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Humánszolgáltatási Bizottság v é|emény ezi

Határozati javas|at abizottsálg szátmára: -

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e|őterjesz-
tés megtĺírgya|áséi

Budapest Józsefvárosi onkoľm ányzat
Képvĺselő-testiilete számára

. Tisztelt Képviselő.testiilet!

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmán yzat azÁllamreform operatÍv Prog-
ram (AROP) ,,A polgáľmesteľi hivata|ok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi ľégió-
ban', tárgyű kiírás keretében 2009. januélrjélban sikeľesen nyújtotta be ,Á Józsefuáľosi Pol-
gármesteri Hivatal szervezetfejlesztése'' c. pát\yázatáú a vÁľl Kht. fe|é, a pźtlĺyánat alapjĺán
49.500.000 Ft vissza nem téľítendo támogatźtsban részesíj|t. Az onkoľmányzaI apáiyőzatában
foglaltak megvalósítására szo|gáł|ő projektet 2009. fipri|isában megkezdte,.a pá|yázat elszámo-.,.
lása megtöľtént. A szervezetfejlesztési pľojekt keľetében szervezetfejlesztésijavaslatok kidol-
gozására, bevezetésének támogatására" a szervęzetfejlesztési lépések nyomon követésére,
szakéľtői tevékenység e||óúásra, a munkatłáľsak képzésére, szerzódésnyilvántaľtó ügykövető
ľendszer szoftver szźú|ítasíra a Contľol'l Holding Tanácsadó Zrt, nyerte e|'amegbízást;a:meg; '
bízási díj összege 44.500e Ft. volt. A szerződés alapján a Contľoll ZÍt. á|ta| elvégzett szakértői
szolgáltatlĺsok a projekt időszaka a|att végzett tanácsadói munką illetve az annak nyomán, a
teljesítés dokumentumaként benyújtoff íľásos szakéĺői anyagok a|apján áttekintésre keriillt, ez
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a|apjźn az e|végzett munka nem keľiilt teljes|ĺöľÍĺen elfogadásrą a 44.500ę Ft. összegről kiállí-
tott számla alapjźn a ťlzetési kötelezettségének csak részben,23.735.250 Ft. erejéig tett eleget
Önkormányzatunk, a fennmaľad ő 20.764.750 Ft. nem keriilt aZrt. részérę megfizetésre.

A Contľoll Zrt. á|ta|.benyijtott, de el nem fogadott szakértői munka kiváltásáľa az onkor-
mányzatÍýabb kĹilső paľtneľt _ a projekt befejezéséľe ľendelkezésre źi|'ő rövid időre tekintettel
_ nem vett igénybe, a Hivatal kiiztisztviselői részvételéve| AROP munkacsopoľtokat alakított'
amelyek a projekt sikeres. |ezfuásálhoz szükséges feladatokat külső szakéľtő igénybevétele
nélkti| fejezték be, illetőleg végezték el.

Tekintettel arra, hogy a.Cońtľoll Zrt. az tita|a sze;rzodésszerűnek taľtott teljesítés ellenértékét
k(ivetelte és az onkorményzat ellen megbízási díj megťrzetése iránt peres e|jźĺrást indított. A
per jelenleg is folyamatban 'van' azonban a peres eljárás során a Contľoll Zrt. aper |eztrtsa, az
egyezségi megá|lapodás érdelĺoben tĺárgyalásokat kezdeményezett, melynek eľedményei alap-
ján megegyezésre nyílik lehetőség. A peres eljárás soľán a felek közösen keľesték azokat a
lehetőségeket, amelyek a peľen kíviili megegyezés békés megoldását szorga|maztétk. Az e|-
mlilt hónapokban több egyeztetésre keriilt soľ, melyek azt a cé|t szo|gá|tálk, hogy felek keres-
.sék meg ązt az optimáIis áltrapotot amely egy elhrizódó peres eljáľással szemben egy korrekt'
mindkét fé| számáła elégedettséget biztosító folyamatot zfu |e. Azegyezségi ajánlat szerint
az Önkoľmányzat aContľoll Zrt. részérę 5.000.000 Ft összeget meg'ťtzet, a Controll Zrt. pedig
2013. február végéig minimum 40 fo belső auditori képzését, a hivatali appaľátus minőségiľá-
nyítási oktatását, valamint a szerződés nyilvántaľtó rendszeľ fej|esztését e|végzi. A megegye-
zés összege azon a|apu|, hogy azoknéú a tételeknél, melyekné| ez szakmailag |ehetséges, az
onkormányzat a megegyezés érdekében kompromisszumot köt.

Az egyezs,égi ajánlatban'szeľeplő felaclatok elvégzése 2013. évben az egyezséglől ftiggetleniil
is szĹikségessé válnak. A szetzodésnyilvántartó rendszeľ fejlesztéséľe a bevezetése óta eltelt
időszakban számos felhasználói igény merĹilt fel. A ťelhasználók észľevételit, igényeit össze-
gytĺjtve rendszerezte és összesítette a Hivatal a fejlesztési igényeket, melyek mindegyikének
e|végzésétvá||a|taaZrt. A szerződés nyi|vántaľtó ľendszer mĹiködtetésénektapaszta|atai alap-
ján az onkoľmányzatnak egyrészt garanciállis igénye van a program koľrekciójára" de az on-
kormźnyzatnak vannak lényeges továbbfejlesztési igényei is, amit a Contľoll Zrt. a megegye-
zés keľetében további elienszolgáltatás nélkĹil telj esít.

A ISo szabvány 2008. évi bevezetésekor mintegy 70 munkatárs részesĹilt auditor képzésben,
közĺiliik je|enleg 34 fo dolgozik még a Hivatalban. A Hivatal 2012. évi kiilső auditálásakor az
auditálást végző Kft. javasolta a belső auclitoľok továbbképzését. A hivatali feladatok ellátása
és a dolgozói leteľheltség enyhítése éľdekében optimálisan fo|yamatosan 40 fő auditoľ szám
fenntartiása célszeriĺnek mutatkozik. A hivatali folyamatok belső auditálása sajátos foľmája a
szolgáltatás minőség vizsgéiatának, a módszeľ lényege, hogy a szętvezet saját munkatĺársai
egy általuk a napi gyakorlatban nem alkalmazott e|jétést a helyszínen és ügyiľatok ělttanul.mér
nyozásźna|.vizsgálnak źú egy tőlĺik fiigget|en szervezeti egységnél. A belső audit során meg-
vizsgáIjźil< a dokumenŁ{l1 .eljárás és a napi gyakorlat közötti összhangot, és javaslatoką1 fogal-
maznak meg akár a szabéůyozős, akár a gyakoľlat megváůtoztatátsárą amennyiben az a szol-
gá|tatis minőségének j avítĺsa éľdekében célszeľűnek tĹĺnik.

z! képviselő-testület hatáskiire az otv.2. $-ában foglaltakon alapul.

Javasolom a határ ozatij avaslat el fogadását.



Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. engedélyezi aFovárosi Töľvényszék e|ott folyamatban |évő f2.G.4I.651120Il. ügyszámú

peľben peres egyezség megkötését azza|,hogy az onkoľmányzat źita| Íizetęndő összeg az

5.000 e Ft-oĹ nem haladhatja meg és nrinden egyéb költség _ peľköltség, illeték, további
teljesítés vonatkozásában felmeľülő költségek, stb _ a felperest terheli. Az egyezségrészét
képezi, hogy a Contľoll Zrt. a Polgáľmesteri Hivatallal egyeztetve e|végzi minimum 40 fo
munkatárs belső auditori képzését, a hivatali apparáfus minőségirányítási oktatását, vala-
mint az Önkormányzatta| egyeztetett igények szerint a szeruódés nyilvántaľtó ľendszer fej-

lesztését. Az egyezség megkötése esetén az onkormányzat a fellebbezési jogáról lemond.

2. Ahatározat 1. pontjánakfedezetéu| a I220I-03 cím dologi e|oirányzatőnak 2.000 e Ft ö,sz-

szegu maradványáľ- és az épitményadő bevételi többletet 3.000 e Ft összegig jelöli meg.

3. az onkormányzatbevételi közhatalmi bevételek _ építményadó _ eloirźnyzatéŃ 3.000,0 e

Ft-tal megemeli, ezze| egyidejíĺleg a kiadás 11108-02 cím mĺiködésre átadott pénzeszkőz
ét||amhánaľtáson belĹilľe, ezen beltil saját költségvetési szervek felĹigyeleti miikiidési tá-
mogatása e|óirányzatźúvgyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal tĺámogatása

címen.

4. aPo|gármesteľi Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek mÍĺktj-

dési felĹigyeleti szeľvi támogatása eLoirányzatált 3.000,0 e Ft-tal, és a kiadás 1220|-03 cim
dologi e|óirényzatéú ugyan ezen összeggel megemeli a Control| Zrt. perbeli egyezsége cí-
men.

5. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltakat az önkoľmétnyzat költségvetéséről
szóló ľendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Haĺíľidő: pont esetében a22.G.4l.65|/20|1. Ĺigyszámú peľes eljárás soron következő tźrgya|źsa.
2.-4. pont esetében 2012. december 06.
5. pont esetében kiiltségvetési ľendelet következő módosíüása

.Ą diintés végľebajtásátvégző szervezeti egység: Jegzői Kabinet

Budapest, 2012. november 26.

Ttiľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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