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1. Köszönetnyilvánítás az együttműködésért
A CONTROLL Zrt. Közigazgatási Igazgatóságának tanácsadói és szakértői köszönetüket
fejezik ki a Dr. Bóta Julianna jegyző asszony által kijelölt szakmai team-nek a
tanulmány összeállításában nyújtott segítségükért.

Városháza Aszódon

Köszönjük együttműködésüket!

2. Dokumentumelemzés, fejlesztési irányelvek meghatározása
A 2013. január 1-jét követően megváltozott feladat-ellátási rendszer a projekt
kezdésére már kész helyzetet és tényt rögzít az önkormányzat – intézmények –
gazdasági társaságok vonatkozásában. Tanácsadóink, annak érdekében, hogy ne csak
kész tényeket rögzítsenek a későbbi elemzési szakaszban, a team-mel való
együttműködés során áttekintették, dokumentum-elemzés fázisába beemelték a
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program szakmai céljaival szoros
összhangban álló ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program keretében a folyamatok –
önkormányzati feladatok elemzésével kapcsolatos ajánlásokat.
A dokumentum-elemzésbe bevont módszertanok segítségével nemcsak a Controll
Holding Zrt. tanácsadói, hanem a projektbe bevont folyamatokon keresztül az
érintett intézmények is szakmai támogatást kaptak, hogy miként kell folyamataikat
feltérképezni, felmérni, hogy azokból konklúziók segítségével olyan
ténymegállapítások szülessenek, amelyek a kiszervezett tevékenységek
megerősítését, illetve az új, kiszervezhető önkormányzati feladatok kijelölését
eredményezik.
Számos, a tanácsadói partnerkörünkben megtalálható önkormányzatnál is
tapasztalható olyan tévhitet kell lebontani, amely a kiszervezhető feladatok
tekintetében az elmúlt évtizedben mindennemű szakmai megalapozottság nélkül e
tevékenységre ráragadt. Ilyen például az önkormányzaton kívül végrehajtott
feladatok, azaz kiszervezett tevékenységek mindig hatékonyabban és olcsóbban
hajthatók végre, mintha azt az önkormányzat belső szervezeti keretein végezzük el.
Ezek a sokszor meggondolatlan külső vagy belső tanácsadói javaslatra létrejött
szerkezeti átalakítások, azaz kiszervezések jelentős mértékben rontották a teljes
önkormányzati folyamat- és vagyongazdálkodás területén a hatékonyságot. Az
egyszerű szolgáltatási tevékenységek kiszervezett pozíciói is a jelen kormányzati
ciklusban politikai és szakmai vezetői megbízással dolgozók számára újabb és újabb
kérdéseket vetettek fel és számos önkormányzatnál látjuk a kiszervezett feladatok
„visszarendeződését”: az önkormányzati felügyelet és monitoring funkciók alá
történő rendeződését. Feltehetjük a kérdést, hogy ezek a „Szervezd ki, majd hozd
vissza!” akciók költségei miként terhelik az önkormányzatot, de rájöttünk arra,
felesleges néhány területen a racionalitást keresni, hiszen nem minden esetben az
önkormányzat saját döntése volt az adott ki- vagy visszaszervezéssel kapcsolatos
döntés meghozatala.
Ezért is hoztunk az önkormányzat szakmai együttműködő team-jével közös döntést
arra vonatkozóan, hogy jelen tanulmány kereteit felhasználva olyan általános, és a
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban is támogatott módszertani
fejlesztést kell először végrehajtani, ami az elkövetkező időszak tudatos és

tervszerűen végrehajtandó folyamat-monitoring tevékenységéből indul ki és ezáltal
rákényszeríti az önkormányzaton belül és a vele együttműködő külső intézmények és
gazdasági társaságok vezetőit is az elemzésekre épülő döntések meghozatalára.
Azok a folyamatok, amelyek az önkormányzati folyamatokat felépítik, ugyanolyan
eszközzel és módszertannal felülvizsgálhatóak, mint bármely más szolgáltatói
tevékenység, tehát jól dokumentálható, a döntési folyamatok előkészítettsége ezáltal
elvárható és a meghozott döntések könnyen visszaellenőrizhetőek. Ezt a vezetés –
szervezéssel foglalkozó szakmai PDCA folyamatként azonosítja be, de ha nem
kívánunk ilyen tudományos keretek között maradni, akkor is fontos, hogy az
önkormányzati feladatok tekintetében a hatékonyságot, mint a legfontosabb
mozgató elemét a tevékenységek ki- vagy visszaszervezésének, rögzítsük. Ehhez
azonban a legfontosabb, hogy az önkormányzati feladatok átalakításával
kapcsolatban a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatoknál mindig
legyen meghatározva és legalább képviselő-testületi szinten megtárgyalva és
döntéssel alátámasztva a
„konkrétan definiált és egyértelműen, azaz mérhetővé tett önkormányzati
feladatcél”.
Ha meghatároztuk a mérhető célt, akkor hozzá kell rendelni a hatékonyság-elemzés
módszertanát, melyet belső vagy külső szervezeti támogatással végre kell hajtani és
vissza kell csatolni a folyamatot elindító képviselő-testület felé.
Mielőtt azonban a konkrét önkormányzati feladatok felülvizsgálatával foglalkoztunk,
a velünk együttműködő szakmai team-mel áttekintettük az elmúlt időszak
legfontosabb strukturális átalakításait, melyek érintették a közszolgáltatások ellátási
rendszerét. Már a ’90-es években nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzatok által
végzendő lakossági szolgáltatások kizárólag önkormányzati (költségvetési) kereteken
belül nemcsak azért nehezen teljesíthetőek, mert egyre komolyabb szakmai
felkészültséget és igen jelentős eszköz- és forrásigényt kell biztosítani, hanem azért is,
mert ésszerűtlen módon megnövelte volna az önkormányzati létszámot a
polgármesteri hivatalban. Ezért az elmúlt évtizedekben folyamatosan – szakmai
álláspontunk szerint tervezetlenül – az önkormányzatok a valós vagyoni helyzetüktől
függően képviselői kreativitáshoz illeszkedően próbálkoztak újabb és újabb szervezeti
formákat létrehozni a közfeladat-ellátás rendszerében. Ezt a legtöbb esetben késve, a
jogalkotás, illetve a szakirányú törvények megalkotása segítette, támogatta, de a
kezdeményező-készségben az önkormányzatok mindig megelőzték a jogalkotót.
Talán ennek is köszönhető az elmúlt időszak számos, ma már bírósági szakaszban lévő
peres eljárása, amikor valós vagyonvesztést, a közösség érdekeivel való
szembenállást és a gazdaságtalan működést külön-külön vagy együttesen fel lehetett
tárni.

Vannak természetesen a mi partnerkörünkben is üdítő kivételek: Debrecen, Győr,
Veszprém, stb., akik az önkormányzati önállóságukat felelősen alkalmazva, gazdasági
lehetőségeikhez illeszkedő mértékben a város közszolgáltatási és üzemeltetési
kereteit először koncepcionálisan megfogalmazták, majd a képviselő-testülettel
megtárgyalták és ezt követően hozták létre azokat a formákat és lehetőségeket,
melyek a mai időpontig is igazoltan helyes döntést és gyakorlatot jelentettek.
Általánosságban a magyar közigazgatás közszolgáltatási szervezeti feltételei lassan és
térségektől függően, néha alig-alig változóan használták ki azokat a lehetőségeket,
melyek a gazdaságosság, a racionalizálhatóság szempontjai mellett jelentek meg.
Tanácsadóként úgy látjuk, hogy az önkormányzatok jelentős része nem értette és ez
alapján nem is volt képes felmérni saját erőforrásait, amely alapján döntési helyzetbe
hozhatta volna saját magát. Ezért a kötelező és nem kötelező önkormányzati
feladatok közül a közszolgáltatás mértékét és módját hagyományos, „ha a szomszéd
városban jó, nálunk is működik” elven szervezte meg.
A Controll Holding Zrt. gazdaságelemző közgazdasági csoportja évekkel ezelőtt
publikálta szakmai véleményét, hogy ezek a folyamatok nemcsak a lakosság teherbíró
képességének vizsgálata szempontjából hátrányosak, hanem a település
lakosságmegtartó, versenyképességi, foglalkoztatáspolitikai szempontjai miatt is.
Ezért is furcsálljuk, hogy még 2014-ben is találhatóak olyan önkormányzatok, akik
terveiket, elképzeléseiket nem foglalják össze gazdasági programban, pedig ez az
önkormányzati törvényből és a hozzá kapcsolódó hatásköri törvényből
szükségszerűen levezethető volna.
A minőségbiztosítási rendszerek önkormányzatoknál történő bevezetése, mely a
Controll Holding Zrt. szakértői által 1996-tól Veszprém városában kutathatóan jelen
van, rávilágított még arra a problémára is, hogy a helyi közszolgáltatások minősége
sokszor függ az ellátó szervezettől, de néha még annak a vezetőváltások miatt
igazolhatóan az egyszemélyi vezetés felkészültségétől is. Az önkormányzati kör a
kötelező és önként vállalt feladatokat a lakosság elégedettség-vizsgálatán keresztül
csak ott végezte tervszerűen, ahol auditált, az ISO 9001 szabványra visszavezethető
irányítási rendszer működött. Ahol ennek híján volt a jegyző vagy polgármester, ezek
a feladatok elmaradtak és csak egy gyenge „szervezeti és működési szabályzat
módosításokba” torkollott a város szervezetfejlesztése és feladatátrendezése. Pedig a
gazdasági kényszerhelyzet az önkormányzatok jelentős részét 2002. után
rákényszerítette volna, hogy a kötelező és önként vállalt közszolgáltatási
folyamataikat racionalizálják és olyan működési keretekbe hozzák, melyek egyrészt
szolgálják a lakosság egyre növekvő elvárásainak teljesítését, másrészt az
önkormányzat szűkülő költségvetési lehetőségeihez illeszkedő közterheket
jelentsenek.

Az Ötv. keretjellegűen szabályozta az önkormányzatok által ellátott feladatokat, de
annak módjára és mértékére már helyi, a sajátosságokhoz illeszkedő megoldások
telepítését rendeli el.
Ahogy az előző gondolatokban már összefoglaltuk, partnerkörünk önkormányzataira
ezek a negatív tendenciák nem voltak jellemzőek. Többen a szektorban elsőként az
általuk vagy velük közösen megalkotott gazdasági programokból építkezően,
tervszerű programba foglalták a kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági
társaságokba, illetve intézményekbe történő kiszervezésének és áthelyezésének
forgatókönyvét. A jelenlévő gazdasági kényszer hatására a jó és rossz megoldások, a
jól és rosszul működő kft-k és rt-k, de még a hatékonyan vagy rosszul működő
intézmények is vegyesen, egymással párhuzamosan működve is jelen voltak. 2002.
évtől kezdődően a Controll Holding Zrt. referenciái között is láthatóan egyre több
önkormányzat kereste szakértőink segítségét, hogy működési és gazdasági
átvilágítással tárjuk fel a jelenlegi rendszer gyenge pontjait és határozzuk meg az
ésszerűség irányába tett intézkedések sorát. Az önkormányzati törvény szabályozása,
különösen a kisebb városoknál a feladat- és hatáskörök telepítését kevéssé
értelmezett feltételek és korlátok közé helyezte.
A polgármesteri hivatalok valamennyi önkormányzati méretnagyságnál jelentős
gazdaságirányító és szervező funkciót látnak el. Az új szakmai átcsoportosításokat
követően az egyes feladat- és tevékenység csoportokban megváltozott súllyal vannak
jelen. A klasszikus igazgatás, település-üzemeltetés, egészségügyi és szociális ellátás,
valamint közművelődés területén sem alakultak ki olyan általános rendező elvek,
amelyek Záhonytól Csornáig egységes működési modellt mutatott volna fel. Ennek
hiányában a képviselői kezdeményező-készség, illetve a más városok gyakorlata
alapján szerveződött meg az önkormányzati feladatellátás rendszere, ezért most az
ÁROP projekt teljesítése során is megbízóinknál a legkisebb összehasonlíthatóság
felületeit sem találjuk meg. Még a méretnagyságban is egyforma városoknál is nehéz
összehasonlítani a múzeum működését vagy a könyvtár üzemeltetését, mert a
keretlétszámoktól az ellátott feladatok nagyságrendjéig számos olyan eltérő vonás
mutatkozik, amely akadályozza az objektív összehasonlíthatóságot és sajnos ezáltal az
országos szintű benchmark adatbázis képzését is. Ha ehhez a kaotikus állapothoz
hozzátesszük, hogy az utolsó évtized működési gyakorlatában az önkormányzatok
gyakran menekültek az „ÖNHIKI” védőernyője alá, belátható, mennyire nehéz azt
eldönteni, hogy a kiszervezett feladatok közül melyekre mondhatunk biztonsággal
igent, ha azokat a folyamatokat és rajta keresztül az ellátott feladatokat az
önkormányzat 2014-ben saját működési keretein belül kívánja végrehajtani.

Tanácsadóinknak ezért a leghasznosabb munkamódszere a team munka volt, mikor is
az összes érintett egy asztalhoz ültetésével a munkatársi létszámtól az ellátott
feladaton át a használt vagyontárgyakig és eszközökig át lehetett beszélni a végzett
feladatot és szakmai javaslatot lehetett megfogalmazni az önkormányzathoz vagy az
önkormányzattól történő ki- vagy beszervezésre.
Mindezeket a folyamatokat, melyek az önkormányzatok pénzügyi területeit
érintették, bonyolították az elmúlt évek társulásokkal kapcsolatos kezdeményezései,
hiszen az önkormányzati társulások vonatkozásában az önálló döntési helyzetek nem
minden önkormányzati érdektől mentesen, sokszor a racionalitással szemben
születnek meg.

2.1.

Az önkormányzati feladatok felülvizsgálatával kapcsolatos

hatékonyság-vizsgálat folyamat-optimalizálása
A közszolgáltatási folyamatok hatékonyságának növelése érdekében a
módszertani útmutató hat elemre bontotta fel a betartandó lépéseket. Ezek a
következők:
1. eredményesen végrehajtott feladat-átalakítás
2. gazdaságosan lebonyolított és eredményeket felmutató ki- vagy
visszaszervezett önkormányzati feladat
3. hatásosan végrehajtott ki- és visszaszervezés, mely gazdaságilag is
eredményes az önkormányzat számára
4. biztonságosan végrehajtott ki- vagy visszaszervezett folyamat, mely
támogatja a meglévő szervezeti struktúra működését
5. felügyelhető kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladat-elemzés,
melynek minden lépése a képviselő-testület és polgármesteri hivatal
számára elérhető és érthető
6. alkalmazkodó kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok,
melyek nem statikusak, hanem a jogszabályi és működési környezethez
folyamatosan igazodó működést valósítanak meg.
Az elmúlt közel 20 év önkormányzati feladatait tekintve nem tudatosan építkező
jelzőt használ az önkormányzati feladatok kiszervezésével kapcsolatban. Ezt
tanácsadói tapasztalatunk megerősíti, hiszen ha az elemzések előző pontokban
megfogalmazott gondolataihoz nem illeszkedik például egy lakás- vagy
helyiséggazdálkodás tevékenysége, akkor miként várható el attól a külső
intézményi vagy gazdasági társaságtól, hogy folyamatosan eredményeket tudjon
felmutatni a lakásvagyon hasznosításával és eredményes vagyongyarapításával
kapcsolatban.

Ezért szakmailag támogatunk az önkormányzatnál minden olyan lépést, mely a
végrehajtott intézkedések szervezethez és feladathoz való jobb beazonosítását
visszavezetik a bevont személyzet humán erőforrás kapacitásának
felülvizsgálatára, mert ez a tevékenység úgymond előfeltétele annak, hogy az
adott önkormányzattól elkerülő, külső megvalósításba vont tevékenység
hatékonyabbá, gyorsabbá váljon, stb. Problémásnak tapasztaltuk még – szintén az
előző hat pontban felsoroltak miatt – hogy a kiszervezéssel kapcsolatos
folyamatok hatékonyság-vizsgálatát több önkormányzat elvégezte, de a
visszacsatolást nem hajtotta végre. Számos olyan, jelenleg is aktuális témát
érintve találkozunk hiánnyal, mint például a rezsicsökkentéshez kötődő közművek
ár- és költség-kalkulációja, vagy a közfoglalkoztatással kapcsolatos belső városi
szintű költségek megjelenése, de ugyanilyen problémás a közétkeztetés
költségszerkezetének a vizsgálata, ha annak minden adata visszaellenőrizhetetlen
a bevont külső partnerek adatszolgáltatási hiányosságai miatt. Ezért is tartjuk az
önkormányzati feladatok tekintetében a felülvizsgálatunk egyik legfontosabb
elemének, hogy azok a folyamatok, melyek kiszervezésre kerültek, jól
alátámasztható szerződésekkel, költség-analitikával, stb. legyenek igazolt
minőségűek, a hatékonyság-javulás legyen dokumentált, a HR gazdálkodás
illeszkedjen az elvégzendő feladatok speciális elvárásaihoz. Ha ezeket a rendező
elveket a közigazgatás folyamatainak felülvizsgálatánál jelen önkormányzati
feladatok áttekintése során is a hatékonyság szempontjait figyelembe véve
végezzük el, akkor a folyamatok és tevékenységek egyszerűsítése, a hozzáadott
értéket nem képező feladatok feltárása, illetve az erőforrás-gazdálkodással
kapcsolatos anomáliák felszínre hozatala segít a 2014 – 2020. EU-s pályázati ciklus
pályázati erőforrásainak még hatékonyabb feldolgozásában és az adott
önkormányzati feladathoz hozzárendelhető belső és külső pénzügyi – gazdasági
támogatások hatékonyabb felhasználásában.
Fontos szempontnak kell az elkövetkező években is tekinteni, hogy a 2013. január
1-jén végrehajtott önkormányzati feladat-átalakítás jelentős mértékben
csökkentette a polgármesteri hivatalok humán erőforrás kapacitását. Számos
értékelő anyagot olvastunk az elmúlt években, melyek pontatlanul definiálják a
feladat-ellátással kapcsolatos belső erőforrás igényeket. A Controll Holding Zrt.
tanácsadói közel 900 önkormányzat szervezetfejlesztési projektjeivel
kapcsolatban állva szinte napi, heti szinten szembesültek azokkal a problémákkal,
melyek a jegyző túlterhelésén keresztül a teljes hivatali szervezet túlterhelését is
eredményezték. A járási hivatalokba átszervezésre került munkaerő pótlása nem
történt meg. Tanácsadóink tudnak azonosulni azzal a megfogalmazott elvárással,
hogy az elkerült munkaerőt nem kell pótolni, de a jelenlegi önkormányzati
feladat-ellátási területeket tekintve néha szükséges „kilóra megvett” munkaerő és
dolgos kéz, mert a feladatok végrehajtása ráég az amúgy is túlterhelt hivatali
szervezetre.

Márpedig ha ez az állítás igaz és a Controll Holding Zrt. mérései ezt igazolják –
ezeknél az önkormányzatoknál teljesen felesleges kiszervezett feladatok
hatékonyság-vizsgálatának eredményei alapján olyan tanácsadói javaslatot
megfogalmazni, amely a feladat önkormányzati és hivatali keretek közé történő
„visszaszervezését” fogalmazza meg, mert a szűkített létszámmal, jelentős
terheléssel működő polgármesteri hivatal képtelen a visszahozott feladatokat
hatékonyan és minőségi követelményeket betartva ellátni.
Ezek voltak tehát azok az alap rendező elvek, amelyek a fejlesztési dokumentum
elemzését követően a velünk együttműködő szakértőknek, belső
munkatársaknak információként átadásra kerültek és tanácsadóink
végigbeszélték és közösen értelmezték, mihez van értelme hozzákezdeni és
mihez nem.

2.2.

A kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok –

célok – felülvizsgálata
Mielőtt áttekintenénk a város közszolgáltatási struktúráját, szükséges annak
közös értelmezése, hogy az önkormányzat, mint közszolgáltatásra kötelezett,
miként látja el ezt a szolgáltatást saját maga, vagy esetleg kiszervezéssel
intézményei vagy gazdasági társaságai útján.
Az önkormányzat általi működtetés az egyes szolgáltatási típusoknál a közfeladatellátást végezheti a teljes folyamatra, illetve a folyamat egyes
résztevékenységeire. Amikor az önkormányzati kör lehetőséget kapott
közszolgáltatásainak kiszervezésére, az alábbiakat kellett figyelembe venni és kell
most is, amikor láthatóan újragondolásra kerülnek az önkormányzatnál maradt,
vagy tőle kiszervezett feladatok.
Ez a napi gyakorlatban az érintett partnerkörünknél azt jelentette, hogy a
közszolgáltatás biztosítására kötelezett önkormányzat nem saját erőforrásaira
támaszkodott intézményei vagy egyéb költségvetési szervei segítségével és
folyamatokba történő bevonásával, hanem az általa elvégzendő kötelező
közszolgáltatási tevékenységet a közszolgáltatást végző esetében közbeszerzési
eljárás keretében választotta ki vagy e tevékenység ellátására célzottan gazdasági
társaságot alapított. Néhány helyen találkoztunk tanácsadói munkánk során azzal
is, hogy a kötelező feladat ellátására, annak átadására megállapodást kötött vagy
az önkormányzati törvény adta lehetőségek figyelembe vételével társult
formában oldotta meg a közszolgáltatások ellátását.

A pályázati szempontok figyelembe vételénél költség-haszon elemzést említ az
önkormányzat, ezért röviden áttekintettük, miként valósult ez meg a feladatok
kiszervezésénél, új szolgáltató szervezetekhez történő hozzárendelésnél vagy
alapításnál.
A közbeszerzés útján történő közszolgáltatásra kötelezett közszolgáltatói
kiválasztást az ellátásra alapított gazdasági társasággal vagy szerződéses
formában oldhatja meg az önkormányzat. Ez esetben és ezt a jó gyakorlatot jelen
önkormányzati gyakorlatban is láttuk – a közbeszerzési eljárás részletesen
tartalmazta az ellátandó feladat leírását, a hozzá rendelhető személyi és
szervezeti kereteket. A legfontosabb kiválasztási szempontnak a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tekintették. Ezen kiválasztási módot – tanácsadói
oldalról – költség-haszon oldalról támogatni tudjuk, hiszen a közbeszerzési
törvény rendelkezései és az adott szolgáltatástípushoz rendelt jogszabályi
előírások megfelelő és garanciát adó közszolgáltatást végzőt eredményeznek a
minden szabályt betartott közbeszerzési eljárás során.
A folyamatot lezárandóan a képviselő-testület minden kiszervezett
önkormányzati feladatot jelen önkormányzatnál is megtárgyalt és áttekintett. Vita
és egyeztetés során megállapodtak, hogy határozott vagy határozatlan időre
történjen a közfeladat kiszervezése, így lehetőséget adtak a jogi keretek
fenntartásán keresztül ellentétes irányú gazdasági és városüzemeltetési érdekek
esetén a közszolgáltatás önkormányzati szinten történő visszaszervezésére.
Szintén költség – haszon elemzés szempontjából tartjuk fontosnak megemlíteni az
adott közszolgáltatási feladatra célirányosan létrehozott gazdasági társaságokat,
akik egy meghatározott szolgáltatás nyújtására kötelezettek. Ilyen tevékenységet
találtunk például a településtisztasági feladatok ellátásában és a köztemetők
fenntartásában.
A városüzemeltetés és működtetés tevékenységét átvizsgálva találkoztunk olyan
megoldással is, amikor a közfeladatok ellátását megállapodás útján elvégzendő
közfeladat vagy közszolgáltatás formájában oldotta meg az önkormányzat. Ennél
a kiválasztási folyamatnál is alkalmazták a közfeladat pontos leírását,
hozzárendelték a képviselő-testület által elfogadható mértékű „díjazást”, ezzel
biztosították, hogy a város költségvetéséhez a megfelelő költség – haszon
hányados optimális szinten tartható legyen. Ilyen feladatok például az
alapellátással összefüggő szerződéses kapcsolatok.
Jelen ÁROP pályázattól függetlenül már 2011. évben tapasztaltuk, hogy az előző
gondolatokban rögzített megoldási alternatívák széles körű elterjedését némi
tétovázást követően a visszarendelés irányába tett lépésekkel azonosíthattuk be.

Azaz felvetődött annak a kérdésnek az ismételt eldöntése, hogy saját maga az
önkormányzat képes-e ellátni az adott közszolgálati feladatokat, vagy sem.
Számos, a gazdasági és politikai retorikában megjelenő negatív hír azonban a
képviselő-testületeket és a politikai szerepvállalókat bátor döntésekre sarkallotta
és hozzányúltak olyan, eddig tiltott területekhez, mint például a viziközmű
szolgáltatás, hulladékszállítás, stb. Látható, hogy a hazai és nemzetközi befektetők
által évtizedekkel ezelőtt üzemeltetésbe vont területek profit termelő képessége
felkeltette az érdeklődését az önkormányzat gazdálkodását irányító vezetőknek,
mert ha egy nemzetközi befektetői csoport képes nyereségesen működtetni
például egy viziközmű szolgáltatást, miért ne tudná azt maga az önkormányzat is
hasonló költség – haszon kereteken belül tartani? A vizsgált önkormányzatoknál
természetesen a rendelkezésre álló adatok és információk (árbevétel, nyereség
szintek, vagyontárgyak, tárgyi eszközök, humán erőforrás, pályázati források, stb.)
ki kell, hogy egészüljenek az adott közszolgáltatási feladatra jellemző
kihasználtsági és eredményességi mutatókkal, ár-érték arányokkal és minden
olyan indikátorral, ami az adott lakossági szolgáltatási követelményekhez
illeszkedően az önkormányzat erőforrásaira támaszkodik.
Tanácsadóink ezért a fenti gondolatok mentén gyűjtötték és elemezték
információikat és a velünk együttműködő szakértői team-mel vezetői
megbeszéléseket folytattunk le abból a célból, miként lehet gazdaságosabban
működtetni az adott közszolgáltatást és kihez rendeljük hozzá annak irányítását,
ellenőrzését.
Dokumentum-elemzésünk következő „szakmai stációja” annak beazonosítása,
hogy melyek azok a tevékenységek, melyek a jelenlegi önkormányzati
partnerkörünk és az elmúlt közel húsz éves önkormányzati együttműködésünk
benchmark adatbázisa alapján kiemelhetőek és országosan reprezentatívak.
Hangsúlyozzuk; ez a saját mérési és adatgyűjtési rendszerünkből 2013. december
31-i állapotot tükrözi, de arra vonatkozóan jó iránymutatást ad, miként
vélekednek az önkormányzatok a 2013. január 1-jét követően kiszervezett és
kiszervezhető feladatok gyakorlati végrehajtásáról.

Önkormányzatoknál maradt feladatok
(kiszervezhető tevékenységek)

A kiszervezés aránya saját
adatbázisból (%)

Településfejlesztéssel, településrendezéssel,
településüzemeltetéssel (köztemetők,
közvilágítás, kéményseprés, stb.) kapcsolatos
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önkormányzati feladatok
Óvodai ellátással kapcsolatos önkormányzati
feladatok
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Szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti
szolgáltatásokkal és ellátásokkal kapcsolatos
önkormányzati feladatok
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Egészségügyi alapellátással (háziorvosi,
fogorvosi, stb.), egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatásokkal, környezetegészségüggyel (pl. rágcsáló és rovarirtás)
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kapcsolatos feladatok
Kulturális szolgáltatással (könyvtár, múzeum,
közművelődés, előadóművészet támogatás,
stb.) kapcsolatos feladatok
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Helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, viziközmű
szolgáltatás, szennyvízelvezetés, -kezelés, ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
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szolgáltatásaival kapcsolatos önkormányzati
feladatok
Lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos
önkormányzati feladatok
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Honvédelem, polgári védelem,
katasztrófavédelemmel kapcsolatos
önkormányzati feladatok
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Önkormányzatoknál maradt feladatok
(kiszervezhető tevékenységek)

A kiszervezés aránya saját
adatbázisból (%)

Közreműködés a település közbiztonságának
biztosításában
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Helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos
önkormányzati feladatok
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Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és
turizmussal kapcsolatos önkormányzati
feladatok
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Sport, ifjúsági ügyekkel kapcsolatos
önkormányzati feladatok
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Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos
önkormányzati feladatok
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Helyi közösségi közlekedés biztosítással
kapcsolatos önkormányzati feladatok

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
önkormányzati feladatok
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Távhő-szolgáltatással kapcsolatos
önkormányzati feladatok
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Kistermelők, őstermelők jogszabályban
meghatározott termékeinek értékesítési
lehetőségeinek és hétvégi árusításának
biztosításával kapcsolatos önkormányzati
feladatok
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Önkormányzatoknál maradt feladatok
(kiszervezhető tevékenységek)

A kiszervezés aránya saját
adatbázisból (%)

A hajléktalanná vált személyek ellátása,
rehabilitációja
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Látható, hogy a benchmark adatbázisunkban vannak „sláger” területek, melyhez
az elmúlt évtizedben, különösen az elmúlt években előszeretettel nyúltak hozzá
önkormányzataink. Tanulmányunkban ezen területek mentén haladva szeretnénk
közösen dolgozni szakértői team-ünk, intézményi partnereink munkatársaival,
hogy megállapíthassuk, melyek azok a konkrét, a város működésére jellemző
kiszervezett feladatok, melyekhez elemzést célszerű hozzárendelni, hogy azok
eredményei alapján újragondolható legyen az elmúlt években végrehajtott
fejlesztési tevékenység.
Törekedtünk a gyakorlatias alkalmazhatósághoz illeszkedő és mindkét fél számára
elfogadható módszertan kialakítására, amelynek nemcsak egyszerűnek kell lenni,
hanem a folyamat végén olyan fejlesztési javaslatokat és / vagy döntési
dokumentumokat kell előállítani, melyekkel egy esetleges visszaszervezéssel
kapcsolatos önkormányzati döntési folyamatot megalapozhatunk.
Mint minden folyamatnál, így a közigazgatás szolgáltatási tevékenységeinél is
fontos az ellenőrizhetőség, monitoringozás. Ezek vagy beépültek az önkormányzat
által működtetett ISO 9001 szabványt (vagy ehhez hasonlóan felépített bármely
más VIR-t) feldolgozó rendszerre, vagy alkalmaznak olyan, a visszacsatolásra
alkalmas belső önkormányzati, hivatali rendszert, mely a gazdasági tevékenység
által támogatottan szoftverrel vagy anélkül segíti a folyamatokat.
Kidolgozott közös módszertanunk a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési
Programhoz illeszkedően, valamint az ÁROP-1.2.18 módszertani ajánlásait
figyelembe vevő fejlesztési elemeket, alkalmazható eszközöket és tanácsadói
gyakorlatunkból nyerhető tudást közösen kezel.
Kijelöltük, milyen módszertanokat tartunk jónak a már kiszervezett szerződéses
kapcsolatok felülvizsgálatára.
Ahhoz, hogy a módszertant a velünk együttműködő team tagok a magukévá
tehessék, fontosnak éreztük a folyamatba bevont intézmények és / vagy
gazdasági társaságok összehasonlíthatóságának megteremtését, illetve az ún. jó
gyakorlatok közös feldolgozását és megismertetését.

A közös dokumentum- és folyamat elemzés során rájöttünk a hivatal – intézmény
– gazdasági társaságok együttműködésének bonyolult rendszerére, melyet mi,
külső tanácsadók a folyamatos napi kapcsolat hiánya miatt csak ilyen, szoros
együttműködésre kényszerítő projekt során ismerhetünk meg. A közigazgatás
szervezeti egységeinek élén dolgozó vezetők és különösen a jegyző, valamint a
tevékenység előkészítő jellegén keresztül a döntési folyamatok élén megtalálható
képviselő-testület és különösen a polgármester számtalan lakossági és központi
közigazgatási kritikát kell, hogy elszenvedjen, amikor a közigazgatás általános
szolgáltatói teljesítményét az elvárthoz képest támadják. Ugyanígy problémaként
azonosítjuk, hogy nemcsak a folyamatos támadás, hanem a közigazgatás elváráskörnyezetét és állandó tevékenységét változtatják hol központi jogszabályok, hol
helyi rendeletek útján. Mindez a két negatív hatás a szervezeten belül dolgozó
munkatársi körre rákényszeríti a folyamatos alkalmazkodást az új és racionális
feladatok végrehajtásában ugyanúgy, mint a meggondolatlan, pazarló
tevékenységeknél. Tehát a legrosszabb működési feltételek között kell most,
2014-ben megtalálnunk a helyes utat, hogy nem feszítve meg a politikai és
szakmai elvárások húrját a választás évét tekintve annyira, hogy az esetleg a
későbbi fejezetekben bemutatandó fejlesztési javaslatainkat már a leírás
pillanatában blokkolja, hanem együttműködést, támogatást kérve az
önkormányzat vezetésétől, az intézményvezetőktől, az esetleges pozitív hatások
elindítása miatt.

A folyamatok és ezáltal az önkormányzati feladatok felülvizsgálatánál az
önkormányzat saját dokumentációs rendszerén
-

Szervezeti és Működési Szabályzat
belső utasítások
szabályzatok
önkormányzati feladat átadásával kapcsolatos szerződések

kívül az alábbi legfontosabb jogszabályok által megfogalmazottakat kell
figyelembe vennünk:1
-

-

1

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.);
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti,
módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény;
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény;

ÁROP-1.2.18 Módszertani ajánlás

-

-

-

-

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény;
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény;
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.)
Korm. rendelet;
A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes
illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet;
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi
nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati
statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes
szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet;
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási
szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.)
Korm. rendelet;
közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet;
A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet;
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény;
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet;
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet;
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet;
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
(hatálybalépés időpontja: 2014. január 1.);
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény;
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az
érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.
rendelet (hatályba lépés időpontja: 2013. július 1.);
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm.
rendelet;

-

-

-

2.3.

Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára
biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI.10.) Korm.
rendelet;
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény;
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény;
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény;
Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013.
(I.10.) Korm. határozat;
A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm.
rendelet;
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet;
Magyary Program 12.0.

Tanácsadói módszertan

A Controll Holding Zrt. tanácsadói már a 2013-ban elindított programalkotás
szakaszában is módszertani ajánlásokat dolgoztak ki annak érdekében, hogy az
elemzések és kutatások, amelyeket a megvalósítás során fel lehet használni,
áttekinthetőek legyenek és a bevezetésük illeszkedjen az önkormányzati kör
tudásszintjéhez és módszertanok ismeretéhez.
Az előző fejezetben megfogalmazott gondolatokhoz és tanácsadói javaslatokhoz
illeszkedően ennél a szakmai lépésnél is az a szándék vezérelte tanácsadói
csoportunkat, hogy olyan módszertanokkal elemezzük jelen esetben például a
kiszervezett önkormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos lakossági
elégedettségeket, folyamatok lépéseinek kidolgozottságát, amelyek egyszerűek
és könnyen megtaníthatóak a velünk együttműködő munkatársaknak.
A hatékony konzultációs folyamatokhoz szükséges a felülvizsgálatba vont
intézmény vagy gazdasági társaság adott folyamatának gyors felmérése,
értékelése és elemzése, hogy ezáltal már az első hónapokban konkrét
beavatkozásokat várhassunk el a felülvizsgált szervezettől.
Nem kívántunk eltérni a folyamatok felülvizsgálatánál azoktól a nemzetközi
gyakorlatoktól, amelyeket leggyakrabban alkalmaz a szervezetfejlesztő szakma,
ezért is foglalkozunk a Lean menedzsmenttel, a 6 Szigma módszerrel és a Kaizen

minőségfejlesztési módszertannal, amelyet az ÁROP-1.2.18 módszertani ajánlásai
is az alkalmazható eszközök közé emeltek.
A Lean menedzsmenttel a közigazgatás szolgáltatási folyamatait, az
önkormányzati feladatokat lehet egyszerűsíteni és gyorsítani oly módon, hogy az
összes tevékenységet feldolgozzuk a működés során meglévő veszélyforrások,
folyamat problémák feltárásával.
A 6 Szigma módszertan viszonylag kevésbé került alkalmazásra az eddigi
közigazgatás-fejlesztés tanácsadói eszköztárában, bár hasznos, hiszen a
közszolgáltatási folyamatok tevékenységeinek végrehajtása során előforduló
hibák, folyamat-eltérések csökkentésére fókuszál, ezáltal eredményesebbé teszi a
folyamat gyengeségeinek feltárását.
A Kazien eszköztár alkalmazását is fontosnak tartottuk és ezért rögzítjük a későbbi
alkalmazhatóság miatt, mert a folyamatosan változó közigazgatási szolgáltatási
környezet rákényszeríti a hivatal vezetését a folyamatos fejlesztésre és ennél a
módszertannál a polgármesteri hivatal szervezetén belüli érintettek bevonása, a
team munka különös erővel van jelen.
A megyei jogú városoknál végrehajtott komplex szervezetfejlesztési projektjeink
során a Lean és a 6 Szigma módszerek együttes használatával voltunk képesek a
legtöbb bevezethető és kielemzett problémát a hivatal- és önkormányzat
vezetőnek bemutatni, de ugyanilyen fontosnak érezzük team munkán keresztül a
Kaizen módszerek önkormányzatoknak történő megtanítását is.
Az önkormányzat támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatok
felülvizsgálatának dokumentum-elemzési szakaszában fontos még kiemelni a
fejlesztés minden fázisában jelenlévő és velünk együttműködő szakmai team
fontosságát. Az előző – 2008 – 2011 – ÁROP projekt ma már elemezhető
problémája volt, hogy a bevont munkatársi kör szűkössége miatt a projekt zárását
követően hamar „elhalt” vagy nagyon átalakult a projekt a bevont munkatársak
túlterheltsége vagy a feladatoktól való elfordulása miatt. Ezt elkerülendő a team
munkák támogatásával, „erőltetésével” képesek voltunk elkerülni a végrehajtás
hónapjai alatt az érdektelenséget és a feladatoktól való elfordulást.
Az önkormányzati feladatok felülvizsgálatának módszerében alkalmaztuk az öt
lépéses, egymásra épülő tanácsadói módszertant, mely a következő szinteken
határozta meg az adott közszolgáltatási tevékenység felülvizsgálatát az új feladatellátási rendben:

1. A kiszervezett folyamat átvilágítása és értékelése
Az önkormányzat és a Controll Holding Zrt. közös szakértői team-je a
rendelkezésre álló összes dokumentumot felülvizsgálja, legyen az alapítói
okirat, szerződés, vagy szmsz és azokból kiemelten elemezte azokat a
folyamatokat, amelyek a kiszervezés előtt az önkormányzat feladataként az
önkormányzat szervezeti keretein belül voltak és vizsgáltuk azt is, hogy a
kiszervezést követően milyen folyamat elemek változtak meg és azoknak a
változásoknak mik voltak az indítékai.
A szolgáltatási igény beazonosítását a szükséges és elégséges, valamint a
rendelkezésre álló és fejlesztendő infrastruktúrát közös tanácsadói team-ünk
felülvizsgálja a szerződéses kapcsolatok egyidejű áttekintésével.
2. Felülvizsgált önkormányzati feladatok és folyamatok fejlesztése
A közös szakértői team ha szükséges, vizsgálja és elemzi a meghozott
kiszervezéssel kapcsolatos döntések megalapozottságát, a működés
tapasztalatait, az esetlegesen fellelhető kutatási dokumentumokat.
3. A kiszervezett folyamatok felmérése és elemzése
A 2013-ban kiírt ÁROP szervezetfejlesztési pályázat (9) fejlesztési elemének – a
lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással
kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről, a lakosság
véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése – segítségével a
kiszervezett folyamat lakossági és / vagy önkormányzati elégedettségének
beazonosítása, felmérése és / vagy a kutatás eredményeinek visszacsatolása.
Tanácsadóink a jelenlegi folyamat fontosabb lépéseit és / vagy szerződéses
dokumentációit és / vagy folyamatleírásait közösen, az önkormányzat által
kijelölt munkatársakkal, illetve az érintett szervezeti egységek kijelölt
szakértőivel elemzik és meghatározzák, teljesültek-e az önkormányzati
feladatok átalakításánál kitűzött, a kiszervezett önkormányzati feladatra
megfogalmazott szakmai célok.
4. A kiszervezett folyamat értékelése, fejlesztési javaslat hozzárendelése
Az átalakított önkormányzati feladatok elmúlt években végrehajtott szervezeti
intézkedéseit, jelen esetben a kiszervezett önkormányzati feladatok
felülvizsgálatát, akkor célszerű elemzés alá vonni, ha kellő nyitottságot
tapasztalunk a szakmai és politikai döntéshozók irányából a tanácsadói
javaslat elfogadására, de legalábbis annak értékelésére. Ezért munkánk
végeredményeként a folyamatra vonatkozó javaslatot a velünk együttműködő
önkormányzati team-mel átbeszéljük és a vezetés elé tárjuk.

5. A kiszervezett folyamatok monitoringozása
Amennyiben az előző folyamatlépésnél közös szakértői team-ünk azt a
javaslatot fogalmazza meg, hogy a kiszervezett és szerződéses kapcsolattal
külső szervezethez vagy intézményhez rendelt feladatot az önkormányzat
vezetésének újra kell gondolnia, akkor a szakmai koncepciónk
megfogalmazható az adott folyamat új szervezeti keretek között történő
átsorolásában, vagy esetleg az önkormányzat jelenlegi szervezeti körébe
történő visszaszervezéssel.
Ezeket a döntési pontokat a velünk együttműködő és jegyző által irányított
szakértői team-mel részletesen feldolgozzuk és döntés-előkészítő anyag
formájában képviselő-testület elé tárjuk.

3. Az önkormányzat által kiszervezett feladatok áttekintése
3.1.

Tanácsadói – team munka és személyes interjúk lefolytatása

A Hivatalt vezető jegyző irányításával létrejött team a 2. fejlesztési célterület
előző gondolatokban rögzített általános közszolgáltatásokra vonatkozó kereteit
megismerve megtárgyalta tanácsadónk irányításával a város közszolgáltatási
tevékenységének ki-, illetve visszaszervezési kérdéseit.
A vezetőkkel történt személyes megbeszélés, majd egy bővebb team munka
keretében két alkalommal folytattunk egyeztetést és tényfeltárást arról, hogy a
város tekintetében a törvényi keretek által biztosított közszolgáltatási feladatok
mely gazdasági társaság, intézmény vagy önkormányzatnál maradt feladattal
írhatók le 2014. évben. A dokumentumok részletes áttekintése és egyeztetését
követően az alábbi táblázatban foglaljuk össze az eredményeket, mely tükrözi
Aszód közszolgáltatási tevékenységeinek pozícióját és irányítási modelljét.
Kiszervezett feladat?
(igen/nem)

Felülvizsgálatra
javasolt?
(igen/nem)

nem

nem

nem

nem

Szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások

igen

igen

Egészségügyi alapellátás (háziorvosi,
fogorvosi, stb.), egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások, környezet-

igen

nem

Önkormányzatnál maradt feladatok
Településfejlesztés, településrendezés,
településüzemeltetés (köztemetők,
közvilágítás, kéményseprés, stb.)
Óvodai ellátás

Kiszervezett feladat?
(igen/nem)

Felülvizsgálatra
javasolt?
(igen/nem)

igen

igen

igen

nem

igen

nem

Honvédelem, polgári védelem,
katasztrófavédelem

igen

nem

Közreműködés a település
közbiztonságának biztosításában

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Önkormányzatnál maradt feladatok
egészségügy (pl. rágcsáló és rovarirtás)
Kulturális szolgáltatás (könyvtár, múzeum,
közművelődés, előadóművészet támogatás,
stb.)
Helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés, ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
Lakás- és helységgazdálkodás

Helyi közfoglalkoztatás
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és
turizmussal kapcsolatos feladatok
Sport, ifjúsági ügyek
Nemzetiségi ügyek
Helyi közösségi közlekedés biztosítása
Hulladékgazdálkodás
Kistermelők, őstermelők jogszabályban
meghatározott termékeinek értékesítési
lehetőségeinek és hétvégi árusításának
biztosítása

A konzultáció eredményeként az önkormányzati feladat-ellátási rendszerben
kiszervezett tevékenységet ellátók közül az alábbiak kerülnek felülvizsgálatra:



Aszód Városi Kulturális Központ
Gyermekétkeztetési Intézmény

3.2.

A kijelölt kiszervezett tevékenységek dokumentumelemzése,

megállapítások
Az önkormányzati feladatok kiszervezésével kapcsolatos team munka
eredményeként az önkormányzat és a közfeladat ellátásában dolgozó gazdasági
társaságok és intézmények közül az önkormányzat által az alábbiak kerültek
kijelölésre és felülvizsgálatra:
Cég:

Aszód Városi Kulturális Központ
Feladatok:
könyvtári,
tevékenység

Cég:

levéltári

tevékenység,

közművelődési

Gyermekétkeztetési Intézmény
Feladatok:
étkeztetés

óvodai és iskolai intézményi étkeztetés, szociális

A kiszervezés felülvizsgálata egyrészről a kijelölt szervezetek működésével
összefüggő dokumentumok átvizsgálását, másrészről azok gazdálkodási adatainak
elemzését jelenti.

DOKUMENTÁCIÓ ÁTVIZSGÁLÁS
Az önkormányzat által a kiszervezés felülvizsgálatára kijelölt szervezeteket
érintően - a működési dokumentumok átvizsgálása céljából - az alábbi iratok
bekérésére került sor:





Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
a szervezetek működésével összefüggő szerződések,
2011-2013. évi gazdálkodási tevékenységről készített iratok (mérleg és
eredmény-kimutatás, beszámoló, képviselő testületi és egyéb irányítási
dokumentumok)

A dokumentáció átvizsgálással összefüggésben társaságunkhoz az alábbi iratok
érkeztek, illetve váltak hozzáférhetővé:
Aszód Városi Kulturális Központ szervezetét érintően:




alapító okirat (a testületi döntés jegyzőkönyve alapján)
Szervezeti és Működési Szabályzat
korábbi vizsgálatok anyagai





működési engedély
szállítási szerződések
2012-2013. évi költségvetési beszámoló

Gyermekétkeztetési Intézmény szervezetét érintően





alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
szállítási szerződések
2012-2013. évi intézményi beszámoló

A dokumentáció átvizsgálás során az alábbiak kerültek megállapításra:
Aszód Városi Kulturális Központ
Alapító okirat
Aszód Városi Kulturális Központ (a továbbiakban: Központ) 2012-ben alapított
közintézmény, amely a Városi Könyvtár, a Petőfi Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény, valamint a Korona Ház egyesítésével jött létre. A Központ
létrejöttét az alapító okirat elfogadásával Aszód Városi Önkormányzat
képviselő testülete 2012. november 29-i ülésén meghozott 207/2012. (XI.29.)
határozatával rendelte el.
A Központ működését 2013. január 1-jén kezdte meg.
Aszód Városi Önkormányzat képviselő testülete 2014. február 6-án
módosította a Központ alapító okiratát. A módosításnak megfelelően az
alapító a Központ fő tevékenységeit az alábbiak szerint határozta meg:















Hírügynökségi, információs szolgáltatás
Művészeti tevékenységek
Könyvtári állomány gyarapítása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Könyvkiadás










Egyéb kiadói tevékenység
Civil szervezetek programtámogatása
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
szolgáltatás fejlesztése, működtetése
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

szakmai

A Központ ellátási területeként Aszód Város Önkormányzat közigazgatási
területét határozta meg, illetve a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
vonatkozásában: Acsa, Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz,
Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Püspökhatvan, Tura, Valkó, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácszentlászló, Verseg, Zsámbok települések közigazgatási
területe.
A Központ gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel




önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú költségvetési
kerettel
rendelkezik,
mely
felett
kötelezettségvállalási,
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.
gazdálkodását Aszód Város Polgármesteri Hivatala látja el.

A Központ éves költségvetését az irányító szerv biztosítja az éves költségvetési
rendeletében foglaltak szerint.
A Központ az alábbi telephelyekkel rendelkezik:




Aszód Város Nyilvános Könyvtára (2170 Aszód, Kossuth L.u.72.)
Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (2170 Aszód, Szontágh lépcső
2.)
Művelődési Ház (2170 Aszód, Szabadság tér 10.)

A Központ vezetőjét a fenntartó pályázati eljárás alapján bízza meg öt év
időtartamra. A Központ vezetője Odler Zsolt igazgató.
A Központ egyéb üzletszerű (vállalkozási) tevékenységeket nem végezhet.
Szervezeti és Működési Szabályzat
Aszód Városi Kulturális Központ (a továbbiakban) Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát Aszód Város Önkormányzatának képviselő testülete a
3/2014. (i.30.) határozatával hagyta jóvá.

A Szervezeti és Működési Szabályzat fejezetei (a továbbiakban: Szabályzat)
meghatározzák a Központ:








általános adatait (SZMSZ hatálya, jogszabályi háttér, közfeladat
meghatározása, szervezet neve, adatai, szakágazati besorolása,
telephelyei, irányító szerve, jogelődök, bélyegzők, intézmény
vezetőjének kiválasztása)
szervezeti felépítését (vezetők és munkatársak feladatai: igazgató,
igazgatóhelyettes,
könyvtáros,
művészettörténész,
történész,
szervezési asszisztens, gyűjteménykezelő, gondnok, gyűjteményi
egységek és felelősségek meghatározása)
működésének szabályait (éves munkaterv, jelentések és statisztikák,
feladatmutatók, belső fórumok)
gazdálkodási szabályait (gazdálkodási besorolás, feladatellátáshoz
biztosított vagyon)
záró rendelkezések.

A Szabályzat az alábbi mellékletekkel rendelkezik:





















Alapító okirat,
működési engedély
Küldetésnyilatkozat,
Jövőkép,
Állománykezelési szabályzat
Épületbiztonsági szabályzat
Gyűjtőköri szabályzat (Városi Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény)
Használati szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Kutatószolgálati szabályzat
Leltározási szabályzat
Munkanapló
Műtárgykölcsönzési szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Selejtezési szabályzat
Telekommunikációs szabályzat
Munkamegosztási megállapodás (gazdálkodási szabályzat)
Munkavédelmi szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Nyilatkozat (tudomásulvételről)

A SZMSZ mellékleteként meghivatkozott Működési engedély nem állt
rendelkezésre jelen tanulmány elkészítése során. (Megjegyzés: A Központ
igazgatójával folytatott interjú szerint a Központnak tevékenysége végzéséhez
nem szükséges működési engedély.)
Szállítási szerződés(ek)
A Központ 2014. február 26-án szállítási szerződést kötött a Könyvtárellátó
Nonprofit Kft-vel „könyvtári dokumentumok, felszerelések, eszközök és
nyomtatványok
vásárlására
és
könyvtár-szakmai
szolgáltatások
igénybevételének” tárgyában.
A szerződés határozott időtartamra, 2014. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozott. A szerződésben meghatározott – az erre a célra biztosított éves
előirányzat 65 %-a - keretösszeg nem jelent kötelező vásárlási keretösszeget.
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által készített formaszerződés meghatározza:




a szerződés tárgyával kapcsolatos teljesítés eljárási és finanszírozási
feltételeit,
a szerződés tárgyában szereplő szolgáltatások meghatározását,
tájékoztató adatokat.

A szerződés megkötésére, illetve a teljesítésre vonatkozó információk nem
álltak rendelkezésre, így ennek vizsgálata nem volt lehetséges.
2012-2013. évi intézményi beszámoló
A Központ megalakulásától fogva eleget tett az alapító okiratban szereplő
azon kötelezettségének, hogy éves intézményi beszámolót készít.
A 2012-2013. év vonatkozásában rendelkezésre bocsátott iratokból
megállapítható, hogy az éves intézményi beszámoló tartalmazza:



az elemi költségvetési beszámolót,
szöveges értékelést.

Az Intézmény 2012. évi beszámolóját Aszód Város Önkormányzatának
képviselő testülete a _____________, a 2013. évi beszámolóját 63/2014.
(IV.24.) határozatával jóváhagyta.

Gyermekétkeztetési Intézmény
Alapító okirat
Aszód Város Önkormányzatának képviselő testülete 104/2001. (VI.6.)
határozatával alapította meg a Gyermekétkeztetési Intézményt.
Aszód Város Önkormányzatának képviselő testülete 2014. február 13-i ülésén
a 23/2014. (II.13.) határozatával döntött a Gyermekétkeztetési Intézmény (a
továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának utolsó módosításáról, egységes
szerkezetbe foglalásáról.
Az alapító okirat az Intézmény alaptevékenységeit az alábbiak szerint
határozta meg:





óvodai intézményi étkeztetés,
iskolai intézményi étkeztetés,
köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása,
szociális étkeztetés.

Az Intézmény ellátási területeként Aszód város közigazgatási területét
határozta meg, összesen 1100 adag főzőkapacitás mellett.
Az Intézmény az alábbi telephelyeken működik:





2170 Aszód, Csengey utca 30. (főzőkonyha)
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 78/A. (Aranykapu Bölcsőde,
tálalókonyha)
2170 Aszód, Szent István u. 1. (Napsugár Óvoda, tálalókonyha)
2170 Aszód, Falujárók útja 5. (Szivárvány Óvoda, tálalókonyha)

Az Intézmény fenti alaptevékenységeken túl vállalkozási tevékenységet nem
folytat.
Az Intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Az Intézmény vezetője az igazgató, akit Aszód Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete bíz meg nyilvános pályázat útján. Az intézmény vezetője:
Oláhné Bordi Edit.
Szervezeti és Működési Szabályzat
Aszód Város Képviselőtestülete a 41/2014. (III.27.) számú Képviselő- testületi
határozatával jóváhagyta a Gyermekétkeztetési Intézmény (a továbbiakban:
Intézmény) Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Szervezeti és Működési
meghatározza az Intézmény:





Szabályzat

(a továbbiakban:

Szabályzat)

alapadatait (neve, azonosító adatai, székhelye, telephelyei,
szakfeladatai),
működési rendjét és gazdálkodását (bélyegzőkezelés, gazdálkodás,
térítési díj, alkalmazás, leltározás, kommunikáció, jelentések)
szervezetét, munkarendjét és a munkavállalók feladatait,
egyéb szabályozási területeit (oktatás, védőruházat, hulladékkezelés,
karbantartás)

A Szabályzat az alábbi mellékletekkel rendelkezik:









Alapító okirat,
jogszabálymutató
munkavégzés rendje
szervezeti felépítés
Élelmezési szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Munkaruha juttatás rendje
Együttműködési szerződések

Szállítási szerződések
A Gyermekétkeztetési Intézmény:










2012. szeptember 20-án szállítási szerződést kötött az Egertej Tejipari
Kft-vel „tej és tejtermékek határidőre történő szállításának”
tárgyában. A szerződés 1 éves időtartamra szólt, már érvénytelen.
2013. január 1-jén megbízási szerződést kötött az ALBERTON Bt-vel
„rendszergazdai feladatok ellátására, számítógép park üzemeletetés”
tárgyában. A szerződés határozatlan időre jött létre.
2013. április 11-én szerződést kötött Háry Péterrel a „Schoolsystem
elnevezésű étkeztetési és térítési díj és számlázó szoftver licenszének
megvásárlásának és támogatásának” tárgyában. A szerződés
határozatlan időtartamra jött létre.
2013. szeptember 2-án szállítási szerződést kötött a Fallós Plusz Kft-vel
„élelmezési áruféleségek, szárazáru határidőre történő szállításának”
tárgyában. A szerződés 2013. szeptember 2-től 2014. augusztus 31-ig
érvényes.
2013. szeptember 17-én szállítási szerződést kötött az Aszódi Sütőipari
Zrt-vel „kenyér, pékáruk határidőre történő szállításának” tárgyában.
A szerződés 2013. szeptember 23-tól 2014. augusztus 31-ig érvényes.



















2013. szeptember 17-én szállítási szerződést kötött a Kedvenc JM Kftvel „élelmezési áruféleségek, csirkehús, húskészítmények határidőre
történő szállításának” tárgyában. A szerződés 2013. szeptember 23-tól
2014. augusztus 31-ig érvényes.
2013. szeptember 17-én szállítási szerződést kötött a Kassai Józseffel
„savanyúság határidőre történő szállításának” tárgyában. A szerződés
2013. szeptember 23-tól 2014. augusztus 31-ig érvényes.
2013. szeptember 17-én szállítási szerződést kötött a Varga Jánossal
„tojás határidőre történő szállításának” tárgyában. A szerződés 2013.
szeptember 23-tól 2014. augusztus 31-ig érvényes.
2013. szeptember 17-én szállítási szerződést kötött az Ozirisz
Vendéglátó Kft-vel „élelmezési áruféleségek, vegyi áru határidőre
történő szállításának” tárgyában. A szerződés 2013. szeptember 23-tól
2014. augusztus 31-ig érvényes.
2013. szeptember 17-én szállítási szerződést kötött a Nagykun Hús Kftvel „élelmezési áruféleségek, hús és húskészítmények határidőre
történő szállításának” tárgyában. A szerződés 2013. szeptember 23-tól
2014. augusztus 31-ig érvényes.
2013. szeptember 17-én szállítási szerződést kötött a Péter Jánosnéval
„élelmezési áruféleség, zöldség és gyümölcs határidőre történő
szállításának” tárgyában. A szerződés 2013. szeptember 23-tól 2014.
augusztus 31-ig érvényes.
2013. október 1-jén szerződést kötött a Kollár Lászlóval „a Csengey
utca 30 szám alatti telephelyen keletkező ételhulladék elszállítására”
tárgyában. A szerződés 2013. szeptember 1-től(?) 2014. augusztus 31ig érvényes.
2013. november 15-én megbízási szerződést kötött Kiss Levente
Csabával a „Aszód Város Önkormányzat intézményeiben
érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése” tárgyában. A szerződés egy
felülvizsgálat elvégzésére vonatkozott.
2014. április 15-én szállítási szerződést kötött a Jász Tész Kft-vel
„élelmezési áruféleségek, gyorsfagyasztott zöldség-gyümölcs
határidőre történő szállításának” tárgyában. A szerződés 2015.
augusztus 31-ig érvényes.

A megkötött szerződések - az IT üzemeltetési, a Schoolsystem licensz,az
érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzésére illetve az ételhulladék elszállítása
kivételével – formaszerződések.

A formaszerződések az általános információk kivételével nem tartalmaznak a
tényleges tárgyra vonatkozó információkat (pl. árlistákat).
A szerződések megkötésével és a teljesítésekkel kapcsolatosan egyéb
információ nem áll rendelkezésre.
2012-2013. évi intézményi beszámoló
A
Gyermekétkeztetési
Intézmény
(a
továbbiakban:
Intézmény)
megalakulásától fogva eleget tett az alapító okiratban szereplő azon
kötelezettségének, hogy éves intézményi beszámolót készít.
A 2012-2013. év vonatkozásában rendelkezésre bocsátott iratokból
megállapítható, hogy az éves intézményi beszámoló tartalmazza az elemi
költségvetési beszámolót, a kiegészítő mellékletet és a szöveges szakmai
beszámolót.
Az alapító Aszód Város Önkormányzatának képviselő testülete az Intézmény
2012. évi beszámolóját a __________________, a 2013. évi beszámolóját a
__________________ Képviselő-testületi határozatával elfogadta.

GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA
Az önkormányzat által a kiszervezés felülvizsgálatára kijelölt szervezeteket
érintően - a gazdasági hatékonyság vizsgálata céljából - az alábbi iratok
bekérésére került sor:


2011-2013. évi gazdálkodási tevékenységről készített mérleg és eredménykimutatás, beszámoló, felügyelőbizottsági jelentés, üzleti terv

A gazdasági hatékonysággal összefüggésben társaságunkhoz az alábbi iratok
érkeztek, illetve váltak hozzáférhetővé:
Aszód Városi Kulturális Központ szervezetét érintően:


2013. évi beszámoló jelentés és szakmai beszámoló

Gyermekétkeztetési Intézményt érintően:


2012-2013. évi beszámoló

A gazdasági hatékonyság vizsgálata során az alábbiak kerültek megállapításra:
Aszód Városi Kulturális Központ
Az Aszód Városi Kulturális Központ (a továbbiakban: Központ) a jogszabályokban
és az alapító okiratában előírt kötelezettségének – éves intézményi beszámoló
készítése – a 2013-as alakulás első évében határidőre eleget tett.
A gazdálkodással összefüggésben
következőképpen alakultak:

az

Központ

2013.

év fő

adatai a

2013. évi
Megnevezés
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Támogatás
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:
KIADÁSOK
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadások
Egyéb kiadás
Felhalmozás
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:
Létszám (fő)

Változás

eredeti
előirányzat

módosítás

teljesítés

2.204
27.380
0
29.854

3.363
26.276
0
29.639

3360
24.958
-6
28.312

-0,1 %
-5,0 %
--4,5 %

15.900
4.318
8.512
854
0
0
29.584
10 fő

15.725
4.026
8.603
828
457
0
29.639
--

15.704
4.024
8.590
827
456
-1.467
28.134
10 fő

-0,1 %
-0,1 %
-0,1 %
-0,1 %
---5,0 %
-adatok eFt-ban

Az Központ felügyeletét gyakorló Aszód Város Önkormányzata és a Központ
saját hatáskörben a 2013. év során többször módosította az előirányzatotokat,
a tényleges bevételek és kiadások mértékéhez igazítva.
Személyi juttatások alakulása 2013-ban
Megnevezés
Rendszeres szem. juttatás
Munkavégzéshez kapcs. juttatás
Sajátos juttatások
Költségtérítések
Külső személyi juttatások
Egyéb juttatások
Összesen:
Járulékok
Összesen:

Eredeti
előirányzat
15.613
0
0
287
0
0
15.900
4.318
20.218

Módosított
előirányzat
15.598
0
0
105
22
0
15.725
4.026
19.751

Teljesítés
%
15.578
99,9 %
0
-0
-105
100,0 %
21
95,5 %
0
-15.704
99,9 %
4.024
99,9 %
19.728
99,9 %
adatok eFt-ban

Teljesülés

A Központ személyi juttatásait 99,9 %-ra teljesítette. A személyi juttatások
esetében keletkezett 0,01 %-os megtakarítás valószínűsíthetően az
alkalmazottak szabadságolásához kapcsolódó bérezéssel összefüggésben
jelentkezett.
Dologi kiadások alakulása a 2013. évben
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesülés

Teljesítés
%

79
777
47
176
437

172
870
0
451
250

172
868
0
451
249

100,0 %
99,9 %
-100,0 %
99,9 %

2.598
630
236
315
1.471
0
0
1.746
0
8.512

1.757
464
95
482
2.296
26
0
1.588
73
8.603

1.755
462
95
484
2.296
24
0
1.586
71
8.590

Készletbeszerzés
Irodaszer
Könyv, folyóirat, egyéb
Hajtó- és kenőanyag
Egyéb

Kommunikációs szolgáltatások
Vásárolt szolgáltatások
Gáz
Villamos energia
Víz és csatorna
Karbantartás
Egyéb üzemeltetés
Kiküldetés, reprezentáció, reklám

Szellemi tevékenységek
Adók, illetékek, díjak
Egyéb dologi kiadások
Összesen:

99,9 %
99,9 %
100,0 %
100,1 %
100,0 %
92,3 %
-99,9 %
97,3 %
99,8 %
adatok eFt-ban

A Központ dologi kiadásait 99,8 %-ra teljesítette. A kiadásokkal
összefüggésben lévő tételek esetében az évközi módosítások a tényleges
felhasználáshoz igazították a költségvetést. Az egyéb üzemeltetés soron
található kiadások további vizsgálata javasolt.

Múzeumi
gyűjtemény
tevékenység

Múzeumi
tudományos
feldolgozó és
publikáció

Múzeumi kiállítási
tevékenység

Múzeumi
közművelődési,
közönségkapcsola
ti tevékenység

Közművelődési
tevékenységek és
támogatásuk

Közművelődési
intézmények és
közösségi terek
működtetése

Összesen

Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Kiküldetés, reprezentáció, reklám
Egyéb dologi kiadások
Adók, illetékek, ktgv-i befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadások összesen:
Felhalmozás
Kiadások összesen
A tevékenység részaránya az összes
kiadási előirányzat %-ban.

Könyvtári
szolgáltatások

Megnevezés

Könyvtári
állomány
gyarapítása és
nyilvántartása

Kiadások 2013. évi alakulása szakfeladatonként

0
0

3.770
983

4.010
1.050

7.124
1.893

0
0

800
98

0
0

0
0

15.704
4.024

853
2
0
0
2
55
0
0
902
0
902

15
15
271
4
12
178
0
0
5.248
0
5.248

0
0
0
0
0
0
0
0
5.060
200
5.260

0
0
0
0
0
0
0
0
9.017
256
9.273

8
0
66
7
0
6
0
0
87
0
87

253
28
1.732
13
0
464
0
230
3.618
0
3.618

220
0
785
0
1
135
597
0
1.738
0
1.738

219
204
2.238
0
56
748
0
0
3.465
0
3.465

1.568
249
5.092
24
71
1.586
597
230
29.145
456
29.601

3,0 %

17,7 %

17,8 %

31,3 %

0,3 %

12,2 %

5,9 %

11,7 %

--

adatok eFt-ban

A központ legnagyobb volumenű szakmai feladata a Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, amely a
kiadások 31,3 %-át öleli fel, amelyet a Múzeumi gyűjteményi és Könyvtári szolgáltatás szakfeladatok követnek 17,7-17,8 %-os
részaránnyal.
A kiadások 66,7 %-át a munkatársak bérköltsége teszi ki, amely egyértelműen bizonyítja a közművelődési tevékenységek
személyes munkaerő igényességét.
A dologi kiadások 59,3 %-át kitevő szolgáltatási kiadások további vizsgálata indokolt lenne, de részadatok hiányában további
ténymegállapítást nem tudtunk tenni.

Létszám és bérgazdálkodás alakulása 2013-ban
Megnevezés
Igazgató
Vezető
A-B fizetési osztály
C-D fizetési osztály
E-J fizetési osztály
Összesen:
Közfoglalkoztatott
Összesen:

Létszám
fő

Személyi juttatás
eFt/év

1 fő
0
1 fő
1 fő
7 fő
10 fő
0
10 fő

2.341
0
1.448
1.449
10.140
15.378
0
15.378

Átlagbér Ft/fő/hó
195.083
-120.667
120.750
120.714
128.150
128.150

A Központ dolgozói közalkalmazottak, akiknek a besorolása a vonatkozó
törvényi meghatározásnak megfelelő. Az átlagbérek megfelelnek az adott
fizetési osztályba sorolásnak. Eltérítésre nem került sor.
Gyermekétkeztetési Intézmény

A Gyermekétkeztetési Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) a
jogszabályokban és az alapító okiratában előírt kötelezettségének – éves
intézményi beszámoló készítése – minden alakalommal, határidőre eleget
tett.
A gazdálkodással összefüggésben az Intézmény 2012-2013. év fő adatai a
következőképpen alakultak:
Megnevezés
BEVÉTELEK
Működési bevétel
Támogatás
Finanszírozási bevétel
Összesen:
KIADÁSOK
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési kiadás
Felhalmozás
Finanszírozási kiadás
Összesen:
Létszám (fő)

2013. év

2012. évi
teljesítés

Módosított

Teljesítés

Változás
%-a

54.646
12.958
1.193
68.797

74.884
31.598
0
106.482

80.437
7.072
-1.193
86.316

+ 7,4 %
-77,6 %
--18,9 %

23.016
6.244
37.096
1.371
0
87
67.814
16 fő

26.188
7.068
72.994
0
232
0
106.482
--

23.612
5.176
57.230
0
232
-87
86.163
16 fő

-9,8 %
-26,8 %
-21,6 %
-0,0 %
--19,1 %
-adatok eFt-ban

Az Intézmény felügyeletét gyakorló Aszód Város Önkormányzata és az
Intézmény saját hatáskörben a 2013. év során többször módosította az
előirányzatotokat, a tényleges bevételek és kiadások mértékéhez igazítva azt.

Személyi juttatások alakulása 2012-2013. években

Megnevezés

2012. évi
teljesülés

Rendszeres szem. juttatás
Munkavégzéshez kapcs. juttatás
Sajátos juttatások
Költségtérítések
Külső személyi juttatások
Egyéb juttatások
Összesen:
Járulékok
Összesen:

21.836
196
359
306
361
861
23.016
6.244
29.260

2013. év
Módosított
előirányzat
24.043
410
743
692
300
1.845
26.188
7.068
33.256

Teljesülés

Teljesítés
%

22.732
-5,5 %
542
+32,2 %
109
-85,3 %
0
-229
-23,7 %
651
-64,7 %
23.612
-9,8 %
5.176
-26,8 %
28.788
-13,4 %
adatok eFt-ban

Az Intézmény személyi juttatásait 90,2 %-ra teljesítette. A 9,8 %-os
megtakarítás oka valószínűsíthetően az egy fő betöltetlen álláshelyből, illetve
a sajátos és egyéb juttatások alulteljesítéséből származtatható.
Dologi kiadások alakulása a 2012-2013. években

Megnevezés

2012. évi
teljesítés

2013. év
Módosított
előirányzat

Teljesülés

Teljesítés
%

113
1.452
240

43.340
103
10
690
384
289
1.694
401

36.334
98
6
257
289
161
1.405
310

83,8 %
95,1 %
60,0 %
37,2 %
75,3 %
55,7 %
82,9 %
77,3 %

2.050
1.003
664
423
862
8.260
50
37.096

2.151
1.450
735
498
1.472
19.532
240
72.994

2.029
94,3 %
1.388
95,7 %
734
99,9 %
242
48,6 %
909
61,7 %
12.831
65,7 %
237
98,8 %
57.230
78,4 %
adatok eFt-ban

Készletbeszerzés
Élelmiszer
Irodaszer
Könyv, folyóirat, egyéb
Hajtó- és kenőanyag
Kisértékű tárgyi eszköz
Munkaruha, védőruha
Egyéb

Kommunikációs szolgáltatások
Vásárolt szolgáltatások
Gáz
Villamos energia
Víz és csatorna
Karbantartás
Egyéb üzemeltetés

Adók, illetékek, díjak
Egyéb dologi kiadások
Összesen:

21.565
85
5
324

Az Intézmény dologi kiadásait 78,4 %-ra teljesítette.
A dologi kiadások 63,5 %-át képező élelmiszer beszerzés felhasználása az
előirányzathoz képest 16, 2 %-al alacsonyabb szinten alakult. A
konyhaüzemeltetéssel kapcsolatos rezsiköltség tételek (gáz, villamos energia,
stb.) esetében jól megfigyelhető, hogy alig sikerült megtakarítást elérni.

Az állandó költségek a költségtakarékos gazdálkodási intézkedésekre – a
rendelkezésre álló kapacitás csökkenéssel egyidejűleg – rugalmatlanul
válaszolt.
Az Intézmény az év során az egyéb működési kiadások (pl. hajtó és kenőanyag,
kis értékű tárgyi eszköz, munkaruha, karbantartás és egyéb üzemeltetés, stb.)
esetében igyekezett a lehető legnagyobb megtakarítást elérni.

Kiadások 2012-2013. évi alakulása tevékenységenként

Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szakmai szolgáltatások
Egyéb dologi kiadások
Általános forgalmi adó
Egyéb működési célú kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadások összesen:
Felhalmozás
Kiadások összesen
A tevékenység részaránya az összes kiadási
előirányzat %-ban.
Feladatmutató

Változás %-a

Összesen

Munkahelyi
étkeztetés

Iskolai
intézményi
étkeztetés

2013. év

Összesen

Munkahelyi
étkeztetés

Megnevezés

Iskolai
intézményi
étkeztetés

2012. év

A

B

C

D

E

F

20.140
5.466
27.794
-----1.363
7
54.770
0
54.770

2.876
778
9.302
-----0
1
12.957
0
12.957

23.016
6.244
37.096
-----1.363
8
67.727
0
67.727

23.612
5.176
57.320
38.550
310
5.302
237
12.831
0
0
86.018
232
86.250

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23.612
5.176
57.320
38.550
310
5.302
237
12.831
0
0
86.018
232
86.250

80,9 %

19,1 %

--

100 %

--

--

598

123

721

342

73

415

D/A

E/B

F/C

+17 %
-5 %
+106 %
-------+57 %
-+ 57 %

--------------

+3 %
-17 %
+55 %
-------+27 %
-+27 %

-43 %

-41 %

-42 %

adatok eFt-ban

Az Intézmény 2012-ben a szociális étkeztetéssel összefüggő adatait megosztotta két szakfeladat között, amely gyakorlatot 2013ban megváltoztatott. Sajnos a rendelkezésre álló adatok nem nyújtanak elegendő információt sem a tevékenység megítéléséhez,
sem a két gazdasági év adatainak részletes összehasonlításához. Azonban az látható, hogy 2013-ban a feladatmutató számok
közel 40 %-ban csökkentek a felmerülő dologi kiadások egyidejű 55 %-os növekedése mellett. Ennek oka nem ismert további
vizsgálata javasolt.

Létszám és bérgazdálkodás alakulása 2012-2013-ban
2012. év
Megnevezés

Igazgató
Vezető
A-B fizetési osztály
C-D fizetési osztály
E-J fizetési osztály
Összesen:
Egyéb
Összesen:
Engedélyezett
létszámkeret

A

Személyi
juttatás
eFt/év
B

1
0
9
4
1
15
1
16

3.066
0
10.408
5.904
1.296
20.674
1.162
21.836

Létszám
fő

16 fő

2013. év
Átlagbér
Ft/fő/hó

Létszám
fő

C

D

Személyi
juttatás
eFt/év
E

255.500
-96.370
123.000
108.000
114.856
96.833
113.729

1
0
9
4
2
16
0
16

3.066
0
11.468
5.424
2.548
22.506
0
22.506

Változás %-a
Átlagbér
Ft/fő/hó

D/A

E/B

F/C

0,0 %
-0,0 %
0,0 %
+100,0 %
+6,7 %
-0,0 %

0,0 %
-+10,2 %
-8,1 %
+96,6 %
+8,9 %
-+3,1 %

0,0 %
-+10,2 %
-8,1 %
-1,7 %
+2,0 %
-+3,1 %

F

255.500
-106.185
113.000
106.167
117.219
-117.219

16 fő

Az Intézmény dolgozói közalkalmazottak, akiknek a besorolása a vonatkozó törvényi meghatározásnak megfelelő. Az átlagbérek
megfelelnek az adott fizetési osztályba sorolásnak. Eltérítésre nem került sor.
A 2012. és 2013. év vonatkozásában:




az engedélyezett létszámkeret nem változott, feltöltöttség 100 %,
a rendszeres személyi juttatások összege 3,1 %-al növekedett,
a személyi juttatások növekedése a 2013. évi központi bérpolitikai intézkedések végrehajtásához kapcsolódik.
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4. Szakmai, vezetői interjúk tapasztalatai, team munka
Az önkormányzat a projekt megkezdésekor vezetői team-et hozott létre, mely a
jegyző felhatalmazásával az összes fejlesztési célterületre vonatkozóan dokumentumbekérési és feladat-meghatározási joggal bírt. A team munka során beazonosított és a
tanulmány előző fejezetében bemutatott szakmai tevékenységek gazdasági
áttekintését a vezetők által számunkra rendelkezésre bocsátott dokumentumok
alapján végeztük el.
Előre egyeztetett időpontokban, két team ülés során pontosítottuk a kutatás irányát,
majd a későbbiekben tanácsadóink munkaanyagok szintjén e-mail-en kommunikálta
a vezetés által kijelölt munkatársakkal.
A tanulmány munkaanyag szintű 1.0 verziója a szakmai team elé került, akik a
leírtakat értelmezték, véleményezték és záró team ülés keretében személyes
konzultáció során rögzítettük azokat az igényeket, melyeket a végleges, jelen
tanulmány tartalmilag magában hordoz.

40

5. Fejlesztést támogató lakossági kutatási adatok
A projekt megkezdésekor szintén rögzítésre kerültek a kiszervezett önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos területek és az ezek elemzését és kutatását szolgáló
kérdéscsoportok. A kérdőíves kutatás a kijelölt közszolgáltatási területekre
vonatkozóan eredményes volt, a nagyfokú lakossági aktivitás és az általuk
megfogalmazott javaslatok miatt. Az eredményeket az alábbiakban mutatjuk be.
Járt-e már Ön az Aszódi Kulturális Központ rendezvényein?
A lakosok 70%-a járt már az Aszódi Kulturális Központ rendezvényein.
igen

nem

30%

70%

Ha járt már, milyennek ítéli meg az általa szervezett kulturális rendezvények
színvonalát?
A kulturális rendezvények színvonalát leginkább átlagosnak ítélik a válaszadók (69%),
illetve 28% szerint kimondottan jók a rendezvények, a környék legnívósabb
rendezvényei közé tartoznak. Csupán 3% az, aki nem talál az ízlésének megfelelő
programot, ők az alábbi rendezvényeket látnák szívesen:









több főzős, „város-összekovácsolós” rendezvény,
szabadtéri színház,
több rendezvény,
halkabb rendezvények,
koncertek,
színdarabok,
mozivetítések,
vendégművészek
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Jónak tartom…

Átlagos…

Nem tartom jónak…

3%

28%

69%

Milyennek ítéli meg az ifjúság szórakozási, képzési, szabadidős tevékenységeinek
lehetőségeit?
A válaszadók jelentős része (63%) kimondottan gyengének találja az ifjúság
szórakozási, képzési szabadidős tevékenységeinek lehetőségeit. Emellett 23%
véleménye az, hogy a lehetőségek átlagosak, a környező városokban is hasonló a
helyzet. Az alábbi javaslatokkal lehetne bővíteni az ifjúság számára a kínálatot:







mozi, színház, filmklub kialakítása,
tömegsport rendezvények,
több nyári program,
több gyerekprogram, bábszínház, stb.,
nem a kínálat kevés, hanem a minőség rossz pl. gyerekfocin alig van képzés,
fiataloknak szórakozóhely
Kiválónak tartom…

Jónak tartom…

Átlagosnak tartom…

Gyengének tartom…

4%

10%
23%

63%
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Ön járt-e már a könyvtárban?
A válaszadók 28%-a gyakran kölcsönöz a könyvtárban, 2% helyben olvas. 34% csak
rendezvények alkalmával jár a könyvtárban, míg 36% egyáltalán nem látogat oda.
igen, csak rendezvényekre

igen, gyakran kölcsönzök

igen, helyben olvasok

nem

34%

36%

28%

2%

Ha igen, a könyvtár mely szolgáltatásait vette igénybe?
Az előző kérdés azon válaszadói, akik járnak a könyvtárba, 40%-ban könyveket
kölcsönöznek, 27%-ban a könyvtári rendezvényeket látogatják, 18%-ban
interneteznek, 9%-ban újságokat, folyóiratokat olvasnak, 4%-ban könyvtárközi
kölcsönzést hajtanak végre és 2%-ban elektronikus katalógusokat vesznek igénybe.
újság, folyóirat olvasása
könyvek kölcsönzése

könyvtárközi kölcsönzés
elektronikus katalógusok, adatbázisok
internetezés
könyvtári rendezvények
9%
27%
18%

40%

2% 4%
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Ön vagy családtagja igénybe veszi a közétkeztetési szolgáltatást?
A közétkeztetést a válaszadók és családtagjaik 72%-ban veszik igénybe.
igen

nem

28%

72%

Amennyiben igen, kérem, értékelje a közétkeztetés minőségét!
A közétkeztetést igénybe vevők 62%-a megfelelőnek tartja a szolgáltatást, úgy ítélik,
hogy változatos és egészséges ételeket kapnak, elfogadható áron. 32% szerint jó a
közétkeztetés, bár kigazdálkodni a család költségvetéséből egyre nehezebben tudják.
Csupán 6% jelezte elégedetlenségét az ételek minőségével és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokkal szemben.
Megfelelőnek tartom…

Jónak tartom…

Az ételek minőségével…

6%
32%

62%
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6. Tanácsadói javaslat, összefoglalás
Aszód Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak kiszervezésével
kapcsolatosan meghatározott szervezetek és tevékenységek dokumentumainak és
gazdálkodással összefüggő adatainak átvizsgálása az alábbiak szerint került
végrehajtásra:


a kötelező és önként vállalt feladatok tekintetében a megrendelő által kijelölt
szervezetek és tevékenységek átvizsgálására került sor,



a szervezetek és tevékenységek átvizsgálását az önkormányzat által megjelölt
kapcsolattartó által megküldött dokumentumok alapján, valamint a nyilvánosan
hozzáférhető anyagokból (www.aszod.hu oldalon a képviselőtestület és a
bizottságok jegyzőkönyvei, közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok,
továbbá az www.avkk.hu, www.partnercontrol.hu, www.opten.hu, www.ebeszamolo.kim.gov.hu, stb.) végeztük el,



a rendelkezésre álló dokumentumok átvizsgálásán túl tanácsadónk személyes
interjúk keretében egyeztette jelen tanulmány vonatkozó területeire,



a kapott eredményeket a feladat elvégzésében résztvevő team segítségével, 3-4
alkalommal történő egyeztetés során pontosítottuk.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiszervezésével
kapcsolatosan dokumentumok átvizsgálása során megállapítottuk, hogy:


az Aszód Városi Kulturális Központ, Gyermekétkeztetési Intézmény hatékonyan,
gazdaságosan végzi tevékenységét. Javasoljuk a tevékenységgel összefüggésben
évente készített gazdálkodási dokumentumokban (pl. szöveges beszámoló és az
éves elemi beszámoló) található adattartalmak nagyobb összhangjának
biztosítását.



Az intézmények beszerzési tevékenységének vizsgálatát nem sikerült teljes
körűen elvégezni, de az megállapítható, hogy az alkalmazott formaszerződések
az általános információk kivételével nem tartalmaznak a tényleges tárgyra
vonatkozó információkat. Javasolt a beszerzési tevékenység felülvizsgálata és a
megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő szerződéstípusok bevezetés
és használata.

Aszód Városi Kulturális Központ SZMSZ mellékleteként meghivatkozott Működési
engedély nem állt rendelkezésre jelen tanulmány elkészítése során. Ha valóban nem
rendelkezik az intézmény működési engedéllyel, akkor javasolt az alapító okirat és az
SZMSZ módosítását elvégezni.
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