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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeŕetése

Magyaľoľszág he|yi önkoľmányzatairő| sző|ő 20|1.évi CDoo(IX. t<irvény (továbbiakban
Mt'tv.) 81. $ (3) bekezđés f) pontja a|apjan a jegyző évente beszĺímol a képviselő-testĹiletnek
a hiv ata| tevékenysé géľől.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabáiyzatárő| sző|ő 36/2014.
cxl.06.) önkormrĺnyzatircnde|et 43. $ (2)bekezdése alapjĺín a jegyzt5 gyakoľolja a Képvise-
lő-testiilet Polgáľmesteľi Hivatal szervezeti egységei közötti álláshely átcsopoľtosítással
kapcsolatos hatasköreit azza|, hogy a Polgármesteri Hivatal összlétszímaról, valamint az
egész Polgĺlľmesteri Hivatalt éľintő létszámemelésről vagy |étszémcsökkentésről nem dönt-
het. A jegyzó aPo|gármesteri Hivata|Szewezeti és Mfüödési Szabályzatźnakegyidejű mó-
dosításával a dĺintéseiről minden év decembeľ 31. napjáigtźljékoztatjaa Képviselő-testĹiletet.

a) Az Mötv. szerinti beszámolási kötelezettséget az 1. szłímú mellékletként csatolt beszámo-
|ő tarta|mazza, mely átfogó képet nyiĄt ajelenlegi hivatali feladatellátásľól. A beszámoló
tarta|mązzaa20|4. évben ellátott főbb feladatokat, projekteket, a személyi jelleglĺ dĺjntések-
ro| sző|ő cĺsszefoglalot, tartalmazza tovźbbá a fe|adatvégzésre vonatkozó olyan fontosabb
mutatőszámokat, mint azugyiratfoľgďom, az előterjesztések és tilések száma, továbbá kitér
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a minőségirányítás mfüödtetésére, az ellenőrzések és kontrolling ľendszeréte, végül a męg-
fogalmazott célokĺa és a fejlesztćsre vonatkozó javaslatokľa.

b)2014. évi létszám átcsoportosítas: A Képviselő-testĺilet 484ĺ20|3. Cxil.18.) sz.határozata
a|apján20|4.januaľ 1. napjával a szervezeti egységek |étszttma az a|ábbiak szeľint került
meghatározásra

Hivatalvezctők 3

Polsármesteri Kabinet t3
Jesľ.ĺzói Kabinet 45

Belső Ellenőrzési Iroda 2
Városfej lesztési és Főépítészi
Uwosztálv t0
Y agyongazdálkodási és Uzemeltetési
Üsvosztálv n
PénztisYi Üsyosztály 3l
Hatósási Üsyoszály )t

Humán szo l s źútatási Ü evo sztálv 26

Mindiĺsszesen: 178

Az engedé|yezet1létszźlmot a7312014. (IV.23.) sz. képviselő-testiileti határozat módosította,
mely alapjan 20|4. május 2. napjátő| a közfoglalkoztatás szervezési munkálatait kerĹileti
szinten a Polgáľmesteń Hivata| |átja el. A feladat ellátáshoz a képviselő testiilet egy állás-
hellyel emelte Jegyzoí Kabinet SzemélyĹigyi lľoda, mint feladatot ellátó szervezeti egység
engedé|yezett|étszámát,további egy üres álláshelyet a Hivatal biztosított aziroda|étszámán
belĹil.

További 3 fővel emelkedett a Hivatal Hatósági Ügyoszály Anyakönyvi Irodájanak |étszźlma
a |87l20I4. (Vm. 27 .) sz. hatfuozat a\apjźn, az Elektronikus Anyakĺiĺyv bevezetésével jáľó
többletfeladatok ellátásanak biztosítása érdekében.

Fe|adattúszewezés következtében a Jegyzői Kabinet Tĺiľvényességi és Perképviseleti lrodá-
jának á||omźnyábőI a Péĺlzligyi Ügyosztá|y á||ományába keľült a controlling feladatokat
ellátó ugyintéző álláshelyével egyĹitt. Szintén a munkaktirĺik hatékonyabb e||átźsa és a fela-
datok raciona|izálása éľdekében egy hatósági munkaköľ áta|akitźsra keľtil, így a Hatósági
Ügyosĺály Igazgatási Irodájanak áLlomźnyából egy fő igyintézői álláshely átcsoportosítźsra
keľĹilt a J egyzői Kabinet Törvényességi Irodához.

Ezen átcsoportosításokat figyelembe véve fogađta el a Képviselő-testĺilet _ a Közteľület-
felügyeleti Ügyosztá|y létrehozásával ĺlsszeftiggésben _24712014. CXII.O4.) sz.határozatźr
val a Polgáľmesteri Hivatal Szewezęti és Miĺkĺ'désiSzabźiyzatát}Dl5.januaľ l-jei hatályba
lépéssel, mely taľtalmazza a szervezeti egységek |étszźtmát, így enől ktilĺin módosítás nem
szĹikséges.

A hivatali fluktuáció hátrźnyainak rugalmas és hatékony áttĺda|ásĺíľa tĺĺľténtek év közben
további átmeneti átcsopoľtosítások, melyek biztosítottak az új munkatĺírsak betanítását, így a
távollévők (pl. Gyesen, Gyeden lévők) álláshelyei az t$ belépők foglalkoztatását az ađott
esetben átmeneti |étszźmlllánrlyal kiizđő szervezeti egységeknél, adđig, aníg az érintett
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Hivatalvezetők aJ

Polsármesteri Kabinet l3
Jewzői Kabinet 46

Belső Ellenőrzési hoda 2



Varosfejlesztési és Főépítészi
Usvosztálv 10

Y agyoĺgazdá|kođási és Üzemeltetési
Uwosztĺílv 11

Pénziiwi Üsvosz&ílv 32
Hatósási Usyosztálv 39

Humánszoleáltatási Üsvosztálv f6
Mindässzesen: t82

II. A beteľjesztés indoka

A Polgáľmesteri Hivatal tevékenységéről szőIő jegyzői beszámoló elfogadása a Képviselő-
testiilet hatĺásköréb e taĺto zik.

ilL Döntés célja és pénzüryĺ hatása
A jegyzí| azI'll{ov. 81. $ (3) bekezdés f) pontja a|apjan fennálló kötelezettségének tesz ele-
get. A döntésnek önálló pénnlgyi kihatása nincs.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet
Az Mötv. 81. $ (3) bekezdés f) pontja a\apján a jegyző évente besziĺmol a képviselő-
testiiletnek a hivatal tevékenységérol. A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüĺj-
dési Szabályzatarő| sző|ő 3612014. CXI.06.) önkormźnyzati rendelet 43. $ (2) bekezdése
a|apján a jegyző gyakorolja a Képviselő-testtilet Polgĺĺľmesteri Hivatal szewezeti egységei
közötti álláshely átcsopoľtosítással kapcsolatos hatáskĺireilt. A jegyzó ezen dĺintéseiről tájé-
koztatj a a Képvi selő -testületet.

Kérem az a|ábbi hatáľozatijavaslat elfogadását és az á||áshely átcsopoľtosításľa vonatkozó
té$ ékoztatő fu domásul vételét.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testĺilet úgy dönt, hogy elfogaďjaa jegyző beszĺámolóját a Polgáľmesteri Hiva-
tal 20| 4. évi tevékenységéről.

Felelős: jegyzť|

Hataľiđő: 20|5. januźtr 22.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Jegyzői rabine|o+ YLIva!ą! 
\

Budapest, 20|5. január |2.
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Jegyzői beszámoló

a Józsefváľosi Polgáľmesteľi Hivatal

2014. évi tevékenységéről



Tisztelt Képvĺselő.testůilet!

I.

Bevezető

Magyaľoľszág helyi önkoľmányzatairól sző|ő flll. évi CLXXXIX. törvény 8l.$ (3) bekezdésének f)
pontja a|apjźtĺfDl3. január l-jétől a jegĺzo évente köteles beszámolni a képvise|ő-testĺiletnek a hivatal
tevékenységéről.

- AbeszÁmoló első részében a Hivatal źůtĄl'2014. évben ellátott főbb feladatokat ismeľtetem.Ezt
követi

- a hivatali szerlezetvá.Jltozásńnak ismertetése,Iétszám adatokkal, ĺigyĺľatfoľgalmi adatok ismer-
tetésével

- a Hivatal kontľoll rendszeľének' minőségpo|itilĺĺjának bemutatĺĺsa

- végül a Hivatal műktidésének értékelése mellett röviden ismeľtetem a Irivatal fejlesztésével kap-
csolatos jtivőbeli elképzeléseket.

il.

A Hivatal által2014. évben ellátott ielentősebb feladatok

1. Hatóságĺ feladatok

a) 2014.július 1. napján hatźůyba|épett az anyakönyvezési fe|adatok ellátĺásrának részletes szabtůyairó|
szo|ó32/2014. (v. 19.) KIM ľendelet (továbbiakban KIM ľendelet), mely alapjan azadatok nyilvántar-
tása a továbbiakban nem papíralapon, anyakönyvi események alapján történik, hanem elektronikusan
és személyhez kötötten. A KIM rendelet hatá|yba|épésével egy időben elindult az EAK (Egységes
Anyakönyvi) rendszer, melynek felelőse a Közigazgatási és Elektronikus Szolgáltatĺások Kö'zponti
Hivatala. A rendszer beindítását követően apapíra|apű anyakönyvek digitallizźiźLsa folyamatosan törté-
nik.

A digita|izźtlás fő célją hogy valamennyi régi és rijonnan létľejövő esemény az e-anyakönyvben rogzi-
tésre kerüljön. A folyamat fő irźlnya az, hogy az űj llgy intézése érdekében anyakönywezetőhöz érke-
zó ijgyfé||e| kapcsolatos koľábbi anyakönyvi események is az e-anyakönyvbe rögzítésre keľüljenek.
Például hrázasságkötéskor digitálisan rögzítik a hĺázasulók papíľalapú sziiletési anyakönyvét is, így a
fejlesztés eľedményeként a jelenleg négyféle (születési, hazassági, bejegyzett élettĺársi kapcsolati, ha-
lotti) anyakönyv helyett csak egyet tarta|maz a rendszer, amely az orszálgban báľmelyik anyakĺinywe-
zetoné| elérhetővé válik.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításával, valamint a KIM rendelet hatźiyba
lépésével jelentősen megnövekedtek az adminisztrációs feladatok, így a fe|adatot ellátók munkaterhei,
mely a Hivatalnál a koľábbi eljárásokhoz képest aza|źbbitöbbletfeladatokban mutatkozik meg:

. azoľszágos illetékesség bevezetéséből adódóan az iigyfelek számźnak növekedése,

. az új anyakönyvi események (szttletés, házasságkötés, bejegyzett élettáľsi kapcsolatok létesítése,
haláleset) anyakönyvezése során plusz ľögzítési feladatok e||źttása,

. apapír alapú anyakönyvekből és alapiratokból az összes e|őzmény rögzítése,

. a papír alapú anyakönyvi bejeryzések |ezárása, apapiĺ a|apű a|apiratokon, egyenként az elekt-
ronikus anyakönyvezés során képzett azonosítók rögzítese, a névmutatók|ezźlrźsa,



. a munkakosárban megjelenő, helyĹ és más anyakĺinyvvezetóné| indult ügy kapcsán automatiku-
san generálódó kérelmekrc az anyakönyvi események ľögzítése.

A megnövekedett feladatok e||átása érdekében a Képviselő-testtilet L3|/20I4 (vI. 1 l .) számű dĺjntésé-
vel, a HatóságiLJgyosn.Ály Anyakönyvi Iľoda |étszÁmźtt 3 fővel megemelte. Az üres álláshelyek betöl-
tése, valamint az elrende|t rendkívüli munkavégzéshatźsára a hátralék 20t4. év végére feldolgozásľa
került.

b) A kerület lakosságának nyugalma éľdekében fontosnak taľtom' hogy a keľtiletben mĺĺködő keľeske-
delmi és vendéglátó egységek tevékenységtiket a jogszabáńyi keretek kozött végezzék, A miĺködés
ellenőrzésének, ozzo| pĺírhuzomosan a szobĺílytolanságok kikĺiszöbölósénok egyik leghatékonyabb
eszközeahatóságiellenőrzés. Azév soránrendszeresenkerültsorel|enőrzésekre,majd20|4.évőszén
a megnövekedett panaszbejelentések a|apjttn, a hivatal több szervezeti egységénél dolgozó köaisztvĹ
selők bevonásával rendkívĺili éjszakai hatósági ellenőrzések végrehajtását rendeltem el, melynek során
a kerületi rendvédelmi szervekkel összehangoltan töľténtek a megjelölt időszakban koncentrált el|e-
nőrzések, hiányosságok, szabźiytalanságok esetén akár visszatérőjelleggel is. Ejszakai ellenőrzésre a
tavalyi évben 34 alkalommal került sor, alkalmanként 10-14 hely ellenőrzésetörtént meg, több esetben
adott egységek ismételt ellenőrzése céljából. Ebből

. 15 esetben fordultak elő kisebb hiányosságok. A keľeskedők ezeknek ajegyzőkönyvben meg-
szabott hatĺáridőig eleget tettek, me|yeket az utóellenőrzések során a kereskedelmi hatóság
munkatiĺrsai megvizsgáltak.

. 1 esetben keľĺilt sor üzlet végleges bezźrźsára,

. l esetben korlátoztrrkazuz|etnyiwa tartłási idejét.. 4 esetben 90 napľa megtiltottuk a szeszesital kimérését a hiányosságok pótlásáig, ebből 2 eset-
ben megszĺintetttik az eljárźst (pótolták a hiányosságokat és a szükséges engedélyeket besze-
rezték a kereskedők) és 2 esetben még folyamatban van az e|jź,ľ:ás.

. l esetben a jogszabźůyokban megszabott előíľások többszöri megszegése miatt elrendeltiik egy
iizlet 90 napra történő ideiglenes esen bezárősźú.. |7 Ĺizletben tapaszta|ttnk jogszabályba ütköző szabźůyta|anságot, minden esetben pénzbírsá-
got szabtunk ki. A kiszabott bírságokból ez idźig l.350.000.-Ft folý be, a be nem fizetett
pénzbirságok (700.000.-FĐ _ melyek befizetése időközben még megtciľténhet - behajtása ér-
dekében a szükséges intézkedéseket megtesszük.

A volt GANZ tertiletén tapaszta|ható anomáliák és szabáiýalanságok vizsgźůata érdekében, atava|yi
évben több esetbenvégzett a Hivatal hatósági ellenőrzéseket, az ellenőrzések társhatóságok bevonásá-
valzajlottak.

2.l Pénzügyi.számvite|i,adótigyifeladatok

2014. évbeĺ a Hivatal _ az iigyrendjében foglalt rendszeres feladat elvégzése mellett - az a|źhbi fóbb
pénzügyi-számvite|ĺ, adópolĺtikai feladatokat hajtotta végre (a Pénnigyi Üryosztályon keresztiil).

l Az önkormányzatazintézményei és gaz'dasźęi társaságai vonatkozásában jelentős szervezeti
átalakítĺásokról döntött 2014. évben. A jogszabá|yi vá|tozźlsok miatt az a|apitő okiratokat is
módosítani kellett. Ezek e|készítésében a Hivatal PénzfigyiIJgyosztá|ya komoly szakmai elő-
készítő és végrehajtó munkát végzett.

. Jogszabźůyivźitozátsok miatt a Hivatal és az önkormányzatok valamennyi szabźúyzatźń módo-
sítani kellett.

. Több polgármesteri-jegyzői utasítás késztilt, melyben azugyosztźlly közreműködött, vagy elő-
készített.

. AzÁnop pá|yáaatmegvalósításában is jelentős szerepe vo|t azůigyosztálynak.

. 20|4. évben az adósságkonszolidáció második üteméľe kerĺilt sor, mely többlet feladatot jelen-
tett az önkormányzatnál.

. 20l4-tól teljesen megváltozott a költségvetési szervek számvitele, az integľźńt pénzügyi ľend-
szeľ módosításra keľiilt, az űj jogszabźůyi előíľásoknak megfelelően ki kellet a|akitani a
szĺámvite l i ny i|v źntartźls i rend szereket.
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A nyertes EU-s pľojektek pénzti'gyi nyi|vtntartásának, az e|szźlmo|ásokka| kapcsolatos adat-
szo|gźńtatásoknak a Hivatal eleget tett.

A Hivatal rendszeresen figyelemmel kíséri a szakteľülethez tartozó intézmények, gazdasági
társaságok gazdálkodását, a költségvetés elkészítését és végrehajtását. Az ĺjnkoľmányzati és
hivatali e|őirányzatok ésszeľű, takarékos felhasználása érdekében aközbeszerzési t<irvény, a
közbeszerzési szabźůyzatban foglaltaknak megfelelően jáľt el a szolgáltatók, a kivitelezők ki-
vźiasztása során.

20l4-ben az önkormányzatnźi közel két hónapig helyszíni Állami Számvevőszéki vizsgá|at
fo|yt, melynek soľán jelentős mennyiségíĺ adatszo|gźitatást kellett teljesíteni, ezze| je|entős
többletfeladatot adva a Hivatal apparátusának.

A helyi adók területén fő hangsú|yt abźtra|ékkezelésre, behajtasra helyeziik. 2014-ben a gép-
jáľműadó hátralékok csökkentése éľdekében fokozoff adóbehajĺĺsra került sor, melyhezhozzá-
járult a Képviselő-testiilet döntése aPénnjgyiLJgyosztźiy Adótigyi lrodája létszámának I fő-
vel töľténő emelése. 2014. november végén a képviselő testĺilet új helyi adó rendeleteket foga-
dott el.

3.t onkoľmányzativagyonnal, beľuházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok

a) A társashźai pźůyźaati lehetőségeket a 34/2013. (vI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) szabźůyozza' melyet a2014-es év folyamán többször módosítĺásra került (|2l20I4. (Iv.24.)
önk. rendelet,25/20|4. (VI.26.) önk. rende|et,32/2014. (VIII.Ż9.)' 4|/201'4. (xI.10.) önk. rendelet) a
Tĺáľsashĺázak, illetve Lakásszövetkezetek, valamint a napjaink igényeihez igazodőan.

A Társashĺízi Pźúyázatokat E|bitźiő Munkacsoport javaslataľa, a Polgármesteľ a tavalyi év foýamán
összesen 102 táľsasházatrészesitetttźlmogatátsban összesen t61.793.426 Ft összegben.

Táľsasházi páiyá.zatok
támogatásainak megoszlása

m Vissza nem téľítendő

ľ Visszatérítendő

Atźmogatźtsban részesített társasházaktźlmogatási összegének finanszírozásautő|agos foľmában való-
sul meg, melyek nyujtása folyamatosan történik a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
közreműködésével.

A20|4. évben a lakóépületek eneľgiatakaľékos felújítasrához és korszerĺĺsítéséhez esetipáůyánat került
kiírásrą melynek 31.000.000 Ft keretösszegÍĺ vissza nem térítendő t-ĺámogatása 10 éven át kerÍil folyó-
sítĺásra a támogatott T ársasház részére.

b) Az önkormányzati beľuházások és fejlesztések megvalósításával kapcsolatos 20|4. évi hĺvata|i
feladatok:

- Józsefváľoskarácsonyifeldíszítéseésdíszkivilágítása
- Coruin Sétány Progľam szeľződéses ľendszeľének|ezńrásában való közľeműkiidés
- Úi Teleki téľĺ pĺac építésével és az eláľusítóhe|yek béľbeadásával kapcsolatos feladatok

c) Kłiltségvetési szervek feladatainak átszervezésében való ktizľeműkłidés



A Képviseló-testület fI8/20|4. (K.05.) számű hatttrozatával úgy döntött, hogy 20|5 . január 0 1 . napjá-
tól önkoľmányzatiköte|ező feladatként a közteľület-felĺ'igyeleti, a kerékbilincselési, atérťlgye\ő kame-
rarendszer működtetési feladatokat a Budapest Főváros VIII. keľíilet Józsefrárosi Polgármesteri Hiva-
ta| ttjźn|źtja e|.

A Hivatal előkészítette a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának és szeľvezeti és miĺködési szabáiyzatának, valamint több önkormányzati rendelet módosítá-
sát, valamint az átadás-átvéte|hez szükséges leltát, a döntést előkészítő előterjesztéseket. Több szer-
zodés, megállapodás módosíŁása vált szükségessé. A személyi állományt, valamint azeszközłcket érin-
tó źLtadźls-źLtvéte| f0|4. đecemberében megkezdődött, váľható befejezése f01'5 . január 3L.

4./ AHivatal által kezelt és előkészített önkoľmányzati pľojektek

a) Európai Uniós páůyázatok kezelése

Azalrźtbbi, az önkoľmányzatźital' korábban elnyeľt EU-sptůyźnatok jelenleg a fenntaľtási időszakban
vannak.

Ezekre vonatkozóan a Hivatal minden évben fenntartĺási jelentést készités a közľeműködő szervezet
általi megkeľesésekre a szükséges vźůaszok megadja.

Pľojekt.
azonosító

Pľojekt megnevezése
Elszámolt
iisszköltsés

Támogatási
tisszep

onľész

TAMOP.
3.1.4/01-2008-

0021

Kompetenciafej lesztés
Józsefuárosban

s2 749 840 52 749 840 0

TAMOP-3.3.2-
08/1-2008-0002

Komplex közoktatasr
esélyegyenlőségi program
megvalósítása Józsefuá-

rosban az esé|y egyenlőség
többirányú' eryidej ű j avĹ

tása érdekében 75 649 640 75 649 640 0

KEOP-
s.3.01N09-
2009-001s

Eneľgiaľacio na|izá|ás J ő -

zsefváros önkormĺányzati
fenntartiású közintézmé-

nveiben 497 r24207 380 896 s67 116227 640
AROP-

3.A.1/8-2008-
0018

Józsefuárosi Polgáľmesteri
Hivatal Szervezetfej leszté-

se 55 000 000 49 s00 000 5 500 000

KMOP-4.5.2-
09-2009-0023

Bölcsődeépítés Józsefuá-
rosban

316 832 500 249 568 960 67 263 540

KMOP-
5.1.1/8-2008-

0001

MagdolnaNegyed Prog-
ram II.

l 966 425 r09 I 732 651 534 ZJJ 773 575
1 pľojekt van e|bíráůálsi szakaszban' a hiĺánypótlásoknak az eleget tett:Jelenleg projekt

TAMOP-
5.6.r.8-12/r-
2012-0010

Iskolai és iskolĺín kí\,iili
bűnmegelőzési programok
j ózsefu árosi ryerekeknek

és fiataloknak 39 978 760 39 978 760 0

Apźl|ytzat elfogadása esetében tamogatási szerződés megkötésére keriil sor.



Az a|ź.ŕ.bi projektek a megvalósítas szakaszában vannak:

A Magdolna Negyed Program III. jelenleg a megvalósítás szakaszában van' havi szinten zaj|ik az e|-

számolások, beszĺĺmolók, kifizetési kérelmek, kozbeszerzési és beszeľzési eljĺírások készítése.

A Józsefuárosi EgészségĹigyi Szolgálat komplex fejlesztése című pľojekt esetében a kivite|ezés 2015.
januáľ elején kezdődik meg. A pľojekt befejezésének várható időpontja 2015. szeptembeľ 30. A pro-
jekt esetében az önkormányzat projekten kívtili foľrásként f54 550 000 Ft önrészt biztosított és továb-
bi 285 280 522 Ft összegíĺ belügyminisztéľiumi támogatĺĺst nyeľt el.

b) Beľuházási pľoj ektekkel kapcsolatos feladatok

A Hivatal (Városfejlesztési Iroda) az önkormányzatiberuhźaási pľojektek vonatkozásában előkészíti a
sztikséges közbeszerzési eljárásokat, és koordinálja a projekt megvalósítással összefüggő munkákat.

Magdo|na Negyed Pľogľam III. Kłizteľůileti alpľogľamja

Magdolna Negyed Program III. je|enleg a megvalósités szakaszźhan van' zaj|anak az elszámo|ások,
beszámolók, kiťlzetési kéľelmek készítése. A főbb infrastruktúrát érintő köZterületi pľojektelemek,
beruhazások elkészültek (Kálvária tér, FiDo tér, Teleki tér, Baueľ Sándoľ utca, Teleki tér 15-25 e|ótti
iÍszakasz, Magdolna utca és a Teleki téri piachoz csatlakozó útszakaszok).

A kivitelezés az összes érintett közterĹileti alprogram esetében megtöľtént 2014 szeptemberéig. A to-
vábbiakban adminisztrativ ugyintézés szükséges még, többek a között az e|késnj|t új közvilágítási
elemek maradvźnyéľtékének megtérítésének és tulajdonba áúadásálnak tekintetében.

Apénzmaradványokból megvalósuló plusz fejlesztések 2015. első félévében megvalósulhatnak.

KEoP-5.5.0tN12 páůyánat - Iĺpĺileteneľgetikai fejlesztések és kiizvilágítás eneľgiatakaľékos át-
a|akítása koľszeľűsítése @neľgiaľacionalizálás Józsefváľosban)

Az ,,Energiaľaciona|izálás Józsefuárosban'' projekt során háľom kerületi óvoda (Napraforgó Napközi
otthonos ovođa; Sztuszorszép Napközi otthonos ovoda ,,A'' és ,,B'' épi.ilet; Várunk Rád Napközi
Otthonos óvoda) és a Po|gármesteri Hivatal éptilete újulhat meg. A Támogatĺási Szerződés 2014 e|ején
került megkötésre, a projekt megva|ósíüása folyamatban van (elenleg a kivitelezés közbeszereztetése
zajlik), befej ezése 20 1 5 tav aszfu a v źrhatő.

EUB II. (Euľópa Belváľosa Pľogram II.)

A program 20|3-ban kedvező elbírálásban ľészesült a Fővarosi Önkoľmányzat źita| meghirdetett
TÉR_KOZ,/,'' jeliĺ páůyánatźn .

. A Program köĺerĺileti megrijítása keľetében az EIIB II utak (Bľódy Sándor u.' Rökk Szilĺíľd u.,
Somogyi Béla u.) teľvezése 2014 nyarźnl'ezárutlt. A kivitelezési közbeszerzés sikeres lefolýaŁása után
keľĹil sor a Bródy Sĺándor utca, a Gutenberg tér eddig meg nem újított része' a Pollack Mihály téľ és a
Gyulai Pál utca sétáló utcai részét érintő kivitelezési munkálatok megvalósításźľa, ame|y várhatóan
2015. első félévében |ezárut. A Pľogram keľetében 20I4.év ĺyarán keľiilt megújításra a Mikszáth téľi
szökőkút.

PľojekÚ-
azonosító

Pľojekt
megnevezése

Eljáró hatĺóság
Elszámolt
iisszktiltség

Támogatási
łĺsszeg

onľész

KMOP-
5.t.1/B-r2-k-

2012-0001

MagdolnaNegyed
Pľog.alll III.

Pro Régio Közép-
magyarországi Regio-

nális Fej|esztési és
Szolgáltató Nonprofit

Közhasznú Kft. 3 8r9 572953 3 8r9 57f 953 0

KMOP-
4.3.21A-r3-
2013-0001

Józsefuáľosi
Egészségügyi

Szolgálat komplex
fejlesztés

Pro Régio Közép-
magyarországi Regio-

nális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit

K<jzhasznú Kft. 970 000 000 970 000 000 0



. A Program ingatlanokat érintő megújítasa keretében 24 db tánsasházmegűjitźlsára nyert támogatást

a kerület. Atźrsasházakkal a Támogatási Szerződések 20|4 nyarán megkötésre kertiltek, a munkálatok
megkezdődtek, melyek váľhatóan 2015 első fétévében befejeződnek. A Horánszky utcai bölcsőde
játszóudvara és eszközeinek megújításáĺa 2014. évben került sor. A tźrsashtnak belső udvarainak
megújítása céljából 2015. évben pźiytz;at kerül kiíľásra, amelynek keretében nyeľtes tźtrsasházak a

lakók bevonásával, a pźiyánatban elnyert anyagi forrás biztosítasával szépülhetnek a Palotanegyed

belső udvarai.

. A program részét képezik közösségfoľmáló, kulturális projektek, amelyeket a Civilek a
Palotanegyedén Egyesiilet a helyi közösség bevonásával (Mi Bűszke-Bródy Sándor utcaiak' Megélt
Töľténelěm), a Vasas Mĺĺvészegyüttes (Nyitott közösségi tér) és a JóHÍR Kft.20I4. és 2015. évek alatt

folyamatosan valósít meg.

. A pĄekt soľán korábban lebonyolításra és kifizetésre került:

Tuľisztikai célú vĺzsgálatok A Palotaneryedre kiterjedő turisxikai célú vizsgálatok eľedményeként
a koncepció 20L4 tavaszźln elkészült.

Horváth Mihály téľ megújíüísa
A Hoľváth Mihály tér megűjitźlsának tervezése 2013 őszén indult el a sikeres kozbeszeľzési eljríľás

után. A tervezési szakasz|ezźru|taután, a kivitelezés kozbeszerzését követően' a Baross utcától délre
eső térrész 2014 szeptemberéľe készült el.

Máľkus Emflĺa utca megnyitása
A Márkus Emília utca Rákóczi tú irányába töľténő megnyitása együtt jĺáÍt a kapcsolódó forgalomtech-
nikaĹútépítési, jelzőlámpás foľgalomirányítási, köni|źryitźsi és csatornaépítési munkálatokkal, mely
f0l4 év elejére elkésziilt, majd a forgalom szźmfua źúadásra is keriilt.

Go|gota téľ felűjítása
A Golgota téren került felállÍtasľa 20I3-ban a Szent István-i kettős keľeszt. A park kialakíüásának,

felújításának terveit az onkormányzat 2013 nyarźn elkészítette. A f0I4 nyarźn megvalósult projekt

során a park növényáń|omźnya megujult' új utcabútorok, buľkolatháiőzat és öntözőrendszeľ került
telepítésre.

Haľminckettesek teľének ľendezése
A Honvédelmi Minisztérium 2013 novemberében je|ezte a Jőzsefufuosi onkormányzat, mint tulajdo.
nos felé, hogy az első világháborír 100. évfordulója alkalmából szeretné fehijítani, megfisztítani az
emlékművet. A Harminckettesek teľén állított emlékmű és környezete végĹil Minisztériumi és onkor-
mźny zati együttmű ködé s rév én 20 I 4 tav aszár a való sult m e g.

Kön, i|áryítás te ľvezése
Az onkormźnyzat eltökélt szándéka a rossz állapotú utak megrijítása, mely érdekében akeńi|et2f
útjának kiviteli terve készült el. Ebből 13 utca közvi|źryítźĺli tervei is elkészültek. A tervek a későbbi
beruhazások során felhas zná|hatő ak.

A Muzsĺkus Cigányok Paľkja
A 2013-ban a Fővaľosi Önkormányzat źita| tamogatott képzőmuvészeti alkotás helyszínének környe-
zetétÍúitottameg első lépésként Józsefuáros. A20I4. évben a park fennmaradó részei kerültek átepí-

tésľe, így a tér teljes egésze felújításra keľült.

Egyéb folyamatban lévő beľuházások:

- Kerületitérinformatikaiľendszerfejlesztése

. Pitypang óvoda megújítása, tervezési feladatok megkezdése

20t4. év|kijzbeszerzési éľtékhatńrt e| nem érő eľedményesen lefolytatottbeszerzésĺ eljáľások:

. Népszínházutcźtbaĺkihelyezendő 50 db vitágtaĺtő oszlop beszerzésre kerĹilt 3.930,0 e Ft+Áfa
összegben.



. Utcanévtáblák cseĘe, karbantarttlsą pótlása tárgyű beszerzési eljáľás eredményeként közel
1300 db utcanév tábla cseréje valósul meg.

5.l A Hĺvatal 2014. évi beruházásai:

A Polgármesteri Hivatal épiiletének źúlrapota az e|műllt években fokozatos romlásnak indult, ezért a
lehetőségeinkhez méľten megkezdtük á||agának megóvása érdekében a felújÍtrási teendőinket. A Belső
Ellátási Iroda a f0I4. évben több köľnyezetjavitő intézkedést tett a Hivatal épületeiben. Felrijításra
kerĺiltetek a mosdó helyiségek, megújult afübejźnat, az Anyakönyvi Iroda ügyfélváľó helyisége, baba-
mama szoba került kialakítasrą továbbá elegáns, pľotokoll bordó lépcsőszőnyeg került lefektetésre
fém leszorító pálcákkal.

Az informatikai infrastruktúra fejlődĺitt, számos elavult számítógép és monitor lecseľélésre kerii|t' az
hivatal iľodavezetői számára notebookot biztosítottunk.

Borítékoló gép, valamint adóegyenleg éľtesítők és adóhatáľozatok küldeményeinek legenerźiásźt tźy
mogató szoftver került beszerzése, melynek a2015. évben azadőigazgatási tevékenység hatékonysá-
gát növelheti és az élőmunka-ráfordítást hatékonyabbá teheti, íg}, több felszólító levelet lehet kézbesĹ
teni az adőzok részére, vagyis jelentősen növekedhetnek az adóbevételek, illetve csökkenhetnek az
adóhátralékok is.

A 2015. évben a KEoP-5.5 .0lN|2 pźůyázat keretében ťlnanszirozott tźmogatásbőI nyí|źszáró cseľét,
és ązzal egyidejűleg az irodahelyiségek festését is tervezzük, melynek lebonyolítása vźłratóan ez év
tavasztn fejeződik be.

6.l Kiizfoglalkoztatás átszeľvezése, diákmunka pľogľam és megváltozott munkaképességűek
fogla|koztatása

a) Kfizfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás hatékonyabb szervezése, és az ügyintézés,közvetités egyszeríĺsítése érdekében, a
Képviselő testület 73/20|4 (vI. 23.) szźtmű hatfuozata a|apjőn a Polgáľmesteri Hivatal a Budapest
Esély Nonprofit Kft..vel kötött közszo|gá|tatési szerződést 20|4. május 1. napjával közös megegye.
zéssel felbontotüa, és a feladatellátást a Hivatal vette ttt.2014 májusźttő| a közfoglalkoztatás ůgyfé|-
szolgálati irodahelyisége a Baľoss u. 66-68. szźtm a|atti Családtámogaüási kodán került kialakításra
részben elkül<jnítve a Családtámogatási Iľodától, a Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda szerlezeti egy-
ség részeként. A Budapest Esély Nonpľofit Kft-től átvételre került 1 fő teljes, illetve 1 ľészmunkaidős
közfo glalko ztatźsi refeľens.

A keľiileti közfoglalkoztatás 2014. évi pénzüryi tervezésében) az intézményi státuszigények felméré-
sében, valamint a kĺizfoglalkoztatási kérelmek előkészítésében a közfog|a|koztatźsi refeľens még a
fetadatźúvéte|tmege|ozó hónapban ľészt vett, ezá|ta| keľiileti közfoglalkoztatás teljes körií előkészítése
zö'kkentő mentesen, határidőre megvalósult.

A Családtámogatási Irodán korábban raktárhelyiségként működő, egybe nyíló, de kiilön bejáratu ügy-
fé|szolgá,|ati irodahelyiségek kifestése, beľendezése, technikai felszerelése 20|4. május első hetében
megtörtént, igy a20|4. május 15-től induló program álláshelyeinek feltöltése időben elkezdődhetett.
Az irodahelyiségben a közfoglalkoztatási iigyintéző fogadja a k<izfoglalkoztatźsra közvetített kerületi
álláskeresőket, a megfele|o intézmények.hez irányitja őket, ťrgyelemmel kíséri a foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatuk éľvényességi idejét, valamint a közfoglalkoztatási szerződés megkötéséhez
szükséges dokumentumok bekérését kö'vetően szeľződéskötésre irányítja a foglalkoztatőhoz. Uj ügy-
félnyilvántaľtó program került kifejlesztésre, me|y alkalmas statisztikák, kimutatások készítésére is.

A 20l4-es programok és statuszok:

r. pľogľam 2014. május 15. - 20|4. szeptembeľ 30.

15 keriileti intezmény nyujtott be kérelmet a kerületileg illetékes munkaügyi kirendeltséghez Aköz.
munka program feltĺiltése májustól folyamatos voĺt,2014 jtlliusában e|érte a 98%-os aráný(316 fő).

II. pľogľam 2014. jú|ius 15. - 20|4. augusztus 31.

Az első közfoglalkoztatási program feltöltésének folyamatossága miatt keletkezett fel nem hasznáit
keretre újból kérelmet lehetett benyujtani a munkaügyi központhoz29 státusna,100%-os támogatás
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mellett. A pľogram rövidsége, valamint a nyári szünet ellenére 48%o-os aľányban sikerült feltölteni,
ami 14 betöltdtt süátuszt jelent.

III. pľogľam 2014. szeptembeľ l. .2014. novembeľ 30.

A Beltigyminisztérium jóvoltából új keretek nyíltak a közfoglalkoztatás szervezésére 20i4. október
3l-igbezálrőlag. Szeptembertől 304 státuszt lehetett kéľelmezni, 20 kerületi intézmény élt a lehetőség-
gel. A program feltoltottségi arźnyagD % (274 fo).

Az eredetĹleg2Dl4. október 3l-igtartő progľamot a munkaügyi központtal megkötött Hatósági szer-
ződések módosítása źLlta| 2014. november 30-ig hosszabbítani lehetett minden munkáltatónak. József-
város 2014-ben november végéig összesen ó3ó közt.oglalkoztatotti státusz állt rendelkezésre.

Téli křizmunkapľogľam 2014. december 1. -20|5. febľuáľ28.

2014. december l-től ťljra igényelhetővé váltak közmunka státuszok a kerületi álláskeresők részére.
436 státuszĺa nyújtott be Kérelmet a munkatigyi központhoz akeru|et 20 közfog|a|koztató intézménye
(f56 intézményi, 180 kommunális). A státuszok feltöltése folyamatos, december 3|.én 63%-os (278
fő).

Képzéses kiizmunka pľogľam

A20I4. december l-től indult téli közmunka programon belül ismét lehetőség nyílt 54közfog|a|kozta-
tott szátmáĺą hogy versenyképes oKJ képzéseken vegyenek részt. Ajelentkezők 23 képzés köziil vá-
laszthatták ki a számukĺa megfelelőt. A tavalyi évhez képest lényeges váiltozź,s, hory a képzésben
résztvevő közfoglalkoztatottakkizáró|ag egy munkáltatóval köthetnek közfoglalkoztatási szerzőđést.
20l4-ben a Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal gyakoľolja a képzésben résztvevő közfoglalkoztatottak
munkáltatói jogait.

b) Diákmunka pľogľam

A diákmunka támogatásával kapcsolatos program a2013. év tzpaszta|atai a|apján a Hivata| 20|4. év-
ben is részt vett a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított Nemzetgazdasági Minisztérium,,Nyĺĺri
diákmunka elősegítése 2014." elnevezésiĺ munkaerőpiaci programban. A Hivatal 25 fő fog|alkoztatźr
sát vállalta. A progľamban részt vevő diákok értékteremtő munkát végeztek, a szervezeti egységek
visszajelzése szerint tevékenységiikre szükség volt, nagy segítséget jelentett a jelenlétiik, kiemelten
nagy szerepiik volt az Anyakönyvi hodán feladatkörében megnövekedett adminisztľációs terhek átvál-
lalásában.

c) Megváltozott munkaképességĺĺek foglalkoztatása

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormĺínyzatźnak Képviselő.testtilete 425/2013.
(XI.20.) sz. hatźrozatźpa| véúla|ta, hogy a Polgáľmesteri Hivatalnál foglalkoztatott megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók létszámán felül lehetőséget biĺosít még legalább két megváltozott mun-
kaképességű munkavállaló foglalkoztatĺásrára e|ősegítve e személyek nyílt munkaerópiaci integrációját.

A Polgáľmesteri Hivatalnál a döntés időpontjában nem volt megváltozott munkaképességű munkavál-
|alő.2014-ben a Hivatal sikerľel pál|yźľ'ott a TAMOP-I .|.I-|2l| ''Megváltozott munkaképességű em-
berek rehabilitĺíciójának és foglalkoztatásĺának segítése'' című kiemelt projektben nýjtott tiímogatásra,
5 fő megvá|tozott munkaképességíĺ személy esetében kerü|t sor támogatźsi szerzodés aláírására, és
további l személy kivá|asztása folyamatban van. Mára a Józsefuárosi Polgráľmesteľi Hivatal a buda-
pesti keriiletek önkoľmányzataihoz képest kiemelkedő számban foglalkoztat megvźitozott munkaké-
pességűeket. A Hivatal célja, hogy a jövőben a pľogramban legalább 8-9 személý foglalkoztasson. A
progľamban va|ő részvétel soľĺán szoros egyiittmiÍkcidés alakult ki a Nemzeti Rehabilitĺációs és Szociá-
lis Hivatal munkatársaival, akik mind a Hivatal, mind az álláskeresők részére magas szintĺĺ szakmai és
embeľi tamogatást nyujtanak.

Az öt megvźůtozott munkaképességÍĺ foglalkoztatása nyomián f0|4. évben összesen 1.350.000 Ft ösz-
szegĹĺ rehabilit,rációs hozzźĄźtru|áls megfizetése alól mentesült a Hivatal.

7.l Választások

Ídézve a Nemzeti Yáiasztási Iroda és a Nemzeti Yáiasztźtsi Iľoda elnökének köszönő leveléből az idei
évben lebonyolított választĺásokrő|szerzetttapaszta|atainkataz alábbiakban foglalom össze:



,,2014. vélhetően a vá|aszÍások töľténetének egyik legkülönlegesebb éve volt. Legköze|ebb f0 eszten.
dő múlva esik egy évre az idén lebonyolított választás-sorozat. A vźiasztźsi irodák tagjainak és a vá-
lasztási bizottságoknakazidei évben előszöľ azorszäggyíilési képvise|őkvźůasz1ása, majd azBurőpai
Parlament tagjainak vá|asztźsa, ezt követően pedig a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek, valamint a nemzetiségi önkoľmányzati képviselők választásának megszeľvezésében és a jogsza-
bályoknak megfelelő lebonyolítlásában kellett részt venniük. f014. április 6-a, f014. május f5-e és
2014. október |2-e a hatályos jogszabźůyi rendelkezéseknek megfelelően, eľedményesen és magas
színvonalon lebonyo|ított vá|asztások dátumai. E dátumok mĺĺgött pedigaz onök hosszu hétkĺiznap-
okon és hétvégéken végzettä|dozatkész munkája van. (...) A választási irodáknak avá|asztások szer-
vezési feladatain tul rendkívü|jelentős fe|adata, hogy ellátják avźúasztźsi bizottságok titkársági felada-
tai, jogi, szakmai támogatast nyújtanak a bizottságok szźlmźra. onök a vá'|asztási rendszer źi|andő,
szakmai bźzisa, akiknek a szaktudása éstapaszta|ata ott van a jól megszervezett válasĺások lebonyolĹ
tása és a magas szakmai színvonalon meghozott bizottsźryi döntések mögött egyarźtnt.,'

A választiások lebonyolításában aHivata|, csaknem teljes ál|ományarésztvett.

ilI.

Hivatali szervezet és létszámeazdáIkodás

A Hivatal szervęzetének fDl2-ben megkezdődött lényeges vźitoztatásai 201'3. évben lezárultak, meg-
történt a munkakörök áttekintése, és a feladatok raciona|izźiása figyelemme| a jegyzói és polgáľmeste-
ri hatáskörök, va|amint az önkormányzati és źi|aĺnigazgatási feladatok széwźiźsźra és módosulásáľa is.
A 2014. januĺár l-jei engedé|yezett létszámról a 2013. évi beszámolóm alapján döntött a képviselő
testtilet, melynek a|apja az em|ített munkakörelemzés volt, valamint egyes munkaviszonyok jogszenĺ
rendezése, mely lehetóvé teffe a felelősség és számonkérés kérdésénektiszttaástú és az adott munka-
kört betöltők foglalkoztatĺásának rendezését.

2014. évben jogszabźiy módosítĺás miatt, valamint költségvetési szervek közötti fe|adatáńszervezések
miatt töľtént létszámemelés a Hivatal tekintetében:

o A képviselő.testtilet 484/20I3.(XI'18.) sz. hatźrozatźxal a Polgármesteri Hivatal engedélye-
zettl'étszźtmźú2014.januáľ 1. napjától 8 fővel megemelte, és engedélyezetĹlétszétmźLt_3 fó
tisztségviselo, a2 fő prériumévek programban fog|a|koztatott, valamint a társadalmi megbíza-
tású alpolgármester nélktil _178 főben határoztameg.

o Az engedélyezett létszétmot a 73/201'4. (Iv.23.) sz. képviselő-testiileti hatźtrozat módosítottą
mely alapján 20|4. mźĘus2. napjźtől a közfoglalkoztatás szeľvezési munkálatait keľiileti szin-
ten a Polgármesteľi Hivatal|átja el. A feladat el|źtáshoz a képviselő testiilet egy állás-hellyel
emelte legyzói Kabinet SzemélyĹigyi lroda, mint feladatot ellátó szervezeti egység engedélye-
zett|étszámát, további egy Ĺires álláshelyet a Hivatal biĺosított aziroda|étszźmán beltil, így
az engedé|yezett|étszźtm I79 ťore nőtt.

o További 3 fővel emelkedett aBivata|Hatósági lJgyosztá|y Anyakönyvi Iľodájának létszźlmaa
187/2014. (vII. 27.) sz. hatfuozat a|apjőn, az Elektronikus Anyakönyv bevezetésével jáľó
többletfeladatok ellátásának biĺosíĺása éľdekében.

A Polgáľmesteri Hivatal szeľvezeti felépÍtésének módosítására az idei évben egy alkalommal keľült
sor, mely a2015. évet érinti, melyet az indokolt, hogy januáľ l-jétől a Hivatal szervezeti erységeként
működik a keľületi Közteriilet-felügyelet, továbbá 3 önkormányzati főtanácsadói álláshely is kialakĹ
tásra keľült.

A Hivatal engedélyezett |étszźmźban bekövetkező véůtozźtsokat, valamint a fluktuációs adatokat a
következő tátb|źaatok szem lé ltetik :
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2013. f014.

ianuáľ 01. december 31. ianuar 01. december 31.

Hivatal en gedélyeze tt |étszáma: I70 fó I73 fő 181 fó 185 Ít5

ebbő l betö ltö tt |étszźlm:
l61 fő
(94%\

166 fő
06 %\

165 fő
ot %\

179 fo
07 %\

2013. januáľ 01. - decembeľ 31. 20|4. januáľ 01. - december 31.

belépők
szálmaz 46fő kĺlénők sz,ámaz 35 fő

belépők
száma: 30 fő kĺlénők számaz 18 fő

ebből: ebből:

feImentés 0 felmentés t

lemondás 2 Iemondás 4

közös megegye-
zés

9
közös megegye-
zés

6

nyugdíj miatti
felmentés

4
nyugdíj miatti
felmentés

1

e|ha|źůozäs 0 e|halá|ozźs 0

hatĺáľozott idő
|eiźrta

I
hatfuozottidó
|eiźrta

I

hivatalvesztés a
I hivatalvesztés ÍtU

próbaidő alatt 5 próbaidő alatt 2

végleges áthelye-
zés

12
végleges áthelye-
zés

3

egyéb I egyéb 0

Fentiekből |áthatő, hogy a 2013. évi 47 %o-os teljes mozgást (ki- és belépők arányźtt) je|zo fluktuációs
mutató 2014. évre 26 %o-ra csökkent. A Polgáľmesteri Hivata| a jogszabźtlyi követelményeknek megfe-
lelő, magas színvonalú erőfoľľás gazdálkodásra törekszik, mint a Hivatal vezetője személyes iigyem-
nek érzem a jól teljesítő, szakmai tapaszta|attal és fudással ľendelkező munkatáľsak megfartźsźtt, igy
2014. évben nagy hangsúlyt fektettem a munkatársakkal való kommunikációľą igényeik megismeré-
sére, és adott ęsetben a megfelelő munkapont megtalálásara. Több esetben töľtént munkatiĺrs másik
munkakörbe, esetleg más szer,łezeti egységheztörténő áthelyezése, mely mind a Hivata| mind a mun-
katĺáľs számátta megfelelő eredménnye| járt az eredményes munkavégzés és a munkahelyi elégedettség
tekintetében. Személyes sikeremnek étzem, hogy a magas Hivatali fluktuáció további növekedését
sikeľült megállítani, sőt egy év a|attkevesebb, mint a felére csökkenteni.

A létszámadatok azonban önmagukban a fe|adate||źltźls feltételeit és tényleges he|yzetét részleteiben
kevésbé mutatják be, azonban azijgylratforgalom adataival összevetve mźr źrnyaltabb képet kapunk.

Ugyiľatfoľgalmi adatok

Aza|źtbbitźlb|ázat mutatja a Hivatal 2013. és 2014. évi ügyiľatforgalmĺának alakulását.
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Szeruezeti egység - Feladat l év l db 2013 f014

Szeľvezeti egvség ticv Iľat Ücv [ľat

Tisztsésviselők I6 70 77 6957

Polgármesteri Kabinet 24 339 25 396

MNP III. 289 904 330 829

Auróra 1l 2? 2T 43

Proiehek 9 13

Minő sé siránv itźsi v ezetó 78 126 t7 47

Jervzői refeľens I 1 I4 l5
Közrendvédelmi referens 34 347 45 49f
Töľvénvessési és Perkéoviseleti Iľoda 360 783 525 r073

SzemélvĹisvi koda 790 2036 851 2t39

Kertileti közfoslalkoztatós 2 0 1 4. 06-tól 43 1069

Belső Ellátási Iroda - Infoľmatika f5 85 20 130

Belső Ellátási Iroda - Uzemeltetés tt2 1247 98 rf92
Üswiteli lroda 239 511 20 240

Belső Ellenőrzési Iroda 21 r13 24 r42
FőéoítésziIroda 396 1234 470 1447

Váľosfei lesztési Iroda ll6 983 129 763

Pénztisvi Üsvosztálv 138 483 137 465

Adóiisyi Iľoda t2955 2609r 12794 27490

Y agĺongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési
Usyosztĺĺlv t742 5352 1588 4904

Éoítésüwi Iroda 1028 4r35 795 3746

IsazsatźLsikoda 3245 55 19 3914 6299

Anvakönwi Iroda t2386 17370 18030 f3349

Humánkapcsolati Iroda 455 s339 451 5476

Családtámosatiási lroda 1384r 32662 12846 32168

EsészséPtisv 105 520 50 413

Szervezési és Képviselői koda 68 623 53 587

Osszesen 48475 10689s 53376 121984

osszehason|iwa a két év üryiratforgalmát, megál|apíthatő'hogy az elóző évhez viszonyítva mind az
ügyekben, mind az egyes ügyeY'hez tartozó iratmennyiségben növekedés történt, melynek indokai
többek között a 2014. évben |ezaj|ott három választással tisszefüggésben keletkezett iratok, az Anya-
könyvi Iroda megnövekedett iigyiľatforgalma, továbbá az egyes szervezeti egységek tevékenységi
körébe tartoző feladatok bővtilése (pľojektek, közfoglalkoztatás, társasházi ügyek). Az iigyek szźlma
I0 %o-ka|, mig az iratok szćtma 14 %-ka| volt tobb atava|yi évhez képest.

Képviselő.testĺileti munka, előteľjesztések

Alábbiakban közölt diagramok Hivatal źůta| e|ókészített, napiľendre vett képviselő-testĺileti előteľjesz-
tések kézbesítési arányának összehasonlítasát mutatj ák be.
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N MeghívóvaI kézbesített
E Pótkézbesítésű anyagok
% He|yszíni kiosztású a nyagok
n csere e|őterjesztés
w Sürgősségi e|őterjesztés

w MeghívóvaI kézbesített
r Pótkézbesítésű anyagok
W He|yszíni kiosztású anyagok
E csere e|őterjesztés

2013. évben összesen 420 e|őterjesztést vett napirendre a Képviselő-testiilet. A stirgősségi és a csere
előterjesztések az összes előterjesĺés l1,5-l I,5 yo-áttették ki. A pótkézbesítésű előterjesztések arźnya
csaknem 25 %o vo|t, míghe|yszíni kiosztásri anyagok arźnya 5,7 %o vo|t.

20|4. évre célul ĺÍztem ki, hogy a Hivatal a csere és stiľgősségi előterjesztések arányźú csökkentse. Az
adatok a|apján ebben javulás látható. 20|4-ben 22| db előterjesztést vett napirendľe a képviselő-
testiilet, melyből a sürgősségi előterjesĺések aránya 4 Yo, a csere előterjesztések arźlnya 9,5 volt. Pót-
kézbesítésű anyagok szźtma28%o, míg a helyszíni kiosztás elenyésző l,8 o/o-os volt.

Hivatalfejlesztés az AROP-3.A.2-20Í.3. pľogľam keretében

ĺ'z ÁRop-3.A.2-2oI3, ,,Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi ľégióban levő önkoľmźnyzatok
számátrď' című konstľukció keretében 2013. évben 39,97 mi||iő foľint vissza nem térítendő uniós trí-

mogatást nyert Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺáľos Önkormányzata, me|ybo| a szervezeti ész-
szeľÍĺsítések, költséghatékony megoldások mellett a józsefuárosiak elégedettségének mérését valósítot-
ta meg 2014. évben. A jáľási hivatalok megalakulásźxa| meglźlltozott az önkormányzatok feladatkcjre
és miĺködése a polgáľmesteri hivatalokban és az ö'nkormźnyzatok által felĺigyelt intézményekben. A
konstľukció cé|ja az volt, hogy segítséget nýjtson az önkormányzatoknak a szükséges változások
felmérésében, megteľvezésében, megvalósítĺásában. Kiemelt elem volt az önkoľmĺányzatok költség-
csökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakoľlati támogatása is. A szeľvezetfej|esz-
tési reformok mellett a program kiemelt eleme a lakossági visszajelzések rögzítése és elégedettségük
mérése.

A Józsefuárosi Onkormźnyzat nyeľtes pźiyázatában az a|źbbi megvalósítandó intézkedési területeket
hatfuoztameg

o korábbi szewezetfejlesztési pźiyźaatbaĺvźůla]lt és megvalósított intézkedések felĹilvizsgźiata,
. az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a tiámogató infiastľuktúra és a szerzó-

déses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint akiszervezett és kiszervezhętő önkoľmrányzatife-
ladatok feltilvizsgál ata az új feladat-ellátási rendszeľen. A gazdasźąi társaságok tevékenysége-
inek hatékonyabb működésére irányuló szewezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítiása,

o fenntarthatő gazdáikodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális vál-
toztat.iísok, ezzel összefiiggésben az onkormányzat rövid- és középüávu költségvetésihe|yze-
tének, ťlnanszírozźlsi stľuktúnájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnö-
velés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiźjźtnak kidolgozása,

o önkoľmétnyzati fenntaľtĺĺsba vagy működtetésben álló intézmények _kĺilönösen köznevelésĹ
oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyeľmekvédelmi intézményekkel, illetve az őn-
kormźlnyzat áital' izemeltetett konyhákkal, diák- és fe|nőtt étkeztetési feladatokat e||átő intéz-
ményekkel _ kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása,
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. a települési közszolgáltatások összehangoltsa az állampolgári szempontok figyelembe vételé-
vel a nem ĺinkormányzati szo|gźńtatásnyujtók bevonásával,

o a lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a kozszo|gttltatasokkal kapcsolatos
elégedettségről és felmerülő igényekről (2 alkalommal),

. az ĺinkoľmányzati feladatok átalakítása á|ta| érintett szakmai és támogató folyamatok felül-
vizsgźiata. tjraszervezése' a kapcsolódó szervezeti szzbźůyok felülvizsgźůata'hźrom kiválasz-
tott folyamat źúszerv ezése, optimalizá|ása,

. az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivata|ok és a telepü-
lések intézményei jelentősebb foglalkoz1atői humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a
tnullkatáľsak nurlkakrjľi és szeľvezeti besoľolásanak, illesz|.ĺedésének felülvizsgálaĄ átszer-
vezése,

o a kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósítrĺsának folyamatos, a projekt teljes
időtatamźttźńíve|ónyomonkövetése,szakértóitámogatásbizosítása.

A projekt keľetében informatikai fejlesztésľe is sor került szoftverbeszerzésekkel, felülvizsgálatra ke-
ľtilt a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi terve, valamint több önkormányzati rendelet főbb jogi
rendelkezésének útmutatószeriĺ összefoglalása is megtöľtént.

A projekt sortln az érintett terĺ.ilet önkormányzati dolgozói és vezetői köze| 40 rendezvény keretében,
csoportos konzultrációk során oszthatták meg egymással és a tanácsadóva| a tapaszta|ataikat, ĺézetei-
ket. Elsőként ajelenlegi állapot és a lehetséges fejlesztési teľületek fe|térképezése volt a tanácsadók
feladata, majd pedig azinteraktiv szeminárium alkalmával azigénye|ae épülő javaslatok lettek megha-
tttronĺa, melyből fenti témaköľönként tanácsadói dokumentumok késztiltek.

A lakossági elégedettség felmérés során 3000 fo kerületi lakos osztotta meg véleményét az Önkor-
mányzatta|. A méľés feladata volt annak összegyűjtése, hogy a lakosok milyen ménékben keresik fel
az Önkormányzat intézményeit, az ott ta|źiható szo|gźůtatásokkal mennyire elégedettek, illetve milyen
forrásból szerzik infoľmációikat a kerĹilet életével és fejlesztéseivel kapcsolatban. A kutatás cé|ja a
gyors' hatékony és ügyfélbarát rendszeľ kialakítása, a munkavégzés hatékonyságának növelése, az
ügyfélközpontuság színvonalának megfurtźtsa, illetve a szervezetfejlesztés hatékonyságrínak n<ivelése

volt a lakossági szempontok figyelembevételével, a mérések segítségével összesítve lett a helyi lakos-
ság közszolgáltatásokkal kapcsolatos igényei, elvárásai ésjavaslatai annak érdekében, hogy _ beépítve
ezeketa míĺködésbe - növelje elégedettségi.iket azÖnkormányzattevékenységével kapcsolatban.

ľ.
A Hivatal belső kontrollľendszere

A költségvetési szeľvek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/20l1.(xu.31.)
Koľm. rendelet (továbbiakban:Bkr.) 3.$-a a|apjĺín a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kont-
rollľendszer keľetében _ a szeÍ\Iezet minden szintjén érvényesülő - a megfelelő kontľol|környezet,
infoľmációs és kommunikációs rendszer, és nyomon követési rendszer (monitoľing) kialakítlísáért,
míĺködtetésééľt és fejlesĺéséért. A költségvetési szerv vezetője köteĺes az éves költségvetési beszámo-
ló elfogadásával egyidejiĺleg nyi|atkozatban éľtékelni az önkormátnyzat, a hivatal és a nemzetiségi
önkormányzatok belső kontrollrendszerének minőségét.

Az Mötv. 119.$ (4) es Ánt. 70.$ alapján a helyi önkoľmányzat, a hivatal belső ellenőrzése biztosított,
amelyet a Hivatal Belső Ellenőrzési hodája |átt e| a Képviselő-testiilet által elfogadott éves terv alap.
ján. A helyi önkormźnyzat belső ellenőrzése keretében töľténik az önkormányzat źital alapított költ-
ségvetési szeľvek felügyeleti ellenőrzése is.

A Képviselő-testiilet 388l201f .(XI.08) számú döntése alapján az önkormányzat źita| alapított költség-
vetési szervek vezetói gondoskodnak költségvetési szervük belső ellenőrzéséről. A belső ellenőrök a
jogszabályokban előírt éves ellenőľzési teľvet és a beszámolót elkészítették, melyet részemre megküld-
tek.2014.januĺár l-jei haüállyal új Belső Ellenőrzési Kéziktinyv került kiadásra, mely tartalmazza a
hivatal, a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési eljĺárási rend-
jét.

A be|ső ellenőrzés célja, hogy új módszerek a|ka|mazÁsával, folyamatos szakmai felkészültségge| a
helyi önkoľmźĺnyzat, a hivatal és a helyi nemzetiségi önkoľmányzat szabá|yszenĺ, hatékony és eredmé-
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nyes miÍködését javaslataiva|, taĺácsaival segítse. 2014. évtől a belső ellenőrzés fokozott figyelmet
fordít az általa megfoga|mazottjavaslatok alapján készitet|intézkedési tervek végrehajtásának nyo-

mon követésére, hasznosulásának érvényesítésére. Az intézkedési teľvben foglalt feladatok végrehajŁá-

sát és arról való beszámoló elkészítését - az eredményesség érdekében - a belső kontrollrendszer míĺ-
ködtetésében résztvevő kontrolling ugyintéző koordinálja.

Külső ellenőrző szerv tcirvényességi ellenőľzés keretében a belső ellenőľzési tevékenységet megfelelő-
nek találta.

A Bkr. 2. $ nd) pontja a|apjána költségvetési szerv vezetője a települési ö'nkormányzat és a helyi nem-

zetiségi önkormányzat esetén a jegyző" A helyi önkoľmányzat nemzetiségi tĺnkormányzatok'ka|2014.
évben kötött új együttműködési megállapodásaiban új elemként, külön fejezet rendelkezik a belső

kontľollrendszeľľől és a belső ellenőrzésről. A helyi nemzetiségi önkormányzatok miiködését szabźy

|yoző e|járások, szabályzatok keriiltek kiadásra. A fejezet utal a helyi nemzetiségi önkormányzat belső

ellenőľzésére vonatkozó eljárás rendre.

A kontrollkörnyezet biĺosítja a belső kontrollrendszer elsődleges céljainak eléréséhez szükséges sza-

bźt|yozást és szerkezeti keretet. A belső kontrollrendszer megfelelő miĺködtetése és fejlesztése kereté-

ben20]'4. évben a Polgármesteri Hivatali SZMSZ-ének, a szervezeti egységek ügyrendjeinek és ennek

megfelelően a munkavállalók munkaköľi leírásainak felülvizsgźiata, aktualizálása is megtörtént,bino-
síwa ezźita| a feladat-, hatáskĺir, jogköröt felelősségek elhatĺĺrolását.

A helyi önkoľmányzat és Hivatal belső kontrollrendszeľének míĺködtetését biztosító szabá|yozások
keľültek felülvizsgálatra, módosításra és iĄ szabáńyozások bevezetésre, például a miíködési folyamatok

további ellenőrzési nyomvonalai keriiltek kiadásra, szabá|yta|ansági eljĺárás kiteľjesztésre kerĹilt a helyi
önkormányzatra vonatkozóan is. Felülvizsgáiatra kertilt akockénatkezelési eljárás, amely a|apjén a

Hivatal tevékenységének a kockázatkezelése töľténik. A belső kontrollrendszer megfelelő működésé-

hez és annak nyomon követéséhez Monitoring stratégia kerĹilt kiadásľa.

Az źt||amhźztaĺttts számvite|e f0I4. januaľ 1-jétől alapjaiban megvźitozott, ami a számviteli szabźiyza-

tok újraszab źt|yozásźú igényelte. Az á||altlháztartási számvite| vźůtozásáxa| egy időben a kötelezettség-

vállalással, uta|ványozátssal, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos eljáľásrend folülvizsgála-

ta és módosítĺása szükségessé vált. Az erue vonatkozó szabźůyozős tartalmi része folyamatosan aktualĹ

zźt|ásra kerĹil az önkoľmányzat, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatokvonatkozźr
sában is.

A Hivatal nagy firyelmet foľdít kulcskontrollok működtetésében, különösen a köte|ezettségvállalások
és utalványozások folyamatában a pénzíigyi ellenjegyzés és érvényesítés terén. A nyomon követési

rendszer szerepe az,hogĺinfoľmációkat szo|gáůtasson a belső kontrollok miĺködéséről. Ennek érdek-

ben 20|4.évben kiemelt figyelmet fordítottunk az eljárásrendek, ellenőrzési nyomvonalak kialakítása,

feltilvizsgál atźra, megűjitásźra, a Monitoring stratégia kialakítĺására, a kiilső és belső ellenőľzési jelen-

tések javaslatai a|apjźn elkészített intézkedési tervben előíľt intézkedések megvalósulásának nyomon

követésére.

Minőségiľányítási rendszer mÍĺktidése

A nemzeti szabvány a|apjźn a vállalatok, intézmények kiépíthetik sajźlt minőségirányítási
(minőségbiĺosíüási) ľendszerliket és lehetőséget szerezhetnek annak fi.iggetlen, harmadik fé| źúta|i

tanúsításaľa (minősítéséľe). A szabváný annak értékeléséľe lehet használni, hogy képes-e a szervezet

teljesíteni az ijgsĺfé|i, jogszabźl|yi és egyéb szabźiyoző követelményeket, valamint saját követelménye-

it.

A 2008. óta miiködtetett minőségirányitási rendszerünk źttfoga a Hivatal teljes tevékenységi körét,

amelynek kialakításakoľ azonosítottuk főbb folyamatainkat, azok sorľendjét és kapcsolódásait, megha-

tĺĺľoztuk a folyamatok miĺködtetéséhez szükséges erőforrásokat és követelményeket. A szabźiyozott

folyamatokat ellenőrizztik, figyelemmel kísérjük, és ennek eredményeit felhasználjuk a folyamatok
tökéletesítéséhez.

2014. évben is lezajlott a minőségirányítĺási rendszer külső auditálása, az auditáůźls eredménye szeľint

szervezettink źůta|bevezetett és miiködtetett minőségiľanyítási ľendszer teljes mértékben megfelel az

MSZ EN ISo 9001:2009 szabványnak.
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Végrehajtásra került az ngyfél- és a képviselői elégedettségméľés, melyek eľedményének szöveges
értékelése folyamatban vaÍ|, adolgozói e|égedettségmérést a teljes 2014. évre vonatkozőan ez év janu-
árjábantervezzuk,

A tervezett belső auditok egy részét a kijelölt kollégák e|végezték, a még hiźtnyző belső auditálások
január 30-ig készülnek el. Több minőségirányítási eljárást az illetékes szervezetegységek felülvizsgál-
tfü, illetve új eljarásokat dolgoztak ki. A felülvizsgá'|t és rijonnan készitett eljárások kiadása ez év feb-
ruárjában történik.

v.

A Hivatal f0|4. évi működésének jegyzői éľtékelése, a hivatal fejlesztésével kapcsolatos vezetői
elképzelések

Éľtékelésem szerint a Hivatal 20l4-ben is jól megfelelt a vele szemben tźtmasztottkövete|ményeknek.
A hivatali munka jó szakmai színvonalon, az e|vtlrtak szerint miĺködik.

Továbbijavulás elérését taľtom fontosnak aziigyintézési határidők betatásában. Ide taľtozik a képvĹ
selői kérdések határidőben töľténő megválaszolásának kötelezettsége is, valamint a pőtkézbesítéssel
kikiildött előterjesĺések sztlma, melyen az iĄ Képviselő-testĺileti SZMSZ-ben foglaltak szerint min-
denképp j avítani fogunk.

Bár a feladat és munkakör źúszervezésekkel a felelősségi viszonyok és kommunikációs csatornák mű-
ködésének javulását tapaszta|tam az e|mtilt évben, ennek további fejlesztését szintén kiemelten fontos-
nak tartom elsősorban azlntézmények, gazdaságitársastryok és a Hivatal közötti munkamegosztásban.

Tovább kívánom folytatni azt aközvetlenebb kommunikációs és motivációs metódust a hivatal mun-
katársaival, melyet elkezdtem, és melynek eľedménye 20|4. évbenmár érezhető vo|t a munkaerő meg-
tartásátb an, a fe|adate||źtźts minő sé gében.

A Hivatal munkavégzéséhez, teljesítményének méréséhez kapcsolódó infoľmatikai rendszer, valamint
a jogi köľnyezetmegváltozása jő lehetőséget teremt ana,Ílogy rendszerbe foglalhassuk miĺdazt, ami a
köztisztviselők motiválásával, fejlesztéséve|, képzésével, éľtékeléséVel kapcsolatos. Mindezek miatía
2015. évi költségvetés tervezése során javasolni fogom a Képviselő-testiiletnek, hogy a juta|mazás, a
továbbképzés, valamint az i||etmények rendezése céljából hatáĺozzon me9 egy olyan keretösszeget,
mellyel a fenti elképzelések megva|ósíthatók.

Budapest, 20|5. januáĺ 12.
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