|étrehozásra Szervezési és Ügyviteli Iroda elnevezésse|, ezze|
egyidejiileg a Szervezési és Üzemeltetési ÜgyosnÁ|y elnevezéstĺ szewezeti egység
megszüntetésľe került azza|, hogy a szervezési csopoľt, azugyviteli csopoľt a további-
akban aSzewezési és Ügyviteli Irodĺíhoz, aziizemeltetési csopoľt aJegyzői Kabinet-
hez keľtilt, a Szervezési és Üzemeltetési LJgyosná|y kézbesítő csopoľtja mint önálló
csoport megszĹintetésre keľĹilt,

o A Hatósági Ügyosĺály Építésügyí Irodájanak corvin csoportja megsztintetésre keriilt.

20|2. április 15. napjával:

o A Hatósági Ügyosztály Szabálysértési Irodájának elnevezése Hatósági Iľoda elneve-
zésreváltozott(szabálysértésitöľvényvá|tozásaimiatt).

2012. augusztus 0l. napjával:

o A Stľatégiai Tanácsadó Iľođa elnevezésu szervezeti egység megszĹĺntetésľe kerĹilt, az
Iľoda feladatai aFoépitészi Iľodához keriilnek át.

*-
2012. október 01. napjával:

o A Fóépitészi Iroda elnevezése Vĺáľosfejlesztési és Főépítészĺ Iroda elnevezésre vá|to-
zott és a Vĺĺĺosfejlesztési és Főépítészi Irodan belül létĘött a főépítészi csopoľt és a
stratégiaicsoport.

20t2. évben tĺĺbb feladat kiszervezéséľe is soľ keľ'jlt:

. Ápľilis 0l. napjától a Józsefuĺáľosi Városiizemeltetési Szolgálat (ogutódja 2013. no-
vembeľ l.től a Józsefuaľosi Kiizteľiilet-feliigyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat) a
következő feladatokat |átja eI:

o paľki vízőrźkfeliigyelete, ugyintézése'
o köztisztaságipanaszokügyintézése,
o közteľiileti illegális kommunális hulladék e|szźilíttatźsĺínak bonyo|itása,
o kisállat tetem elszállítrĺsĺĺnak tigyintézése,
o közteľtileten bekövetkezett úthibak és sorfak által keletkezett lakossági kráľigények

tigyintézése.
o szeptember 0l. napjától a kulfurális és furisztikai GPS miíködtetése, akřjzmuvelődési-

kultuľális kapcso1attaľt$i.feladatok, valamint a kerĹileti kulturális programok, önkor-
mányzati és hivatali ĺinnepségek, fesztiválok szervezését a Józsefuĺĺrosi Közösségi
Házak Nonľĺofi 

1Kft 
. |átj a e|.

Aszervezeti felépítés niaosĺtĺĺsa fentiekkel nemfejezodött be, hiszen ezévbenismét megvál-
tozott a Hivatal strukturája, több szeľvezeti egység megszíĺnt, néhany pedig átalakult. 20|3.
év június |.jéto| a JóHír l{ft. Iátja el a Polgĺírmesteľi Hivatal által koníbban ellátott, önkoľ-
mźnýzati feladatok közĺil a Józsefuĺĺros című hivatalos kiadvĺínnyal kapcsolatgs feladatokat és
az önkoľmźnyzan honlap mfüöđtetésével kapcsolatos feladatokat, A208ĺ20|3. (ĺ.29.) sz.
határozatźgď a Képviselő-testiilet a Polgrírĺnesteri Hivatal engedé|yezett létszĺmát 2013. jtl-
nius 1. napjától 2frvel- csökkentette, így tisztségviselők nélkiil I70 ťore módosult.

A 2012. évi szęwęzeti felépítés és a20|3. évi szewezeti felépítés az |. számű mellékletben
talá]'hatő részletesen.

L7



A Hivatal engedélyezett létszámában bekövetkęző változasokat, valamint a fluktuációs adato-
kat a következő táb|tzatok szemléltetik:

f0t2. 2013.

januáľ 01. decembeľ
01.

januáľ
01.

novembeľ 10.

Hivatal engedélyezett létszáma: 257 fó f30 fő |70 fó |73 ťo

ebből betöltött létszam: 239 fő 2|| ťo 161 fő 168 fo

2012. ianuáľ 01. - decembeľ 31. 2013. ianuáľ 01. - decembeľ l.
beIépők
száma:
f5 fő kitépők száma: t05 fő

belépők
száma:
4s f(t

kĺlépők száma:
31 fő

ebből: ebből:

felmentés 6 felmentés 0
lemondás 2 lemondás ,,

közös megegye-
zés 22

közös megegye.
z'ęs 8

nyugdíj miatti
felmentés

nyugdíj miatti
feImentés 3

elhalálozás
0

elhalálozás
0

hatźtrozoÍt idő
|eiétrta 0

határozott iciő
leiáľta I

hivatalvesztés
0

hivatalvesztés
I

próbaidő alatt
4

próbaidő alatt
4

végleges áthe-
lvezés 12

végleges áthelye-
zés 11

esyéb 54 egyéb I

Fentiekből |źthatő, hogy a Hivatal álláshelyeinek szźtma egy év a|att 33 %o-al,257 fĺ5ríł| I70
főľe csökkent. A Polgármesteri Hivata| a jogszabályi követelményeknek megfelelő, magas
színvonalú erőforras gazdálkodásra tĺirekszik. Ennek soľián - kiilönös figyelemmel az önkor-
mźnyzati mfüödést, valamint a hatósági eljĺíĺást érintő jogszabályok, belső szabáiyozások
nagymértéku vźitozásaľa - kiemelt hangsúlyt helyez a meglévő munkatáľsak képzéséľe, to-
vźlbbképzésére, az új munkatĺírsak felvétele során a szakmai kcivetelmények és a munkakör
betöltéséhez ľelevĺíns kompetencifü pontos meghatźttozasara.

Alétszźlmadatok azonban önmagukban a feladatellátás feltételeit és ténylegeshe|yzetétrész-
leteiben kevésbé mutatják be, azonban az iigyiratfoľgalom adataiva| összevetve mfu źlrnya|-
tabb képet kapunk.

Ügyiratforgalmi adatok

A lenti tabIázat és diagľam mutatjfü a Hivatal 2012. és20|3. évi tigyiratforgalmĺínak alakulá-
sźú szewezeti egységenként, azza| amegsegyzéssel, hogy a20|3. évi adatok csak az október
végi állapotot tÍikrözik.
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Szervezeti egység | év ĺ db 2012. 2013.

Szervezeti eevsés Usvirat [ľat Usvirat Irat

Tisztségviselők 32 89 t4 6s

PoIgáľmesteri Kabinet 44 686 23 307

MNP III. pľoiekt 253 762

Auľóra nroiekt 6 13

Stratégiai Tanácsadó lľoda megszĺint 2012.08.01.

Főépítészi Iroda 368 1096

Városfeilesztési lroda 20l3.01.0l-t.őI 99 867

Minősésiľánvítási vezető 50 195 78 119

J egyzłĺi referens (20 l 3.0 l.0 l -től) :.^-rł.ffiffi.trffffifi'ji

Jogi csoport ĺ 20|3.01.01-től Törvényességi és Per-
kéoviseleti lroda

309 921

307 644

S z e m é ly ügł i C s op or t ĺ2013. 0 1.0 1 -tő| Személy ü gyi
Iľoda

826 l84l

684 r73l

Informatikai csoport 2013.01.01-től / Belső E||átási
Iroda - Infoľmatika

4t lt6
2l 52

r b.-.lŕ.ŕÁ.i ^ś^Á^4ł / 1^1a' fi7 nĺ +Á| Il^|.Ä ü.||.<+í.: lt8 937

Iľoda - Üzemeltetés 106 1093

Uswiteli lroda 2013.01.01-től 237 476

Belső Ellenőľzési lľoda 20 149 l9 94

Poleáľi Védelem 38 rf5 3l 265

Pénzüeyi Üeyosztátv t32 525 t26 375

Adóiisyí csoporl/ 2013.01.01-től Adóĺieyi lroda

t2707 f8629

trt6z 223t2

Gazdálkodási Ücvosztálv 1845 5947 1525 4628

Epítésüpvi Iľoda t679 7609 978 366s

Altalános Isazsatási lľoda 2382 47tl 2976 4973

Szabá|vsértési lľoda (mepszfrnt 04. I S.tdl) 355 587

Anyakiinwi lroda 2013.01.01-tőI 9798 13976

Intézményfeliigyeleti Iroda 2013.01.01-tól Humán-
kapcsolatĺ lľoda

674 284r

412 4660

Családtámosatási lroda 17854 40792 1f773 28t0s

Gveľmekvédelmi lroda t04l 5495

Eeészséeĺisvi ľeferens 83 319 102 481

SzaruazÁsi Ác fiłona|laíĺ"l fĺ..'^"-+arĺl ,tíl|2 n| nl-+Ár 93? t982

Szervezési és Kénviselői Iroda 64 529

okmánviľoda és ÜwfélszotsálatÍ tlwosztálv 20488 44862

GvámhÍvatal 2730 14742

Ku|turá|is lľoda 141 484

Osszesen 6476r 165713 42163 91289

Atáb|azat összehasonlítő adatait az a|ábbi diagram szemlélteti:
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Ugyĺratszám
(Az átadott feladatok figyelembevéte!éveI)

uzotz. te|jes év

r 2013. okt. 31-ig

osszehason|ítva a két év ügyiratforga|mát, megállapítható, hogy az źúadott feladatokkal csök-
kentett adatokat nézve növekedés ttiľtént az ĺjgyiratok szĺĺmában, kültinös tekintettel arra is,
hogy a 2012. évi adatok a teljes évte, a2013. évi adatok azonbarltöľtévre (10 hónapra) vonat-
koznak. Időarányosan megállapíthatő,hogy az év végégig 55-45 To-os atány vźrhatő, ami azt
jelenti, hogy az üryiratot ígĺ az ůigyek száma csaknem erynegyedével nő a2013. évben.

Az ügyek számánaknövekedése azugyiratforgalmi adatok a|apjźnfőleg a páIyázatok]<al, pro-
jektekkel foglalkozó szervezeti egységeket és a hatósági területet' ezen be|i| az Altalános
Igazgatási Irodát érinti.

Képviselő-testületi m'mka, előteľj esztések

Az a|ábbiakban közölt diagramok Hivatal által előkészitett, napiľendre vett képviselő-testĹileti
előterjesztések kézbesítési aľanyĺĺnak ĺisszehason|ítását mutatják be, melyből megállapítható,
hogy a kézbesítési mutatók javultak a tavalyi évhezképest.

2013.januáľ 1. . októbeľ 31. ktizötti
időszakban

Helyszini
kiosztású

Pót- 7%

20l2.ben 482 db e|óteqesztést vett napirendre a képviselő-testtilet. A Hivatal az Ądatok sze.
rint a 482 előteqesztésből 409 e|(ĺteqesztést készített elő, mely az összes előterjesztés 85 %o-át

teszik ki, azonban elmondható, hogy valamennyi előterjesztés elkészítésénél aktívan közľe-
mÍiki'dik aHivatal(mely alapvetően aPéruugyíÜgyoszuĺlyt és aĺegyzoi Kabinetet érinti).

20t3. december |$-ig 27 képviselő-testiileti iilés volt cisszesen, 389 előterjesztéssel. Az év
végéig már nem vláľható száyas nagyságrendű eloteqesnés, így a 2013. évi előteľjesztések
szźmaarźnyaiban valamivel alatta maľad atava|yi volumennek. A stirgősségi előterjesztések

2011. novembeľe .2012. decembeľe
közötti ĺdőszakban

heIyszíni
kiosztású

ro%
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az összes eloterjesztés 9Yo-át, míg a csere előterjesztések az összes előterjesaés I0 %o-źt te-
szik ki. 20l2-ben erre vonatkoző adatgyí:jtés még nem volt.

IV.

A Hivatal belső kontrollľendszere

I.l A kdltségvetési szervek belső kontrollľendszeľéľől és a belső ellenőrzésről szóló
37012011.CXII.31.) Kormányrendelet 3. $.a alapján a kĺiltségvetési szerv vezetője felelős a
bęlső kontrollręndszęr kęľętében - a szęĺĺezęt mindęn szintjén éľvényestilő _ megfelelő kont-
rollkörnyezet, kockazatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommuniká-
ciós rendszer, és nyomon követési ľendszeľ (monitoľing) kialakítasáéľt, működtetéséért és
fejlesztésééľt. A kĺiltségvetési szerv vezetoje az éves költségvetési beszámoló elfogadásával
egyidejűleg nyilatkozatban éľtékeli a hivatal belső kontrollrendszeĺének minőségét.

A belső kontrollrendszeľ megfelelő műkĺidtetése és fejlesztése folytĺĺn a Hivatali SzMSz, a
szerłezeti egységek ügyľendjei és a munkavállalók munkaköri leírásai feliilvizsgálata, aktua-
|izá|asa _ a feladatok és jogszabályok szerinti változásnak megfelelően _ 20l3-ban is folya-
matosan megtörtént, biztosítva ezá|ta| a feladat-, hatáskĺjr, jogkĺlrĺik, felelősségek elhatárolá-
sát. A Hivatal vezetésének egyik kiemelt, folyamatosanvégzett feladata a Hivatalban beveze-
tett minőségirányítási ľendszer és a Hivatal belső kontrollrendszeľ működtetésének <jsszehan-
golása és további fejlesztése. Ehhez a kötelező belső szabályozĺĺsok aktualizálásra kerültek, új
szabźiyozátsok, folyamatleíľások készültek (Ellenőľzési nyomvonalak, Etikai szabá|yzat,stb.,1.

A belső ellenőľzés feladataiban nem volt jelentős vá|tozás20|3. évben. Az önkormányzat
á|tal a|apított kĺiltségvetési szervek belső ellenőľzésének a műkĺidtetéséről a Képviselő-
testiilet dĺintése a|apjan már nem a Jegyző, hanem a költségvetési szerv vezetóje gondoskodik.
A Jegyző továbbra is gondoskodik a kĺiltségvetési szeľvek felügyeleti ellenőľzéséről a hivatal
belső ęllęnőrzése keretében. A Hivatal most készíti elő a helyi nemzetiségi önkormányzatok
belső ellenőrzési rendjének a pontosítĺísát, melyhez e tekintetben az ĺinkorményzat és a helyi
nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodás módosítása szfüséges.

Telj esítményéľtékelés

2./ A teljesítményértékelés rendszere20|3. évben megújul, július |. napjátőIhatá|yba lépett
az egységes szabályokat tarta|mazó koľmányrende|et, a teljesítménycélok elfogadása aköz-
igazgatasi szerv vezetőjének hataskörébe keľtilt ái. Aközszolgrílati tisztviselőkről szóló 20l|.
évi CXCD(. tv. (továbbiakban Kttv.) 130. $ (1) bekezdése alapjan akoztísztlĺiselő munkatel-
jesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljźtrva írásban éľtékeli.

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló |0l20l3. (I.2I.) Korm. rend. 5. $ (l)
bekezdése a|apjánminden éľtékelt szeméIy részére meg kellhatórozĺi legalább hĺĺrom, legfel-
jebb négy munkaköri egyéni teljesítménykövetelméný, valamint elő kell íľni kompetencia
alapű munkamagatartés éľtékelési tényezók a|ka|mazását. Ezek a teljesítményértékelés köte-
lező elemei.

A Koľm. ľendelet szerint aközszo|gźlati tisztviselő részére stratégiai egyéni teljesítményköve-
telményeket, egyéni fejlesztési célokat, év közben többletfeladatokat, kompetenciĺákat is meg
lehet hatĺíroznt, Ezek a teljesítményértékelés ajĺĺnlott elemei, melyek szervezeti szintiĺ egysé.
ges ďkalmaz,asáÍől - át nem nházhatő hatáskörben- a szewezet sajátosságainak ťtgyelembe.
vételével, aközigązgatasi szerv vezetője, ajegyző dönt.

Fentiek alapjaĺ a teljesítményéftéke|és lebonyolításához Kozigazgatrási és IgazságĹigyi MĹ
nísztérium által kifejlesztésre keľiilt aközigazgatrási és źůIarĺigazgatiísi szeľvek szamĺíľa onli-
ne módon elérhető TÉR rendszer, melynek használatátva| a Korm. rendelet szeľinti feladatok



e|végezhetők. A 2013. évre a teljesítménykĺjvetelmények kitűzése megtĺiľtént, az új belépők
számér a p edi g fo lyamato s a követe lmények meghatfu uzása.
A Koľm. ľendelet a\apjan a teljesítményértékelés kĺjtelező elemei a kĺĺvetkezők:

. me8 kell haüĺrozni legalább háľom, legfeljebb négy munkak<iri egyéni teljesítménykö-
vetelményt' valamint

o elő kell írni a kompetencia alapú munkamagatartźs értékelési tényezőka|ka|mazását.

A Koľm. ľendelet ajánlott clemeket is taľtalmaz, nrelyek aza|ábbiak:
o stľatégiai egyéni teljesítménykĺivetelmények,
. egyéni fejlesztési célok,
o év közben többletfeladatok,
o kompetenciák

A teljesítményéľtékelés ajánlott elemeinek szervezeti szinhĺ egységes alka1mazźsźrő| a szer-
vezet sajáúosságainak figyelembevételével a jegyző dönt belső szabá|yzatában.

Tekintettel arra, hogy az idęi év abevezetésről szőIt _ KIM kéľésének eleget téve, aszoftver
a|ka|mazási korlátait is figyelembe véve - 2OI3. második félévére Hivata-ĺunkn źi a kotelező
elemek a|ka|mazásara keľtitt sor. A gyakoľlati tapaszta|atok alapján kijelenthető, hogy az in-
foľmatikai rendszeľ megfelelően műkĺjdik, ami nagyban segíti azeddigi bonyolult adminiszt-
ráciőt, mivel igy az ajránlott éľtékelési elemek a|ka|mazásáttźngyév elején feliil lehet vizsgálni
és ezeknek a k<ire - tárgyév januĺĺr 1-je és januáľ 3.1-e között _ módosítĹ aó. 2}|4-re tervezzijk
további elemek bevezetését, ĺissżekapcsolva a motivációs ľendszer hatékonyabbá tételével
összefi.iggő fejlesztési célokkal.

MÍnőségirányítási ľendszeľ műkłidése

3.l A nemzeti szabvány alapján a vállalatok, intézmények kiépíthetik saját minőségiľányítási
(minőségbiztosítási) rendszeriiket és lehetőséget szerezhetnelĺannak ftiggetlen, ľlarmaait ľol
általi tanúsításfua (minősítésére). A szabvlányt aĺĺrak éľtékelésére lehet használni, hogy képes.
e a szewezet teljesíteni az ügyféIĺ, jogszabáIyi és eryéb szabáł,|yoző kiivetelményóľ*t, uu-
lamint saj át követelményeit.

A 2008. óta mfüödtetett minőségirrányítási rendszeľtink átfogia a Hivatal teljes tevékenységi
kĺirét, amelynek kialakítłĺsakor azonosítottuk főbb folyamatainkat, azoksonendjét es kaicsä-
lódlísait, megJlatźroztuk a folyamatok miĺködtetéséhez szfüséges erőfoľrasokat és követelmé-
nyeket. Jelenleg 54 folyamat kerĹilt szabá|yozátsľa, melyeket ellenőlżtink, figyelemmel kísér-
jiik, és ennek eredményeit felhasználjuk a folyamatok tcikéletesítéséhez.

A Mĺnőségirányításĺ ľendszeľ alapján naryon fontos vĺsszaje|zé."ň kapunk a HÍvatal
mĺĺkiidésérő|, az ĺiryfelet a dolgozók és a képviselők véleményéľőI, melyeket iryetĺszünk
beépítenĺ a Hĺvatal munlĺĺjába.Ezért a minőségĺrányítási rendszer méiéseĺt, eiemzéseÍt
az tigĺfé| elégedettség méľés eredményét, és nem utolsĺí soľban a képviselőĺ elégedett-
ségméľés eredményeit részletesen ĺsmertetem a következőkben.

A 20t3. évi ĺiryfélelégedettség.mérés sorrĺn 20l3.ban 140 db kitöltött kérdőív érkezett a
gY(Ątőlad?kba. A méľés ffibb megĺíllapítlísai:

a Hivatal ůiryfélfogadásĺ ľendjét az íigĺfeliek megszoktá|s, az e|őző évek tendencĺájával
ellenúétben, 2013-ra pedig negatív észľevétel nem éľkezett.
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- a Hĺvata| tájékoztatási tevékenységét illetően 20t2. évben a kéľdőívet kiti'ltő ügyfelek-
nek 907o-a nyilatkozott űgĺ, hory megfelelőnek Íartja a hivatal ezirányű erőfeszítéseit,
2013. évľe pedig ez az arány 96o/o-ra nőtt.

- Az elektronikus ügyintézés kérdésében 2013. évben jelentős vźitozźs nem következettbe. A
2012. évi adatokat összehasonlíwa a 20t3. évi adatokkal |á,thatő, hogy a Yagyotgazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosztá|y, azlgazgatási lroda és az Anyakönyvi Iroda Ĺigyfelei esetében a
legmagasabb az elektronikus ügyintézésre vonatkozó igény. A Családtámogatasi koda és az
Adótigyi lroda kliensei többségében továbbľa sem tudnak vagy nem akaľnak e|szakadni az
ügyintézőkkel való személyes találkozástól.

- 2010-2013. között 32 oÁ-ről 45 Yo-ra emelkedett azon ügyfelek száma, .akiket azoĺlna| foga-
dott a Hivatal, 29 %o-ről9 %o.ra csiikkent azon iigyfelek száma, akiket 30 peľcen tul fogadott a
Hivatal.

A szervezeti tekintve avźltakozási idő a alakult idén:
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Mfu az első kérdőíves felmérés őtavá|tozat|an foľmában kérdezĹink ráazigyetintéző hivatali
munkataľs udvaľiasságźra, érthetőségére, segítőkészségére és szakszeríĺségére (szakmai tuđá-
sáľa), az ügyfeleknek l-től 5-ig kell osztźiyzatot adniuk. Az alábbiakban a hivataLi źt|agérté-
keket látjuk.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

osztá|yozza l-től5-ĺg az onnel foglalkozó személy...

éľthetőségét 3,9 n.a. 4,8 4,77 4,78 4r84

szakmaĺ tudását 3,9 n.a. 4,85 4,77 4,82 4191

A 20t3. évi adatokat összehasonlitva a korábbi évek adataival megállapítható, hogy minde:
gyik kérdés esetén 20t3. évre fejlődés mutatható ki' uryanakkoľ javítandónak a ľłividebb
várakozási időt' tiibb ĺiryĺntézőt, kultuľáltabb üryféIfogadó helyiségekkel kapcsolatos
igényeket foga|maztálk meg az ĺiryfelek.

A Polgáľmesteri Hivatal 2008 őtA méri a képviselők elégedettségét, a kérdőívet 15 egyéni
képviselőnek, továbbá 14 kiilső bizottsági tagnak bocsátothrk a ľendelkezéséľe, a vísszaérke-
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zett kéľdőívek száma 7.6, ez a vźllaszadásra felkért képviselők fele, ebbol 7 képviselő és 8
külső bizottsrĺgi tag. A válaszadási hajlandóság sajnos évről évre alacsonyabb, 20l7-ben f5
kitdltött kérdőíwel, 20 |Z-ben 2 1 kitöltött kérdőíwel rendelkeztünk.

Elsőként a Polgtíľmesteri Hivatal munkájáról és munkatĺírsaiľól szerzett ismeretekĺe k&dezŕt
a kérdőív. A vźitozás iránya varható volt' hiszen a20||. évi mérés még viszonylag friss kép-
viselő-testÍiletet tďált, akik az azóta e|te|t időszakban elmélyítették ismereteiket a Hivatal
munkájáró|. Ezze| egyutt az źttfogő ismeretekkel rendelkező képviselők aránya nem éri el az
egyharmadot, bĺír évről"évre emelkedik azon képvisolők anínya, akik egyre jobban megisme.
rik a Hivatal munkáját. A Hivatal munkáját feliĺletesen ismerő képviselők aránya 2013. évre
meglepően magas' atava|yi SYo-rőI l9Yo-ra emelkedett, ennek egyik oka lehet, hogy a bizott-
ságok ktilsős tagjai között néhany váItozás töľtént az elmúlt évben.
A munkataĺsakkal való kapcsolatok és ismeretekre vonatkozó kérdésre adott válaszoka|apján
azon képviselők aľrínya, akik viszonylag sok köztisztviselőt ismernek 2013. évben 44 %o-ra .

cstikkent, miközben 2013. évre 3 oń-al növekedett azok aÉtnya, akik szinte mindenkive| ta|á|-

koztak már. Ennek oka lehet az e|ózo kérdésnél már említett tapaszta|atszerzés, másrészt a
Hivatal munkatarsi kĺirében jel|ęmző eľőteljesebb fluktuáció, mely a korábbiakban ismertetés-
re kerĹilt, valamint amár említett bizottságok külsős tagjai sorában bekövetkező változások.

Mind a Hivatal tevékenységének, mind maguknak a.hivatali munkatársaknak a megismerésére
kiilön is lehetőséget teremtett a Hivatal 2012. év I. negyedévében képvĺselőĺ nyílt nap keľe.
tében (melynek keľetei kĺĺzĺitt a képviselők mind a hivatal munkatarsait, mind a főbb folya-
matokba betekintést nyerhettek), azonban ez a rendezvény a fenti adatsoľ alapján nem genę-
rált további kedvező változásokat.

A képviselő.testületĺ, bizottsági munka szeľvezése, az e|őterjesztések színvonala témakcir-
ében 6 állítást fogalmaztunk meg. A legjobb eredmény idén a képviselők munkájának segí.
tésében, támogatásában a Hivatal munkatáľsaífe|készĺiltek, valamĺnt a Hivatal munka.
társaĺ udvaľiasak és segítőkészek kéľdés kapcsán született. A képviselt5k 44%-a egyetér-
tett, további 56 %-a többé-kevésbé egyetéľtett azza| az áI|ítźssal, hogy a Hivatal munkatĺĺľsai
felkészültek. A képviselők 81 %o-a egyetéľtett, további I %o-a tĺjbbé-kevésbé egyetértetíazza|,
hogy a Hivatal munkatĺĺrsď udvariasak és segíkĺkészek (tava|yi évben a legjobb eredmény a
testĺileti munka szeľvezésének pontossága kapcsrín született, a képviselők 57o/o-a egyértel-
műen, további 38%o-a többé.kevésbé egyetéľtett ezze| az á||itással,2013. évben ez a szźza|é-

kos aľíny 36% és 57%o.ravźiltozott).

Az e|őtetjesztések kapcsán a legmegosztőbb źt|lítas atava|yi évhez hasonlóan 2Dl3-banis ,,az
előterjesztések ryakľan késve kerĺilnek a diintéshozők e|é,, állítas vo|t, az erre ađott vĺíla-
szokat szemlélteti az a|áhbí diagram:



A kérdőíven szeľeplő másik három, előterjesztéselłkel kapcsolatos állításra adott válaszokaz
alábbi téhlźnatban kerültek ĺisszesítésľe:

színvonalasak 2I% 64% t4%

Az adatok alapján úgy tűnik, a képviselők ttibbsége az előterjesztések taĺta|mźlva|. szÍnvona-
lával elégeđett, azonban a kutatás eredményei szerint 20L3. évben kevésbé elégedettek a kép-
viselők az előterjesztésekkel a2012. évi eredményhez képest, növekedtek azillkább nem ért
egyet válaszok. Az előterjesztések szerkezeti felépítése 20l3' május végétől módosításľa ke-
ri.ilt a még áttekinthetőbb és informatívabb kĺivetelményeket szem előtt tartva,2014. évben
ľeméljfü, hogy ez a jobbító sz,ándéka gyakorlatban a képviselők vá|aszainis éľezhető lesz.

A képvĺselői munka támogatása, segítése kapcsán 7 jel|emzőről, állításról kéľtĺik a képvise-
lők véleményét (segítőkész' gyoÍs' szakszeríĹ, informatív, kiszĺmíthatatlan, indokolatlarrul
késlekedő, nem kellően együttműködő). A legiobb eredményt 2013. évbenés2012. évben is
a segítőkészségnél kapta a Hĺvata|, ellentmondó képviselő idén csak 1 akadt. A dobogó má-
sodik fokán a tava|yi és az iďei évben is a szakszenĺség végzett, a képviselők 44oÁ-a teljes
egészében, 50oÁ.a részben eryetéľtett azza|, hory a képvĺselői munka támogatásáłban a
Hivatai szakszerű, eilentmondó képviselő ítt is csak l akađt. A negatív jellemzők esetében
a vĺszonylag legnagyobb eryetéľtéssel mind tavaly, mind idénaz,,indokolatlanul késlekedőt
je|ző talá|kozott, de ez esetben is mindĺisszesen 3 képviselő szĺímolt be elégedetlenségről.
Ezze| összefugg a gyorsaság kapcsan elnyeľt viszonylag kedvezőtlen osztćiyzat, a képviselők
25 Yo-a (tavalyi évben t9%-a) szeľint ezinkább nem jellemző a Hivatal tĺámogatói munkájára..
A képviselők kĺizel 90 %o-a szeńnt a hivatal egyiittmtĺködő.

Akijztisztviselők hozzaáI|ásźtt, általános megítélését mutatja aza|ábbitáb|azat:

A munkatĺĺľsak felkésztiltségének ańnya atavalý évhęz képest nem mutat jelentős eltérést. A
képviselők 100%o-a elégedett a felkészĺiltséggel. A munkat'írsak udvariasságával és segítő-

0%

alaposat informatí. 33% 47% 20% 0%
vak

áttekinthetőek 40% 47%

A Hivatal munkatáĺsai felké- 44% 56% 0% 0%
szültek

A Hivatal munkataľsai udva- 8l% 19% 0% 0%
riasak és segítőkészek

A Hivatal munkatłíľsai nem 6% |9% 50% 25%

Akiiztisztviselők pazar|őan 0% 0% 53% 47%
bánnak az adőfizetők péĺ:ľ;é.
vel

79



készségének aľanya a tavalyi adatsorhoz képest pozitív irányba változott, a képviselők
I 0 0%o - a p ozitív an nyila tkozo tt ezen kérdés soľán'

A Hivatal munkatiírsainak ĺinállóságával kapcsolatban mőr afol|.évi kutatáskoľ is megemlĹ
tette néhĺĺny képviselő, hogy véleménye szerint a Hivatal hatékonyságźú, a szo|gáltatas szín-
vonalát akoztis*liselők ĺ'nállóbb munkavégzésével lehetne serkenteni, 2ot2. ovben a képvi-
selők 5%-a értett egyet ésZ5Yo-ainkább egyetértett azła|,hogy a munkataľsak nem elég <inál-
lóak,20|3. évre ez az adatsoľ jelentős fejlődést mutat. 

.

Apazarlásra vonatkozó kérdésnél atava|yi 38%-os és az idei 53Yo-os bizonýalankodó képvi-
selő még mindig soknak tiĺnik, bat azariínyok lassú fejlődést mutatnak.

osszességében a kiiztisztviselők áltatános megítélése javult a 20t2. év eľedményeihez ké-
pest.

A Hivatal általános megítélésének minősítése során olyan kérdésekľę kerestiik a vá|aszt,
amelynek megválaszolása során a képviselő a személyes tapaszta|atokon tul a ktiľnyezetéből,
választókötzętéből nyeľhető impulzusolĺľa a|apozott. Ennek eredményeit az a|ábbi tźLb|azat
mutatja be:

A Hivatalban az iigyintézés lassú
és nehézkes

Az adatokból látszik, hogy mint atavalyi évben, 20t3-ban ĺs a ľeryóińôzett vegľena;ĺĺs a
képvĺselők szeľĺnt eľőssége a Hivatalnat hasonlóan kedvező a vélemény a gazdaikodĺs
fegyelmezettségével és átláthatóságźtva| kapcsolatban, mely eredmény javult 20|2. évhęz
képest.

A válaszok cisszesítése a|apjan megállapítható, hogy a Hivatal minden igyekezete ellenére
valamilyen oknál fogva a képviselőkben a Hivatal áttalĺĺnos megítélésén még mindig van mit
javítani annak ellenére, hogy a viílaszok szeľint a képviselők kömyezetében élők jobbĺĺra elé-
gedettek a Hivatal munkájával kéľdésre adott válasz.ok aúmyajavult 2O|2. évi eiedményhez
képest.

A Hivatal ügyintézési gyakorlatźra' illetve a józsefuáľosiak véleményére utaló kérdéseket
érdemes az ngyfé|elégedettség-méréssel cisszevetni. Úgy tűnik, hogy a képviselők által in.
teľpretált kép valamivel kedvezőtlenebb, mint amĺről maguk az ĺiryfelek beszámolnak.
Az eltérés oka vďószínúleg az, hogy a képviselőket értelemszsruen többszöľ keľesik fe| azok

A Hivatal fegyelmezetten hajtja 38% 56% 0iĺ7o 6%

Gyakran panaszkodnat átĺĺvJtal- |2%-_ |g% - 50% **^j%
ra a józsefvárosiak

A választóköruetemben/ környe- |f% 69% lśdĺo- 0,/,
zetemben élők jobbáľa elégedeĹ
tek a Hivatal munkájával

A Hivatal gazdálkodása fegyel-
mezett és áLt|áLthatő



a józsefuáľosiak, akiknek valamilyen gondjuk akadt pl. a hivatali ügyintézés soľiín. Ezze|
egyĹitt erte az adatra érdemes odafigyelni, és továbbra is erőfeszítéseket kell tennünk az ugy-
intézési munka hatékonysága, azugyfé|baráthivatal megteľemtése érdekében.

Asra a kérdésre, hogy érzéke| változźst az előző felmérés/megválasztás a őta a Polgármesteri
Hivatal munkájában, a képviselők abszolút pozítív vźiasztadtak, egyetlen képviselő sem vála-
szolta azt, hogy romlott volna a Hivatal teljesítménye vagy a kommunikáció a Hivatal és a
testĹilet között. A teljesítmény javulás át 37%o-uk, a kommunikáció javul ésźú l3Yo-uk je|eńe.

A koľábbi képviselői.ológedettségméréssel összcfüggćsbcn keľĺilt kialakításra a Képvisel(ii
Iroda annak érdekében, hogy megfelelő munkakomyezetet biztosítsunk az ĺinkoľmányzati
képviselők és a külső bizottsági tagok szźtmára. AzIroda t<ĺbb helyiségbőt źiI, az előtéľben
képviselői referens fogadja az iĺgyfeleket, feladata továbbá a képviselők és a Hivatal k<izĺjtti
iratfoľgalom és az egycsatornás kommunikáció biztosítása. Az Irodában wifi segítségével
csatlakozhatnak a képviselők a belső há|őzathoz' továbbá külön helyiségben lehetőség van
megbeszélések, fogadóőráktaÍtásara. A vá|aszokból úgy tiĺnik, a képviselők megszokták és
ciľĹilnek a Képviselői Iľoda kialakításának, azlroda által nyújtott szo|gá|tatásoknak, azIroda
Iéthatőanbeváltottaahozzá'füzottreményeket.

Az idei felméľés nyomán azonĺn|i beavatkozźlst igénylő teľĹilet, pľobléma, jelenség nem mu-
tatkozott. A képviselők látják és elismerik a Hivatal vezetésének a hatékonyság javítása érde-
kében tett erőfeszítéseit. A képviselői nyílt nap a tavalyi évben nem érte el a kívánt hatást, így
a nyílt nap megtaľtása helyett javasolt a Hivatal általános tevékenysé gérőI aképviselőket idő- -
ről-időre tájékoztatni, mely varhatóan még tovább mélyíti a képviselők és a Hivatal közötti :-:#
kapcsolatot.

A hĺvatali folyamatok belső audĺtáIása sajátos formája a szo|gźůtatás minősége vizsgá|atá-
nak. A módszer lényege, hogy a szervezet saját miinkatlĺľsai egy általuk a napi gyakorlatban
nem alkalmazoÍt e|jétrást a helyszínen és Ĺigyiľatok áttanulmĺĺnyozásźtva| vizsgálnak źĺt egy
tőlfü ftiggetlen szervezeti egységnél. A belső audit során megvizsgáljak a dokumentáIteljĺáĺás
és a napi gyakoľlat kcizötti összhangot, és javaslatokat fogalmanak meg akáľ a szabá|yozás,
akar a gyakorlat megvá|tonaűsétą amennyiben az a szolgźlltatĺĺs minőségének javítása érde-
kében célszenĺnek tĺĺnik. Idén 15 eljaľĺĺs auditá|ásfuakerült sor, 60 belső auditoľral ľendelke-
zikaHivatal. A belső auditorok főbb hiĺányosságokat egyik eljĺáľĺásnál sem állapítottak meg.

2013. szeptembeľében lezajlott a Polgĺĺrmesteri Hivatal kiilső audĺtálása, az auditáůást az
InterCeľt Minősítő és Tanúsító Kft. végezte el. A kĹilső auditorok megvizsgźitźk a minőség.
iranyíLĺssal kapcsolatos valamennyi dokumentumot, valamint néhríny egyéb eljĺíľást is. Az
auditĺálĺís eređménye szerint szeľvezetĹink által- bevezetett és működtetett minőségiľányítási
rendszer teljes méľtékben megfele| az MSZ EN Iso 900t:2009 szabvĺínynak, így a tanúsít-
vány kláůlítlísra keriilt.
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tos vezetői elképzelések

E.tékelésem szerint a Hivatal ZOl3-banis jól megfelelt a vele szemben tźtmasztottktivetel-
ményeknek. A hivatali munka jó szakmai színvonalon, az e|vźrtak szerint mfüödik. Mindez
természetesen közel sem jelenti azt,hogy azonne lehetne, sőt ne kellene javítani.

Ilyen _ mindenképp javítandó teľüIet, az igyintézési haĺĺridők betartĺísa . Ezena téren ese-
tenként vannak elmaradások' Ide tartozik a képviselői kérdések hataridőben tĺlrténő megvźia-
szolásának kĺjtelezettsége is, melyen mindenképp javítani fogunk.

Rendszer szÍntĺÍ hĺbának tartom, és működési zavarokat okoz, a Hivatal egyes szewezęti
egységei, vagy a Hivatal, és az önkormźnyzat egyéb munka szervezetei ęgazdasagi tĺíľsasá-
gok, intézmények stb.) k<izcitti információ hiány. Ennek megszĹintetéséľe egyrésn,áz eddigi-
nél több infoľmációt, adatbźzist helyezĹink el a belső számítőgépes há|őłű mindenki által
ho"záférhető meghajtóján (T meghajtó), továbbá ismét bevezettem a kéthetenkénti irodaveze-
tői kcizös értekezleteket, melyek egyik cé|ja (abeszímoltatás mellett) a Hivatalban zajló mun-
ka-infoľmációk minél szélesebb körben való terjesztése. Itt téľek ki arra, hogy a Hivatali
SZMSZ-ben biztosítotüak szerint ismételten két atjegyző végezmunkát a hivatalban, ennek ftĺ
indoka a kclzteruleti hatósági intézkedések összehangolása a Hivata|, és az önkoľmányzat
egyéb szervei, valamint más hatóságok között.

Tapasztalataĺm szerint az edc|iginéI nagyobb hangsúlyt kell helyeznĺ a köztisztviselők
folyamatos képzésére.

Másrészt _ amint aú. a te|jesit:rnényértékelésről szóió részben érintetteffi':, a Hivatal munka-
végzéséhez, teljesítményének méľéséhez kapcsolódó új informatikai reiídszer, valamint a jogi
kömyezet megváltozása jó lehetőséget teremt aną hogy rendszerbe foglalĹassuk mináaň,
ami a ktiztisztvĺselők motiváIásával, fejlesztésével, képzésével, éľtékelřsével kapcsolatos'
Egy mfüödőképes osztot:z:o renđszer fe|á|lítasát elengedhetetleniil szfüségesnek taľtok ą
munkaerő megtaľkísrához _ me|y jelenleg kritikus pontja a feladatellátásnak _]é' uhho', hogy
9gy 

_ aközigazgatĺás sajátos rendszeren belül _ rugalmas, hatékony, kimagasló teljesítménfl
képes szervezetet alakíthassunk ki, melynek munkatiĺrsai motiváltak, eš teljesĺtményiikĹel
ho zzáj árulnak Józsefu ĺíros fej l ő dés éhez.

Ahogy azt mźtt koľábban je|eztem, az idei évben aHivatal SZMSZ-ével felülvizsg á|atrakeľül-
tek az egyes szervezeti egységek iigyľendjei, valamint az ewesmunkakörĺikbetartozófelada-
tok. A munkakör leíľások taľtalmi és foľmai módosítĺísokon estek át, többek között bekertiltek
akijztiszViselőkkel szemben tétmasztott szakmai és kompetencia követelmények is. Terveink
szeľint - a Korm. rendelet szándékźtval egyezően _ a munkaköľi leíľáson és a 1énylegesen
végzett feladatokon alapuló teljesítményéľtékelés teremtene alapot az osztonző. és tovább-
képzési ľendszer kialakítĺísĺíhoz, és nem utolsó sorban a szrímonkérés intézményesítéséhez.
Teľmészetesen ahhoz, hogy ez egy jól működő, célját betöltő és kiszámítható rendszer legyen,
aĺyagi források is sziikségesek nem csak a jutalmazźstés az il1etményeket tekintve, haněm az
elvart teljesítményhez sztikséges feltételek megteremtéséhez is (pl. tovabbképzss előíriĺsa,
tĺímogatása). Motĺválnĺ csak rĺry lehet, ha kÍhívást jelentő, uryanakkoľ eléľhető teljesít-
ményt váľunk eI, és a ktiztÍsztvĺselő biztos lehet benn e, hogĺ_az elváľás teljesítése esetén
számíthat ľá, hory kĺemelik akáľ anyagilag, aIĺíľ eryéb -.ódon. Errnek elrriaradrĺsa esetén
éppen ellenkező hat,ást éľĺink eI, az'azdemotivíljuk munkatlíľsunkat .ĺJgyaneza hatrĺs akkor is,
amikoľ a teljesíünéĺykövetelmények nem jól, nem egyéľtelműen vannak kitíizl,e, esetleg
olyan eléľhetetlen elvĺíľĺásokkal szembesül a munkatĺáľs,ĺogy inkább meg sem prőbźůjaeléľni
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azt, inkź)J;b távozik a szewezetből. Mindez következhet a képességeket meghaladó feladatok-
ból, a ttizott leterheltségbĺĺl vagy a munkaidő, tulórfü és a magánélet, családi kĺjtelezettségek
ĺisszeegyeztethetetlenségéből, továbbá nęm utolsó soľban az i||etmények közötti feszültség-
ből. A fluktuációs számadatok mutatjfü, hogy idén havonta átlagosan 3 fő lépett ki Hivata-
lunktól, ami mint mutatószĺím a dolgozói elégedettséget (elégedetlenséget) minősíti, ugyanak-
koľ a munkavégzéste is karos hatlíssal van, hiszen a gyakori személyi vźitozásoktovább n<ĺ-
velik a maradók terheit. Meggyőződésem, hogy a munkatĺársak nagy tĺĺbbsége büszke arľa,
hogy olyan kerületért tevékenykedhetĹink, mely napról napľa fejlődik, és további feilesztése-
ket teľvez. Munkáltatóként peđig aztva||om, hogy - mivel az ezzeljĺĺró megncivekedett fela-
datokat emberi erő hajtja végre -, a Hivataltól elváľt teljesítmény megvalósításához elen-
gedhetetlenüI fontos a humán eľőforľással való megfetelő gazdálkodás, és mivel speciáli-
san emberi tényezóről van szó, motiválásuk, és a munkáltatói gondoskodás nem hanya-
golhatĺó eI, sőt, ez akorszeľű, jól műktidő munkahely ľésze.

Mĺndezek mĺatt a f014. évi kiiltségvetés teľvezése során javasolni fogom a Képvĺselő-
testiiletnek, hogy a juta|mazás, a továbbképzés, valamint az illetmények rendezése cél-
jából határoz'zon meg ery olyan keretiisszeget, mellyel a fenti elképzelések megvalósítha.
tók. Javasolni fogom továbbá a hivatali |étszá,m rendezését munkaszervezési okokból'
tekintettel arra, hogy a beszámolóban kimutatottak alapján a feladatellátźs ajelenlegi lét-
szĺímmal csak a minőség romlásával és a fluktuáció további növekedésével valósítható meg, a
cél pedig a fejlődés és az elkcite|ezettkoztisztviselők foglalkoztatása.

Itt említem meg a Hivatalunk által benyujtoft ÁROP.3.A.2-2013.2013.0023 kódszámú
,'Szewezeti refoľmok a Jőzsefvźrosi onkoľmányzatnát|,, pá|yázatot, melyet Kozigazgatási
Reform Pľogramok Inĺnyító Hatóságának vezetője 39.966.900,- Ft összegű támogatźsra &-
demesnek ítélt.

A pá|yźaatban megvalósítandĺó ĺntézkedésĺ teľůiletek az a|ábbiak:
o korábbi szervezetfejlesztési pźůyazatban váilra|t és megvalósított intézkedések felül-

vizsgźiata"
. a7. <ĺnkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a tĺámogató infľastruktura és a

szerződéses kapcsolatok feliilvizsgá|ata, va|arĺlint a kiszervezett és kiszervezhető ön-
kormźnyzati feladatok feltilvizsgálata az új feladat-ellátlísi ľendszeren. Intéznlényi
stľuktúľa, intézményinínyíĹísi modell kidolgozása, feli|vizsgálatą átszervezése, a
gazdasźryi tĺírsaságok tevékenységeinek hatékonyabb mfüödéséľe iľányul ő szervezeti
javaslatok kidolgozísa és megvalósítĺísa,

o fenntarthatő gazdáilkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturá-
|ís váitoztatások, ezznl összeftiggésben az onkormĺínyzatrovid- ésközéptźĺvttköltség-
vetési helyzetének, finanszíľozási stľukturájrának éľtékelése, valamint a kciltségcsök-
kentés, hatékonyságnövelés rövid, kilzép- és hosszú távu opcióinak és stľatégiájának
kidolgozása,

. örlkormźnyzati fenntart,ĺísba vagy mfüödtetésben álló intézmények _kĺilĺin<isen közne-
velésĹoktatĺísi, valamint szociális, közmiĺvelődési, gyeľmekvédelmi intézményekkel,
illetve az onkotmźnyzat źL|ta| tizemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési fe-
ladatokat e|Iátő intézményekkel _ kapcsolatos feladat eltáĹĺsi és finanszíľozrĺsi modell
kidolgozĺĺsą

o a telepĹilési közszolgíltatások összehangolősa az állampolgríri szempontok Íigyelembe
vételével a nem önkonnĺĺnyz ati szo|gáitatasnyujtók bevonĺĺsával,

o a lakosság körében átfogő felmérés és elemzés készítése a kozszo\glĺltatásokkal kap-
csolatos elégedettségľől és felmertilő igényekľől (minimum 2 alkalommal),
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. az ĺinkoľmanyzati feladatok átalakíüĺsa áIta| éľintett szakmai és támogató folyamatok
felülvizsgá|ata, ,űjraszeľvezése, a kapcsolódő szervęzeti szabályok felülvizsgá|ata, há-
rom kiválasztott folyam at źúszervezése, optim a|izźiźsa,

. az ĺinkormĺĺnyzati feladatok átalakulasával kapcsolatban a polgáľmesteri hivatalok és a
telepiilések intézményei jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazđái-
kodásanak, a munkatáľsak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének fe-
liilvizs gálat ą źúszerv ezése,

. a kidolgozott hatékonyságn<ivelő intézkedések megvalósításanak folyamatos, a pĄekt
teljes időtaľtamáttátive|ő nyomon követése, szakértő'itĺímogatas biztosítása.

A projekt keretében az önkoľmányzati ingatlan nyi|váfiartási, valamint az épíÉsngyi, építé-
szeti feladatellátás könnyítése érdekében bruttó 3.937.000 Ft éľtékben szoftverbeszeľzésľe is
sor kerül'

A projekt megvalósításkezdő dátuma 2013. november 0l. A pľojekt fizikaibefejezésének(az
utolsó pĄekttevékenység ťlzikai teljesítése) legkésőbbi időpontja 2014. december 31., amely
határidőig a pľojekt valamennyi tevékenységének meg kell valósulni.

ApáIyázattal megvalósítandó céI az onkoľmányzatintézményľendszerének, valamint a Pol-
gáľmesteľi Hivatalnak a szervezetfej lesztése uniós fonásból.

Kéľem atiszte\t Képviselő-testületet, hogy a Polgĺĺrmesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéľől
szó|9 besziímolót vitassa meg és fogadja el. 

trĺ
Budapest, zoI3.december 9. /._). (/ ĺ( -.#.-- ĺl oł.L--(.,/'*ĺ-ä-'ai,,u )

Jegyzo
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',i', HivatalSZMSZ.énęk2. sz. melléklete,

JizsnľvÁ.nos PoLGÁRMEsTERI HwATALA szERvE zuTlrnlÉpÍľÉsn

Képviseló-testĹilet 
-.-------> 

Bizottságai

1 Hatá|yos 2o1o. december
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 2. sz, melléklete
A HIVATAL BELSo SZER.VEZETI TAGoZODÁSA
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