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Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

Magyarországhe|yi önkormĺĺnyzatairól szó|ő 2011. évi CL)O(XIX. tcirvény 8a.$ (a további-
akban: Mötv.) (1) bekezdése szeľint a képviselő-testület az önkormźnyzat mfüödésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat és hatásköľébe tartoző ügyek döntésre való
előkészítésével és végľehajtásával kapcsolatos feladatok e|Iátźlsźlra polgrĺľmesteri hivatalt
hoz|étre.

II. A beteľjesztés indoka

Az Mötv. 67.$ d) pontja a|apján a polgármester a jegyzó javas|atáĺa előtetjesztést nyújt be a
képviselő-testĹiletnek a hivatal belső szervezeti tagozódásrának, |étszźrnźnak' munkaľendjé-
nek, valamint ügyfelfogadási rendjének meghatźrozására. Az Mötv. 81. $ (3) f; pontja alap-
ján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Műkĺ'dési SzabáIyzatźrő| szóló
25/20|3.(v.27.) sz. ĺ!k. rendelet 55. $ (3) bekezdése alapjan a jegyző;'E!1t9'ľo,lj9 pi<.épvise-
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lő-testiilet Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei k<ĺzötti álláshely átcsoportosítással
kapcsolatos hatásk<jreit azzaI, hogy a Polgáľmesteľi Hivatal ĺjsszlétszĺímiíľól, valamint az
egész Polgĺrmesteri Hivatalt éľintő létszámemelésről vagy létszźmcsökkentésľől nem dcint-
het. A jegyző a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és MűkĺjdésiSzabáIyzatźnakegyidejű mó-
dosításával a dĺintéseiről minden év december 31. napjáigtájékoztatjaa Képviselő-testĹiletet.

il. Tényállási adatok

a.) Az Mötv. szerinti beszámolási kĺjtelezettséget az 1. szrámú mellékletként csatolt be-
számoló tarta|mazza' mely átfogó képet nyujt a jelenlegi hivatali feladatellátásról. A
beszámoló tarta|mazza a 2012. és 2013. év jelentős feladat- és hatáskĺjri vá|tozźsai-
nak leírását, valamint az ezze| jźrő személyi jellegii döntésekről szóló ĺisszefoglalót,
tarta|mazzatovábbá a feladatvégzésre vonatkozó olyan fontosabb mutatószámokat,
mint az ügyiratforgalom, az előterjesztések és képviselő-testtileti ülések szźtma,to-
vábbá kitéľ a minőségirányítás mfüödtetésére, az e||enórzések és kontrolling rend-
szeréte, végiil a jövő évľe megfoga|mazott célokľa és a fejlesztésľe vonatkozó javas-
latokľa.

b.) 20I.3. évi létszám átcsopoľtosítás: A Képviselő-testĺilet 20|3. május 22. napjáĺ e|-
fogadta a Polgáľmesteri Hivatal sZMsZ-ét' melyben aszervezeti egységek |étszámát
az a|ábbiak szerint hatźlĺ ozta me g.
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Az engedé|yezett|étszźtmot a208/20t3. (I.29.) sz. képviselő-testiileti hatálĺozatZZ. a) pont-
ja módosította, tekintettel arra, hogy a Józsefuarosi Ujság, és a honlap üzemeltetésével kap-
csolatos kommunikációs feladatok átadásľa keľĹiltek a JóHír Kft. részéte a Polgáľmesteľi
Hivataltól, ezért a feladatokat ellátók álláshelye szintén átadásra került a JóHír Kft. részére'
Ezenkét álláshely a Polgáľmesteri Kabinet|étszźmrźÍ csĺjkkentette, majd egy fő áthelyezésé-
vel a létsziĺm a jelenlegi 13 főben került meghatározásta.

A Jegyzili Kabinet |étszámát érintő elsi5 vá|tozást egy adminisztľatív átvezetés tette szfüsé-
gessé, mely szerint a jegyzői kabinetvezető személyében töľtént vá|tozást az á||áshe|y nem
kö'vette, így a kabinetvezetó az źita|a betĺiltött létszámmal egyutt keľĹilt tlj pozíciőjába. En-
nek rendezésére egy álláshely visszacsopoľtosításra került aJegyzói Kabinet á|lományába. A
jelenlegi 41 álláshely feladatźĺtszewezés következtében alakult ki, mely szeľint a Vagyon-
gazdźikodási és Üzemeltetési LJgyosztá|y feladatköréből a Jegyzői Kabinet feladatkórébe
került át akijzbinons.Ęi referensi feladatok ellátása. Ezze| egy iđőben a Vagyongazdá|ko-
dási és Üzemeltetési Ügyosztźiy létszáma egy fővel csökkent, ńely így l l fő.
A hivatali fluktuáció hátrányaiĺnk rugalmas és hatékony áthĺda|ásata töľténtek év kĺizben
átmenęti átcsopoľtosítások, amelyek biztosítottfü a kettős b&ezés elkerülését, i|Ietve az tlj



munkatársak betanítasát. A távollévők (p1. Gyesen, Gyeden lévők) álláshelyei azt$be|ép(5k
fog|a|koztatását biaosították az adott esetben átmeneti létszámhiánnyal ktizdő szervězeti
egységeknél, addig, a:nĺig az éľintett munkakör álláshelye megüresedett.

Az źi|źshely átcsopoľtosításokat azok szövegszerű indokolásáva| a 2. szźtmu mellék]et tar-
talmazza.

c.) Az Előterjeszés IV-V. pontja tarta|mazza a létszĺímemelésre vonatkozó javaslatot és
annak részletes indokait.

Iv.-v. Diintés tartalmának, céljának és pénzügyi hatásának ľészletes ĺsmertetése

A mellékelt beszímolóból is |źthatő' hogy a hivatali fluktuáció igen magas, a munkatĺírsak
leterheltek, és ezen felül további terhelést jelent az új munkatarsak betarńtása, tekintettel
aľra, hogy ezen idoszak alatt is bizosítani kell az ugyek intézésének folyamatosságát. A
folyamos feladatellátás kizfuő|ag az áI|áshe|yek átmeneti mozgatásával oldható meg. A be-
számolóból megállapíthatő' hogy az igyiratszźlm mar októbeĺre meghal adta a tavalyi teljes
évľe jutó tigyiľatok számát (a2012. év, mint bazís év adatai kĺizül csak a z}I3.január l'
után is a Hivatal hatásk<irében maradt feladatok ügyiratszáma kerĹilt <jsszehasonlításrĄ.
2014. évben további tĺĺbbletfeladatot jelent ahivata| szźtmára hĺírom vá"|asztás lebonyolítása,
me|yhez a humĺĺnerőfoľľást, az informatikai hátteret és az infrastruktúľát ugyanúgy biztosí-
tani szfüséges.

A Városfejlesztésĺ és Főépítészi tiryosztáty Városfejlesztésĺ Irodáján jelenleg 3 fő tigy-
intézo dolgozik. Az iroda feladatai jelentősen megnőttek, mely csak jelentős tulóľa teljesĹ
téssel végezhető el. Jelenleg tcibb építési beruházás előkészítése van folyamatban, melyek
tervezési fazisainak befejeztével sikeres kivitelezési közbeszerzések lefolytatása utarl20|4
tavaszátő| számos kivitelezési munkálatot kell eredményesen lefolytatni, koordinálni, a
nyeľtes pźiyź.zatot megvalósítani. Jelenleg két kivitelezési munka taľt (Teleki téľi új piac,
Máľkus Emília utca), mely egy személy teljes munkaiďejét kitölti, a többi előkészítési mun-
ka és egyéb feladatok elvégzése mellett.

T<ibb pĄekt,pźt|yázat előkészítése és lebonyolítĺísa is az iroda feladatai kozétartozik. Ebből
az egyik legnagyobb azEurőpa Belvĺĺľosa Pľogram II, továbbá az MNP III közteľĹileti alp-
rogram pľojekt megvalósítása, ezeken felül a pá|yazat figyelés az egyes pá|yźzatokkomplett
lebonyolítása is az iroda feladata Qi. Golgota téri Szent-Istvĺáni kettős kereszt, Itthon vagy
Magyaroľs zág szer etlek, stb).

A 2014-es évben szĺímos kivitelezési munkálat veszi kezdetét, mint például az MNP III köz-
terĹiletek, utak, Horváth Mihály téľ. Továbbá a KEOP-20I2-5.5.0/A azonosítő szźműpá|yá-
zatteljes kĺĺľű lebonyolítása minimum egy ember teljes munkaidejét kitölti. Fentiek a|apján
javasolt a Váĺosfejlesztési és FőépítésziLJgyosztály Vrĺľosfejlesztési Irodájának |étszámat 1
fővel bővítenĺ.

A Pénzĺig5rĺ ÜryosztáIy Számvĺteli és Pénzüryĺ Iľoda fe|adatai }Ol4-tłĺ|jelentősen nĺive-
kednek egyrészt akivite|ezési flĺzisba keľülő EU-s projektek szĺĺmĺínak emelkedésével, más-
részt a költségvetési szervek számvite|ének jelentős jogszabályi vźitozź,sa következtében. A
költségvetési szervek számvitele 2014,januáľ l-jétől kétrészĺe tagolódik, péľuugyiszĺímvi-
telre és költségvetési számvitelre. A költségvetési szĺmvitel rovat-tételrendes kĺinyvelést ír
e|ő az e|őirźnyzatok és a teljesítés nyomon követéséľe. A pénnjgyi számvitelben kettős
könyvelés keretében a vagyont és az eľedményt befolyásoló gazđasági eseményeket kell
rĺlgzíteni. Megn<ivekszik az analitikus nyi|vántartásoknak a szźtma és jelentősége, ftíleg a
kötelezettség vállalások tekintetében. A megnövekedett feladatokat csak 1 fő tétszátmeme-
léssel tudja ellátni azkoda.

A Pénzĺigyi tigyosztáty Adóĺiryi Irodán kiemelt feladat, a tĺibblet bevételi források folya-
matos bizosítása, amelyet az adők és ún. idegenbevételek (pl. helyszíni bírságok) végľehaj-
tási hatékonyságrĺnak ncjveléséve|, az adőellenőrzések szźlménak megemelésével, a nem



ađőzők felkutatásával és visszamenőleges adőztatásźtval lehet elérni, mindezen eszktizökkel
azadőzási morál is nĺjvekszik. A fenti célokat' hatékonyan csakazengedé|yezett|étszámI
fővel töľténő megemelésével lehet elémi.

A Humánszolgá./rtatálsi Üg5rosztály Családtámogatási lrodájának létszáma az átcsoporto-
sítások következtében 2 ngyiĺtézői státusszal csökkent. A mindennapos ügyfélfogadás biz-
tosítása, és az ügyek egyes csoportjában a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól
sző|ő 1993. évi III. törvény értelmében 2}t3.január l-étől 30 napról 15 napra csökkenő
ügyintézési hataridő taľtása érdekében 1 fős létszámemelés szükséges, ellenkező csctbcn az
iroda ügyfélfogadási rendjét a Hivatali rendes iigyfélfogadási ľendjéhez kell igazítaní, mely
az egy ébként is problémával knzdő ügyfélkĺiľ számár a hátľányos lenne.

Ahhoz hogy a törvényi változásból eľedő határiđő rövidülésnek eleget tudjon az Önkor-
mányzat tenni, u egy ugyintézőrejutó ügyek szétmát cscikkenteni sziikséges, mely csak lét-
számbővítéssel oldható meg. A Családtĺĺmogatási Iroda mindennapos ügyfelfogadási renđjé-
vel a keľĹileti ügyfelek elégedettek, ezttámasztjźů< a|á az ügyfelelégedettség mérések ered-
ményei is (a 2011' évi felmérés a mindennapos nyitva tartás bevezetése után született és a
kérdőívet kitöltő ügyfelek majd I\Yo-a valamilyen kifogássa| é|t a vźitoztatásokkal, illetve
azok eredményével kapcsolatban. Azőta ahe|yzet megvźltozott,Iáúhatőan beállt az ilj rend,
amelyet az ügyfelek is megszoktak és az ügyfélfogadással kapcsolatban megfogalmazott
negatív észľevételek szźlma 20I2-re a negyedére csĺikkent, 20I3-ra pedig negatív észrevétel
nem éľkezett).

A Jeg5ĺzői Kabinet Belső Ellátásĺ Iľoda felelős aHívata| munkavégzéséhez kapcsolóđó
informatikai feladatok (haľdveľ, szoftver), valamint az egyéb infrastrukľurális feladatok ellá-
tésétért, úgymint telefonszolgá|tatás, mobiltelefonokkal kapcsolatos tigyintézés, irodaszerek,
reptezentźrciós ellátmány beszerzése, kezelése, éptilet helyiségeinek karbantaľtása stb.

Az iroda jelenleg két tigyintézőve| |átja el feladatait infoľmatikai terĹileten és tovább két
igyintézőt fogla|koztat az egyéb irodai ellátással kapcsolatos feladatok el|źtása érdekében.
A feladatok mennyisége a|apjźn megállapítható, hogy a jelenlegi |étszźm20l4-es évre nem
elegendő. Infoľmatikai teľĹileten az onkado progľamhoz illeszkedő szoftveres megoldás be-
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásanak érđekében, továbbá avá|asztźsok lebonyolítá-
sáůloz elengedhetetlenül fontos még egy infoľmatikai szakember fog|a|koztatása, ezért java-
solt az iroda létszámának l fővel tciľténő emelése.

A Hivatalban évek óta egy fó megbízźtssal látja el a kaľbantaľtói feladatokat. A megbízásí
jogviszony a karbantaľtói feladatok tekintetében nem tekinthető szakmai és felügyeleti
szempontból megfelelő foglalkoztatási formának, indokolt e feladatnak munkaviszonyban,
illetve közszolgéůati jogviszonyban tĺiľténő e||źtása. Ugyanezen okból javasolom a Jegĺzői
Kabinet Szeruezésĺ és KépvÍselői lľoda feladatkĺiľéhez tartoző fenymásolói feladatokat
eIIátő megbízott, valamint a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatok ügyintézésével megbízott szemé.
lyek feladatait az engedé|yezett|étszźĺm megźilapitźsźnźi figyelembe venni, tekintettel aľra,
hogy a feladatok ellátása nélkiiltjzhetetlen a Hivatal, kiemelten a képviselő-testĹileti és a
nemzetiségi önkoľmanyzati munka működéséhez.Ezeĺintézkedések esetén a Belső F;lllátń-
si lroda létszőtmának iisszesen 2 fővel, míg a Szeľvezésĺ és Képviselői Iroda |étszáłma 2
fővel töľténő emeléséľe teszünk javaslatot.

A januĺáľ 1-jétí5l töľténő létszámeme|és 2014. évi költségeit az a|ábbi táb|ázat mutatja be. A
kciltségek tervezése soľán felsőfokú álláshelyként keľiilt felttintetésľe 1 ftĺ mérnök, l fł5 in-
formatikus, l ffi szociális felsőoktatásban szerzettvégzettséggelrenđelkezőköztisztviselő, 1

fő péĺuiigyi és 1 fő adóügyi ugyintézo, középfokú végzettséggel tĺjlthető be anemzetiségi
önkoľmányzatok ügyintézőjének munkakö're, (a jelenlegi megbizáts helyett) munkaszerző.
déssel keľülne fogla|koztatasra a két fizikai jellegű munkát eLIźľrő kaľbantaľtó és fénymásoló.



létszámisénv [lletménv/hó Illetménv 11 hóra cafetéľĺa
5 fó felsőfokú I 200 000 Fr 13 200 000 Ft l 000 000 Ft
l fő középfokú 200 000 Ft 2 200 000 Fr 200 000 Fr
2 fő munkaszerződés 3 16 000 Ft 3 476 000 Fr 400 000 Ft
Osszesen 1.716.000 Fr 18.876.000 Fr 1 600 000 Fr
Jáľulék 463 320Ft 5.096 520 Fr

A létszámemelés taľtós kötelezettségvállalást jelent, 2014. évrc25.572,5 e Ft, 2}l5-t(iléven-
te 27 .7 51,8 e Ft összegben.

vI. Jogszabályi kiiľnyezet

Az Mötv 42. s 7. pontja a|apján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruhtuhatő át az in-
tézmény a|apitása, átszewezése, megszüntetése. Az á||anhěńartásľől sző|ő 20|t. évi
CXCV. tĺirvény (el't ) 2. $ (1) bekezdés i) pont ia) alpontja a|apjźn a Képviselő-testület a
költségvetési szeľvek írányítő szerve. Az irányitási jogkĺlr magában foglalja a költségvetési
szew a|apítő okiratiĺnak kiadását, átalakitását és megszüntetését ('łt't.g. $ (1) bekezdés a)
pontja).
Az Aht.23. $ (2) bek. b) pontja alapján a helyi cinkoľmányzat költségvetése tartalmazza a
helyi önkormźnyzat áIta| irányított költségvetési szervek engedélyezett|étszźlmát, valamint
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait e|óirźnyzat-csopoľtok, kiemelt előinĺny-
zatok, és kĺitelező feladatok, önként vá||a|t feladatok, állami (á|Iarligazgatási) feladatok sze-
rinti bontásban.
Az Mötv. 67.$ d) pontja alapjarl a polgiírmester a jegyző javas|atźra előterjesztést nyújt be a
képviselő-testi.iletnek a hivatal belső szervezeti tagozódásanak, |étszámának. munkarendjé-
nek, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatźrozására. Az Mĺitv. 8l. $ (31) f) pontja
alapjźn a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivata| tevékenységéről.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabátyzataről szóló
25120|3.N.27 ,) sz, cik' rendelet 55. $ (3) bekezdése a|apjána jegyz(5 gyakorolja a Képviselő-
testület Polglírmesteri Hivatal szewezeti egységei közĺjtti álláshely átcsopoľtosítással kap-
csolatos hatásköreit. A jegyző ezen dtintéseirőla Polgríľmesteri Hivatal Szervęzeti és Mfüĺi-
dési Szabá|yzatźnak egyidejű módosításával a dcintéseiről minđen év decembeľ 3l. napjáig
tájékoztatjaa Képviselő-testületet minden év decembeľ 31. napjáig.

Kéľemaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását'

Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadjaajegyző beszámolóját a Polgláľmesteri Hivata|2}|3. évi tevékenységéľől.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2013. decembeľ 1 8.



2. e|fogadja a jegyzo beszámolóját a Polgáľmesteri Hivata| szervezeti egységei közĺjtt 20|3.
évben töľtént álláshely átcsopoľtosításolľól, és a szeľvezeti egységek létszámát az a|ábbi-
ak szeľint á|Iapítja meg:

Hivatalvezetők 3

Polgáľmesteri Kabinet 13

Jegyzői Kabinet 4|

Belső Ellenőrzési Iroda 2

Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály 9

Vagyoĺgazdá|kodási és IJzeme|tetési Ügyosztály 1 1

PénzĹigyi Ügyosztály 29 .

Hatósági Ügyosztály 37

Humánszolgáltatási Ügyosztály f5
Mindösszesen: 17O

Felelős: jegyző
Hatrĺridő: 2013. december 1 8.

3. az Önkormźnyzat a Polgáľmesteri Hivatal engedélyezett|étszámat20|4. januat I. napjá-
tól 8 fővel megemeli, a Polgáľmesteri Hivatal _ 3 fő tisztségviselő, a 2 fó prémiumévek
programban foglalkoztatott, valamint a tarsadalmi megbizatásu alpolgáľmester nélküli _
engedélyez ett |étszźlma |7 0 főről 1 78 fore módosul.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Határidő: 20|4. január |.

4. a 3. pontban foglaltakľa taľtós előzetes kötelezettséget vállal 2OI4. évre 25.57f,5 e Ft,
2OI5-tł5| évente 27.75|,8 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhére.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a 3. pontban foglaltak at a 2O|4. évi és az aztkĺjvető évek
költségvetési ľendelet beterjesztéséné| vegye figyelembe: 

'

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a2O14. évi és az aztkĺivető évek költségvetési rendelet tervezetbeteľjesztése

6. felkéri ajegyzőt,hogy a Polgáľmesteľi Hivatal Szervezetiés MfüĺjdésiSzabáIyzatźnaka
hatźltozat2-3. pontja szerinti módosítását aSzabét|yzat soľon következő módosítása soľĺín
vezesse át.

Felelős: jegyző
Hataľidő: a Hivatal Szervezeti és MfüödésiSzabźivzatźnak soron kĺlvetkező módosítása



7. a 43012013. cxII.04.) szám,Ú hatfuozatának 4. a) és 4. d) pontját, valamint a 43312073.
(XII. 04. ) szźlmű hatźn o zatéú vi s szavonj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. decembeľ l 8.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzllgyiijgyosztěiy, JegyzÍĺi Kabinet

Budapest,2013. dec mber 9.

Riman Edina
jegyző

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából:/. //,ľ,') ./ 4&aU uUPu 7 ./

dt.Mészźtt Erika /aljegyző Ż01J ĺj[i; ĺ$

4tL
dľ. Kocsis Máté

polgármesteľ



4 ' sz, /ne)[dv-lŁł

Beszámolĺĺ

a Józsefváľosi Polgármesteľi Hivatal

20t3. évi munkájáľóI



Tĺsztelt Képviselő-testület!

I.

Bevezető

Magyarországhe|yi cinkormányzatafuőLsző|ő20|1. évi CL)O(XIX. t<irvény 81.$ (3) bekezdé-
sének f) pontja a|apján2013.január l-jétőt a jegyző évente kĺlteles beszámolni a képviselő-
testületnek a hivatal tevékenységéről.

- A beszámoló első ľészében a Hivatal á|ta| 20I3-ban ellátott főbb feladatokat ismeľtetem.
Eĺ koveti

- a hivatali szewezet vá|tozásńnak ĺsmertetése, létszám adatokkal, üryiratforgalmÍ ada.
tok ismertetésével

- a Hivatal kontľoll ľendszerének, minőségpotĺtĺkájának bemutatása

- végül a Hivatal működésének éľtékelése mellętt röviden ismeľtetem a Hivatal fejlesztésé.
vel kapcsolatos jiivőbeli elképzeléseket.

A beszímo|ő elkészítése során mellőztem a Hivatal á|ta| 20|3-ban ellátott feladatok szerve-
zeti egységekľe töľténő lebontását, hiszen az egyes szervezeti egységek feladatait a Hivata|
SzewezetiésMtĺködésiSzabá|yzata(Ügyľeĺd)tarta|mazza,

il.

A Hĺvatal áItal2013.ban ellátott ielentősebb feladatok

|.l A20|3-as év a helyi tinkoľmányzatok és az ái|amigazgatás szeľveĺ közötti hatáskłiľ
átľendezés miatt különleges a polgiíľmesteľi hivatalok szźmźra,

- A jaľások kialakításiĺľól, valamint egyes ezze| osszeftiggő tcirvények módosításáľól szóló
20|2. évi XC[I. tĺirvény a|apjźn2013.januaľ |-jétő|a jarási (fiĺvarosi keľületi) hivatalok lét-
rehozásával a települési önkoľmányzatok polgĺírmestereinek, illetve jegyzőinek hatásköre az
elsőfokú kózigazgatási területén csökkent. A hatásköľöknek a terĹileti kozigazgatás részeként
mfü<idő jaĺási (fővarosi kerĹileti) hivata|hoz való telepítése a közigazgatás szinte minden ágát
érintette: az önkormányzati hivatalokból a jáĺási hivatalokba kerĹilt át sok olyan feladat, me-
lyet a polgáľmesteri hivatalok végeztek koľábban. Erre a váItozásta2OI2. őszétőI készültĹink,
melynek során a hivatalon belül valamennyi szervezeti egység tételesen áttekintette feladatai-
nak váItozását. Ennek ismeretében készítettfü elő a szfüséges személyi változásokat, és a
jogszabá|y szerinti vagyon éLtadást a januźr elsején felálló, aPréúer utca22. sz. a|attkialakított
Budapest, VIII. keľĹileti jaľási koľmĺĺnyhivatalnak.

A hatásktir átrendezési folyamat aHivata| fe|adatait az a|ábbiak szerint érintette:



- A jegyzők hatósági feladatai kĺizül a járási hivatalokhoz keľült: a teljes gyámhivata\i ügy-
intézés, a teljes okmany ügyintézés, hatósági ĺigyek k<jzül egyes szociális feladatok (idősek
jaĺadéka, ápolási díjak, kilzgyőgyellátás), tarsasházkezel(5itevékenységet folytatók nyilvántar-
tasba vétele, temetők nyilvántaľtása, honosítási ügyek, építés hatósági jogkĺĺrök. Báľ jelentős a
hatáskĺjr váItonatással a járási hivatalokhoz átszervezett feladatok mennyisége, mégis aztke|I
mondani, hogy a feladatok számszeľiisíthető döntő többsége a polgármesteri hivatalban ma-
radt.

- Az önkormányzati feladatok soľában az źi|am és a helyi önkoľmányzat közötti tbladat el-
osztás vá|tozás az olKĺatási iĺtézmények irĺínyítási rendszerében a legjelentősebb:

A nemzeti köznevelésľől szóló 20II. évi CXC. tĺirvény a|apján 2013. jarluar l-jétől a Jőzsef-
városi onkormányzat fenntartásában lévő iskolák és a Józsefuárosi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és SzakmaiSzo|gźitatőIntézmény állami fenntaľtásba kerültek.

Az átadásta keľült intézmények műk<jdtetéséről továbbra is a teleptilési tinkormźnyzat gon-
doskodik a I őzsefv źrosi Intézményműkĺjdtető K<izpont által.

A fentieknek megfelelően a közoktatással kapcsolatos feladatkcirök tekintetében jelentős vál-
tozás ktivetkezettbe az cinkoľmányzat műkĺidésében, mely érintette a hivatal feladatellátźsćú
is.

A kiizoktatási intézményekke| kapcsolatos főbb feladataink voltak:

- á|talános törvényességi' szakmai és pénzügyi, költségvętési _ gazdá|kodási feliigyelet,
- fentiekkelkapcsolatosvizsgálatokvégzése,
- azintézményekben folyó szakmai munka segítése,

a feliigyelet és kapcso|atartás foľmái: ellenőľzés, témavízsgáIaL értéke|és, koordináció, mun-
kaértekezlet, tovabbképzés.

A fenti önkoľmányzati feladat vźitozás kapcsán a Hĺvatal feladat.és hatáskiiľébő| az a|áhbi
teľůĺletek keľültek el:

- a nem önkormrínyzati feĺlrltartású közoktatási iĺtézmények mfü<jdési engedélyének
kiadásával kapcsolatos teendők

- atanulók pźůyavźiasztásáva| kapcsolatos önkormányzati teendők, keľületi általános és
középiskolák továbbtanulási statisztikáinak elemzése

- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos önkoľmányzati teendők
- a tankcitelezettség elmulasztásával kapcsolatos feladatok e||źltása
- iskolfü a|apításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos fenntaľtói tevé-

kenység
- a gyeľmekvédelmi feladatok kooľdinálása
- az érettségi vizsglík szervezésével kapcsolatos jegyzői feladatok
- az önkoľmanyzat źita| fenntaľtott általános és ktizépiskolfü tantargyfelosztásával kap-

csolatos hivatali teendők
- a nevelési-oktatási intézmények (iskolfü) vezetőinek munkaviszonyával kapcsolatos

feladatok (intézményvęzetót megbízások, kinevezések, lemondźs, vezeti5i megbízás visszavo-
nása, stb.)

- kĺilfrldi tanulók keľĹileten belüli isko|ánatźtsával kapcsolatos cinkoľmányzatifę|adatok
- felvételi körzetek kialakítása iskolfü vonatkozásában
- az általános iskolai felnőttoktatás fenntaľtói feladatai
- á|talános iskolai beiratkozás fenntaľtói fe|ađatai
- k<ĺzoktatási intézményekben a minőségirźnyítási pľogramok megvalósításának, jővá-

hagyásra előkészítése



- a sajátos nevelési igényu gyeľmekekľől, tanulókľól nyilvantaľtás vezetése.

2.l Az önkormányzat gazdáikodásának támogatása köľében 2013. évben aHivata| _ az
iigyľendjében foglalt rendszeręs feladat elvégzése mellett - az a|ábbi ffibb pénzüryĹ
számviteli, adĺópolitikai feladatokat hajtotta végĺe (aPénzngyí,íjgyosztályon keresztül).

- Az állami támogatások igénylése, felülvizsgálata, ellenőrzése, elszrímolása új rendjé-
nek,nyilvántaľtásánaktĺjtaszabźiyozásattlľténtazalábbiakmiatt:
Az önkormányzat állami ťlnanszirozása jelentős megváltozott, a tĺĺmogatások meg-
oszlanak szakmai jellegű és egyéb Ĺizemeltętési, fenntaľtási, mfüödtetési tlímogatások-
ra. Az állami tĺĺmogatások egy ľésze feladatťtnanszítozásu lett, de egyes szakmai terĹi-
leteken megmaradt arégí típusú noľmatív ťlnanszírozás. A felhasznźiás szabáIyozésa
is változott, kötöttebb lett, mert az egyes támogatások felhasználása kĺiz<jtt nem lehet
átjźrás, az önkoľmźnyzat csak arra a fe|adatta használhatja fel, amelyre kapta és év
végén el kell tételesen számolni atźmogatások nagy részével. 2013. évben a költség-
vetés teľvezésének szabźiyai is jelentősen módosultak (kĺiltségvetési toľvény, stabilitá-
si tv, államháztartási tv., magyaľországi önkoľmányzati, stb).YáItozott a költségvetés
szerkezete, a kiemelt e|őfuźnyzatok. Kĺĺtöttebb lett az cjnkoľmźnyzatok költségvetési
tervezése, belépett a feladatokra (kötelező, ĺinként vźů|alt, á|Iaĺnigazgatási) töĺénő ter-
vezés. Ezeket a vá|tozásokat a szakmai munka soľán Józsefuáľos k<iltségvetésének
végrehajtása során kĺivetni, alkalmazni kellett.

- 20|3. évtől a nemzetiségi ĺjnkoľmrĺnyzatok önálló önkoľmiínyzati státuszt kaptak a
jogszabá|yok alapjan, így anemzetiségi önkoľmányzatok k<iltségvetése máľ nem épül
be a települési ĺjnkoľmányzat k<iltségvetési ľendeletébe. Azá||aritámogatás 2013. év-
től közvetlenül a nemzetiségi ĺinkoľmanyzatok szám|ájánkeľĹil j óváíľásra.

- Bőviiltek a szöveges beszámolók, elemzések tartalmi követelményei.
- Az önkoľmányzat az intézményei és gazdasági taľsaságai vonatkozásában jelentős

szewezeti átalakításokľól d<jntött 2013. évben. Ezek elkészitésében a Hivatal (Péru-
ügyi Ügyosztá|ya) komoly szakmai e|okészítő és végľehajtó munkát végzett.

- 2013. évben (hosszú előkészítés utan) végľe sikertilt a keľület valamennyí intézĺné-
nyében bevezetni az egységes CT-EooSTAT pénzĹigyi integľált rendszert, mellyel
egységes információs rendszer keľĹilt kialakításľa. Az iĺtegrált rendszet bevęzetését a
Hivatal Pénzügyi Ügyosztálya feltigyelte és kooľdinálta.

- 2013. évben többlet feladatot jelentett az önkoľmányzatoknál felhalmozott adósság ál.
lam általi átvá||a|ásaről szóló megállapodások 2013. június 28.ig tiiľténő aláirźsźnak
előkészítése.

- A jogszabályok vźltozźsainak megfelelően módosítani kellett a könyvelési ľendszeľt.
- A megvéitozott jogszabá|yi előírásoknak megfelelően a negyedéves pénzforgalmi je-

lentések helyett havi adatszoIgá|tatás keľetében kell szĺĺmot adni a kdltségvetés teljesĹ
téséről és vríľható telj esítéséľől.

- 20I4-t(5l teljesen megváItozik a költségvetési szervek szrímvitele ' az erre való felké-
sziilést osztő| el kellett kezdeni, avá|tozásravaló felkészülés jelenleg is taľt.

- BővÍilt a nyeľtes EU-s projektek száma, az e|számolásokkal kapcsolatos sziímviteli
rend kialakításra keľĹilt.

- A Hivatal rendszeresen figyelemmel kíséri a szakteľĹiletheztartoző intézmények, gaz-
dasági tiírsaságok gazdá|kodását, a költségvetés elkészítését és végrehajtását. Az ön-
kotmźnyzati és hivatali előiľanyzatok ésszerĺĺ, takaľékos fe|hasznáIźtsa érdekében a
kózbeszerzési törvény' akizbeszetzési szabźiyzatban foglaltaknak megfelelően jáľt el
a szolgáltatók, a kivite|ezok kiválasztása során.



2014.tő| a Hivatal további jelentős új pénzügyĹszámvĺteli feladat niivekedéssel számol az
EU-s pĄektek szĺĺmának növekedése, és a költségvetési szeľvek sziĺmvitelének véitozása
miatt.

A Hivatalban kialakított iiľes telkek nyilvántartás segítségével, az adőzők telekadó bevallásá-
nak fokozott e||enorzése éľdekében aztĄ hivatali adatbźľ,is a|apjźn összevetésre keľült a jelen-
legi telekadózói kör. Megtörtént az idegenforgalmi adó beszedése során az adőzői kör keľes-
kedelmi hatósági nyilvántaľtás szerinti felülvizsgálata is.

A gépjáľmúadőhétralékok felülvizsgá|atźra keľĹilt sor, csökkentése érdekében fokozott adó-
behajtás töľténik. A közel 20 ezer gépjáľműadós ügyfel hátralékĺának hatékony keze|éséhez
szintén növelni sziikséges az koda \étszźmát. A hátľalékkezelés hatékonyságának niivelé.
sével niivekszik az tinkormányzat adóbevétele is. osszességében 1 fővel javasolom azlroda
enge déIy ezeÍt |étszámának emelését.

3.l Az tinkoľmányzati vagyonľa vonatkoző tulajdonosi diintések, az tinkoľmányzati be.
ľuházások és fejlesztések előkészítéséből és végrehajtásából eľedő főbb hĺvatali felada.
tok 2013-ban:

A Hivatal (Yagyongazdálkodási Ügyosztály) 20l3-ban végzettfrĺbb feladatai az a|ábbiak vol-
tak:

- A kivitelezés alatt álló Teleki téri piac uzemszera mfüĺjdéséhez szfüséges közbeszeruési
értéIrJnańrt el nem érőbeszeruési eljáľások és kĺĺzbeszerzési eljarás lefolytatása.

- Jőzsefváros kaľácsonyi feldíszítése és díszkivilágítĺísa, konténerek beszerzése a Teleki téľi
ideiglenes piacra.

- 20|3-ban új önkoľmányzati rendelet előkészítéséľe (és a Képviselő-testtilet általi elfogadásá-
ra) került sor a tiírsashazak által benyujthatő páIyźzatoktárgyźban. AztĄ páIyazati kiírások a
tźttsasháľ:ak energiatakarékos felújításźra, korszeľűsítéséľe is kiteľjednek. A nyeľtes pźt|yazők
tészétę elkülönített 70 millió forint keret<isszeg szétosztásra került a páIyaző tĺáľsashrŁak kcĺ-
zött. A páIy źnatok kezelését a Hivatal v égezte.

- Az önkoľményzat idén először szeÍvez a kerülettinkben adventi vásźrt. Ennek előkészítését
ľészben a Hivatal végezte (helyszíni szemlék, közremfüĺidĺitt a helyszín pontos kivá|asztásá-
ban, megjelölésében).

- 20|3. évben a képviselő-testĹilet elfogadta a közteriilet-haszná|at űj szabźůyairő| sző|ő, a
Hivataláltal előkészítettrende|ettervezetet. Az abban foglaltak szerint 2013. novembeľ 20-ig
az illetékes igyiĺtéző 530 db közteľtilet-hasznáIati hozzájáru|ási kéľelmet terjesztett a VPB
elé, illetve abizottsźry döntése a|apjánkiadta az engedélyeket.

Az önkoľmányzati beľuházások és fejlesztések megvalósításával kapcsolatos 2013. évĺ
hivatali feladatok:

A Kisfalu Kft. feladat ellátásanak segítéséľe, alábbi közbeszerzések előkészítésében mfüödtitt
közĺe a Hivatal:

o Budapest Józsefuĺáľ os 22 Ĺltszakasz l játdźk felúj ításaho z terv ezési szo|gá|tatés'
o Józsefuárosi galéria felújítása,



o Budapest, VIII. kerĺilet Józsefuiĺľosi tnkormanyzat fiilajđonátképező lakó- és Ĺizemi
éptiletek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, ĺires telkek gyors-
szo|gźiati (24 őrás) hibaelhárítasa, karbantattása, felújítása vagy részleges felújítása,
valamint az önkoľmźnyzati tulajdonú társasházi albetétek és hazí orvosi rendelők
gyorsszolgálati hibaelharítási feladatainak ellátása.

A k<jzbeszeľzési éľtékhatárt el nem érő beszerzések 2013. évben:

o Budapest VIII., Orczy tÍ I. szám alatti ingatlanon (hľsz.: 36030) a Jőzsefvárosi on-
korményzat á|ta| végzett beľuhazások forgalmi értékének meghatérozása 480.000,- Ft
+ AFA cisszegben,

o kĺizterĹi|eti zźsz|őrudak telepítési terveinek elkészítése és a sztikséges engedélyek be-
szetzése 1.150.000 Ft + ÁFA összesben

Nettó 1.000.000 Ft alatti beszerzések:

. virágkandeláberek telepítési terveinek elkészítése és a sztikséges engedélyek beszerzé-
S€'

o Trefoľt u. 3. szám alatti ingatlan foľgalmi énékbecslése.

A Hĺvata l á'Jta| keze|t és elő készített ii n ko ľ mány zati p ľoj ektek

Aza|ábbi, az ĺinkormányzat által korábban elnyeľt EIJ-spá|yazatok jelenleg a fenntaľtási idő-
szakban vannak. Ezek'ĺe vonatkozóan a Hivatal minden évben fenntaľtási jelentést készít és a
közremfüödó szervezet á|ta|i megkeresésekre a sztikséges válaszok megadja.

Pľojekt-
azonosító

Projekt megneve-
zése Ellenőľző Szeľvezet E|számolt

összktiltsée
Támogatási

fisszeg
onľész

TÁMoP-
3.1.4/01-

2008-0021

Kompetenciafejlesz-
tés Józsefoárosban

ESZA Táľsadalmi Szol-
gáůtató Nonprofit Kft.

Euĺópai Tiíĺnogatásokat
Auditĺĺló F őigazgató sźtg
Humán Erőfonás Prog-

ramok Irányító Hatósása 52 749 840 52 749 840 0

TÁMoP-
3.3.2-08/1-
2008-0002

Komplex kÖzoktztá-
si esélyegyenlőségi
program megvalósĹ
tása Józsefuárosban
az esélyegyenlőség

többirányu, egyidejű
iavíLĺsa érdekében

ESZA Táľsada|mi Szol-
gáůtató Nonprofit Kft.

Euľópai Tĺírnogatásokat
Auditáló F őigazgatóság
Humiĺĺt Erőforrás Prog-

ľamok Iĺ źny itó Hatósága 75 649 640 75 649 640 0

KEOP-
s.3.0/N09-
2009-0015

Energiaraciona|izá.
lás Józsefuáros ön-

kormányzati fenntar-
tású közintézménye.

iben

Nemzeti Köľnyezetvé-
delmi és Energia Központ

Nonpľofit Kft.
Euľópai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság
Környezetvédelmi Prog-
ramok kánvító Hatósása 497 124207 380 896 567 116227 640

Ánop-
3.A.1lB-

2008-001 I

Józsefvĺírosi Pol-
gĺírmesteľi Hivatal

Szervezetfejlesztése

MAG - Magyaľ Gazda.
ságfej lesztési Központ

zÍt.
Európai Támogatásokat
Audit.ĺló F őigazgatőság

Gazdaságfej lesztési Prog.
ramok IrĺínvÍtó Hatósása 55 000 000 49 500 000 5 500 000
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KMOP-
4.5.2-09-

2009-0023

Bölcsődeépítés Jó-
zsefuĺĺrosban

MAG - Magyar Gazđa-
ságfej lesztés i Központ

ZÍt.
Európai Támogatásokat
A uditáI ó F őigazgató ság
Regionális Fejlesztési

Programok Iľanyító Ható.
sága

Gazdaságfej lesztési Prog-
ramok Iránvító Hatósáea 316 832 500 ?Ą9 568 960 67 f63 s40

TAMOP-
5.6.1.8-

I2/1-2012-
0010

Iskolai és iskolán
kíviili bĺinmege|őzé-
si programok jőzsef-
városi gyerekeknek

és fiataloknak

ESZA Táľsadalmi Szol.
gá|tató Nonpľoťrt Kft.

Európai Támogatásokat
Auditáló F ĺiigaz9atőság
Humán Erőforrás Pľog-
ramok Iľánvító Hatósása 39 978 760 39 978 760 0

Jelenleg l projekt van e|bírá|ási szakaszban, a hiánypótlásoknak az onkormányzat e|egettett:

Az alábbí projektek a megvalósítás illetve a támogatási szerzóďés megkotésének folyamatá-
ban vannak:

A Magdolna Negyed Program III. jelenleg a megvalósítás szakaszában van, havi szinten zaj-
Iik az elsziímolások, beszĺĺmolók, kifizetési kérelmek, közbeszerzési és beszerzési eljĺĺrások
készítése.

Az Energiaracíona|izá|ás Józsefuĺírosban címrĺ projekt jelenleg a tźtmogatźlsi szerzóďés meg-
k<ĺtésének fazisźhan van, decembeľ hónapban aláírásra keľiil a tĺĺmogatási szerzíĺdés, megkez-
dődik a pľojekt megvalósítása.

A Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése című projekt jelenleg a támogatźr
si szerződés megkĺitésének fazisában van' december hónapban a|áírásta keľiil a támogatási
szetzódés, megkezdődik a projekt megvalósítása az Auľóra úca20-28. szźLm alaüi rendelőin-
tézet fe|t$ításáv a|, bővítéséve l.

KMOP-
5.1.1/B-r2-

k-2012-
000 I

Magdolna Negyed
Progľam III.

Pro Régio Közép-
magy ar or szětgi Regionál is
Fejelsaési és Szolgáltató
Nonpľofit Köżlasznú Kft .

Euľópai Támogatĺĺsokat
Auditáló F oisazsatósás' 3 8r9 572953 3 8r9 572953 0

KEOP-
5.5.0/Nr2-
2013-0r22

Energiaracion a|izźúás
Józsefoárosban

Nemzeti Környezetvédel-
mi és Energia Központ

Nonprofit Kft.
Euľópai Támogatásokat
Auditáló F őigazgató sźlg
Környezetvéde lmi Prog-
ramok Iránvító Hatósáea 115 890 551 98 s06 968 l7 383 583

KMOP-
4.3.2/A-
t3-2013-

0001

Józsefuiáĺosi Egés-
zségügyi Szolgálat
komplex fejlesztése

című

ESZA Társadalmi Szolgál-
tató Nonprofit Kft.

Euľópai Támogatásokat
A udiĺíló F őigazgató sźlg

Humĺĺĺt Erőforrás Progľa-
mok Irányító Hatósága 970 000 000 970 000 000 0



A Hivatal (Váľosfejlesztési lroda) az ĺinkoľmányzati beruhrízási projektek vonatkozásában
előkészíti a szfüséges ktizbeszeruési eljarásokat, és kooľdinálja a projekt megvalósítással cisz-
szefüggő munkát.

Magdolna.negyed Pľogľam III. _ KiizteľĺĺIeti alprogľam:

- Kl/Z,K|l3, K4, K5 Magdolna utca, Baueľ Sándor utca, Teleki tér utak, csomópontok
kivitelezése

A kivitelezés eredményes lefolytatása utźn a nyeľtes vállalkozóva| a szeruodés megkötésre
került, így a kivitelezési munkálatok megkezdődhettek, amelyek előreláthatóIag 2ua. köze-
péig taľtanak. A sikeres mtĺszaki átadás-źtvétel után van szfüség a forgalomba helyezési en-
gedély megszeľzésére, valamint a projekt tekintetében az e|szźtmolásra.

- K2 FiDo tér kivitelezése, K3 Kálvźrtatér kivitelezése és Kl/l Teleki tér (park) kivite-
lezése

A végleges kiviteli tervek a|apjźn zajlik akivite|ezés megindítása.20|4. évben a szerződot1
kivitelező az építésiberuházást előre tervezetten20|4 ki)zepéigbefejezi, majd a sikeres miĺ-
szaki átadás áwétel utĺán a haszná|atbavételi engedély megszerzése szfüségěs. Az üzemelte-
téshez további kĺizmű szolgáltatás í szerződések megkötése szükséges.

A Teleki tér esetében a sikeres páIyazat lebonyolítása utián a múalkotásokat készító szobrász
művésszel a szetzodés megkötésre keľült.

Teleki téri piac kivĺtelezés

A kivitelezés a sikeľes kozbeszerzési eljáľás lefolytatása vtźľ- 2O|3 áprilisában megindult. Az
FK Raszteľ mint nyertes kivitelező végziapiac kivitelezési munkáit.

Tervezłĺi miĺvezetést a Rév8 Zrt., aműszaki ellenőri feladatokat a Kisfalu Kft látja el.

A piac megnyitásahoz a sikeľes műszaki átadź.s źÍvéte|í után a hasznźúatbavételi engedély
megszerzése szĹiksé ge s.

Az árusítő pavilonok kivitelezése miatt egy újabb közbeszerzési eljárás indult meg, mely sike-
res lefolytatása utĺán válrkntőan 20|4. januarjában a további építési munkálatok megkázdőd-
hetnek.

EUB II. @uľópa Belváľosa Pľogľam II.)

A' pá|yazat benyújtásra került, jelenlegkiéľtékelése zajlik.

- Az EUB II utak (Bródy Sandor u., Rökk Sziláľd u., Somogyi Béla u.) tervezési szol-
gá|tatásatárgyában (engedélyezési és kiviteli teľv) a kozbeszeruési eljáľás lefolytatása
után a VIA FUTURA - INNOBER-WAVE konzorciummď kerĹilt szerződés meskö-
tésre. A tervezés folyamatban van.

- lebonyolításľa kertilt a20|3. évben:
a. Hallgatói ötletpźůyázat 1.500.000,- Ft. A VárosépítészeÉrt Alapítvlínnya| tá-

mogatási szerződéskötésre került sor a haltgatói t5t|eťpá|yazat lebonyolítiísa
tźrgyában. A páIyazat sikeresen lebonyolításľa keriilt. 28 pá|yamíi érkezettbe.
A páIyamuveket a 7 fős bizottság zslltizte. osszesen 5 pályamÍívet díjazott
900.000,- Ft összéľtékben és további 5 pályamunka dicséľetben részesült.

b. Kulturális progľamok:22.600.000,- Jóhír Kft. szervezte, nagytöbbségben lezaj-
lottak nvaľon



c. K<izterületek minőségi megújítása _ zöldesítés 1.606.000,- Ft. A A JVSZ
megvaló sít otta a beruhtŁásokat.

- További beszerzési eljaľások lebonyolítása sziikséges:
a. KözteľĹilet-alakítási terv és egyéb aľculati elemek beszeľzési e|jarźsa
b. Turisztikai célú vizsgálatok

Egyéb folyamatban lévő beľuházások:

- Horváth Mihály téľ
- Markus Emília utca
- Palotanegyedforgalomtechnika
- Golgota téri Szent Istvĺán-i kettős kereszt
- KEOP-5.5.0/N|2 páIyéuat_ Épületenergetikai fejlesaések és közvilágítás eneľgiata-

karékos átalakítása koľszerĺĺsítése (Energi araciona|izálás Józsefuáľosban)
- Térinformatika
- Ki5zvi|ágítás tervezés
- Muzsikus Cigányok Parkja:
- Józsefu árosi Pályaudvar telekosztás, Holokauszt emlékk<i zpont

A Polgáľmesteľi Hĺvatal 2013. évĺ beľuházásai:

A Polgáľmesteľi Hivatal épületének á||apota az e|miit években fokozatos romlásnak indult,
ezért a lehetőségeinkhez méľten megkezdtfü á|Lagánakmegóvása érdekében a felújítási teen-
dőinket. A 20|3. évben felújítĺĺsra keriilt a több mint 100 éves bejárati kapu, megkezdtfü a
folyosók ľenoválását. A20|4. évben EU fonásból finanszírozotttámogatás keretén belül nyí-
lászźrő cserét, és azza| egyidejűleg az irodahelyiségek festését is tervezzfü. Avinĺezetékhá-
|őzat á||apota leľomlott, felújítása elkerülhetetlen' ennek okán, azok cseľéjét követően az osz-
szes vizes blokk felújításra keľül.

Tekintettel aľra, hogy a takaľítási szo|gźůtatási szerzódésiink a 20|3. évben megszűnik, jelen-
Ieg az eľre vonatkoző kozbeszerzési dokumentáció elkészítése folyik. 20|4. évben szźndé-
kunkban á1l iroda- és írószer kozbeszerzésibeszerzési eljárás megindítása, jelenleg infoľmati-
kai eszközök beszerzésére vonatkoző ajánlattételi felhívás kidolgozása folyamatban van.

A jövőľe nézve az irodatecbnikai beľendezések koľszeľűsítését is célul tÍĺztĺik ki, korszeríi,
9.ydasági|agkeďvezően mfüödtethető költségfigyelő szoftveľrel e||átott géppaľk, il!ęt.ĺe az
oNreoó programmal kompatibilis adóleveleťelőállítását tźlmogató szo-ftvär beszerzése a
cél.



ilI.

Hĺvatali szeruezet és létszámgazdálkodás. ügyiľatforgalom

Ismeľt tény, hogy Hivatalunk szervezeti felépítése és személyi állománya az e|mtit években
jelentősen átalakult. A Minőségiľlĺnyítási Rendszer (továbbiakban MR) kiépítésévelĺisszefüg-
gésben a széttago|t belső strukturát fokozatosan egyszerűsítettük, át|áthatóbbá, ésszeľíĺbbé,
egységesebbé tetttik. A ktizépvezetói szintet adó ügyosztá|yvezetői állomany kiválasztásakor
a korábbi gyakorlatot végképp felszámolva egyértelműen a szakéľtelem és a kozszolgźiat
iránti elhivatottság' a stresszhĺľő képesség és a vezetői kvalitások számítottak. A munkatarsi
gárda is felfrissti|t, az tú iigyintézők felvételénél megköveteltĹik a koľszeľÍĺ fudást, a vá|tozá-
sokhoz való gyors alkalmazkodási képességet, és a kezdeményezo attitűd<it' A költségvetési
heIyzet fokozatos romlása, és az ennek k<ivetkeztében elkerülhetetlen létszámcsökkentések
megkövetelték és a jövőben is megkövetelik a tudatos munkaerő-kiválasztást, a professzioná-
lis humáneľőforrás gazdá|kodást.

A Hivatal szervezetének lényeges vźitoztatásamáĺ 20|2-benmegkezdődĺitt, a folyamatvźrha-
tőan ez év végén zźru||e, ezért a kĺivetkezőkben ľĺividen kitérek a20l2-es év főbb vá|tozźsaí-
ľa is.

A vźitozźsok ismeľetében mar 2012. évben megkezdődött a felkészülés a szervęzeti felépítés
áta|akításźlva|, és az egyes munkakörĺik felülvizsgá|atáva| (a jegyzői és polgáľmesteri hatáskö-
ľök, valamint az önkoľmĺĺnyzati és áIlaĺrigazgatási feladatok szétvá|ását, módosulását figye-
lembe vételével).

2012. évben több, humánerőforľást éľĺntő dtintés született:

o A képviselő-testiilet 45l2O|2. (II. 16.) sz, hatźnozatźlban a Polgáľmesteri Hivata| f57
fős - 3 ftĺ tiszségviselővel egyĹitt, a3 fő pľémiumévek pľogramban foglalkoztatotĺak,
valamint a tarsadalmi megbizatású alpolgáľmester nélkiili - engedéIyezett |étszźlmát
|O%o-ka|, 26 fíĺve| csökkentette, és 20|2. junius 01. napjával a Hivatal engedélyezett
Iétszérnźlt23I főbenhatározta meg, majd 27Il20|2. (V[.l9.) sz.hatźrozatźtban egyes
kulturális feladatok átađása kapcsán 2012. szeptember 1 napjától a Polgármesteri Hi-
vatal engedé|yezett|étszétmźtt 1 fő köĺisztviselői álláshellyel csĺikkentette,így azen-
geđéLyezettlétszálmZ3|f őrő|230f őremódosult,

o A képviselő-testĺilet a34512012. (X.18.) sz.hatźtrozatélbana Polgármesteri Hivatal230
fós - 2 fő tisztségviselővęl egyiitt, a2 fő pľémiumévek pľogramban foglalkoztatottak,
valamint a taľsadalmi megbízatású alpolgáľmesteľ nélküli - engedéIyezett létszámźľ- a
jáľási rendszer kialakítása miatt átađásľa kerülő, előzetes egyeztetések szerint 78 á|lás-
hely biztosítása érdekében 2012. november 0l. napjával 18 álláshellyel megemelte,
ezá|tal a Hivatal eĺgedé|yezett létszttmát 20|2. novembeľ 0| . napjáva| 248 főben hatá-
roztameg,

o A képviselő-testiilet alpolgĺĺľmester választással ĺjsszefiiggésben 4|612012. CXII.06.)
sz.hatźnozatában a Polgármesteri Hivatal - 3 fő tisztségviselővel együtt, a2 fő prémi-
umévek progľamban foglalkoztatottak, valamint a társađalmi megbízatású alpolgar-
mester nélkĹili - engedélyezett|étszźlmát20|3. januáľ 01. napjával l71 főben hatźlĺozta
ffieg'

o A képviselő-testĹilet a köznevelési intézmények állami fenntaľtásba vételével kapcso-
latos döntések meghozata|akot 45312012. (XII.12.) sz. hatérozatában a Polgáľmesteri
Hivatal - 3 fo tisztségviselővel egyĹitt, a2 fó prémiumévek programban foglalkoztatot-
tak, valamint a tarsadalmi megbizatástl alpolgáľmester nélküli - engedélyezettlétszźr
mát20|3.januáľ 01. napjáva| I7I főríĺ| 170 főben határozzameg.



A Polgĺáľmesteri Hivata| szervezeti felépítésének módosításara is t<jbb alkalommal soľ keľĹilt:

20|2. április 01. napjával:
. Új önálló iroda került|étrehozásra Szeľvezési és Ügyviteli Iroda elnevezéssel, ezze|

egyidejűleg a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosĺály elnevezéstĺ szervezeti egység
megsziintetésre került azzal, hogy a szewezési csoport, az iigyviteli csoport a további-
akban a Szervezési és Ügyviteli Irodához, az Ílzemeltetési csoport a Jegyzoi Kabinet-
hez keľült, a Szervęzési és Üzemeltetési Ügyosztály kézbesítő csopoľtja mint önálló
csoport megszĹintetésľe kertilt,

o A Hatósági ,Ügyosná|y 
Építésügyi Iľodájĺĺnak corvin csoportja megsztintetésľe keriilt.

2012. ápľilis 15. napjával:
o A Hatósági Ügyosaály Szabálysértési Iľodájának elnevezése Hatósági Iroda elneve-

zésľeváltozott(szabźllyséľtésitöľvényvźĺItozásaimiatt).

2012. augusztus 0l. napjával:
o A Stratégiai Tanácsadó Iroda elnevezésu szervezeti egység megszĹintetésre keľĹilt, az

Iroda feladatai a F őépítészi Irodźůloz keľülnek át.

20112. október 01. napjával:
o A Főépítészi Iľoda elnevezése Váľosfejlesztési és F(5épitészi Iroda elnevezéste válto-

zott és a Vaľosfejlesztési és Főépítészilroďán belül létĘött a foépítészi csopoľt és a
stratégiai csoport.

20|2. évben több feladat kiszervezésére is sor keľült:
. Ápľilis 01. napjától a Józsefulíĺosi Városiizemeltetési Szolgálat (ogutódj a 20t3. no-

vembeľ I-tó| a Józsefüaľosi Kĺizteľület-felĺigyelet és ViĺrosĹŁemeltetési Szotgálat) a
következő feladatokat látja e|:

o paľki vizőrál<felĹigyelete, iigyintézése,
o kilztisztasági panaszok ügyintézése,
o közterületi illegális kommunális hulladék e|szá||íttatásrĺnak bonyolítása,
o kisállat tetem elszá||ításának Ĺigyintézése,
o köZteľĹileten bekĺivetkezett úthibák és sorfak riltal keletkezett lakossági káľigények

tigyintézése.
. szeptembeľ 01. napjátő| a kulturális és tuľisztikai GPS mfü<ldtetése, a közmiívelőđési-

kulturális kapcsolattaľtói feladatok, valamint a kerületi kulturális progľamok, önkor-
mźnyzati és hivatali tinnepségek, fesztiválok szervezését a Józsefulĺľosi Közösségi
HazakNonpľofit Kft. látja el.

Aszervezeti felépítés módosítása fentiekkel nemfejeződött be, hiszen ezévbenismét megvál-
tozott a Hivatal struktrinája, több szewezeti egység megszíĺnt, néhĺĺny pedig átďakult. 20t3.
év június l-jétől a JóHír Kft. |átja el a Polgĺírmesteri Hivatal által korábban ellátott, önkor-
mányzati feladatok k<jzül a Jőzsefuáros című hivatalos kiadvrĺnnyal kapcsolatos feladatokat és
az önkoľmźnyzati honlap mfüddtetésével kapcsolatos feladatokat. A2O812OI3. (.29.) sz.
hatánozatáva| a Képviselő-testiilet a Polgármesteri Hivatal engeđélyezett |étszźtmát 2013. jtb
nius 1. napjától 2 fővel csökkentette' így tisztségviselők nélkiil |70 ffue módosult.

A 2012. évi szęrvezeti felépítés és a 20|3. évi szervezeti felépítés az I. szélmt mellékletben
ta|áIhatő ré szlete sen.
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A Hivatal engedélyezett létszámában bek<ivetkezo változásokat, valamint a fluktuációs adato-
kat a következó táb|ázatok szemléltetik:

20t2. 2013.

januáľ 01. decembeľ
01.

januáľ
01.

novembeľ 10.

Hivatal engedé lyeze tt |étszáma:: f57 fő 230 fő 170 fó 173 fo

ebből betöltött létszám: f39 f(t 2II fő 161 fó 168 fő

20|2. ianuálľ 01. _ decembeľ 31. 2013. ianuáľ 01. - decembeľ 1.

belépők
száma:
25 fő

ki|épők száma: 105 fő

belépők
száma:
45 Íő)

kilépők számaz
31 fő

ebből: ebből:

felmentés 6 felmentés 0
lemondás 2 lemondás 2
közös megegye-
zés 22

közös megegye-
zés I

nyugdíj miatti
felmentés J

nyugdíj miatti
felmentés 3

elhalálozás
0

e|halźůozás
0

hatźrozott idő
|eiźrta 0

határozottido
|eiźrta I

hivatalvesztés
0

hivatalvesztés
1

próbaidő alatt
4

próbaidő alatt
4

végleges źĺtbe-
lyezés Í2

végleges áthelye-
zés l1

egyéb 54 esyéb I

Fentiekből |źúhatő, hogy a Hivatal álláshelyeinek szźlma egy év a|att 33 %o-al, 257 főt(5l I7O
ftíre csökkent. A Polgĺĺrmesteľi Hivatal a jogszabályi követelményeknek megfelelő, magas
színvonalú erőfoľľás gazđá|kodásľa tĺjrekszik. Ennek során - kiilĺĺnös figyelemmel az önkor-
mźlnyzati mfüödés! valamint a hatósági eljátást érintő jogszabályok, belső szabá|yozások
nagymértékú vá|tozásźra - kięmelt hangsúlý helyez a meglévő munkatáľsak képzéséľe, to-
vábbképzéséte, az új munkatarsak felvétele soľán a szak'nai kĺivetelmények és a munkakĺir
betöltéSéhez relevĺáns kompetencifü pontos meghatáľozására.

A létszĺĺmadatok azoĺban önmagukban a feladate|Iźtás feltételeit és ténylegeshe|yzetétrész-
leteiben kevésbé mutatják be, azonban az igyiratforgalom adataiva| összevetve már ámya|-
tabb képet kapunk.

Ügyiratforgalmi adatok

A lenti tźtb|azat és diagľam mutatjak a Hivatal 201'2. és 2013. évi tigyiľatfoľgalmának alakulá-
sźúszervezeti egységenként, azzalamegsegyzéssel, hogy a2013. évi adatok csakaz októbeľ
végi állapotot tĹikľ<izik.
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Szervezeti egység / év l db 2012. 2013.

Szeľvezeti esvsés Usyirat Iľat Üsyirat Iľat

Tisztségviselők 32 89 t4 65

Po|gármesteri Kabinet 44 686 23 307

MNP III. proiekt äÍ;-';!.q.ľ 253 762

Auróľa proiekt ĺdłäli la;:l l#ffi, # 6 t3

Stratégiai Tanácsadó lľoda megszĺint 2012.08.01.

''...'.}íť'fi

A:i

Főépítészi lroda 368 1096

Váľosfei lesztési Iroda 20 r3.01.0 l-t.őI
f,:;"ffi

99 867

Minőségiľányítási vezető 50 l9s 78 n9
J eglzói referens (20 l 3.0 l.0 1 -től) '"]'1i|. r. Í...fi'ź#;;;,:,7.*ffi I I

Jogi csoport ĺ 2013.01.01-tő| Tłiľvényességi és Peľ-
képvise|eti Iroda

309 921

307 644

Sz em é ly iigł i C s op or t /2013. 01.01 -tő| Szemétyü gyi
Iľoda

826 1841

684 t73l

Infnrmntikai ?cnnnrł 2n11o| fi|-rő| l Re|ső Í.'||ófósi 4'7 n6
[ľoda - Infoľmatika 2l 52

I Ize'me'Itctá.ęi e'ęnnnrt / fo|? n| o| -ŕő| Rp|sji E||4fósi 118 937

Iroda - Üzeme|tetés 106 1093

Üewite|i Iľoda 2013.01.01-t.ő| ::!:::;l':. 
tt' 237 476

Be|ső Ellenőľzési lroda 20 149 T9 94

Polgári Védelem 38 125 31 265

Pénzügyi Ügyosztáty 132 525 126 375

A dó ĺigv i cs o p o rt/ 2013.0|'.0 1-tő| Ádóüsvi Iľoda

t2707 28629

ttt62 22312

Gazdá|kodási Üsyosztálv I 845 5947 1525 4628

Epítésĺipvĺ Iľoda 1679 7609 978 366s

A|talános lgazqaüĺsi Iľoda 2382 4711 2976 4973

Szabálvséľtési lroda (messzünt 04. l 1-tdl) 35s 587 ll*š]i

Anyakiinwi Iľoda 2013.01.01-tő| 9798 ,,3976

Intézményfe|iigyeleti Iľoda 2013.01.01-től Humán-
kapcsolatĺ lľoda

674 2841

412 4660

Csa|ádtámosatási lľoda 17854 4079f 12773 28105

Gvermekvédelmi Iľoda l04l 5495 ::.1

Egészsésĺisvi refeľens 83 319 102 481

Szeľvezósi és Íizcmctŕeĺósi ÍTownszŕó|v ?o11 nt n1-ŕÁ| 937 1982

Szervezési és Képviselői Iľoda 64 529

Okmánviľoda és Üsvfélszo|pá|ati Üpvosztá|v 20488 44862 - :... 1..ł

GvámhĺvataI 2730 t4742

Kultuľális Iľoda t4l 484

Osszesen 64761 165713 42163 91289
Atab|azat összehasonlítő adatut az a|ábbĺ diagľam szemlélteti:
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Ügyiratszám
(Az átadott feladatok figye|embevételével)

e2oL2, teljes év

E 2013. okt. 31-ig

osszehasonlíwa a két év ügyiratfoľga|mát, megállapítható, hogy az átađott feladatokkal csök-
kentett adatokat néne növekedés tĺjľtént az ugyfuatok szémźhan. külön<js tekintettel aľ:a is,
hogy a 2012. évi adatok a teljes évre, a20I3. évi adatok azonbant<jľtévre (l0 hónapra) vonat-
koznak. Időaĺányosan megállapítható, hogy az év végégig 55-45 o/o-os atány várhatő, ami azt
jelenti, hogy az iiryiratok, ígĺaz ĺiryek száma csaknem egynegyedével nő a2013. évben.

Az ügyek számźnaknĺivekedése az ügyiratforgalmi adatok alapjan főleg a pźiyázatohkal, pro-
jektekkel foglalkozó szewezeti egységeket és a hatósági teruletet, ezen beliil az Által.ĺnos
Igazgattsi Iro dát éri nti.

Képviselő-testĺ'ileti munka, előterj esĺések

Az alábbiakban közölt diagramok Hivatal által előkészíteIt, napiľendre vett képviselő-testiileti
e|őteqesztések kézbesítési aľanyanak ĺisszehasonlítását mutatjĺĺk be, melyből megállapíthatő,
hogy a kézbesítési mutatók javultak a tavalyi évhez képest.

20|3.január 1. . október 31. ktiziittĺ
ĺdőszakban

Helyszini
kiosztású

Pót- 7%

20l2-ben 482 db előterjesztést vętt napirendľe a képviselő-testület. A Hivatal az adatok sze-
rint a 482 e|őteqesztésből 409 e|őteqesztést készített elő, mely az összes előterjeszés 85 %o-át

teszik ki, azonban elmondható, hogy valamennyi előteľjesztés elkészítésénél aktívan közľe-
mfüödik a Hivatal (mely alapvetően aPéĺuigyiÜgyosztálý és alegyzői Kabinetet érinti).

2013. december l8-íg 27 képviselő-testiileti ülés volt cisszesen, 389 előteľjesztéssel. Az év
végéig máľ nem váľható szźnas nagyságrendű előterjesztés, igy a 20|3. évi előterjesztések
szźĺma arányaibarl valamivel a|attamarad atava|yi volumennek. A stirgősségi előterjesztések

20|1. novembere .20|2. decembeľe
kiizöttĺ időszakban

heIyszíni
kiosztású

to%



az öSszes előteťesztés gyo-át, míg a csere előterjesztések az összes előterjesĺés I0 %o-átte-
szik ki. Z}|2-benerre vonatkoző adatgyujtés még nem volt.

Iv.
A Hivatal belső kontrollrendszere

I.l A költségvetési szervek belső kontro|lľendszeľéľől és a belső ellenőrzésről szóló
370|20I1.(XII.31.) Koľmányrendelet 3. $-a a|apján a költségvetési szeľv vezetője felelős a
belsö kontrollrendszeľ keretében - a szeÍvezet minden szintjén érvényesülő _ megfelelő kont-
rollköľnyezet,kockźnatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommuniká-
ciós rendszer, és nyomon követési rendszeľ (monitoring) kialakításáért, mfüĺjđtetéséért és
fejlesztésééľt. A ktiltségvetési szerv vezetője az éves kĺiltségvetési beszámoló elfogadásával
egyidejűleg nyilatkozatban értékeli a hivatal belső kontrollľendszerének minőségét.

A belső kontrollrendszeľ megfelelő mfüĺjdtetése és fejlesáése folytan a Hivatali SzMSz, a
szervezeti egységek iigyrendjei és a munkavállalók munkakĺjri leíľásai felülvizsgálata, aktua-
Iizźiása _ a feladatok és jogszabá|yok szerinti változásnak megfelelően _ 2013-ban is folya-
matosan megtĺiľtént, biztosítva eztltal afe|adat-, hatáskör, jogkörĺik, felelősségek elhatárolá-
sát. A Hivatalvezetésének egyik kiemelt, folyamatosanvégzettfeladata a Hivatalban bevezę-
tett minőségirányítási ľendszeľ és a Hivatal belső kontľollrendszeľ múkĺidtetésének összehan-
golása és további fejlesztése. Ebhez a kĺjtelező belső szabályozások aktualrizźiźtsra kerültek, új
szabéiyozźlsok, folyamatleíľások készültek (Ellenőrzési nyomvonalak, Etikai szabá|yzat,stb.).

A belső ellenőrzés feladataiban nem volt jelentős vźtltozás 20|3. évben. Az ĺjnkoľmtnyzat
á|tal a|apított kĺiltségvetési szeľvek belső ellenőrzésének a működtetéséről a Képviselő-
testtilet döntése a|apjan maľ nem alegyző, hanem a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
A Jegyzi5 továbbra is gondoskodik a k<lltségvetési szeľvek feliigyeleti ellenőrzéséről a hivatal
belső ellenórzése keretében. A Hivatal most készíti elő a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok
belső ellenőrzési ľendjének a pontosítását, melyhez e tekintetben az tinkormanyzat és a helyi
nemzetiségi ĺinkoľman yzat kozotti megállapodás módosítása szükséges.

Telj esítményéľtékelés

2./ A teljesítményéľtékelés ľendszere 20|3. évben megújul, július 1. napjától hatźiyba lépett
az egységes szabályokat tartalmazó koľmányrendelet, a teljesítménycélok elfogadása a koz-
tgazgatási szerv vezetőjének hatáskĺirébe keľült źÍ, Aközszolgálati tisztviselőlaől szóló 20I|.
évi CXCD(. tv. (továbbiakban Kttv.) l30. $ (1) bekezdése alapján akoztisztviselő munkatel-
jesítményét a munkáltatói jogkör gyakoľlója méľlegelési jogkörében eljárva íľásban éľtékeli.

A közszolgá|ati egyéni teljesítményéľtékelésről szóló t0ĺ20I3. (I. 2I.) Korm. ľend. 5. $ (1)
bekezdése a|apjátnminden éľtékelt személy tészéte meg kell hatźtrozni legalább hiírom, legfel-
jebb négy munkakĺjri egyéni teljesítménykövetelméný, valamint elő kell írni kompetencia
a|apű munkamagatartás értékelési tényezők alkalmazását. Ezek a teljesítményéľtékelés köte-
lező elemei.

A Koľm. ręndelet szeľint akozszo|gá|atitisztviselő részére stratégiai egyéni teljesítménykĺive-
telményeket, egyéni fejlesztési célokat, év közben többletfeladatokat, kompetencifüat is meg
lehet hatĺĺľoznl. Ezek a teljesítményéľtékelés ajĺĺnlott elemei, melyek szervezeti szintrĺ egysé-
ges alkalmazásźró| - át nem nlházhatő hatáskörben- a Szervezet sajátosságainak figyelembe-
vételével, akozígazgatási szerv vezetoje, ajegyző dont.

Fentiek alapján a teljesítményéľtékelés lebonyolításźůloz Kozigazgatási és |gazságugyi Mi-
nisztérium által kifejlesztésre keľült akozígazgatási és áI|aĺĺigazgatási szeľvek számźna on|i-
ne módon elérhető TER rendszer. melvnek használatáva| a Koľm. rendelet szerinti feladatok



e|végezhetők. A 2013. évre a teljesítménykdvetelmények kittĺzése megtĺiľtént , az tú belépők
számźtr a pedi g folyamato s a kĺj vetelmények me ghatźr ozźsa.
A Korm. rendelet alapján a teljesítményértékelés kĺjtelező elemei a következők:

. me8 ke||hatźtrozni legalább harom, legfeljebb négy munkakciľi egyéni teljesítménykti.
vetelményt, valamint

o elő kell írni akompetenciaa|apűmunkamagatartáséľtékelési tényezőkďlka|mazźa;éú.

A Koľm. renĺĺelet ajánlott elemeket istarta|maz. melyek az alábbiď<:

o stľatégiai egyéni teljesítménykövetelmények,
. egyéni fejlesztési célok,
o év közben tĺibbletfeladatok,
o kompetenciák

A teljesítményéľtékelés ajanlott elemeinek szewezeti szintíi egységes a|ka|mazásárőI a szer-
vezet sajátosságainak figyelembevételével a jegyző đönt belső szabá|yzatában.

Tekintettel arra, hogy az iđeí év abevezetésről szólt _ KIM kérésének eleget téve, a szoftver
a|ka|mazási korlátait is figyelembe véve _ 2013. második fe1évére Hivata]unknál akote|ezĺó
elemek a|ka|mazáslĺľa került sor. A gyakorlati tapaszta|atok alapján kijelenthető, hogy az in-
foľmatikai rendszer megfelelően mfüĺĺdik, ami nagyban segíti az edalgibonyolult udminisa-
ráciőt, mivel így az ajĺĺnlott értékelési elemek a|kalmazásáttargyév elején felfu lehet vizsgálni
és ezeknek akĺiľe - tlírgyév január l-je és janurír 3l-e között_módosíthatő,21|4-retervezzuk
további elemek bevezetését, ĺisszekapcsolva a motivációs rendszeľ hatékonyabbá tételével
összefüggő fej lesaési célokkal.

Minőségirányításĺ rendszer műkiidése

3./ A nemzeti szabvźny a|apján a vállalatok, intézmények kiépíthetik saját minőségirĺínyítási
(minőségbiztosítási) ľendszerüket és lehetőséget szerezhetnekannak fiiggetten, narmaĺit ľel
általi tanúsításfua(minősítésére). A szabvźnyannak éľtékelésére lehet hášznźůni,hogy képes.
e a szervezet te|jesítenÍ az üryfélĺ, jogszabáIyi és egyéb szabáiyoző ktivetelménýeket, va-
lamint saját követelményeit.

A 2008. óta mtĺködtetett minőségirányítási ľendszeľiink átfogia aHivatal teljes tevékenységi
kĺirét, amelynek kialakításakoľ azonosítottuk főbb folyamatainkat, azok sorrendjét es kapcsj-
lódásait, meghatźroztuk a folyamatok mfüödtetéséhez szfüséges eľőfoľľásokat és követelmé-
nyeket. Jelenleg 54 folyamat kerĹilt szabźtlyozásľa, melyeket ellenőľzĹink, figyelemmel kíséľ-
jfü, és ennek eredményeit felhasználjuk a folyamatok tökéletesítéséhez.

A Mĺnőségĺrányításĺ ľendszeľ alapján naryon fontos vĺsszaje|zéseket kapunk a Hivatal
műkiĺdésérő|, az ügyfelek, a dolgozók és a képvĺselők véleményéľől, melyeket ĺryekszůink
beépíteni a Hivatal munkájába.Ezért a minőségiľányításĺ rendszer méréseÍt,óiemzéseĺt
az iigĺfé| elégedettség méľés eľedményét, és nem utolsó sorban a képviselői elégedett.
ségméľés eredményeit részletesen Ísmeľtetem a ktivetkezőkben.

A 2013. évi üryféIelégedettség.méľés soľán ZOl3-ban 140 db kitöltött kéľdőív érkezett a
gYűjtőIád?kba. A mérés fĺĺbb megállapításai:

a Hĺvatal üryfélfogadásĺ rendj ét az ügĺfelek megszokták, az e|őző évek tendenciájával
ellentétben, 20l3.ra pedĺg negatív észrevétel nem éľkezett.



- a Hĺvata| tájékoztatásĺ tevékenységét i|letően 20Í2. évben a kérdőívet kitt'ttő ügyfelek.
nek 907o.a nyilatkozott űlg, hogy megfelelőnek tartja a hĺvatal eziráł,nyű eľőfeszítéseit,
2013. évre pedig ezazarány 96oÁ-ranőtt.

- Az elektronikus tigyintézés kérdésében 2013. évben jelentós vźitozás nem következettbe. A
20|f. évi adatokat tlsszehason]ítvaa20I3. évi adatokkal|źúhatő, hogy a Yagyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosztźiy, azIgazgatźtsi Iroda és az Anyakönyvi iroda tigýľeleĺ esetében a
legmagasabb az elektronikus ügyintézésre vonatkozó igény. A Családtĺĺmogatási Iľoda és az
Adóügyi Iľoda kliellsei ttibbségéberl továbbra sem [uclnak vagy nem akamak e|szakadni az
iigyintézőkkelvalószemélyesta|źt|kozástő|.

- 2010-201-3. köz<jtt 32 %o-rőI45 %oła emelkedett azoĺ ügyfelek száĺna, akiket azonnal foga-
dott a Hivatal, 29 %o-rő|9 %o-ra csiikkent azon tigyfe|ek szźtma, akiket 30 percen túl fogadott a
Hivatal.

Mfu az első kérdőíves felméľés őtaváItozatlan formában kérdeztink ráazugyetintéző hivatali
munkaüáľs udvaľiasságźtra, érthetőségére, segítőkészségére és szakszerĹĺségére (szakmai tudá-
sfua), az tigyfeleknek 1-tő1 5-ig kell osztá|yzatot adniuk. Az a|ábbiakban a hivatali átlagérté-
keket látjuk.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

osztá|yozza 1.tő| 5-ig az onnel fog|alkozó személy...

48s, .l,1,.ťi-8'..|ł

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

3'gl
,.,4r;8r

., 4;g

szakmai tudását 3,9 n.a. 4,85 4,77 4,82 4r91

A 20|3. évi adatokat ö,sszehasonlíwa a koľábbi évek adataival megállapíthatő, hogy minde-
gyik kérdés esetén 2013. évľe fejlődés mutatható ki, ugyanakkoľ javítandónak a riivĺdebb
várakozásĺ időt' tiibb üryĺntézőt, kultuľáltabb üryfélfogadĺí helyĺségekkel kapcsolatos
igényeket foga|maztálk meg az üryfelek.

A Polgĺáľmesteri Hivatal 2008 őta méľi a képviselők elégedettségét, a kérdőívet 15 egyéni
képviselőnek, továbbá 14 külső bizottsági tagnak bocsátottuk a rendelkezésére, a vĺsszaéľke.

L7

tekintve avéttakozási idő a közvet alakult idén:
too%

80%

60%

40%

20%

o%

B Azonnal fogadtak

I 30 percen be|Ü| fogadtak

ffi 30 percen tú| fogadtak

t Ma nem fogadtak
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zett kérdłjívek száma 16, ez a váIaszadétsra felkéľt képviselők fele, ebből 7 képviselő és 8
külső bizottsági tag. A váIaszadási hajlandóság sajnos évről évre alacsonyabb' z}II-ben 25
kitöltdtt kérdőíwel, 20L2-ben 2 1 kitöltött kérdőíwel rendelkezÍiink.

Elsőként a Polgáľmesteri Hivatal munkájaról és munkatiĺľsairól szerzett ismeretekľe kérdezń
a kéľdőív. A vźl|tozás iránya várható volt, hiszen a20ll. évi mérés még viszonylag friss kép-
viselő-testiiletet talált, akik az azőta e|te|t időszakban elmélyítették ismereteiket a Hivatal
munkájaró|. Ezze| egyĹitt az átfogő ismeľetekkel ľendelkező képvise|ők aránya nęm éri eL az
egyhaľmadot, bár évről-éwe emelkedik azon képviselők aránya, akik egyľe jobban megisme-
rik a Hivatal munkáját. A Hivatal munkáját felületesen ismerő képviselők arźnyafO|3. évte
meglepően magas' a tavalyi 5%o-tő| |9Yo-ta emelkedett, ennek egyik oka lehet, hogy a bizott-
ságok külsős tagiai közĺitt néhríny váItozźs töľtént az e|mu|tévben.
A munkataľsakkal való kapcsolatok és ismeretekre vonatkozó kéľdésre adott válaszok alapjĺĺn
azon képviselők aĺlánya, akik viszonylag sok köztisztviselőt ismemek 2013. évben 44 o/o-ra

cstikkent, miközben 20|3. éwe 3 %-a1nĺivekedett azok aránya, akik szinte mindenkiveltalál-
koztak már. Ennek oka lehet az e|őző kérdésnél mĺír említett tapaszta|atszerzés, mźsészt a
Hivatal munkatarsi körében jel|emző eľőteljesebb fluktuáció, mely a korábbiakban ismertetés-
ľe került, valamint amát említett bizottságok külsős tagjai sorában bekcivetkező változások.

Mind a Hivataltevékenységének, mind maguknakahivatali munkatáľsaknak a megismeľéséľe
külön is lehetőséget teľemtett a Hivatal 2012. év I. negyedévében képvĺselői nyíIt nap keľe.
tében (melynek keretei kĺizött a képviselők mind a hivatal munkatáĺsait, mind a főbb folya-
matokba betekintést nyerhettek), azonban ez a renďezvény a fenti adatsor a|apján nem gene-
rált további kedvező változásokat.

A képviselő.testületi, bizottságĺ munka szervezóse, az e|őterjesztések színvonala témakĺjr-
ében 6 á||ítást fogalmaztunk meg. A legjobb eľedmény idén a képviselők munkájának segí-
tésében, támogatásálban a Hivatal munkatáľsai felkészültek, valamint a Hivatal munka.
táľsaĺ udvaľiasak és segítőkészek kéľdés kapcsán szĺiletett. A képviselłik 44%o-a egyetér-
tett, további 56 oÁ-a többé-kevésbé egyetéľtet|azza| az á||ítással, hogy a Hivatal munkatarsai
felkészültek. A képviselők 81 Yo-a egyetértett, további t Yo-atöbbé-kevésbé egyetértett azza|,
hogy a Hivatal munkatĺíľsai udvaľiasak és segítőkészek (tavalyi évben a legjobb eredmény a
testületĺ munka szewezésének pontossága kapcsiĺn született, a képviselők 57oÁ-a egyértel-
miíen, további 38Yo-a tĺibbé-kevésbé egyetéľtett ezze| az á||itással, 2013. évben ez a száza|é-
kos arlíny 36Yo és 57%o-ravéůtozott).

Az e|őterjesztések kapcsán a legmegosztőbb źů|ítás atava|yi évhez hasonlóan 20l3-banís ,,az
előteľjesztések ryakľan késve keľĺilnek a döntéshozők e|é', állítás vo|t, az en:e adott véia-
szokat szemlélteti az a|ábbi điagľam:

Az e|őteľjesztések ryakľan késve keľü|nek a
dtintéshoz ők e|é f013

lnkább..ném
értek egyet

3te/a
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A kérdőíven szereplő másik hĺĺrom, előteľjesztésekkel kapcsolatos állításra adott válaszokaz
alábbi tábIźzatb an kerĹiltek ĺj s szesítésre :

Az adatok a|apjźn úgy tűnik, a képviselők többsége az előteľjesztések tartalmáva|, sżĺnvoňä-
lával elégeđett, azonban a kutatás eredményei szerint 20|3. évben kevésbé elégedettek a kép-
viselők az előterjesztésekkel a2012. évi eľedményhezképest, nĺjvekedtek aziĺlkább nęm éľt
egyet válaszok. Az előterjesztések szerkezeti felépítése 20|3. május végétől módosításra ke-
rült a még áttekinthetőbb és infoľmatívabb követelményeket szem előtt tatva,2014. évben
reméljiik, hogy ez a jobbító szándéka gyakorlatban aképviselők vá|aszain is érezhető lesz.

A képviselői munka támogatása, segítése kapcsán 7 je||emzőrő|, á|lításről kértiik a képvise-
lők véleményét (segítőkész, gyors' szakszeru, infoľmatív, kiszźmíthatat|an, indokolatlanul
késlekedő, nem kellően együttmfüödő)' A legiobb eredményt 2O|3. évben és2O|2. évben is
a segítőkészségnél kapta a Hivata|, ellentmondó képviselő idén csak 1 akadt. A dobogó má-
sodik fokín atavalyi és az idei évben is a szakszeľĹĺség végzett, a képvĺselők 44o/o-a teljes
egészében, 50o/o-a ľészben egĺetértett azza|, hog;r a képviselői munka támogatásálban a
Hĺvatal szakszeľĺĺ, ellentmondó képviselő itt is csak 1 akadt. A negatív jellemzők esetében
a viszonylag legnagyobb eryetéľtéssel mind tava|y, mind idén az,,indokolatlanul késlekedő''
je|ző ta|źt|kozott, de ez esetben is mindĺisszesen 3 képviselő számolt be elégedetlenségről.
Ezze| cisszefiigg a gyoľsaság kapcsán elnyeľt viszonylag kedvezőtlen osztá|yzat, a képviselők
25 %o-a (tavalyi évben |9%-a) szerint ezillkább nem jellemző aHivata|tálmogatőimunkájaľa.
A képviselők kĺizel 90 %o-a szeľint a hivatal egyĹittmfüĺidő.

Akoztisztviselők hozzaa||ását, általános megítélését mutatja aza|ábbitáb\źľ:at

A munkataľsak felkészĹiltségének aľánya atava|yi évhez képest nem mutat jelentős eltérést. A
képviselők 100Yo.a elégedett a felkészültséggel. A munkataľsak udvariasságával és segítő-

alaposat infoľmatí- 33% 47% 20% 0%

áttekĺnthetőek 40% 47%

színvonalasak 21% 64%

A Hivatal munkatársai felké. 44% 56% 0% 0%
szültek

A Hivatal munkataľsai udva- 8I% 19% 0% O%

A Hivatal munkatáľsai nem 6% |9% 50% 25%
elég ĺinállóak

Aköztiszťviselőkpazarlóan 0% 0% 53% 47%
bánnak az adőfizetok pérué-
vel
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készségének arźnya a tava|yi adatsoľhoz képest pozitív irányba vń|tozott, a képviselők
I00%o-a pozitívan nyilatkozott ezenkérdés során. 

_

A Hivatal munkatáľsainak <inállóságétvalkapcsolatbanmát aZOII.évi kutatáskor is megemlí-
tette néhiíny képviselő, hogy véleménye szeľint a Hivatal hatékonyság át, a szo|gáltatás- szín-
vonalát akonisztĺiselők ĺjnállóbb munkavégzésével lehetne serkeńteni, 20|2. evben a képvi-
selők 5Yo-a éľtett egyet ésZlYo-ainkább egyetértett azza|,hogy a munkatársak nęm eleg dnal-
Iőak,2013. évrę ez az adatsor jelentős fejlődést mutat.

Apazar|ásra vonatkozó kéľdésné| atava|yi387o-os és az idei S3Yo-osbizonytalankodó képvi-
selő még mindig soknak tiĺnik, bár azarlínyok lassú fejlődést mutatnak.

osszességében a kiiztÍsztviselők áItalános megítélése javult a 2012. év eredményeihez ké-
pest.

A Hivatal általános megítélésének minősítése sorĺín olyan kérdésekľe kerestfü a vá|aszt'
amelynek megválaszolása során a képviselő a személye s tapaszta|atokon túl a kĺirnyezetéből,
választókörzetébő| nyerhető impulzusokľa a|apozott. Ennek eredménye it az a|ábbi táb|ázat
mutatja be:

Az adatokbő|látszik, hogy mint a tavalyi é'bäń
képviselők szeľĺnt eľőssége a Hivatalnak, hasonlóan kedvezo ňolemeny a gazdáIkodás
fegyelmezettségével és átlrźúhatőságźtva| kapcsolatban, mely eređmény ;avílt 2O|2. évhez
képest.

A válaszok ĺisszesítése a|apjan megállapítható, hogy a Hivata| minden igyekezete ellenére
valamilyen oknál fogva a képviselőkben a Hivatal điakános megítélésén ďeg mindig van mitjavítani annak ellenére, hogy a válaszok szeľint a képviselők köľnyezetebenžlok joňbáľa elé-
gedettek a Hivatal munkájával kérdésre adott válasżok ańnyajavult 2012. evi eredmenyhez
képest.

A Hivatal ügyintézési gyakorlatĺáľa, illetve a jőzsetu-árosiak véleményéľe utaló kérdéseket
érdemes az igyfé|elégedettség-méréssel ö,sszevetni. Úgy trĺnik, hogy a képviselők által in.
terpretáůt kép valamivel kedvezőt|enebb, mĺnt amiľől maguk u"'ĺiryľ"l.k beszámolnak.
Az eltéľés oka valószínűleg az, hogy a képviselőket éľtelemszerĹĺen többszĺir keresik fę| azok
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A Hivatal fegyelmezetten hajtja
végre az önkormányzati dĺjntése-
ket.

38% 56% 0% 6%

Gyakľan panaszkodnak a Hivatal-
ra a jőzsefvĺáľosiak

t2% r9% 50%

47%

t9%

r9%

A Hivatalban azligyintézés lassú
és nehézkes

t3% z0% 20%

A v áilasztőkör zetemb en/ köľnye-
zetemben élők jobbráľa elégedet-
tek a Hivatal munkájával

t2% 69% 0%

A Hivatal gazđáIkodása fegyel-
mezett és át|áthatő

44% 44% 12Yo 0o/"



a józsefuarosiak, akiknek valamilyen gondjuk akadt pl. a hivatali ügyintézés során. Ezzel
egyĹitt eÍÍe az ada'ľv érdemes odafrgyelni, és továbbľa is erőfeszítéseket kell tennünk u ugy-
intézési munka hatékonysága, az ugyťélbarźúhivatal megteremtése érdekében.

Arra a kérdésľe, hogy érzékel változást az e|ózó felmérés/megvá|asztésa óta a Polgármesteľi
Hivatal munkájában, a képviselők abszolút pozitív vá|asztadtak, egyetlen képviselő sem vála-
szolta azt, hogy romlott volna a Hivatal teljesítménye vagy a końmunikacio a Hivatal és a
testület kozott. A teljesítmény javulását37yo-uk, a kommunikáció javu|ását t3%-l;n- je|ezte.

A korábbi képviselői elégedettségméréssel összefi.iggésben keľtilt kialakításra a Képviselői
Iroda annak érdekében, hogy megfelelő munkakomyezetet biztosítsunk az ĺinkormányzati
képviselők és a külső bizottsági tagok szźtmára. AzIroda tĺĺbb helyiségből á||, az előtérben
képviselői refeľens fogadja az ügyfeleket, feladata továbbá a képvišelőř e' u Hivatal közĺitti
iratforgalom és az egycsatoľnás kommunikáció biztosítása. Az Irodában wifi segítségével
csatlakozhatnak a képviselők a belső háIőzathoz, továbbá külön helyiségben lehetĺĺséfvan
megbeszélések, fogadóóľĺĺk tartástra. A válaszokból úgy ttĺnik, a kéiviselők megszoktlík és
ciľiilnek a Képviselői Iľoda kialakításának, az Iroda által nyújtott szo|gá|tatásoknák, azIroda
|źthatőanbeváltottaahozzáfrlzottreményeket.

Az idei felméľés nyomán azoĺlna|ibeavatkozást igénylő teľület, pľobléma, jelenség nem mu-
tatkozotĺ. A képviselők látjĺík és elismerik a Hivatal vezetésének a hatékonýság javítása érde-
kében tett erőfeszítéseit. A képviselői nyílt nap atava|yiévben nem érte el á ru"ant hatást, így
a nyílt nap megtaľtása helyett javasolt a Hivatal általános tevékenysé gérol aképviselőket idő-
ľől-időre tźtjékoztatni, mely várhatőan még tovább mélyíti a kepviselok és a Hivatal kcizötti
kapcsolatot.

A hivatalĺ folyamatok belső auditáůńsa sajátos formája a szolgá|tatás minőség e vizsgáIatá-
nak. A módszer lényege, hogy a szervezet saját munkJtĺĺrsai 

"gý 
altuluľ anapi-gyakoilatban

nem alkalmazott e|jańst a helyszínen és Ĺigyiratok áttanulmrĺnyozásélval viźsgáinak át egy
tőlfü fiiggetlen szervezeti egységnél. A belső audit során megvizsgáljfü a dokum entźit e|jĺras
és a napi gyakorlat közĺjtti összhangot, és javaslatokat fogalńa,ouk-^"g akár a szabályőzź1.,
akar a gyakorlat megvá|toztatásźra, amennyiben az a ,,o|gáttatź,s minősěgének javítás i e,a"-
kében célszerűnek tiĺnik. Idén 15 e|járás auditá|ásata keľĹift soľ, 60 belső áuditoľral ľendelke-
zikaHivatal. A belső auditoľok frbb hiányosságokat egyik eljáľásnál sem állapítottak meg.

2013. szeptemberében lezajlott a Polgáľmesteľi Hivatal kĺilső auditálása, az auditźůást az
InterCeľt Minősítő és Tanúsító Kft. végezte el. A külső auditoľok megvizsgálták a minőség-
irányítással kapcsolatos vďamennyi dokumenfumot, valamint néhĺíny 

"gyěu 
eljráľást is. ,{z

auditálás eredménye szerint szervezettink źita| bevezetett és működtetett minőségirányítási
rendszer teljes mértékben megfelel az MSZ EN Iso 9O0|:20O9 szabvlánynak , igy-a tanúsít-
vány kiállításľa keľĹilt.
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Éľtékelésem szeľint a Hivatal 2O|3-banis jóI megfelelt a vele szemben tátmasztottkövetel-
ményeknek. A hivatali munka jó szakmai színvonalon, az elvártak szerint műktidik. Mindez
természetesen közel sem jelenti azt,hogyźrzon ne lehetne, sőt ne kellene javítani.

Ilyen _ minđenképp javítandĺi terĺilet, az ugyintézési hataridők betartás a. Ezena téren ese-
tenként vannak elmarađások. Ide tartozika képviselői kérdések hatĺáľidőben töľténő megvála-
szolásĺĺnak kötelezettsége is, melyen mindenképp javítani fogunk.

Rendszer szintíÍ hĺbának taľtom, és működési zavarokat okoz, a Hivata| egyes szervezeti
egységei, vagy a Hivatal, és az önkotmźnyzat egyéb munka szervezetei (gazdasági taľsasá-
gok, intézmények stb.) közötti információ hiány. Énnek megsziintetéséľe egyrészt az eddigi-
nél tĺjbb információt, ađatbázist helyeziink el a belső s,amĺtogepes hilőÁt mindenki által
ltoz-źÍérhető meghajtóján (T meghajtó), továbbá ismét bevezettem a kéthetenkénti iľodaveze-
tői közĺis értekez|eteket, melyek egyik célja (a beszámoltatás mellett) a Hivatalban zajlő mun-ka-infoľmációk minél szélesebb köľben való terjesztése.Itt térek ki arra, hogy a Hivatali
SZMSZ-ben biztosítottak szerint ismételten két a|jegyzí| végezmunkát a hivatalban, ennek főindoka a közterületi hatósági intézkedések osszähangohsá a Hivatal, és az önkoľmĺányzat
egyéb szeľvei, valamint más hatóságok között.

Tapasztalataim szeľint az eddiginéI naryobb hangsúlyt kell helyezni a köztisztviselők
folyamatos képzéséľe.

Másrészt _ amint azt a te|jesítményéľtékelésről sző|ő részben érintette ffi -, dHivatal munka-
végzéséhez, teljesítményének m&éséhezkapcsolódó új infoľmatikai rendsźer, valamint a jogi
kömyezet megváitozása jó lehetőséget teremt aoa, hogy rendszerbe foghlĹassuk mindazt,
ami a kiiztĺsztvÍselők motiváIásáva|, fejlesztésével, kéltésével, éľtékelřsével kapcsolatos.Egy miĺködőképes osztonző rendszer fe|á||ítasát elenledhetetleniil szfüségesnek taľtok a
munkaerő megtaÍtasához _ mely jelenleg kľitikus pontjň fehdatellátásnak _]e, unno,, hogy
:gy 

_ akozigazgatás sajátos rendszeľen belül _ rugalmas, hatékony, kimagasíó teljesítméffi
képes szervezetet alakíthassunk ki, melynek munkatrírsai motiváitak, é; teljesíiményukĹel
ho zzáj aru|nak Józsęfu líľo s fej lődéséhez.

Ahogy aztmár koľábban je|eztem, azideiévben aĘivata| SZMSZ-ével felĹilvizs gáiatrakeľtil-
tek az egyes szewezeti egységek ügyrendjei, valamint az egyes munkakcjrökbe taľtozó fe?ada-
tok. A munkaköľ leírások tartalmi és foľmai módosításokon estek át, többek kozottbekeľültek
akĺnisztviselőkkel szemben támasztott szakmai és kompetencia kcĺvetelmények is. Terveink
szerint _ a Korm. ľendelet szźndékáva| egyezően _ a munkaköri leíráson és a ténylegesen
végzetĺfeladatokon alapuló teljesítményértékelés teľemtene alapot az osztotuő- és tovább-
képzési rendszer kialakításához, és nem utolsó sorban a számonkérés intézményesítéséhez.
Teľmészetesen ahhoz,.llogy ezegy jól műkĺidő, cé|jźúbetöltő és kiszámítható renđśzer legyen,
anyagi források is szfüségesek nem csak a jutalmazástés az illetményeket tekinfue, hanem az
e|válrt teljesítményhez szfüséges feltételek megteremtéséhez is (pl. továbbkepzés előíľása,
támogatása). Motiválnĺ csak rĺry lehet, ha kĺhivást jelentő, uryanakkor eléľhető teljesít.
ményt váľunk eI, és a kiĺztisztvĺselő bÍztos lehet beňn e, hogy_az elváľás teljesítése esetén
számíthat ľá, hogy kĺemelik akáľ anyagilag, akáľ eryéĺ módon. Ennek elmaradása esetén
éppen e||enkező hatást éľiink el, azazđemotiv7ljuk muni<atĺírsunkat. Ugyane z ahatásakkor is,amikor a teljesítménykövetelmények nem jól, nem egyértelműen vannak kiťuzve, esetleg
olyan eléľhetetlen elvaľásokkal szembesiil a munkatiĺľ.,ĺogy inkább meg sem prőbáIjaelémi



azt, inkább távozik a szervezetből. Mindez következhet a képességeket meghaladó feladatok-
ból, a tűIzott leteľheltségből vagy a munkaidő, tulórák és a ńagánélet, csalíđi kötelezettségek
összeegyeztethetetlenségéből' továbbá nem utolsó sorban az i||etmények közötti feszültseg-
ből. A fluktuációs számadatok mutatják, hogy idén havonta átlagosan 3 fő lépett ki Hivata-
lunktól, ami mint mutatószám a dolgozói elégedettséget (elégedetĺenséget) minősíti, ugyanak-
kor a munkavégzésre is karos hatással van' hiszen a gyakori személyi v á|tozások tovább nĺi-
velik a maradók terheit. Meggyőződésem' hogy a munkatarsak nagy többsége büszke aľra,
hogy olyan kerületéľt tevékenykedhetĹink, mely napról napľa fejlődik, és további fejtesztése-
ket teruez. Mulůálta|'óként pedig azt val\om, hogy - mivel az ezzeljaró megnövekedett fela-
datokat emberi erőhajtja végre -, a Hivatattól etvárt te|jesítmény--"guut.ósításához elen.
gedhetetlenül fontos a humán erőfoľľással való megfelelő gazdáIkodás, és mivel speciáli-
san embeľi tényezoń| van szó, motiválásuk, és a munkáltatói gondoskodás nem Ĺanya-
golható el, sőt, ez a koľszerÍĺ, jót műktidő munkahely ľésze.

Mĺndezek miatt a 2014. évi költségvetés tervezése során javasolni fogom a Képvise|ő-
testÍiletnek, hory a jutalmazás, a továbbképzés, valamint az illetmények rendezése cél.
jábóI határozzon meg egr olyan keľettisszeget, mellyel a fentĺ etképzelések megvalósítha.
tók. Javasolnĺ fogom továbbá a hĺvatali |étszám ľendezését munkaszervezési okokból,
tekintettel aľra, hogy a beszámolóban kimutatottak a|apjan a feladatel|źtás ajelenlegi lét-
szátmma| csak a minőség romlásával és a fluktuáció további nĺlvekedésévelvalósítható ňeg, a
cél pedig a fejlődés és az elköte|ezettköztisztviselők foglalkoztatása.

Itt említem meg a Hivatalunk által benyujtott ÁRoP-3.A.2.20l3-20t3-0023 kódszámú
,,Szervezeti reformok a Jőzsefvźrosi onkormányzatnál|,, pá|yńzatot, melyet Kozigazgatási
Reform Programok Irányítő Hatóságának vezetíĺje 39.966.900,. Ft össze gti támogátasľa eľ-
demesnek ítélt.

A p áIy źnatban m e gv aI ó s ítan d ĺó intézked és ĺ teľii letek az alábbiak:
o korábbi szewezetfejlesztési páIyazatban vźů|a\t és megvalósított intézkedések felül-

vizsgáIata,
. az önkoľmányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban atźlmogatő infrastruktura és a

szeľződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint akiszewezett és kiszeľvezhető ĺin-
kormányzati feladatok felülvizsgálata az új felada|ellátási rendszeren, Intézményi
struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgá|atą átszewezése, a
gazdastryi táľsaságok tevékenységeinek hatékonyabb mfüödésére inányul ő szervezeti
javaslatok kidolgozása és megvalósítása,

o fenntarthatő gazdá|kodás és kciltségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukťuľá-
lis változtatások, ezze| tisszeftiggésben az onkormanyzat rtivid- és ktizépávu kciltség-
vetési helyzetének, ťlnanszírozási stľuktuľájának éľtékelése, valamint a költségcsök-
kentés, hatékonyságncivelés ľĺ!vid' kozép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájanak
kidolgozása,

o önkoľmźnyzati fenntaľtásbavagy műkĺidtetésben álló intézmények -ktilönĺjsen közne-
velési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel,
illetve az önkoľmáĺyzat áIta| Ílzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkezteiési fe-
ladatokat ellátó intézményekkel _ kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozźsi modell
kidolgozása,

o a települési kĺizszolgáltatások ĺlsszehango|ása az állampolgrĺľi szempontok figyelembe
vételével a nem önkoľmányz ati szo|gá|tatrĺsnyujtók bevonásával,

o a lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a kozszo|gáltatásokkal kap-
csolatos elégedettségľől és felmerĹitő igényekľől (minimum 2 alkalommal),
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. az önkormányzati feladatok źúa|akitása által érintett szakmai és tĺímogató folyamatok
felülvizsgálata, tĄtaszewezése, a kapcsoló dő szervezeti szabályok felülvizs gź,Iatu, há-
rom kiválasztott folyamat átszervezése, optimali zálása'

. az ĺinkoľmányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgáľmesteľi hivatalok és a
települések intézményei jelentősebb foglalkoztatói human erőfoĺľás kapacitásgazđá|-
kodásának, a munkatłáľsak munkakĺiri és szervezeti besorolásának, illeszkedéséńek fe-
lül vizs gálat a, átszerv ezése,

o a kidolgozotthatékonyságnövelő intézkedések megvalósításanak folyamatos, a pľojekt
teljes időtartaméú átívelĺĺ nyomon követése, szakért(ji támogatás biztosítása.

A projekt kęľetében az önkoľményzati ingatlan nyilvántartási, valamint az építésiigyi, építé-
szeti feladatellátás könnyítése éľdekében bruttó 3.937.000 Ft éľtékben szoftverbeszérzésie is
sor keľül.

A projekt megvalósításkezdő dáfuma 20|3. november 01. A projekt fizikai befejezésének (az
utolsó projekttevékenység ťlzikaiteljesítése) legkésőbbi időpontja 2014. december 31., amely
hatlíridőig a pľojekt valamennyi tevékenységének meg kell valósulni.

Apályazattal megvalósítandó cé| az Önkoľmanyzatintézményrenđszerének, va|amint a Pol-
gáľmesteri Hivatalnak a szewezetfej lesztése uniós forrásból.

Kérem atisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről
szóló besziĺmolót vitassa meg és fogadja el. 

1

Budapest, zĺl3.december 9. /') ' (, (
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