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Vezetői összefoglaló, javaslatok 
 A CMS Vezetési tanácsadó Kft. elvégezte a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működésének vizsgálatát. Vizsgálatunk eredményeit és a megfogalmazott javaslatokat a következő táblázatban foglaljuk össze: 

Vizsgált téma A vizsgálat összefoglaló megállapítása Megfogalmazott javaslatok A javaslat megvalósításának várható hatása 

Jogi környezet szintje 

Helyi rendeletek vizsgálata 
- Vagyon elemek hasznosítása 
- Közterület hasznosítása 
- Szociális juttatások rendszere 

- lakáshoz jutás rendszere elavult 
- belvárosi lakások funkcióváltása 
- vagyonrendelet korszerűsítése 
- közterület hasznosítási engedélyek kiadása városfejlesztéshez, sok engedmény 
- vagyonrendelet korszerűsítésre szorul 

- szociális lakáshoz jutást is pályáztatni lehetne, ha ez nem okoz aránytalanul nagy adminisztráció növekedést 
- licitálás és a koncesszióba adás lehetőségének kiterjesztése a vagyonhasznosításnál, pl. üres lakás értékesítésénél, 
- közterület hasznosítás normatív szabályozásának felülvizsgálata 

- nagyobb bevételek mind a vagyonelemek hasznosításából, mind a szigorúbb szabályozásból 
- kötelező feladatok csökkenése 
- jogszerűbb, racionálisabb működés 

Önkormányzati feladatok vizsgálata 
- Kötelező és önként vállalt feladatok 
- Szakágazati koncepciók 

- kötelező feladatok túl általános megfogalmazása, ezek különböző szinteken teljesíthetők, a teljesítési szintek minél pontosabb megfogalmazása 
- a vagyonkezelési koncepció nem kap kellő figyelmet 

- kötelező feladatok ellátásának  konkrétabb megfogalmazása 
- a korábban megkezdett vagyonkezelési munkákat aktualizálni kell és végrehajtani 
- a feladat kiosztásokat a Hivatal Ügyrendjében rögzíteni kell 

- jobb tervezhetőség 
- jelentős bevétel növekedés 
- több forrás marad az önként vállalt feladatokra amely image növekedést okoz 

Döntési szintek vizsgálata 
- Bizottságok, testületek 
- Polgármester 
- Alpolgármesterek 

- munkacsoportok működésének felülvizsgálata 
- Általános alpolgármester megnevezése nem helyes 

- munkacsoportok tevékenységének felülvizsgálata, a nem szükségesek megszüntetése, 
- alpolgármesternek utalni kell a feladatkörére, javasoljuk az általános és szociális alpolgármester elnevezést 
- alpolgármesterek irodákkal és az intézményekkel való kapcsolatának pontosítása 

- jogszerű működés 
- egyértelműbb irányítás  

Szerződés és perállomány áttekintése - a rendeletek színvonala különböző 
- 53 per van folyamatban, a perek vitelét ügyvédi megbízás keretében, megfelelően látják el 

- a jogi irodának kellene irányítani, összefogni a helyi rendeletek elkészítését  

- szakszerű helyi rendeletek 
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Vizsgált téma A vizsgálat összefoglaló megállapítása Megfogalmazott javaslatok A javaslat megvalósításának várható hatása 

A hivatal működési szintje 

A hivatal működésére vonatkozó szabályzatok vizsgálata - Szervezeti és működési szabályzat - Belső szabályzatok - Adatvédelem 

- több szabályzat még a korábbi szervezetre utal 
- felelősségi és hatáskörök nincsenek egyértelműen meghatározva 

- a szabályzatok egy nagy részének újrafogalmazása indokolt, főleg  SZMSZ  
- szabályozott az elvárásoknak megfelelő működés 

Iktató rendszer, iktatási folyamat felülvizsgálata 
- az iktató létszáma kockázatosan alacsony 
- az IRMA program jelen állapotában nem tud minden szükséges információt  lekezelni 
- határidők nem nyomon követhetők 
- irattározás nem megoldott 

- létszámbővítés helyett további munkaerő biztosítása az iktatásnál  
- a használt szoftver továbbfejlesztése, javítása 
- a vagyongazdálkodással együttműködve az irattározási helyiség problémájának megoldása 
- a már lehetséges iratokat selejtezni kell 
- az IRMA rendszert össze kell kapcsolni az ÉTDR rendszerrel 

- jogszerű, biztonságos iktatás 
- érdemi ügyintézők mentesülnek az iktatási feladatoktól 
- papírmunka csökkenése 
- irodák, irattárak zsúfoltságának csökkenése 

Munkafolyamatok, munkaköri leírások vizsgálata 
- egységes szerkezetű, ugyanakkor túl általános munkaköri leírások 
- néhány zavaró, ismétlődő gépelési hiba, figyelmetlenség 
- differenciálatlan felelősségi és hatáskörök 

- a régebbi munkaköri leírások felülvizsgálata, pontosítása, konkretizálása 
- felelősségi és hatáskörök differenciálása (pl. beszerzések egyértelműbb feladat kiosztása, a Hivatal az intézmények és a társaságok feladatainak jobb elhatárolása)  

- egyértelmű, tiszta átlátható feladat és felelősségkörök  
- kiszámíthatóbb, ellenőrizhetőbb munkavégzés  

Feladatok ellátása, megosztása - Belső és kiszervezett feladatok - Önkormányzat és a társaságok kapcsolata 

- a kötelező feladatok nagy része ki van szervezve ezek döntő részét a VSZ NZrt. látja el különböző színvonalon 
- az Önkormányzat és a társaságok kapcsolata nem eléggé szabályozott és nem kellően ellenőrzött 
- néhány társaság tevékenysége már lecsökkent, ezeket meg kellene szüntetni (beolvasztás, felszámolás) 
- uszodánál az Önkormányzat túl nagy terhet vállalt 

- a VSZ NZrt tevékenységének ellenőrzésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni 
- meg kell erősíteni a Hivatal műszaki apparátusát 
- nagyobb pénzügyi kontrollt kell gyakorolni a társaságok felett 
- a központosításba a társaságokat is be kell vonni (beszerzés, jog, kommunikáció, stb.) 
- a fontosabb társaságok működését részletesebben át kellene világítani  
- az uszodai tehervállalás megoldására saját erős megoldás (főleg nem társasági) nem látszik, az állami szerepvállalás  kellene szorgalmazni 

- hatékonyabb hivatali szervezet 
- gazdaságosabb működés 
- rendezett kapcsolatok 
- kevesebb társasággal kell foglalkozni- 
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Vizsgált téma A vizsgálat összefoglaló megállapítása Megfogalmazott javaslatok A javaslat megvalósításának várható hatása 

A hivatal működési szintje 

A hivatal szervezetének és működésének vizsgálata 
- szervezeti célok - szervezeti struktúra és működés - vezetési rendszer, döntési folyamatok - kommunikáció, információáramlás - szervezeti kultúra, konfliktusok, együttműködés 

- a szervezeti célok megfogalmazásra kerültek, a tartalommal való megtöltés folyamatos tennivaló 
- az Adóirodának nincs vezetője és nem kell irodaként működnie 
- a főmérnök apparátusát meg kell erősíteni 

- - a célok és tennivalók megfelelő szintű kommunikálása állandó feladata a vezetésnek 
- a szervezetnél a javasolt összevonásokat, átcsoportosításokat el kell végezni 
- a hiányzó vezetőket ki kell nevezni 
- az Adóiroda csoportként áthelyezendő a Közigazgatási irodába  

- feladathoz jobban illeszkedő, hatékonyabb szervezet 
- ellenőrzöttebb intézmények és társaságok 
- vezetői szintek csökkentése 
- gazdaságosabb működés 

A hivatali működés eszközeinek korszerűsége, különös tekintettel az informatikai eszközökre 
- az eszközök közepes színvonalúak 
- munkacsúcsoknál nyomtatási kapacitások szűkösek 
- szoftverek a szükségesnél kevésbé vannak összehangolva 

- a térinformatikai rendszer beszerzése elsőrendű fontosságú 
- belső informatikai rendszer kiépítése 
- szoftverek összehangolása 
- informatikai eszközök bérleti konstrukcióban való működtetése 

- a térinformatika segítségével a városfejlesztés az adóztatás hatékonysága javul 
- iktatás, építéshatósági munka javul 
- belső információhoz való hozzájutás javul (aktuális rendelete, stb.) 

A hivatalban dolgozók motivációjának, elégedettségének vizsgálata 
- a hivatali dolgozók az anyagiakon kívül nagyrészt elégedettek, főleg a munkahely biztonságával 
- ösztönző rendszer nem működik 
- adóhátralék beszedést nem ösztönzik 

- az értékelési rendszer átalakítása 
- ösztönzési rendszer kidolgozása és működtetése 
- adóhátralék beszedésnél és új adóalapok felkutatásánál jutalék rendszert kell bevezetni 

- hatékonyabb munkavégzés 
- jelentős bevétel növekedés a kintlévőségek behajtásából 

A hivatal és az önkormányzat működésének megítélése a lakosság, az ügyfelek körében 
- A dolgozók és az ügyintézés színvonalával elégedettek az ügyfelek  

- a hivatali működés erősségeinek megőrzése, ügyfélbarát jelleg erősítése, 
- Városüzemeltetési feladatok ellátási színvonalának javítása 

- elégedettebb ügyfelek 
- a hivatal jobb megítélése által  a működés stabilitása javul 
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 Kiemelt javaslatok 
Az alábbi javaslatok mindegyike, megvalósítás esetén nem azonos mértékben, de vagy bevételeket hozna az Önkormányzat számára vagy költségcsökkentést eredményezne.  
1. Az egyik legfontosabb tennivaló a bevételek növelése érdekében az adóhátralékok szervezett behajtása.  A Képviselő-testületnek rendeletet kellene alkotnia az adóérdekeltségi jutalékról, ez jelentős ösztönző erőt jelentene a program sikere érdekében. Főleg három területre érdemes koncentrálni, az ingatlan adóra (telek, épületek), az iparűzési adóra és a gépjármű adóra. Az ingatlanadó beszedésének növeléséhez tervet kell készíteni az adóbehajtásra (a város utcák szerinti felosztása tömbönként) és az ellenőrzés során nem csak a nem fizetőket kell felderíteni, hanem a korábbi bevallásokat össze kell vetni a tényleges állapotokkal. A telkek pontosításához és az elbirtoklások felderítéséhez nagy segítséget jelent a beszerezni tervezett térinformatikai rendszer. A többlet munkát a jelenlegi dolgozók végezhetnék célfeladatként.  
2. Lakásgazdálkodás racionalizálása  A belvárosban lévő szociális lakások felszabadítása, felújításuk és hasznosításuk. Az önkormányzati tulajdonú lakásszámot csökkenteni, nem annyira a bevételek növelése érdekében, mint inkább a fenntartási költségek csökkentéséért.  Ez a munka 2011-12-ben egyszer már elkezdődött, de akkor a válságos pénzügyi helyzet miatt a tervekből szinte semmi nem valósult meg. Ezeknek a terveknek, műszaki felméréseknek, ütemezéseknek az aktualizálásával kellene a munkát megkezdeni. 
3. A Vagyongazdálkodási Irodának és a Városfejlesztési Irodának a jövőben  szorosabban kellene együttműködni, projectek keretében. Mindkét egység hatékonyabban tudna így működni, mert a feladatuk sok területen kiegészíti egymást. Fontos lenne, hogy projectmunka formájában történjenek az ingatlanfejlesztések. A project feladatokat pontosan meg kell tervezni és ezek végrehajtására több szakemberből álló teamet kell összeállítani. A feladat koordinálásával projectvezetőt kell megbízni.  A Főépítészt és munkatársait a Városfejlesztési Iroda egyik csoportjaként javasoltuk elhelyezni, mivel ennél az irodánál koncentrálódik a Hivatal teljes műszaki apparátusa. De elképzelhető a Főépítész a Polgármester közvetlen alárendeltségében is. 
4. A Ferenczi Múzeum és a Pest-megyei Könyvtár gazdasági feladatait a Hivatal gazdasági részlegébe kellene integrálni a jelenleg ezzel foglalkozó munkatársak szükség szerinti áthelyezésével. 
5. A Sportcélú Ingatlanfejlesztő Kft. tevékenysége annyira leszűkült, hogy önálló társaságként nem célszerű tovább működtetni, be kellene az Aquapalace Kft-be olvasztani. 
6. Helyi rendeletek megalkotása a Jogi Iroda feladatát képezze, a rendeletek azonos színvonalon való elkészítése érdekében.  
7. Közbeszerzések és egyéb beszerzések központosítása, amelybe az intézményeket is be kell vonni. Az együttes, nagyobb volumenű beszerzésekkel jobb vevői pozíciók érhetők el. 
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8. A közterület foglalási engedélyek kedvezményeinek felülvizsgálatát javasoljuk. Jelenlegi gyakorlat szerint túl sok a kedvezményezett és a kedvezmény megadásáról szubjektívek a döntések. 
9. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. átvilágítását javasoljuk az kialakított új  stratégiának megfelelően,  illetve az eddigi átvilágítási anyagok hasznosítását, mert ez a társaság  végzi a önkormányzati kötelező feladatok ellátásának nagy részét. Az esetleges racionalizálási megoldások várhatóan költségcsökkentési lehetőségeket derítenének fel. 
10. Újra kell gondolni az iktatás rendszerét, és biztosítani kell, hogy a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint „A közfeladatot ellátó szerv adottságainak és igényeinek megfelelően az iratkezelést központilag, egyetlen szervezeti egység feladataként,” szervezzék meg, mivel a Hivatal nagysága ezt indokolja. Ez nem jár költségcsökkentéssel, sem bevétel növeléssel, de jelentősen csökkenti a működési kockázatot.       Budapest, 2015. május 8.        CMS Vezetési Tanácsadó Kft.  
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1. Előzmények, a munka célja 
 Szentendre Város Önkormányzat, mint Megbízó versenyeztetési eljárás keretében kiválasztotta és megbízta a CMS Vezetési Tanácsadó Kft.-t a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálatával.   A Megbízó új alapokra kívánja helyezni Szentendre irányítását, gazdálkodását és a választási program mentén hatékony, ügyfélbarát, problémamegoldó önkormányzat kialakítására törekszik. A munka célja Szentendre Város Önkormányzata átalakítási folyamatának megalapozása, ennek keretében egy olyan átfogó vizsgálat elvégzése, amely feltérképezi mind a Polgármesteri Hivatal, mind az Önkormányzat működési mechanizmusait, kötelezettség vállalásainak jogszerűségét és gazdaságossági célszerűségét, továbbá a hatékonyabb munkavégzés érdekében javaslatokat fogalmaz meg. 
A vizsgálat a szerződésnek megfelelően három területre terjedt ki: 
1. jogi környezet szintje 
2. hivatal működésének szintje 
3. önkormányzati gazdálkodás szintje.  Munkánk során a következő módszereket alkalmaztunk: 
- áttanulmányoztuk a vonatkozó jogszabályokat, helyi rendeleteket, belső szabályzatokat, dokumentumokat és bizonylatokat, 
- szúrópróbaszerű ellenőrzéseket folytattunk a szerződések és a kötelezettségvállalások jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata érdekében, 
- vezetői interjúkat folytattunk az önkormányzat vezetőivel és érdemi munkatársaival 
- kérdőíves vizsgálatot végeztünk az önkormányzat munkavállalói körében 
- kérdőíves elégedettségvizsgálatot végeztünk az önkormányzat ügyfelei körében.  A vizsgálati eredmények alapján az egyes témához kapcsolódóan javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek megvalósításával az önkormányzati működés hatékonyabbá, rugalmasabbá, színvonalasabbá tehető, és tovább növelhető mind a munkatársak, mind az ügyfelek, a lakosság elégedettsége.   Munkánk eredményét a vizsgálat három szintje szerint ismertetjük a javaslatok egyidejű bemutatása mellett. Tanulmányunk végén összefoglaljuk átalakítási, változtatási javaslatainkat és összegezzük a javaslatok várható hatásait.    
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2. Jogi környezet szintje 
 A jogi környezet szintjének vizsgálata keretében vizsgált témákat és a vizsgálat módszerét a következő táblázat foglalja össze:  

Vizsgált témák Munkamódszer 
Helyi rendeletek vizsgálata 

- Vagyon elemek hasznosítása 
- Közterület hasznosítása 
- Szociális juttatások rendszere 

Jogszabályok, helyi rendeletek, dokumentumok, szabályzatok elemzése és vezetői interjúk 
Önkormányzati feladatok vizsgálata 

- Kötelező és önként vállalt feladatok 
- Szakágazati koncepciók 

Jogszabályok, helyi rendeletek, dokumentumok, szabályzatok elemzése és vezetői interjúk 
Döntési szintek vizsgálata 

- Bizottságok, testületek 
- polgármester 
- alpolgármesterek 

Belső dokumentumok, szabályzatok elemzése és vezetői interjúk 
Szerződés és perállomány áttekintése  Belső dokumentumok, elemzése és vezetői interjúk 

 
2.1. A Helyi rendeletek átvilágítása 
 Helyi rendeletek átvilágítása, különös tekintettel a vagyonelemek hasznosítására, közterület hasznosításra, ingatlan vagyon kezelésére szociális bérlakásokhoz jutás kereteire, valamint a szociális juttatások rendszerére.  
2.1.1. Vagyonelemek hasznosítása 
 Szentendre város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 25/2011. (V.27.), a 42/2012. (XII.19.), a 20/2013. (VI.18. ), a 7/2014. (II.4.), a 26/2014. (XI.18.) és a 7/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletekkel)  A vagyongazdálkodási irodavezetővel folytatott beszélgetésből kiderült, hogy Szentendre városa jelenleg 315 lakással rendelkezik, ezen kívül garázsokkal is. Munkájukat a Jóléti munkacsoport segíti. A munkacsoportok működtetését megfontolandónak tartjuk, mivel az Mötv. ezt a szervezeti formát nem ismeri. Az Irodavezető elmondása szerint a várólistás lakáshoz jutás teljesen idejét múlt rendszerben működik, mivel ez már más önkormányzatoknál nem gyakorlat. A szociális alapon kiadott belvárosi lakások funkcióváltását ütemezetten tovább kellene folytatni.  A szociális alapú bérlőállomány növelése a jövőben nem lehet cél, csak az, hogy az ilyen bérlőket áthelyezzék kevésbé frekventált területekre és növelni lehessen a piaci alapon bérbe adott lakások számát, ami bevétel növekedést is eredményez. 
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Nagyon fontos lenne, hogy a belvárosból a szociális bérlők kikerüljenek, és ezeket az ingatlanokat felújítva hasznosítani lehessen, vagy értékesíteni. Ehhez folytatni kellene a 2011-ben megkezdett, de azóta nem aktualizált intézkedési tervet a belvárosi ingatlanok hasznosítására. Akkor ez a terv, közel 50 ingatlant érintve a 2011-2016 közötti évek feladatait tartalmazta 3 ütemben való megvalósítással, de ebből alig néhány tétel valósult meg.   A folytatáshoz, a megalapozott döntés meghozatalához elengedhetetlen az érintett ingatlanállomány részletes műszaki felmérése és ezt követően az értékesítésről, bérbeadásról ill. egyéb hasznosításról való döntés meghozatala. Szintén nem elhanyagolható a megvalósítási szakasz következetes végrehajtása.  A korábbi években eladott lakások után a lakásépítési alapban mintegy 200 mFt képződött. Ezt növelni lehetne a jövőbeni egyéb eladásokból származó bevételek (pl. telek) egy részének, szintén ebbe az alapba való helyezésével.  Maga a 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet jogi szempontból rendkívül jó felépítésű, jó tagolású rendelet. Más önkormányzatok már nem működtetnek várólistákat. Szentendrén az idei évben 3 család került fel a várólistára, az ezt megelőző előző 3 évben összesen 3-an jutottak lakáshoz.  A lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadása pályázat útján: 
Javasoljuk, hogy önkormányzati lakás pályázat útján szociális helyzet alapján történő bérbeadásakor a bérleti szerződést legfeljebb 5 évre lehessen megkötni a bérlővel. A megkötött lakásbérleti szerződés időtartama 5 év időtartammal meghosszabbítható a bérlő kérelmére, ha a bérlő a lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére továbbra is jogosult, valamint a lakást rendeltetésszerűen használta és lakbér, illetőleg külön szolgáltatási díj tartozása nem volt. Önkormányzati bérlakások bérbeadása során érvényesítendő szociális, jövedelmi, vagyoni feltételek a meg kell határozni. 27.§ Lakásbérlet megszüntetése cserelakással vagy pénzbeli térítés fizetésével: A rendeletben szabályozott pénzbeli térítés mértéke, igen alacsony, ennek jelentős megemelését javasoljuk, pl a forgalmi érték 50 %-ának megfelelő összegben. 30.§ Megállapodás hátralékok rendezésére: Nem lehet cél az, hogy a hátralékok halmozódjanak. Ki kell mondani azt, hogy nem fizetés esetén a bérleti jogviszony felmondható, és különös méltánylást érdemlő esetben, és ha ez megoldást jelent, van mód a hátralék részletekben történő megfizetésére  
A lakások és helyiségek elidegenítése: 
A hatékonyabb ingatlanértékesítés érdekében szükséges a jelenlegi ingatlanértékesítési gyakorlat újragondolása. A jelen rendeleti szabályozás alapján csak az önkormányzat kezdeményezheti a lakás eladását, ezt lehetővé kellene a bérlők számára is tenni. A jelenlegi szabályok (pl. hosszú távú részletfizetés) alacsony bevétel szempontjából nem ösztönzőek az Önkormányzat számára a lakások értékesítésére. Mérlegelni kellene azonban a rossz műszaki állapotú lakások karbantartási költségeitől való szabadulás előnyeit az árbevétellel szemben. A mérlegelésnél figyelembe kell venni, hogy nem az elvégzett, hanem a szükséges karbantartási költségekkel kell számolni. Ismeretes, hogy az elhalasztott karbantartást előbb-utóbb el kell végezni.  
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Továbbá minden bizonnyal nagyobb kiadást jelent a rossz műszaki állapotú ingatlanok fenntartása, mint esetlegesen annak bevállalása, hogy a bérlő képtelen lesz fizetni a vételár részleteket.  Ki kellene jelölni konkrétan az ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó épületeket, esetleg övezeteket. A többi ingatlan esetében biztosítani kellene az elővásárlási joggal rendelkezők részére a vásárlás lehetőségét.  A rendelet 47.-48.§-ai kellő biztonságot nyújtanak arra, hogy az elidegenített lakás tulajdonjoga a vételár kifizetéséig az Önkormányzaté maradjon, továbbá 3 havi nem fizetés esetén a megfelelő lépéseket az önkormányzat megtegye, de legfontosabb az lenne, hogy nem fizetés esetén az ügyirat átkerüljön a Jogi Irodára, ahol a szakszerű intézkedések nem fizetés esetén megtételre kerülnek. Csak következetes gyakorlattal lehet a nem fizetőket rávenni arra, hogy fizetési kötelezettségüknek időben eleget tegyenek.   Összegzés: Jó színvonalú rendelet, amelyet az idő közben bekövetkezett jogszabályi változásokkal módosítani kell. Mindenképp javasoljuk a városi fejlesztések irányának meghatározását a gazdasági programmal összhangban, a stratégiailag szükséges lakások megtartását és a többi lakás értékesítését. Az évenkénti szociális rászorultsággal kapcsolatos vizsgálat felesleges, túl sok vele az adminisztráció és érdemleges hasznot sem hoz. Javaslat: A bekövetkezett jogszabályváltozások átvezetése, a szociális alapon történő lakáshoz jutás, valamint az elidegenítés gyakorlatának teljes újragondolása.  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (Egységes szerkezetben a 9/2004. (II.26.) Önk. sz., a 20/2004. (V.18.) Önk. sz., a 15/2005. (IV.15.) Önk. sz., a 18/2005. (V.19.) Önk. sz., a 19/2006. (IV. 28.) Önk. sz., a 43/2006. (XII.19.) Önk. sz., a 44/2007. (IX. 20.) Önk. sz., 40/2008. (X. 31.) Önk. sz., a 38/2010. (XII. 15.) Önk. számú, a 14/2012. (III.26.), a 13/2013. (V.14.) és a 20/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletekkel)  Az alaprendeletet 2003-ban alkották meg, azóta 12 alkalommal módosították. Hivatkozott rendelet bevezető rendelkezése még a régi Ötv-re hivatkozik, javítani szükséges, az SZMSZ-re hivatkozás pedig felesleges.  A Kormányhivatal jogszabályszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatója szerint a „A gyakorlatban előfordul önkormányzati alaprendelet bevezető részének módosítása külön módosító rendeletben. A Jat. 8. § (2) bekezdése szerint azonban nem lehet módosítani a rendelet bevezető részét. Amennyiben a bevezető rész a hivatkozott jogszabályok miatt módosítást igényelne, akkor a Jat. idézett rendelkezése alapján ilyen esetekben teljesen új alaprendelet megalkotása szükséges.”  Az 1.§ (1) bekezdésében a ingó, ingatlan dolgokra vonatkozó megfogalmazás nem szakszerű. 5. § az alábbi bekezdéssel kellene kezdeni: 
Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.  
A törzsvagyon körébe tartozó vagyon forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes. A törzsvagyonhoz nem tartozó üzleti vagyon forgalomképes. 
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10. § (1) bekezdés:  
„(1)  Az önkormányzati vagyon tárgyának értékesítése esetén a vagyontárgy induló árát: a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi 

értékbecslés, vagy - hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlan esetén - 3 
hónapon belül elért tényleges értékesítési ár alapján;” 

A korábban értékesített ingatlan tényleges értékesítési árának figyelembe vételét nem javasoljuk, mivel két egyforma ingatlan nincs, inkább javasoljuk, hogy 2 arra jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szakértő által készített 180 napnál nem régebbi értékbecslés alapján döntsenek, a magasabb értékből kiindulva.  20. § Az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 
„Az önkormányzat által alapított többségi részesedésű gazdasági társaságok esetében a legfőbb szervet megillető jogok közül kizárólag a Képviselő-testület gyakorolja a következőket:” Javasoljuk a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályoknál a Képviselő-testület jogosítványait a jobb áttekinthetőség érdekében külön bontani a Zrt-re, és külön a Kft-re vonatkozóan, valamint az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokat módosítani. A gazdasági társaságokra már nem a Gt. vonatkozik, hanem az új Ptk-ban került szabályozásra.  „21. § (1) A gazdasági társaságokban meglévő önkormányzati tulajdonú tőkerészesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a polgármester gyakorolja.” A bekezdés kiegészítését javasoljuk a Képviselő-testület előzetes felhatalmazása alapján. Az előzetes felhatalmazás nélküli tagsági joggyakorlást ott javasoljuk, ahol a tulajdoni arány a gazdasági társaságban 50% alatti.  23. § „Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság nevében történő feltüntetéséhez nem járulhat hozzá.” Nem értelmezhető, hogy ez a § hogy került a vagyonrendeletbe, annál is inkább, mivel az önkormányzat Bt-t nem alapíthat, csak Rt-t és Kft-t. A Bt. korlátlan felelősségű társaság az új Ptk-ban is.  24.§-nak  javasoljuk a versenyeztetés szabályai címet adni. Fontos lenne, hogy az Önkormányzat a licit szabályait bevezesse a kisebb értékű ingatlanok esetében is, ne csak a gyakorlatban hanem rendeleti szinten  is.  25. §„- a pályázat értékelési szempontjait, és azok számítási módját, különös tekintettel arra, hogy jogvita esetén 0,5-es szorzó is alkalmazható.” Hivatkozott mondat 2. tagmondata nem értelmezhető.  A 26. § szabályai is átgondolásra javasoltak. Javasoljuk az egyéb ingatlanokkal kapcsolatos szabályokat is megalkotni, pl, mezőgazdasági ingatlanok, garázsértékesítés, stb. A mezőgazdasági ingatlanok csak haszonbérbe adhatók. A rájuk vonatkozó szabályokat külön kell a rendeletben megállapítani.  



Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működésének vizsgálata 

CMS Vezetési Tanácsadó Kft. 

13

Összegzés: Szentendre város vagyonrendelete némi korszerűsítésre szorul. Miután többször módosították a rendeletet, javasoljuk annak újra alkotását. A magasabb vételár elérése érdekében bizonyos értékhatár alatt a licitálás szabályainak bevezetését, valamint a vagyonérték meghatározásának megváltoztatását. A rendelet nem tér ki: 
- a koncesszióba adás lehetőségére,  
- a vagyon kedvezményes átruházására, 
- az Önkormányzat közvetlen, gyakorlati képviseletére a társasházakban, 
- tulajdonosi hozzájárulás szabályaira építési tevékenységhez, 
- vagyonszerzés ellenérték fejében történő megszerzésére (eljárási mód), 
- a vagyonnal kapcsolatos közigazgatási, peres és nem peres ügyek szabályaira. (A per vitelére vonatkozó utasítások, pl. megegyezésre felhatalmazás, stb.) 
Javaslat: új sokkal részletesebb és tagoltabb rendelet megalkotása.  
2.1.2. Közterület használat 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/2005. (V.19.) Önk. sz., a 44/2005. (XI.18.) Önk. sz., a 29/2006. (VIII. 01) Önk. sz., a 41/2006. (XII.19.) Önk. sz., a 27/2007. (V. 30.) Önk. sz.,  a 13/2008. (III. 17.) Önk. sz., a23/2008. (VI. 23) Önk. sz., a 31/2008. (IX. 11) Önk. sz., 11/2009. (II. 18.) Önk. sz., a 20/2009. (V.20.) Önk. sz., a 9/2010. (III.19.) Önk. sz., a 38/2010. (XII.15.) Önk. sz., a 7/2011. (II.14.) Önk. sz., a 14/2011. (III.11.) Önk. sz., a 28/2011. (VI.14.) Önk. sz., a 20/2012. (IV.13.) önkormányzati, a 23/2012 (IV.20.) önkormányzati, a 27/2012. (VI.15.) a 34/2012. (VIII. 3.) önkormányzati, a 47/2012. (XII.14.), a 14/2013.(V.14.),  a 31/2013. (IX.17.) önkormányzati, valamint a 49/2013. (XII.16.) önkormányzati rendeletekkel)  Az alaprendelet 2005-ben került elfogadásra, eddig 24 esetben módosult, legutoljára ez év március 17-én.  Már a rendelet bevezető rendelkezése is a régi Ötv-re hivatkozik, amelyet javítani szükséges.  A Kormányhivatal jogszabályszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatója szerint a „A gyakorlatban előfordul önkormányzati alaprendelet bevezető részének módosítása külön módosító rendeletben. A Jat. 8. § (2) bekezdése szerint azonban nem lehet módosítani a rendelet bevezető részét. Amennyiben a bevezető rész a hivatkozott jogszabályok miatt módosítást igényelne akkor a Jat. idézett rendelkezése alapján ilyen esetekben teljesen új alaprendelet megalkotása szükséges.”  A rendelet Szentendre város sajátosságainak figyelembe vételével készült, érződik rajta a művészeti kulturális és turisztikai tevékenységek előtérbe helyezése, de úgy gondoljuk, hogy rendkívül sok esetben van kedvezmény biztosítva. 2.§ (2) bekezdése nem tartalmazza a Ket. 98. §-a alapján fennálló jogorvoslati lehetőséget. „A közterület-használat jelen rendeletben meghatározott feltételeitől eltérő szabályozást igénylő ügyekben az első fokú eljárás lefolytatása a városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó szakbizottság hatáskörébe tartozik. A Bizottság ezen hatásköre gyakorlása során a közterület-használat feltételeit a jelen rendeletben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja. „ 
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Hivatkozott meghatározás nem normatív, ugyanis ilyen általános felhatalmazásokat helyi rendeletben nem lehet tenni, mindig konkrétan meg kell határozni, hogy milyen esetben lehet eltérni a helyi rendelet előírásaitól. Ugyanez mondható el a (12) bekezdésre is: „Fő térre - megállító tábla csak a Művészeti Tanács hozzájáruló véleménye alapján engedélyezhető;” Itt is normatív alapon kell szabályozni, hogy a Művészeti Tanács mit köteles figyelembe venni, és mikor milyen döntést hozhat. Nem lehet szubjektív benyomás alapján helyi rendeletben döntést hozni. 
3. § (6) bekezdés c) pontja esetén szintén javasoljuk a 72 óra időtartam megjelölését, valamint az utólagos bejelentési kötelezettséget. 
„4. § Közterületek bontása, közút, járda nem közlekedési célú igénybevétele, útcsatlakozás létesítése:” 
4.§ - 6.§-ban szabályozottakat, külön rendeletben kellene megtenni, és a hatáskört a polgármesterre, bizonyos esetekben a jegyzőre ruházni. 
Ezt a feladatot nem célszerű a közterület használattal megbízott ügyintézőre bízni, mivel ez műszaki szakértelmet követel. Ezt a feladatot a Városi főmérnök útépítéssel megbízott ügyintézőjéhez kellene telepíteni. 
A helyi rendeletet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet rendelkezései, valamint az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet szerint kell megalkotni. 
10. § (6) bekezdésénél a sorszámozás elcsúszott javítani szükséges. „(6) A kérelmező a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatra tekintet nélkül köteles fizetni. A közterület-használati díj vagy annak időarányos része a ténylegesen nem használt időszakokra nézve nem jár vissza.  (6) A Polgármester a közterület-használati díj mértékét csökkentheti vagy elengedheti egyedi mérlegelése alapján a város kulturális, gazdasági és sport kapcsolatainak fejlődését elősegítő programokhoz szorosan kapcsolódó, valamint az épületek felújításához kapcsolódó közterület-használatok esetén. „  A második (6) bekezdés szintén nem normatív. Nem azt kell szabályozni, hogy mihez kapcsolódóan adhat a polgármester csökkentést vagy díjmentességet, hanem azt, hogy mi alapján lehet. Pl .: kérelmező szociális helyzete stb….  Összegzés: a rendelet igen sok módosításon esett keresztül. Nagyon sok esetben nem szabályoz normatívan a Művészeti Tanács, a Polgármester döntéseinél. Közterületek bontása, közút, járda nem közlekedési célú igénybevétele, útcsatlakozás létesítését külön rendeletben kell szabályozni. A Városi főmérnökkel készült interjúból kiderült, hogy nincs mélyépítési,  útépítési ill. műtárgyak létesítéséhez képzettséggel rendelkező kollégája, amire pedig nagy szükség lenne. Az út és járda felbontással kapcsolatos feladatokat is az útügyi ügyintézőre kellene telepíteni, a Városfejlesztési Irodán. 
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Javaslat: Új közterület használati és a közterületek bontására, közút, járda nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó rendeletek megalkotása. Közterületek bontása, közút, járda nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos hatáskört a Városfejlesztési Irodához kell telepíteni.  
2.1.3. Szociális juttatások rendszere 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.17). önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról  Idén március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma (lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, helyi segély) megszűntetésre került és egységes elnevezéssel  települési támogatás címszó alatt kerül folyósításra. Ennek a - kiadáskompenzáló célú - támogatásnak a keretében az önkormányzatok szabadon dönthettek arról, milyen élethelyzetekre adnak támogatást; ezt február végéig kellett rendeletben rögzíteniük. A minisztérium ehhez a múlt év végén rendeletalkotási segédletet küldött a településeknek.  Az önkormányzatoknak a szociális törvényben ugyanakkor előírták, hogy helyi rendeletükben kötelességük - átmeneti veszélyhelyzet esetére - a krízissegély lehetőségét biztosítani rendkívüli települési támogatás elnevezéssel. Ezeknek a feltételeknek Szentendre város Önkormányzata eleget tett, anyagi lehetőségeinek függvényében. Azt, hogy a rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik, felesleges a helyi rendeletben szabályozni, ugyanis erről magasabb rendű jogszabály rendelkezik. Hogy a rendelet hogyan váltja be az elvárásokat, arról csak a tapasztalatok függvényében lehet majd nyilatkozni.   
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2.2. A kötelező és önként vállalt feladatok 
 Az Önkormányzat kötelező és az önként vállalt feladatat a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése alapján a következő táblázat foglalja össze.  
 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés pontja Kötelező feladat Önként vállalt feladat 

1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK  

Településfejlesztés - 
Településrendezés - 
Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, védetté nyilvánítása, fenntartása, védelmének biztosítása - 

- Tervtanács működtetése 

2. TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS  

Köztemető fenntartása és üzemeltetése  - 
Közvilágítás biztosítása a település közigazgatási területén - 
Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása - 
Közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása - 
Helyi közutak közútkezelői feladatainak ellátása  - 
A helyi közutak forgalmi rendjének kialakítása, legalább ötévenkénti felülvizsgálata - 
A helyi közutak tisztán tartása, a hó eltakarítása, továbbá az út síkossága elleni védekezés - 
Közparkok, (játszóterek stb.) egyéb közterületek kialakítása, fenntartása - 

3. KÖZTERÜLETEK, ÖNKORMÁNYZATI KÖZINTÉZMÉNYEK ELNEVEZÉSE  

Közterületek, önkormányzati tulajdonú közintézmények elnevezése - 

4. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS   

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás (ellátási szerződéssel) - 
Fogorvosi alapellátás, iskolafogászat, ifjúsági fogászat (ellátási szerződéssel) - 
Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (ellátási szerződéssel) - 
Védőnői ellátás  - 
Iskola-egészségügyi ellátás - 
Egészségügyi alapellátási körzetek kialakítása - 

- 
A tulajdonában és fenntartásában lévő, szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltató működtetése (Járóbeteg szakellátás) 

5. KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY    
Köztisztasági, településtisztasági feladatok ellátása  - 
Közterületek szervezett, rendszeres tisztán tartása  - 
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2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés pontja Kötelező feladat Önként vállalt feladat 

6. ÓVODAI ELLÁTÁS   

Óvodai ellátás  - 
Önkormányzati intézmény alapításával és fenntartásával vagy köznevelési szerződés révén az óvodai nevelés biztosítása 

- 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - 

7. KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA  

Megyei hatókörű városi múzeum fenntartása  Tagintézmények: Blaskovich Múzeum (Tápiószele, Múzeum út 13.), Szőnyi István Emlékmúzeum (Zebegény, Bartóky József utca 7.) Gorka Kerámia Kiállítás (2621 Verőce, Szamos utca 22.) 
Megyei könyvtár feladatok ellátása - 
közművelődés Kulturális Kft. támogatása 

8. SZOCIÁLIS- GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK   

- Települési támogatás  
Rendkívüli települési támogatás  - 
Óvodáztatási támogatás - 
Köztemetés - 
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények - 

- Bursa Hungarica Ösztöndíj 
- „Talentum” Ösztöndíj 

Gondozási Központ 
- idősek nappali ellátása 
- demens betegek nappali ellátása 
- szociális étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 

- 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
- Családsegítés 
- Gyermekjóléti szolgáltatás, Gyermekjóléti szolgálat 
- Beilleszkedési program, Kapcsolatprogram az Intézmény Szakmai programja alapján 

- 

Bölcsődei ellátás - 
9. LAKÁS- ÉS HELYISÉG GAZDÁLKODÁS  

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása  - 
10. HAJLÉKTALANOK ELLÁTÁSA, REHABILITÁCIÓJA, MEGELŐZÉS - Vöröskereszttel szerződés éjjeli szállásra 
11. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRÍTÁS  

- 
Környezetvédelmi Alap 
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2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés pontja Kötelező feladat Önként vállalt feladat 

12. HONVÉDELEM, POLGÁRI VÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM, HELYI KÖZFOGLALKOZTATÁS  

Honvédelmi igazgatás és felkészítés - 
Katasztrófavédelmi igazgatás és felkészítés - 
Polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyintézés - 
Települési polgári védelmi szervezet létrehozása és alkalmazása - 
Munkavédelem, munkavédelmi feladatok - 

13. HELYI ADÓ, GAZDASÁGSZERVEZÉS, TURIZMUS  
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása - 

- TDM Kft. támogatása 
14. KISTERMELŐK, ŐSTERMELŐK ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

 Heti kétszeri piacműködtetés vállalkozóval  

15. SPORT ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK  

- Uszoda létesítése 
- Aquapalace úszásoktatás támogatása 
- Városi sportrendezvények támogatása 
- Sportcélú Kft. támogatása (műfüves pálya lízingdíja) 

16. NEMZETISÉGI FELADATOK  

Nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása 
- 

Megállapodás megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátására vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (3), (4) bekezdésében foglalt tartalommal. 
- 

17. KÖZREMŰKÖDÉS A TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁBAN  

Közterület-felügyelet fenntartása - 
- Polgárőrség támogatása 
- Térfigyelő-rendszer fenntartása, működtetése 
- Tűzoltóság, Rendőrség támogatása 

18. HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÁSA Szerződéses viszony Volánbusz Zrt-vel  

19. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS   

Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásnak biztosítása - 
Települési szilárd hulladékok kezelése   - 
Közterületen elhagyott hulladék elszállítása, kezelése - 

20. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS   Távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhő ellátása - 
21. VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS  - - 
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2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés pontja Kötelező feladat Önként vállalt feladat 

22. EGYÉB FELADATOK   A kötelező alapszintű feladatellátást meghaladó magasabb szintű szolgáltatás az adott területen. 

Kóbor állatok befogása a település belterületén - gyepmester  
Közterületen elhullott állati tetemek (illetve ha az elhullott tetem tulajdonosa ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik) elszállítása, ártalmatlanítása  

 

Képviselő-testület és szervei működésének biztosítása  
 Önkormányzati kitüntetések adományozása 
 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 
 Képviselők, bizottsági tagok, munkacsoportok tiszteletdíjának biztosítása 
 Polgármesteri keret 
 Célfeladatok: 

- oktatás 
- egészségügy 
- szociális ellátás 
- kultúra 
- ifjúság 

 Evangélikus óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása 
 Concerto program 
 Dunyha program   A kötelező és önként vállalt feladatok a törvényi szabályozáson alapulnak, és a képviselőtestület döntését tükrözik.  

A feladatok szervezeten belüli megosztását a hivatali működési szint, a finanszírozási források megoszlását a gazdálkodás szint fejezeten belül mutatjuk be.  
2.3. Döntési szintek vizsgálata 
 A döntési szintek vizsgálata során a bizottsági, testületi döntési struktúrát, a polgármester szerepét és helyét a rendszerben, a polgármester és alpolgármesterek együttműködési lehetőségeit vizsgáltuk meg.   
2.3.1. Bizottsági struktúra: 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 bizottságot hozott létre: 
a) Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
b) Kulturális és Turisztikai Bizottság  
c) Városfejlesztési Bizottság  
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d) Jóléti Bizottság  A város nagyságához viszonyítva a négy bizottság lefedi az önkormányzati működéshez szükséges bizottsági struktúrát.   A jogi, vagyonnyilatkozat-vizsgáló és pénzügyi ellenőrző bizottság feladat- és hatásköre: 
„5. Előkészíti a jegyzővel együtt, és a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatát. 
6. Ellenőrzi a képviselő-testület és szervei jogszerű működését; az SZMSZ előírásainak megsértése esetén intézkedéseket kezdeményezhet az illetékes szervnél a jogszerű működés helyreállítása érdekében.” 

Az SZMSZ előkészítése a polgármester iránymutatása alapján a Hivatal feladata, azt a Bizottság tárgyalja, és ahhoz módosító indítványokat fűzhet, amelynek elfogadásáról a testület dönt. A 6. pont jóval túlterjeszkedik a Bizottság feladat és hatáskörén. 
„8. Javaslatot tesz a polgármester, az általános alpolgármester, a kulturális alpolgármester és a városfejlesztési alpolgármester illetményére; illetményének emelésére és jutalmazására.” 

A 8. pontban felsorolt hatáskörök csak a polgármesterrel kapcsolatban illetik meg a Bizottságot, az alpolgármesterek illetményemeléséről és jutalmazásáról a polgármester dönt. 
„19.Részt vesz a Jegyzővel történő egyeztetés alapján a belső ellenőrzés realizáló egyeztetésein.” 

A hivatalnak minden évben kötelessége a belső ellenőrzések lefolytatásáról a Képviselő-testület felé éves beszámolót készíteni, és annak megállapításairól a Képviselő-testületet tájékoztatni. Azonban a realizáló értekezleten a Polgármester, a Jegyző valamint az vizsgálattal érintett személyek részvétele a kötelező.  A Bizottságok feladatai és hatáskörei felsorolásában is vannak már idejét múlt hivatkozások, ezeket javítani szükséges. A testület meglehetősen sok hatáskört telepített a Bizottságokra, azonban ezt nagyon jól alakította, mert ezzel a Képviselő-testület amúgy is túlzsúfolt üléseit tehermentesítette.  A Jóléti Bizottsághoz kerültek a bölcsődékkel és óvodákkal kapcsolatos feladatok, azonban itt még lehetne bővíteni a felsorolást az alábbiakkal: 
1. Dönt az Önkormányzat fenntartása alatt működő köznevelési intézmények (óvodák) nevelő testülete által jóváhagyott pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséről, amelyekből az Önkormányzatra, mint fenntartóra, valamint működtetőre többletkötelezettség hárul, 
2. Meghatározza az óvodák nyári zárva tartásának rendjét, és erről tájékoztatót készít, melyet egyéb hivatalos hirdetményként közzé tesz, 
3. Beszámoltatja az intézményeket a működésükről és ezek alapján intézkedésekre tesz javaslatot a Képviselő-testület részére, 
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4. Értékeli a nevelési intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét.  Ezen kívül az SZMSZ szerint létrehoztak több munkacsoportot is. „34. § (1) A képviselő-testület a Bizottságok munkájának segítése érdekében munkacsoportokat hoz létre. A munkacsoportok tagjainak névsorát a rendelet 3. sz. függeléke tartalmazza. 
(2) A képviselő-testület az alábbi munkacsoportot alakítja meg,   a) a Városfejlesztési Bizottság mellett működő Közlekedési Munkacsoportot b) a Jóléti Bizottság mellett működő Jóléti Munkacsoportot. 
(3) A munkacsoportok tagjait a képviselő-testület választja, a munkacsoport munkáját a képviselő-testület által választott elnök vezeti. 
(4) A munkacsoport tagjai a) e tevékenységük során a tudomásukra jutott információk védelme érdekében tevékenységük megkezdése előtt esküt tesznek a képviselő-testület előtt. b) akik nem tesznek esküt a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont tárgyalásakor nem vehetnek részt az ülésen. 
(5) A munkacsoport tagjának, elnökének visszahívását a képviselők kezdeményezhetik az érintett bizottság véleményezése alapján. 
(6) A munkacsoport tagjai a képviselő-testület által meghatározott megbízási díjra jogosultak.” A munkacsoport tagjai, ha esküt tettek, akkor sem vehetnének  részt a zárt ülésen, mivel az Mötv. 16. § (2) bekezdése szerint: „A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. A Képviselő-testület egy konkrét ügy kivizsgálására, megoldási javaslat kidolgozására, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásának idejére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport megbízatása a Képviselő-testület által megszabott feladat elvégzéséről készült, a Képviselő-testületi előterjesztés Képviselő-testület általi elfogadásáig tart. A munkacsoport tagjai díjazás nélkül végzik feladatukat, de nem kizárt, kapjanak valamilyen megbízási díjat, azonban ezt, a tiszteletdíjról szóló rendeletben szabályozni nem szabad, erről csak határozattal kell dönteni. 
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2.3.2. Polgármester és az Alpolgármesterek helye, szerepe  
 A Polgármester helye, szerepe megfelel az Mötv-ben szabályozottaknak. Az Alpolgármesterek szerepe a következők szerint foglalható össze: 
Általános alpolgármester 
Az általános alpolgármester feladata az ifjúsági-, szociális-, oktatási-, sport-, egészségügyi-, közbiztonsági-, rendfenntartási ügyek felügyelete. Megjegyezzük, hogy az általános alpolgármester elnevezés nem pontos, mivel több alpolgármester esetén sem választhat meg a testület általános helyettest. Célszerű, ha a polgármester az alpolgármesterek megválasztását követően már az alakuló ülésen tájékoztatja a testületet, hogy ki az általános helyettese és ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítik is, de minden alpolgármesternek a tevékenységére kell, hogy utaljon a megnevezése. Sajnos a város sport koncepcióval még nem rendelkezik, de sikerült egy sporttanácsnok megválasztásával a munkát beindítani.  Szociális téren a törvény most változott, a lehetőségeket az anyagi források határozzák meg. A civil szervezetekkel és egyházakkal is folyamatos kapcsolattartásra törekszik, minden negyedévben szeretne velük leülni és problémáikat meghallgatni, és folyamatos együttműködést kialakítani. A Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel kiemelten jó a kapcsolat, mindenben együttműködnek, ami közös megoldást igényel.  Városfejlesztési alpolgármester 
Feladatait a hatályos Ügyrend nem tartalmazza. Mint elnevezéséből is adódik, a városfejlesztés ügyeinek vitele a legfőbb feladata. Ezt túlnyomórészt a Városfejlesztési Iroda közreműködésével gyakorolja.  A Városfejlesztési Iroda legfőbb feladatának a pályázatok figyelését és a pályázatok beadását és az elnyert pályázatok gondozását tartja. Erre már külön emberrel is rendelkezik az Iroda. A dolgozókat rendszeresen beszámoltatja a feladatokról. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. divízió vezetőivel jó az együttműködés.  Kulturális alpolgármester 
Feladatait a hatályos Ügyrend nem tartalmazza. Főbb feladatai a város kulturális és a turisztikai feladataival kapcsolatosak. Legfontosabb célkitűzése Szentendre kulturális imázsának növelése, intenzívebb fellépés annak érdekében, hogy a fővárosban dolgozók ne csak aludni járjanak haza, hanem kapcsolódjanak be az itt zajló kulturális életébe. Amint az új vezetők a Múzeum, valamint a Kulturális Kft. élére kinevezésre kerülnek, úgy rendszeres vezetői értekezleten fogják megbeszélni az aktuális teendőket, és kölcsönösen informálódnak az elvégzendő feladatokról.  Megállapítható, hogy a polgármester és az alpolgármesterek közötti feladatok kiosztása az SZMSZ-ben foglaltak szerint megfelelő, azonban ezt nagyrészt csak a vezetői interjúkon elhangzott alapján tudtuk levezetni, mivel a Hivatal Ügyrendje az idő közben bekövetkezett változásokat nem tartalmazza. (Új néven Hivatali SZMSZ.) A polgármester és az alpolgármesterek közötti munkamegosztás politikai alku kérdése, e-mellett fontos, hogy az 
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alpolgármesterek végzettsége és előélete valamelyest kapcsolódjon az adott területhez. Ebből a szempontból úgy gondoljuk, hogy kedvező döntés született a feladat megosztás szempontjából.  Összegzés: A polgármester, az alpolgármesterek, a döntési szintek vizsgálata, bizottsági, testületi döntési struktúra megfelelően került kialakításra. A polgármester szerepe és helye a rendszerben megfelel az Mötv. szabályainak, az alpolgármesterekkel történő feladatmegosztás és együttműködés jogi szempontból megfelelő, de az új SZMSZ megalkotása során javasoljuk a fentiekben felsoroltak figyelembe vételét.  
2.4. Szerződés- és perállomány áttekintése 
 A szerződések áttekintése érdekében a hivatal Jogi Irodájától kértünk, és kaptunk 7 db szerződést, amelyet szúrópróba szerűen választottak ki.  1. Önkormányzati Bankszámla hitel szerződés (sz.:1-2-13-8400-0280-7-01) 
Hivatkozott szerződést az OTP Bank Nyrt-vel kötötték meg 2014.augusztus 1-től 2014. december 31-ig szóló időtartamra. Az OTP Bank Nyrt kiválasztása közbeszerzési eljárás alapján történt meg, összege 100 millió forint hitel Adós pénzforgalmi számláján tartása likviditási problémák kezelésére.  Hitel feltételei: Szentendre valamennyi számlájára beszedési megbízás biztosítása, amennyiben ez nem elégséges, úgy a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámla, helyi adók, gépjármű adó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeg adós fizetési számlájára történő átvezetése. A kölcsön kamata 1 havi Bubor, kezelési költség és rendelkezésre tartási jutalék nélkül. Egyéb kötelezettségek, szerződés felmondása: OTP Bank Nyrt körülbelül 15 féle előírást fogalmaz meg a hitel biztosítására. Többek között jogosult a pénzügyi nyilvántartásokba betekinteni, önkormányzat pénzügyi beszámolóit, költségvetését, Államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásait megkapni. Pozitívum, hogy a szerződést legfeljebb 2018. december 31-ig felek megújíthatják, változatlan kamatfelár mellett. A szerződés 2014. június 25. napján kelt.  A szerződésből megállapítható, hogy a bankszámla hitel szerződés egyfajta védőhálót biztosít Szentendre Város Önkormányzata számára. A szerződés megkötését gondosan, közbeszerzési eljárás lefolytatásával végezték el. A kamat kedvező, kamatfelárat nem számítanak fel, és ezt a lehetőséget 2018. december 31-ig fenntartják. Ugyanakkor megállapítható, hogy az OTP a hitel visszafizetésének biztosítására minden óvintézkedést a szerződésbe beépített, de ez hozzátartozik az OTP üzleti magatartásához. 
Úgy gondoljuk, hogy Szentendre városa ennél kedvezőbb hitelt nem tudott volna felvenni, a szerződés a város érdekeit szolgálja.  2. Önkormányzati Bankszámla hitel szerződés (sz.:1-2-14-8400-0534-8-01) 
Hivatkozott szerződést az OTP Bank Nyrt-vel kötötték meg 2015.január 1-től 2015. december 31-ig szóló időtartamra. Az OTP Bank Nyrt kiválasztása közbeszerzési eljárás alapján történt 
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meg, összege 100 millió forint hitel Adós pénzforgalmi számláján tartása likviditási problémák kezelésére. 
Mivel a szerződés szó szerint megegyezik a 2014.augusztus 1-től 2014. december 31-ig szóló szerződés tartalmával, így annak ismertetésére nem térünk ki.  3. Kölcsönszerződés önkormányzati munkabérhitel nyújtására (sz.:1-2-13-8400-0281-8-01) 
Hivatkozott szerződést az OTP Bank Nyrt-vel kötötték meg 2014.augusztus 1-től 2014. december 31-ig szóló időtartamra. Az OTP Bank Nyrt. kiválasztása közbeszerzési eljárás alapján történt meg, összege 50 millió forint rulirozó kölcsön biztosítása személyi juttatások finanszírozására. A kölcsön folyósítása alkalmanként az 50.000 mFt-ot nem haladhatja meg. Újabb hitel biztosítása csak abban az esetben történhet meg, ha az előzőleg lehívott hitel maradéktalanul visszafizetésre kerül. Hitel feltételei: Szentendre valamennyi számlájára beszedési megbízás biztosítása, amennyiben ez nem elégséges, úgy a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámla, helyi adók, gépjármű adó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeg adós fizetési számlájára történő átvezetése. A kölcsön kamata 1 havi Bubor, kezelési költség és rendelkezésre tartási jutalék nélkül. Egyéb kötelezettségek, szerződés felmondása: OTP Bank Nyrt. körülbelül 15 féle előírást fogalmaz meg a hitel biztosítására, azonban a feltételek némileg kedvezőbbek, mint a folyószámla hitel igénybe vételénél, ugyanis nem írták elő, hogy OTP Bank Nyrt. jogosult a pénzügyi nyilvántartásokba betekinteni, önkormányzat pénzügyi beszámolóit, költségvetését, Államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásait megkapni. A többi feltétel megegyezik a folyószámla hitel feltételeivel. Pozitívum, hogy a szerződést legfeljebb 2018. december 31-ig felek megújíthatják, változatlan kamatfelár mellett. A szerződés 2014. június 25. napján kelt. A szerződésből megállapítható, hogy a munkabér  hitel szerződés egyfajta védőhálót biztosít Szentendre Város Önkormányzatának a munkabérek kifizetésére. A szerződés megkötését gondosan, közbeszerzési eljárás lefolytatásával végezték el. A kamat kedvező, kamatfelárat nem számítanak fel, és ezt a lehetőséget 2018. december 31-ig fenntartják. A szerződés mellékletét képezi a bank által biztosított lehívó levél minta,  valamint nyilatkozat a várható egy havi személyi juttatás összegéről. 
Véleményünk ugyanaz, mint a folyószámla szerződésnél, hogy Szentendre városa ennél kedvezőbb hitelt valószínűleg nem tudott volna felvenni, a szerződés a város érdekeit szolgálja.  4. Kölcsönszerződés önkormányzati munkabérhitel nyújtására (sz.:1-2-14-8400-0538-2-01) 
Hivatkozott szerződést az OTP Bank Nyrt-vel kötötték meg 2015.január 1-től 2015. december 31-ig szóló időtartamra. Az OTP Bank Nyrt. kiválasztása közbeszerzési eljárás alapján történt meg, összege 50 millió forint rulirozó kölcsön biztosítása személyi juttatások finanszírozására. 
Mivel a szerződés szó szerint megegyezik a 2014.augusztus 1-től 2014. december 31-ig szóló szerződés tartalmával, így annak ismertetésére nem térünk ki.  
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5. Üzemeltetési szerződés Szentendre Önkormányzata és Szentendre Város Egészségügyi Intézménye között 
Szentendre Város Önkormányzata KMOP-4.3.2.-2008-0004 azonosító számon pályázatot nyert Emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítására, melyhez a Kanonok utca 1. szám alatti  ingatlant Szentendre Önkormányzat, mint tulajdonos biztosította. A szerződésben kötelezettséget vállalt, a támogatás visszafizetésének terhe mellett arra, hogy a project zárásától számított 5 évig az ingatlant, valamit a beszerzett eszközöket fenntartja és az intézmény működését biztosítja. Szentendre, Dunakanyar krt. 34. szám alatti Mentálhigiénés Központot  az üzemeltetési szerződésbe bevonják. A továbbiakban részletezik az üzemeltetés tartalmát, az ÁNTSZ hatósági előírásainak betartását, az intézmény SZMSZ-ének tulajdonos általi jóváhagyását. Az előzetesen jóváhagyott és szükségessé váló beruházási és felújítási feladatokra a tulajdonos  biztosítja a forrást a célból, hogy az üzemeltetésnek jogszabályi, illetve működtetési akadálya ne legyen. Szentendre Város Önkormányzata, mint tulajdonos kötelezettséget vállalt arra, hogy a működés során halaszthatatlanul szükségessé váló eszközök cseréjéről, pótlásáról gondoskodik. Üzemeltető az állagmegóváshoz szükséges karbantartásról köteles gondoskodni a működtetésre rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig. Az intézményben a szolgáltatók által bérelt helyiségek (büfé, optika stb. bérleti díja az üzemeltetőt illeti meg. Bár az üzemeltető a tulajdonosnak bérleti díjat nem fizet, azonban a közszolgáltatások díját neki kell finanszíroznia. A tulajdonos köti meg és fizeti a vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéseket. Mint az a szerződésből kiolvasható, a tulajdonos nagyon nagymértékű hozzájárulást biztosít az Egészségügyi Intézmény számára. A költségvetésben bemutatott idilli helyzet egyáltalán nem tükrözi a valóságot, azt, hogy az intézmény önfenntartó tudna lenni. Ez a megállapítás Magyarországon minden egészségügyi intézménnyel szemben fenn áll. Az állami finanszírozás csak egy új, korszerű építmény esetében is jó esetben is, csak a működtetés biztosítására terjed ki, és nem fedezi semmilyen szinten az épületek szinten tartását, az eszközök pótlását.  Szerződő felek a karbantartás fogalma alatt a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységet értik, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, és amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg. Itt említenénk meg, hogy célszerű lenne a Vagyongazdálkodási Irodán egy embert kijelölni az együttműködésre és ugyancsak valakit kijelölni az intézmény részéről, így ha probléma merülne fel nem jelentene gondot, hogy kihez kell fordulni, és ez gördülékeny kapcsolattartást is lehetővé tenne. A kijelölt személyek neve mellett fel kell tüntetni címüket, telefonszámukat, e-mail címüket. 
Véleményünk szerint a szerződés a jogszabályi előírásoknak megfelel.  6. Közétkeztetési szolgáltatási szerződés 
A szerződést Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kötötte egymással. 
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A szerződés tárgya, hatálya címszó alatt rögtön az első bekezdésben hivatkozik a szerződés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX.10.) számú rendelet 5. § c pontjára, melyben rögzítésre került a Szolgáltató Nonprofit Zrt. kizárólagos joga. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. § d) pontja a következőképpen határozza meg a közszolgáltatást: "szerződéskötési kötelezettség alapján a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására irányuló szolgáltatás, így különösen a villamos energia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági, postai és távközlési szolgáltatás, továbbá a menetrend alapján közlekedő járművekkel végzett közforgalmú személyszállítás". 
(5)  Szentendrén az alábbi tevékenységek kizárólagos joggal felruházott közszolgáltatója a Szentendre Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Cg.13-10-040159 cégjegyzékszámú Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2000 Szentendre, Szabadkai u 9.): a) zöldfelület fenntartás a közterületeken és egyéb önkormányzati területeken b) Szentendre Város Önkormányzat épületeinek karbantartása, üzemeltetése  c) közétkeztetés a Szentendre Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben d) Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak illetőleg műtárgyaik, valamint a pincék fenntartása, üzemeltetése, ellenőrzése és vizsgálata, igazgatási jellegű feladatainak ellátása  e) belvízi vizek, felszínvizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása  f) a külön jogszabályban meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása  g) közutakon, közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása h) az önkormányzat infokommunikációs rendszerének működtetése i) ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása, j) a választások lebonyolításához szükséges informatikai, portaszolgálati, takarítási és szállítási feladatainak ellátása . A Képviselő-testület az SZMSZ-ben előírta a közszolgáltatások körének kötelező feladatait, azonban annak ellátási módját nem határozta meg. A szerződés szépen felépített, tartalmazza a feladatellátásra vonatkozó szerződében foglalt előírásokat, melynek betartásáról szolgáltató köteles gondoskodni. Rögzítésre került a kifogások elintézésének módja, a késedelmi és meghiúsulási kötbérigénye. A szerződés 6 évre került megkötésre, talán célszerűbb lett volna 3 évre kötni, és megelégedettség esetén  újabb 3 évvel meghosszabbítani. A rendkívüli felmondás szabályait szigorúan állapították meg, valószínűleg kellő garanciát ad a szerződés betartására. A lebonyolítás és teljesítés menete világosan lett szabályozva. 
Véleményünk szerint a szerződés a jogszabályi előírásoknak megfelel.  
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7. Lakásbérleti szerződés 
A szerződés Szentendre Város Önkormányzata és Bérlő között jött létre 2015. II. 23-án. A lakásbérleti szerződés 1 évre jött létre. A szerződésben 5 évig nem kellene a bérleti díjra vonatkozó előírásokat módosítani. Úgy gondoljuk, hogy a bérlők helyzetében 1 év alatt nem történik általában olyan változás, amely a lakbérszámítás más módját tenné lehetővé, ugyanakkor az 1 éves időtartam bizonytalanság érzetét kelti a bérlőkben, és az amúgy is leterhelt hivatalra feleslegesen ró adminisztrációs terhet. Ugyancsak túlzottnak tartjuk, Bérbeadó évente kétszeri ellenőrzését arra, hogy a Bérlő a bérleményt rendeltetésszerűen használja és szerződésben foglalt kötelezettségeit betartja. Mindez azt is jelenti, hogy évente 2 nap szabadságot az ellenőrzésre kell fordítani. Véleményünk szerint a rendeltetésellenes joggyakorlásról általában mindig az ott élő közösség szerez először ismeretet és panasszal él a Bérbeadó felé, tehát az ilyen magatartásokra az ellenőrzés idejénél korábban is fény derül. A január 31-ig történő vagyoni és jövedelmi viszonyokról szóló munkáltatói igazolás, családi pótlékról szóló igazolás, melyet a Magyar Államkincstár gyakorol, valamint minden egyéb szükséges jövedelmi igazolás benyújtása is a felesleges utánajárást ró a bérlőkre. Mint korábban kifejtettük a változás nincs arányban az adminisztrációs költséggel és az esetleges díjváltozással, és ugyanakkor azt mutatja, hogy egy önkormányzati bérlet éven túli megtartása, több nap utánajárás és szabadság kivételét jelenti. Ami a gyakorlatban fontos lenne, nem fizetés esetén a bérleti jog felmondása, és a végrehajtás elindítása. A következetes joggyakorlás kellő visszatartó erővel rendelkezik, és ezért felesleges a rendesen fizetők túlzott előírásokkal történő vegzálása. A szerződés nagyon részletes, a házirend a szerződés mellékletét képezi.  
Összegzés: A Jogi Iroda által elkészített, illetve az ellenjegyzésükkel ellátott szerződések jó szakmai színvonalúak, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Mint a hivatali struktúra átvilágításakor már kifejtettük, fontos lenne, hogy a Jogi Iroda fogja össze a jövőben a helyi rendeletek megalkotását, és ennek elkészítésébe vonják be az adott szervezet vezetőjét, ügyintézőjét, akik a téma szakmai részének jó ismerői. Ezzel elkerülhetők, hogy a helyi rendeletek színvonala változó legyen.  A Jogi Iroda kapcsolatot tart az Önkormányzat ügyvédjével is. Az ügyvéd kimutatása szerint jelenleg 53 per van folyamatban.  
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3. A Hivatal működési szintje 
 A hivatali működés szintjének vizsgálata keretében vizsgált témákat és a vizsgálat módszerét a következő táblázat foglalja össze:  
Vizsgált témák Munkamódszer 
A hivatal működésére vonatkozó szabályzatok vizsgálata - Szervezeti és működési szabályzat - Belső szabályzatok - Adatvédelem 

Dokumentumok, szabályzatok elemzése és vezetői interjúk 

Iktató rendszer, iktatási folyamat felülvizsgálata Dokumentumok, szabályzatok elemzése és vezetői interjúk 
Munkafolyamatok, munkaköri leírások vizsgálata Dokumentumok, szabályzatok elemzése és vezetői interjúk 
Feladatok ellátása, megosztása - Belső és kiszervezett feladatok - Önkormányzat és a Társaságok kapcsolata 

Dokumentumok, szabályzatok elemzése és vezetői interjúk, kérdőíves vizsgálat 
A hivatal szervezetének és működésének vizsgálata - szervezeti célok - szervezeti struktúra és működés - vezetési rendszer, döntési folyamatok - kommunikáció, információáramlás - szervezeti kultúra, konfliktusok, együttműködés 

Dokumentumok, szabályzatok elemzése és vezetői interjúk, kérdőíves vizsgálat 

A hivatali működés eszközeinek korszerűsége, különös tekintettel az informatikai eszközökre Dokumentumok elemzése és vezetői interjúk 
A hivatalban dolgozók motivációjának, elégedettségének vizsgálata Kérdőíves vizsgálat 
A hivatal és az önkormányzat működésének megítélése a lakosság, az ügyfelek körében Kérdőíves vizsgálat 
 
3.1. A hivatal működésére vonatkozó szabályzatok vizsgálata 
 A hivatal működésére vonatkozó szabályzatok elemzése előtt röviden ismertetjük a törvény által szabályozott rendeletalkotási folyamatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a alapján.  „42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 1. a rendeletalkotás: 
A megalkotott helyi rendeletek törvényességnek megfelelő vizsgálatát a Kormányhivatal látja el, jogszabálysértés esetén, törvényességi felhívással élhet. 
A törvényességi felügyelet eszközei, terjedelme: 
132. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl: a) törvényességi felhívással élhet; 



Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működésének vizsgálata 

CMS Vezetési Tanácsadó Kft. 

29

b) kezdeményezheti a képviselő-testület vagy a társulási tanács összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület vagy a társulási tanács ülését; 
A törvényességi felhívás: 
134. § (1) Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő kitűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. (2)  A törvényességi felhívás eredménytelensége esetén a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt. 
Az Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat kezdeményezése, önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangja bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése: 
136. § (1) Ha a kormányhivatal az önkormányzati rendeletet az Alaptörvénnyel ellentétesnek találja, - a törvényességi felügyelet 132. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eszközeinek eredménytelen alkalmazását követően - az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának Kormány általi kezdeményezése iránti javaslatát az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő indítvány tervezetének megküldésével terjeszti elő a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternél. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter a javaslat megvizsgálását követően - a feltételek fennállása esetén - kezdeményezi a Kormánynál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangja felülvizsgálatának indítványozását. A kormányhivatal az indítvány tervezetét a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek történő megküldésével egyidejűleg megküldi az érintett helyi önkormányzatnak is. (2) A kormányhivatal kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági eljárás megindításával egyidejűleg az indítványt a kormányhivatal megküldi az érintett helyi önkormányzatnak. (3) Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló bírósági indítvány tartalmazza: a) a Kúria által vizsgálandó önkormányzati rendeletet; b) az önkormányzati rendelet jogszabálysértőnek talált rendelkezésének megjelölését; c) azon jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelyet az önkormányzati rendelet sért; d) annak okát, hogy a kormányhivatal az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértőnek. (4) Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó bírósági eljárás szabályait és a bírósági döntés jogkövetkezményeit a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény tartalmazza. 
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 A helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása: 
137. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. 

(2) A jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági indítvány tartalmazza: a) azon törvényi rendelkezés megjelölését, amely alapján a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége fennáll; b) annak okát, hogy a kormányhivatal miért tartja a jogalkotási kötelezettség elmulasztását megállapíthatónak; c) a jogalkotási kötelezettség elmulasztásával összefüggő, a mulasztás elbírálásához szükséges önkormányzati rendeletet. 
(3) Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának az elrendelését. 
(4) A helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági eljárás szabályait és a bírósági döntés jogkövetkezményeit a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény tartalmazza.  A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása: 

138. § (1) A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében, az önkormányzati rendeletre irányadó szabályok szerint alkotja meg azzal, hogy a rendeletet a kormányhivatal vezetője írja alá és a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. 
(2) A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi a helyi önkormányzatnak. A jegyző gondoskodik a kihirdetett rendeletnek a szervezeti és működési szabályzatban az önkormányzati rendeletek kihirdetésére meghatározott szabályokkal azonos módon történő közzétételéről. 
(3) A kormányhivatal vezetője által a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendelet helyi önkormányzati rendeletnek minősül azzal, hogy annak módosítására és hatályon kívül helyezésére a helyi önkormányzat kizárólag a következő önkormányzati választást követően jogosult, ez idő alatt a módosításra a kormányhivatal vezetője jogosult.”  

3.1.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 7/2009. (II. 18.) Önk. sz., a 16/2009. (IV.20.) Önk. sz., a 24/2009. (VI.15.) Önk. sz., a 35/2009. (X.15.) Önk. sz., a 37/2009. (XI. 17.) Önk. sz., a 14/2010. (IV.16.) 
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Önk. sz., a 27/2010. (X.22.) Önk. sz., 3/2011. (I.28.) Önk. sz., a 8/2011. (II.17.) Önk. sz., a 43/2011. (XI. 22.) Önk. sz., a 2/2012. (I. 20.) Önk. számú, a 3/2012. (I. 25.) Önk. számú, 11/2012. (II.10.) Önk. számú a 12/2012. (II.17.) Önk. számú, a 15/2012. (III.26.), a 26/2012. (V.24.), 29/2012. (VI.01.), 31/2012. (VI.26.), 33/2012. (VIII.3.) 35/2012. (IX.28.) a 38/2012. (XI.9.), a 46/2012. (IX.10.),  a 2/2013. (I.29.), az 5/2013. (III.28.), a 37/2013. (IX.13.), a 45/2013. (XI.20.),  a 51/2013. (XII. 16.), a 9/2014. (II.4.), a 15/2014. (IV.22.), valamint a 24/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletekkel)  Hivatkozott rendeletet a Képviselő-testület 2008-ban alkotta, eddig 32-szer módosította. Igaz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) szabályaira hivatkozást a bevezetésben módosították, azonban a törvényre való visszahivatkozások még a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (a továbbiakban Ötv.) fogalmaira utalnak vissza.  
Az alábbiakban javaslatokat fogalmazunk meg a rendeletek korrekciója érdekében. Egyes esetekben a jobb érthetőség érdekében beidézzük a javítandó – jelenleg érvényben lévő – rendeleti szöveget, melyet dőltbetűvel és idéző jellel különböztetünk meg.   5. § Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete: 
„(5)  Szentendrén az alábbi tevékenységek kizárólagos joggal felruházott közszolgáltatója a Szentendre Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Cg.13-10-040159 cégjegyzékszámú Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2000 Szentendre, Szabadkai u 9.): 

a) zöldfelület fenntartás a közterületeken és egyéb önkormányzati területeken 
b) Szentendre Város Önkormányzat épületeinek karbantartása, üzemeltetése  
c) közétkeztetés a Szentendre Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
d) Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak illetőleg műtárgyaik, valamint a pincék fenntartása, üzemeltetése, ellenőrzése és vizsgálata, igazgatási jellegű feladatainak ellátása  
e) belvízi vizek, felszínvizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása  
f) a külön jogszabályban meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása  
g) közutakon, közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása 
h) az önkormányzat infokommunikációs rendszerének működtetése 
i) ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása, 
j) a választások lebonyolításához szükséges informatikai, portaszolgálati, takarítási és szállítási feladatainak ellátása.” 

Általánosságban elég lenne így megfogalmazni: a Képviselő-testület által alapított és fenntartott költségvetési szervek, továbbá az általa alapított egyszemélyes és többségi tulajdonú gazdasági társaságok, valamint közalapítványok listáját a rendelet mellékleteként vagy függelékeként kell felsorolni, ez után kellene meghatározni a Városi Szolgáltató részére 
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kizárólagos joggal meghatározott feladatokat, és szabályozni kellene a feladatellátás módját, vagy utalni kellene a közszolgáltatási szerződésre. Mötv. 13. §-ában meghatározott feladatok nem kerültek felsorolásra. Az Önkormányzat kötelező feladatain túl, önként is vállalhatja más feladat ellátását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. § (2) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén, amennyiben: 
„(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 
(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.” Az Önkormányzat által önként vállalt feladatok felsorolását, valamint az önkormányzat alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok meghatározását az SZMSZ külön függeléke helyesen tartalmazza.  7.§ Képviselő-testület működése 
A Képviselők névsorát és jelölőszervezetük megnevezését az SZMSZ függeléke kell, hogy tartalmazza.   10.§ Előterjesztések 
„(3)  Az előterjesztés főbb elemei:  a) Első rész: Vezetői összefoglaló: Az előterjesztés tárgyának és a javaslatoknak a rövid, lényegre törő bemutatása. Itt be kell mutatni az egyes döntési alternatívák költségvetésre gyakorolt, egy összegben megjelenített hatását valamint az előkészítő / előterjesztő döntésre vonatkozó javaslatát. 
b) Második rész: Részletes indokolás:  
ba) A tárgyalandó téma helyzetfeltáró, értékelő, tárgyilagos, tényszerű bemutatása, amennyiben a téma szerepelt már korábbi képviselő-testületi ülésen, milyen döntés született, illetve annak végrehajtása milyen szakaszban van. 
bb) Az előterjesztés mutassa be az egyes döntési alternatívákat, a megvalósításukhoz szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket, valamint vegye számba az egyes megoldások mellett vagy/és ellene szóló érveket, indokokat. Ki kell térni az összes felmerült megoldási variáció várható hatásaira is. 
bc) Itt kell bemutatni az előterjesztésben az egyes a döntési alternatívák költségvetésre gyakorolt rövid és hosszú távú hatásait.  
bd)  
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be) Amennyiben az előterjesztés szerződés-tervezetet tartalmaz azt az előterjesztéshez csatolni kell. 
bf) Rendelet-tervezet esetén általános és részletes indoklást, valamint előzetes hatásvizsgálatot kell készíteni, amely tartalmazza: - a szabályozás célját és szükségességének indokát, a vonatkozó magasabb szintű jogforrásokra történő utalást; - a fejezetekhez – szükség szerint az egyes §-okhoz – fűzött elemzést, indoklást és a végrehajtás módját; - a szükséges mellékleteket az előterjesztéshez csatolni kell.  c) Harmadik rész: Határozati javaslat vagy rendelet-tervezet. 
A határozati javaslatnak pontokba foglalva tartalmaznia kell és külön pontonként megjelölve: - a képviselő-testület döntés-tervezetének világos és egyértelmű megfogalmazását; -  a végrehajtásért felelős személy vagy szerv megnevezését, melyre megjelölhető a polgármester, a kulturális és turisztikai vezető (törlendő), az általános alpolgármester, a kulturális alpolgármester , a jegyző, az aljegyző , a városfejlesztési alpolgármester   , a bizottság, a bizottság elnöke, önkormányzati intézmény vezetője, a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, és az Önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság felügyelő bizottsága, könyvvizsgálója, - a végrehajtás határidejét, mely egyúttal a jelentéstétel határideje is, - a végrehajtásért közvetlenül felelős személy vagy szerv megnevezése, amelyre megjelölhető a Hivatal szervezeti egysége (iroda, referens) illetve az önkormányzat tulajdonában álló gazdaság társaság szervezeti egysége.  
d) Negyedik rész: Záradék: 
da) Jegyző törvényességi észrevétele: az előterjesztéseket a törvényesség biztosítása érdekében a jegyző ellenőrzi, és kézjegyével látja el. „Az előterjesztés és a határozati javaslat/ rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.” 
db)  
dc) 
dd) A Közgazdasági Iroda vezetője, mint az önkormányzat gazdasági vezetője ellenőrzi az előterjesztést és pénzügyi ellenjegyzőként is eljár. Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, az előterjesztésen szerepeltetni kell, hogy a költségvetésben – a költségvetési hely pontos megjelölésével – a fedezet rendelkezésre áll, melyet a Közgazdasági Iroda vezetője aláírásával lát el. Az előterjesztésben szerepeltetni kell azt is, ha a döntésnek nincs az önkormányzati költségvetésre hatása, melyet a Közgazdasági Iroda vezetője az aláírásával igazol.  
(4) A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról szóló előterjesztés elkészítési rendje: 
a) A jegyző a határozat végrehajtásáért felelős részére megküldi a határozat kivonatát.  
b) A lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést a határozat végrehajtásáért felelős személyek jelentései alapján a Jegyző állítja össze. A napirend előadója a polgármester. A felelősnek nyilatkoznia kell a határozat végrehajtása érdekében tett intézkedéséről, annak eredményéről. Amennyiben a határozat nem került végrehajtásra, köteles ennek 
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okát indokolni és megfelelő intézkedést kezdeményezni, szükség esetén határidő-hosszabbítást kérni a testülettől.  (5) A testületi előterjesztések rendjét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.”  A 10.§ (3-5) bekezdését a rendelet mellékleteként kell kezelni.   Az SZMSZ –ben célszerűbb lenne egyértelműbben megfogalmazni az előterjesztők körét.  15. § Testületi ülés anyagai: 
„A Képviselő-testület és bizottságok tagjai, amennyiben az ülést megelőző 2. napig jelzik, a testületi ülés napirendjének anyagát térítés ellenében megkapják. Minden képviselő sms értesítést kap, amennyiben képviselő-testületi előterjesztés kerül kihelyezésre a város honlapjára.”  16. § A képviselő-testületi ülés vezetése 
„(2) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, a bizottságok külsős tagjai a bizottság feladat és hatáskörét érintő témában, jegyző, aljegyző, irodavezetők, érintett köztisztviselők, meghívása esetén az érintett és a szakértő vehet részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. „    16. § (2) bekezdése jóval túlmegy a felhatalmazáson, amit az Mötv. ad. A törvény szerint: „A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. A bizottságok külsős tagjaira a meghívás nem vonatkozhat.  17.§ Képviselő-testületi ülés vezetése 
„(3) bekezdés 
e) Képviselő-testület az éves munkaterve szerinti rendes ülésein dönt az átruházott hatáskörbe tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról. 
(6) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlóinak írásbeli előterjesztése alapján dönt az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolók elfogadásáról. A képviselők az átruházott hatáskör gyakorlóinak beszámolójáról szóló előterjesztésben foglaltakhoz az előadóhoz egy alkalommal 1 percben kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó megadja a választ.” 
17. § (3) bekezdés e) pontja, valamint (6) bekezdésének módosítását javasoljuk. A Képviselő-testület az átruházott hatáskörről szóló beszámolót csak, mint tájékoztatót hallgathatja meg, vagy írásban kaphat tájékoztatást. Azt határozattal nem fogadhatja el, mivel nem bírálhatja azt felül. 
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A szakirodalom ezekben az átruházott hatáskörökben sem ismeri el az átruházó részéről az egyes ügyekbe való bármikori beleszólási lehetőséget. Az átruházó a hatáskör gyakorlásához adhat utasítást, nem pedig a konkrét egyedi ügyben határozhatja meg a döntést. Megilleti azonban annak joga, hogy e hatáskört bármikor visszavonja.  18. § Interpelláció, kérdés 
18. § (4) bekezdés értelemzavaró megfogalmazást tartalmaz, mely szerint az interpelláció elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, majd a Képviselő-testület, vita nélkül egyszerű többséggel dönt. Javasoljuk az alábbi megfogalmazást: Amennyiben az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadta el, az interpelláció elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.  20.§ 26) pont: Az önkormányzat már nem kezdeményezhet eljárást az Alkotmánybíróság előtt.  20.§ 41) pont: lásd a 17. § (3) pontjánál leírtakat.  20.§ 42) pont: „42) Felsővezető (általános alpolgármester, kulturális alpolgármester, városfejlesztési alpolgármester, jegyző) anyagi elismerésből történő kizárása jelentős szakmai hiba, illetve anyagi elismerésre való méltatlanság esetén. „ A 42. pontban felsorolt felsővezetők jutalmáról nem a Képviselőtestület, hanem a Polgármester dönt. Ebben a §-ban célszerű szabályozni a személyes kérdésekben való döntést.  Pl.: A Képviselő-testület valamennyi személyi kérdés esetében (választás, kinevezés, vezetői megbízatás adása) minősített többséggel dönt. (2) Választás, kinevezés, intézményvezetői megbízás esetén nyílt vagy a titkos szavazás az alábbiak szerint történik: a) Amennyiben 1 jelölt van, az eljárás akkor eredményes, ha a jelölt eléri a minősített többséget. b) Amennyiben a jelöltek száma 2 fő, a jelöltek sorrendjére az illetékes bizottság tesz javaslatot. A szavazás 2 fordulóban történhet: - ha az első fordulóban az egyik jelölt eléri a minősített többséget, az eljárás eredményes; - ha az első fordulóban egyik jelölt sem éri el a minősített többséget, közülük a második fordulóban arról szavaz a képviselő-testület, aki több szavazatot kapott; - a második fordulóban az eljárás akkor eredményes, ha a jelölt eléri a minősített többséget.  c) Amennyiben a jelöltek száma több mint 2 fő, a jelöltek sorrendjére az illetékes bizottság tesz javaslatot. A szavazás 3 fordulóban történhet: - ha az első fordulóban az egyik jelölt eléri a minősített többséget, az eljárás eredményes; 
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- ha az első fordulóban egyik jelölt sem éri el a minősített többséget, közülük a második fordulóban arról a két jelöltről szavaz a Képviselő-testület, akik a legtöbb szavazatot kapták; - a második fordulóban az eljárás akkor eredményes, ha az egyik jelölt eléri a minősített többséget; - ha a második fordulóban egyik jelölt sem éri el a minősített többséget, közülük a harmadik fordulóban arról szavaz a Képviselő-testület, aki több szavazatot kapott; - a harmadik fordulóban az eljárás akkor eredményes, ha a jelölt eléri a minősített többséget.  22. § Önkormányzati rendeletalkotás 
Ezen § előtt célszerű szabályozni a társadalmi egyeztetés szabályait. Pl. Az előterjesztők által előkészített önkormányzati rendelet-tervezeteket és azok indoklását (továbbiakban: rendelet-tervezet), természetes személyek, nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek véleményezhetik (továbbiakban: társadalmi egyezetés). Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: A költségvetésről és a költségvetés módosításáról, valamint a költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv adatszolgáltatásáról, az általa elismert tartozásállományról, valamint az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzat követeléseinek lemondásáról, mérsékléséről, elengedéséről, átütemezéséről, részletfizetés engedélyezéséről, részletfizetés felfüggesztéséről, részletfizetés átütemezéséről, továbbá az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló rendeletek tervezeteit. A helyi adóról, más fizetési kötelezettségekről és az önkormányzati támogatásokról szóló rendeletek tervezeteit.  A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tervezeteit. Polgármester döntése szerint, azt a rendelet-tervezetet, melynek sürgős elfogadásához, kiemelkedő közérdek fűződik. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetet legkésőbb, az azt tárgyaló képviselő-testületi ülés összehívásával egyidejűleg közzé kell tenni a honlapon. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetről az (1) bekezdésben meghatározott személyek és szervezetek a honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül nyilváníthatnak véleményt. A vélemények elküldésére a képviselő-testületi ülést megelőző második nap 16.00 óráig van lehetőség. Nem kell figyelembe venni az elkésett, közerkölcsöt sértő, névtelenül, vagy nyilvánvalóan álnéven beérkezett véleményeket, valamint azokat, melyek nem kapcsolódnak a rendelet-tervezet szabályozási tárgykörébe. A beérkezett véleményekről az előterjesztő összefoglaló tájékoztatást ad a rendelet-tervezet képviselő-testületi tárgyalása során. A beérkezett véleményekkel kapcsolatban az előterjesztőnek válaszadási kötelezettsége nincs.  Az Önkormányzat a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét e rendelet végrehajtása érdekében kezelheti. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az adatkezelés tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a vélemény megadása előtt a véleményező figyelmét fel kell hívni. A beérkezett véleményeket, valamint a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a rendelet hatályba lépésétől számított – 
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amennyiben a rendelet ezen időn belül nem lépett hatályba, úgy a vélemény beérkezését követő – három hónapon belül törölni kell.  22. § (5), (6) bekezdése  
„5) A képviselő-testület állást foglalhat a rendelet tervezetének előkészítéséről, főbb elveiről. Meghatározhatja az előkészítés menetét, az egyeztetés és a vitafórumok rendjét. 
(6) A képviselő-testület az előkészítéssel megbízhatja valamely állandó bizottságát, vagy az előkészítésre külön bizottságot hozhat létre. Ha a javaslat több bizottság feladatkörét is érinti, az elsődlegesen felelős bizottságot is meg kell jelölni. A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  rendelet-tervezetet köteles megtárgyalni.” 
A 22. § (5), (6) bekezdése nem életszerű. 
Célszerű itt rögzíteni, hogy a módosító rendeleteket, kihirdetésüket követően, az alaprendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni, valamint az önkormányzati rendeleteket a jegyző az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendeletben meghatározott módon és időben köteles megküldeni a Pest megyei Kormányhivatal részére.  28. § Polgárok gyűlése: 
 „A polgármester összehívhatja a polgárok gyűlését, melynek megtartására szabad téren is sor kerülhet. Köteles összehívni amennyiben a választópolgárok 1%-a kéri. A polgárok gyűlésének napirendjét a képviselő-testület esetileg határozza meg, de azt e fórumot kezdeményezők is indítványozhatják.” Elég szokatlan megfogalmazás ez, nem tudjuk történt-e már ilyen szabadtéri fórum, és ha igen akkor hogyan és eredményes volt-e. Célszerűbb lenne pl., lakossági fórum, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, képviselői meghallgatásnak a szabályait meghatározni és lehetőleg zárt térben lefolytatni.  31. § A képviselőcsoport 
Rögzíteni szükséges, hogy Frakciót legkevesebb 2 képviselő alakíthat, annak csak képviselő lehet a tagja. A frakciók névsorát függelékben célszerű kezelni.  31/A § Tanácsnokok 
Hivatkozott §-ban fel kell sorolni, hogy a testület milyen tanácsnokokat választott meg. Minden megválasztott tanácsnoknak részletesen ismertetni kell a feladatait. A tanácsnokok nevét a SZMSZ függelékeként kell kezelni. Pl.: Sporttanácsnok feladata: a) részt vesz a helyi sportpolitika kialakításában, a fejlesztési célkitűzések és feladatok meghatározásában, b) közreműködik a sportpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök felhasználási irányának és arányainak meghatározásában, és figyelemmel kíséri annak végrehajtását, c) részt vesz a jelentősebb sportintézkedések kialakításában és végrehajtásának ellenőrzésében, 
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d) részt vesz az önkormányzati sportintézmények tevékenységének meghatározásában, e) közreműködik a diáksport, a versenysport és a szabadidősport szakmai célkitűzéseinek koordinálásában és azok végrehajtásának ellenőrzését véleményezi, f) közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetési feltételeinek meghatározásában, állást foglal valamennyi önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény esetleges egyéb célú hasznosításáról, g) nyilvántartja a városban működő, - és tudomására jutott – a lakosok önszerveződésén alapuló sportszervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, csoportokat; h) munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Képviselő-testületnek.  „34. § Képviselő-testület bizottságai 
(1) A képviselő-testület a Bizottságok munkájának segítése érdekében munkacsoportokat hoz létre. A munkacsoportok tagjainak névsorát a rendelet 3. sz. függeléke tartalmazza. 
(2) A képviselő-testület az alábbi munkacsoportot alakítja meg     

a) a Városfejlesztési Bizottság mellett működő Közlekedési Munkacsoportot.  
b) Jóléti Bizottság mellett működő Jóléti Munkacsoport. 

(3) A munkacsoportok tagjait a képviselő-testület választja, a munkacsoport munkáját a képviselő-testület által választott elnök vezeti. 
(4) A munkacsoport tagjai 

c) a) e tevékenységük során a tudomásukra jutott információk védelme érdekében 
tevékenységük megkezdése előtt esküt tesznek a képviselő-testület előtt. 

d) b) akik nem tesznek esküt a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont tárgyalásakor 
nem vehetnek részt az ülésen. 

(5) A munkacsoport tagjának, elnökének visszahívását a képviselők kezdeményezhetik az érintett bizottság véleményezése alapján. 
(6) A munkacsoport tagjai a képviselő-testület által meghatározott megbízási díjra jogosultak.” 
 Hivatkozott § meglehetősen tágan értelmezi a munkacsoport fogalmát. Az Mötv. a munkacsoport fogalmát nem ismeri, csak a Bizottságét, azonban Albizottságot, vagy ideiglenes bizottságot szokás létrehozni. A Bizottságban és az Albizottságban a képviselőknek többségben kell lennie.  A szokásjog alapján ad hoc feladatokra nem képviselőkből álló munkacsoportot lehet megválasztani. Ők azonban nem tesznek esküt. Tagjainak névsorát nem kell az SZMSZ mellékletében felsorolni. A munkacsoport tagjait határozattal, adott feladatra választják meg.  Ha esküt tettek, akkor sem vehetnek részt a zárt ülésen, mivel az Mötv. 16. § (2) bekezdése szerint: „A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt 
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nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.” A Képviselő-testület egy konkrét ügy kivizsgálására, megoldási javaslat kidolgozására, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásának idejére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport megbízatása a Képviselő-testület által megszabott feladat elvégzéséről készült Képviselő-testületi előterjesztés Képviselő-testület általi elfogadásáig tart. A munkacsoport tagjai díjazás nélkül végzik feladatukat, de nem kizárt, kapjanak valamilyen megbízási díjat, azonban ezt, a tiszteletdíjról szóló rendeletben szabályozni nem szabad, erről csak határozattal kell dönteni.  35. §  
Itt célszerű szabályozni, hogy a bizottságok szervezeti és működési rendjüket – saját SZMSZ-ben - maguk állapítják meg. Az Mötv. 57. §(1) bekezdése szerint meg kell határozni a Bizottságok működésének alapvető szabályait. A 60. §-ból következik, hogy minden Bizottságnak célszerű, hogy legyen egy saját SZMSZ-e, melyben felsorolják, hogy üléseiket mikor tartják, döntéseiket milyen szavazati aránnyal hozzák, jegyzőkönyvet hogyan készítik, ki írja alá. A bizottságok az üléseik időpontját a Képviselő-testület üléseihez igazodva határozzák meg. A bizottság elnöke felelős a Bizottság összehívásáért és a jegyzőkönyv készítéséért. Abban az esetben, ha a bizottság a 46. § (1) b.) pontja alapján véleményt nyilvánít, a bizottság vélemény-nyilvánításához minden esetben célszerű egyszerű többséghez kötni, mivel kis létszámú bizottság nem is tud más döntést hozni. A bizottság a bizottsági elnök állandó helyettesítésére, az elnök munkájának segítése céljából alelnököt kell választani.  37. § A bizottságok feladatai (1-5) bekezdései  „(1) A bizottság csak az SZMSZ-ben megjelölt feladatköre tekintetében látja el ellenőrzési feladatát. 
(2) A bizottság ellenőrzése a hivatal munkájának egészére nem terjedhet ki. A bizottság a hivatalnak csak a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját ellenőrizheti. A bizottság saját ügyköre tekintetében jegyző tájékoztatást ad az államigazgatási hatósági ügyek törvényességéről, az általa alkalmazott államigazgatási gyakorlatról. 
(3) A bizottság ellenőrzése nem terjedhet ki a hivatalnak az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatai ellátására. 
(4) A bizottság ellenőrzése következtében intézkedést nem tehet, közvetlen utasítást hivatal részére nem adhat, nem irányíthatja a hivatalt, nem korlátozhatja a jegyző hivatalvezetői jogosítványait. 
(5) A bizottságok elnökei a munkatervben megjelölt témákban a szakmai előkészítésre és ellenőrzésre a képviselőkből, a bizottságok mellett működő munkacsoport tagjaiból, a képviselő-testület által létrehozott ideiglenes bizottságok tagjaiból, valamint – a polgármester hozzájárulásával – indokolt esetben, külső szakértők bevonásával, szakértői csoportot hozhatnak létre. A szakértői csoport nem választott tagjai külön díjazásban részesülhetnek.” 
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A 37. § A bizottságok feladatai (1-5) bekezdései feleslegesek. Ezeket a bekezdéseket az Mötv. szabályozza, azok kiemelése, nem szükséges, mint ahogy a szakértői csoport létrehozása sem életszerű. Az Mötv. szabályozása ilyen csoportot nem ismer, ha pedig szakértőre van szüksége az önkormányzatnak, azt minden további nélkül alkalmazhatja, külön díjazásért. A szakértők általában az általuk meghirdetett ill. az ajánlatukban megajánlott díjazásért dolgoznak.  38. § (4) bekezdés 
„(4) A képviselő-testület bármely bizottsági ügyet magához vonhat, és a bizottság döntését megváltoztathatja, megsemmisítheti, az alábbi kivételekkel:...” 
38. § (4) bekezdésében foglalt gyakorlatot javasoljuk módosítani. A szakirodalom ezekben az átruházott hatáskörökben sem ismeri el az átruházó részéről az egyes ügyekbe való bármikori beleszólási lehetőséget. Az átruházó a hatáskör gyakorlásához adhat utasítást, nem pedig a konkrét egyedi ügyben határozhatja meg a döntést. Megilleti azonban annak joga, hogy e hatáskört bármikor visszavonja.  38. § (4) bekezdés a pontja 
„a) Az önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntést, csak fellebbezési eljárásban, illetőleg felügyeleti intézkedés keretében bírálhatja el.” 
A Képviselő-testület felügyeleti intézkedést nem tesz. Az ügyek elbírálásánál a Ket. szabályait kell alkalmazni. A döntés határozati formában történik. Amennyiben átruházott hatáskörben eljárva hozta meg határozatát az erre jogosult szerv, úgy ellene a képviselő-testülethez lehet fellebbezéssel élni. Amennyiben viszont a Képviselő-testület járt el első fokon, úgy fellebbezésnek nincs helye. A Képviselő-testület döntését – akár első, akár másodfokon járt el – jogszabálysértésre hivatkozással bíróság előtt keresettel lehet megtámadni. Tehát ezekben az ügyekben nem a Kormányhivatal a jogorvoslati fórum.  39. § Bizottságok működése 
„ (7) A bizottság határozatait, állásfoglalásait egyszerű és minősített szótöbbséggel hozza. A szavazásnál felmerülő kisebbségi véleményt a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 
(8) Minősített többségű döntés szükséges mindazon ügyekben, amelyeket a képviselő-testület is minősített többséggel dönt el. 
(9) A döntés nyílt szavazással történik. 
(10) Titkos szavazást a bizottság is azokban az ügytípusokban tarthat, amelyeket zárt ülésen döntenek el, vagy amelyekben zárt ülés rendelhető el. A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket az esetenként megválasztott 3 tagú szavazatszámláló bizottság látja el.” 
Értelmetlen a szavazás ilyen formában történő szabályozása, amivel egy 4 tagú bizottság nem is tud élni. Mint korábban kifejtésre került a bizottsági véleménynyilvánító döntéseket célszerű mindig egyszerű többséggel megalkotni.  41.§ - 49. § Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző 
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Aljegyző  Új (4) bekezdéssel javasolt kiegészíteni: A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére, a polgármester  - legfeljebb hat hónap időtartamra – a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő köztisztviselőt nevez ki a jegyzői feladatok ellátására.  Új § a fogadóórákról 
Mint arról informálódtunk a gyakorlatban működik, azonban nem kerültek szabályozásra a tisztségviselők fogadóórái: A tisztségviselők havonta egy alkalommal meghatározott napon és időben, fogadóórát tartanak, melynek időpontját az SZMSZ-ben kell rögzíteni. A tisztségviselők nevét, beosztását, fogadóórájának idejét külön függeléknek kell tartalmaznia.  50. § Önkormányzat Hivatala 
Új bekezdéssel javasoljuk kiegészíteni: A Polgármesteri Hivatal működésének szabályait, eljárási rendjét, és működésének szabályait a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amelyet a polgármester átruházott hatáskörben hagy jóvá.  Az Irodák felsorolásán kívül minden más a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában kell, hogy szerepeljen, mely az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete vagy függeléke.  57. § Reprezentáció 
Külön szabályzatban kell rendelkezni a reprezentációról.  Az SZMSZ-ből kimaradt szabályozás, amelyet az új SZMSZ megalkotása során pótolni kell:   „A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.”  (Mötv. 49. § (2) bekezdése).   Meg kell határozni az SZMSZ-ben mit ért helyben szokásos mód alatt.  Kihirdetési mód csak egy lehet, amelyhez joghatás fűződik, a többi közzétételi mód.  A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottságai ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (lakossági fórum, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását szolgálják.  „A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.” (Mötv. 68.§ (3) bekezdése). 
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 „A Képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben.” (Mötv. 48. § (3) bekezdése).  „Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben – a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.” (Mötv. 68. § (2) bekezdése).  „A képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak adja át kivizsgálásra. (Mötv. 37. § (3) bekezdése)   Polgármester szabadságának engedélyezése: Pl. 15 napon túl a Képviselő-testület vagy Bizottság engedélyezi a szabadság igénybe vételét, ennél rövidebb időtartamú szabadság tekintetében csak tájékoztatási kötelezettség terheli a polgármestert.  Összegzés: Az SZMSZ rengeteg módosításon ment keresztül, és nem elég tagolt. Sokkal átláthatóbban, több címmel ellátva kellene megalkotni az új SZMSZ-t, a végén tartalomjegyzékkel. Ez egyszerűen lehetővé tenné, az adott ponthoz való párosítást Pl. minősített többség 17. oldal. A minősített többséget igénylő felsorolást pedig egy önálló §-ban kellene szabályozni. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a többször módosított Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tanácsnokok, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról, valamint a munkacsoport elnökök és tagok díjazásáról szóló 29/2010. (X.22.) önkormányzati rendeletének 5. §-a nem szabályozható a rendeletben, mivel a munkacsoportok elnökeit, tagjait csak határozattal választja meg a testület egy adott feladatra, tevékenységük a feladat elvégzésével megszűnik. 
Javaslat: egy teljesen új SZMSZ megalkotása. 
 
3.1.2. Belső szabályzatok  
 A Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott lista alapján a Hivatal jelenleg 58 hatályos polgármesteri, jegyzői vagy együttesen (polgármester – jegyző által) kibocsátott utasítással rendelkezik. Ezen utasítások egy része, már a hivatali struktúra elemzése során vizsgálat alá lett vonva. Az egyes szabályzatok kapcsán a következő megállapításokat tesszük:  34/2013. (XI.22.) jegyzői utasítás az egységes közszolgálati szabályzatról  Az utasítás alapja Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (V.14.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról. Hivatkozott rendelet határozza meg a kereteit a közszolgálati szabályzatnak. 
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Javasoljuk a helyi rendeletben a gazdasági vezetőt és a városi főmérnököt főosztályvezetői elnevezéssel, főosztályvezető-helyettesi besorolással szerepeltetni. Jobb elnevezésnek tartjuk az irodavezető helyett is az osztályvezető megnevezést, mivel a Kttv. is ezen fogalmat használja. Bár a szabályzat tartalmazza mindazokat a szabályozásokat, amiket a szabályzatnak tartalmaznia kell, mégis fontos lenne, egy újat alkotni és az idejét múlt rendelkezéseket - pl.: köztisztviselő beleegyezésével tartalékállományba helyezés, szabadidő átalány megállapítása, rekreációs szabadság engedélyezése, stb.- megszüntetni, a nem hatályos rendelkezésekre hivatkozást módosítani. Idő közben bevezetésre került, A Kttv. 143. § (1) bekezdése, amely alapján a tisztviselőt a törvény alapján megillető illetmény kifizetése a tisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik, a (2) bekezdés értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan a tisztviselők részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján a munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét.  Továbbá a 226. § (7) bekezdésben foglaltak értelmében a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2015. évben legfeljebb 1000 forint. Mint korábban kifejtésre került, nagyon fontos lépés lenne az adóérdekeltségei jutalék bevezetése, mivel ez a behajtások és új felderítések számát jelentősen megnövelné. A tartozások 5 évre visszamenőleg, illetve ha az elévülés nem szakadt meg, ezen túl is követelhetők, azon kívül az éves bevételek növekedését is jelentik. Ezen ösztönző az Önkormányzat bevételét is képes lenne emelni. A másik ösztönző rendszer a jegyzői hatáskörben alkalmazható béreltérítés. Ennek alapvető feltétele az lenne, hogy az erre a célra igénybe érkeret a költségvetésben fedezet tervezve legyen. Az így biztosított bér előnye, hogy nem évekre szól, azt minden évben felül kell vizsgálni, és ez azt jelenti, hogyha visszaesik a teljesítmény, akkor ez a bérben is megmutatkozik. Másik nagy előnye, hogy a teljesítmény értékelés elveszíti formalitását, és valóban a kiemelkedő teljesítményt nyújtók kerülnek úgy értékelésre, hogy az illetmény emelést is vonjon maga után.  A Kttv. 133. §-ának (3) bekezdése szerint: A hivatali szerv vezetője - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján - ide nem értve, ha a tisztviselő végleges áthelyezésére kerül sor - a tárgyévre vonatkozóan a tisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult - december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év február 28-áig dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke - a (6) bekezdésben foglaltakon túl - a tárgyévben egy alkalommal a megállapítástól számított hat hónapot követően a 
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teljesítményértékelés alapján módosítható, azzal a feltétellel, hogy a tisztviselő korábban már megállapított alapilletménye legfeljebb 20%-kal csökkenthető. (4) A főosztályvezető alapilletményének eltérítésére a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a főosztályvezető alapilletményét - minősítésüktől, ennek hiányában teljesítményértékelésüktől függően - át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Mint az irodavezetőkkel folytatott interjúkból kiderült Karácsonykor jutalmat kapott a Hivatal, amely minden dolgozót egyenlő mértékben illetett meg. Tekintettel arra, hogy az új testület és polgármester még nem rendelkezett mélyebb ismeretekkel a Hivatal irányában, ez elfogadható, annál is inkább, mivel, valószínű, hogy csak a bérmegtakarítás terhére történhetett a kifizetés. A jövőben feltétlen irodavezetői értékelés tárgyává kell tenni a jutalmat, erre a célra irodánként létszám és bérarányos keretösszeget biztosítani, és elvárni, hogy aki nem teljesít, az ne is kapjon ebből a jutalomkeretből, ha az irodavezető úgy ítéli meg. A létszám és bérarányos keret lehetővé teszi, hogy ne alakuljanak ki torzulások az irodák e-célra felhasználható keretei között. Nagyon hangulatjavító intézkedés tud lenni az évi kétszeri jutalmazás lehetősége, június és december elején. A minimálisan odaítélhető bérkeret el kell, hogy érje a félhavi összeget, ez alatti összeg nem hat ösztönzőleg. Ennek a másik fontos kritériuma, hogy a bér tervezésekor eleve egy havi összeggel meg kell emelni a rendelkezésre álló keretet, és esetleg decemberben az elért bérmegtakarítással még növelhető a jutalomkeret. Mint az irodavezetővel történt beszélgetésből kiderült a középfokú végzettségűek a legalacsonyabb keresetű dolgozók a hivatalban. Betudható ez annak is, hogy 2008 óta nem volt illetményalap emelés, de annak is, hogy ezen dolgozók besorolási szorzója irreálisan alacsony. Ezen csak tudatosan a jegyző részére az éves költségvetésben e célra biztosított illetmény eltérítés tud változtatni, amelynek forrását szintén előre tervezni kell.  7/2012. (VII.4.) együttes utasítás a városi menedzsment szervezet alá-fölérendeltségi viszonyairól: hatályon kívül helyezendő, mivel idejét múlt rendelkezéseket tartalmaz, és olyan magatartásokat szabályoz, amelyeket nem szokás utasításban szabályozni.  3/2013. (I.25.)  jegyzői utasítás a Szentendrei Városháza Díszterme, kistanácskozó terme és házasságkötő terme igénybevételi díjáról, valamint a  15/2013. (IX.4.)  jegyzői utasítás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban a házasságkötéssel, az anyakönyvezéssel és az ezzel összefüggő rendezvények lebonyolításával kapcsolatos szabályokról szóló utasításokat helyi rendeletben kell szabályozni, mivel térítési díjak előírása történik az igénybevevők felé.  6/2013. (VIII. 5.)  jegyzői utasítás az aljegyző munkavégzéséről: Az utasítás felesleges, az ügyrendben is és a munkaköri leírásban is, ki lehet térni az itt szabályozottakra.  9/2013. (VIII. 7.)  jegyzői utasítás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban a H1N1 influenza vírus megelőzése érdekében teendő intézkedésekről Véleményünk szerint teljesen szubjektív dolog, ezen szabályzat megtartása vagy hatályon kívül helyezése, annál is inkább mivel ennek betartása ellenőrizhetetlen.  
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10/2013. (VIII. 8.)  jegyzői utasítás a Szentendrei szennyvíz agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése beruházásokban a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről részt vevő személyekről A szabályzat kissé idejét múlt, bár információink szerint a kivitelezés még tart, amint befejeződik a szabályzat hatályon kívül helyezhető.  18/2013. (IX. 13.)  jegyzői utasítás a munkakör átadás-átvétel szabályairól Ugyanezeket a rendelkezéseket tartalmazza az Egységes Közszolgálati Szabályzat VIII. fejezete is, melléklet nélkül. Talán célszerűbb lenne az Egységes Közszolgálati Szabályzatot a melléklettel kiegészíteni és a 18/2013. (IX. 13.)  jegyzői utasítást hatályon kívül helyezni.  21/2013. (IX. 24.)  jegyzői utasítás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók Etikai Kódexéről Célszerű lenne az Etikai Kódexet egy melléklettel kiegészíteni, melyet minden újonnan belépő kollégának a kinevezései okmánnyal együtt át kellene adni: 1. számú melléklet  NYILATKOZAT  Alulírott …………………………….., a …………………………… szervezeti egység dolgozója nyilatkozom, hogy a 21/2013. (IX. 24.)  Etikai Kódexben foglaltakat megismertem, azt elfogadom, magamra nézve kötelező érvényűnek ismerem el. Szentendre, …………………………                                                                       ……………………………………...........                                                                                     munkavállaló, köztisztviselő   22/2013. (IX. 24.)  jegyzői utasítás Szentendre Város önkormányzati vagyonának állapotfelmérésével kapcsolatos szabályairól A jegyző csak felkérheti a gazdasági társaságokat adatszolgáltatásra, azokra kötelező érvényű belső szabályzatot nem hozhat, mert nincs rá hatásköre. Talán célszerűbb lenne, ha minden egyes ügyletről a Vagyongazdálkodási Iroda másolatban tájékoztatást kapna, és ehhez társulna egy negyedéves összesítés, ami lehetővé tenné a kapott másolatok összevetését a negyedéves adatszolgáltatással.  24/2013. (IX. 24.)  együttes utasítás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós források igénybevételének, felhasználásának eljárási rendjéről A szabályzat idejét múlt, nem létező szervezetekre hivatkozik. Valószínű, hogy a jelenlegi szervezeti felépítésben elég lenne a munkaköri leírásokban szerepeltetni a feladatokat.  25/2013. (IX. 24.)  együttes utasítás a Városüzemeltetési, segélyezési, közterület-használati, behajtási, kisebbségi, sport témájú határozatok és levelek, hozzájárulások, valamint kötelezettségvállalást, illetve műszaki tartalom módosítását nem tartalmazó pályázatok aláírásával kapcsolatos eljárási rendről Megfontolást igényel ennek a kísérő jegyzéknek a fenntartása.  27/2013. (IX. 24.)  együttes utasítás a Hivatal adatvédelmi szabályzatáról Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. § (3) és a 30.§ (6) bekezdése alapján, mint önkormányzati adatkezelőnek az adatvédelem és adatbiztonság rendjét belső szabályzatban kell meghatároznia. 
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A szabályzat elnevezése helyesen Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. A szabályzat elején célszerű lenne meghatározni a szabályzat személyi és tárgyi hatályát. Az értelmező rendelkezések közül kimaradt az adat, az adattovábbítás, a nyilvánosságra hozatal, az adattörlés, a hozzájárulás, az adatmegsemmisítés, az adatállomány, a harmadik személy, és az üzleti titok fogalma, értelmezése. A szabályzat taglalja a jegyző és az adatvédelmi felelős feladatát, de az irodavezetők, az informatikusok és az adatkezelők feladatait nem határozza meg. Nem tér ki a szabályzat az adatvédelem és adatbiztonság infrastruktúrához kapcsolódó biztonsági intézkedéseire, számítógépek elhelyezésére, irodában tartózkodás szabályaira, riasztó használatra, napra kész nyilvántartásra, stb. A hardverállományhoz és a szoftverekhez kapcsolódó biztonsági intézkedések nem kerültek kidolgozásra. A gép-, szerver- és szoftvernyilvántartásra vonatkozó nyilvántartások előírásai hiányoznak. Nem szabályozták az üzemzavar fellépése esetén a teendőket. Nem tér ki a szabályzat a megőrzési tervre, a privátlevelezések lehetőségére, valamint a Képviselő-testületi, bizottsági ülésekkel kapcsolatos külön szabályokra.  Javasoljuk, hogy irodánkként mutassák ki mellékletben a Város Polgármesteri Hivatalában vezetett nyilvántartásokat. Külön mellékletben kerüljön csatolásra 
- személyes és közérdekű adatok adatszolgáltatási nyilvántartására szolgáló kimutatás, 
- a hozzáférési jogosultságot engedélyező személyek listája irodánként, (program 

elnevezése              program tartalma, engedélyező megnevezése, valamint 
A fent leírtak alapján javasoljuk új sokkal részletesebb adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotását.  28/2013. (X. 7.)  számú jegyzői utasítás Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testületi és bizottsági üléseire elkészítendő előterjesztések leadásának szabályairól Ennek a szabályzatnak az előterjesztésekre vonatkozó előírásait az SZMSZ mellékletében kell szerepeltetni. A fegyelmi felelősségre vonatkozó  részt mindenképpen mellőzni kell, mert értelmetlen, az, hogy három megrovás után, fegyelmi büntetés kerüljön kiszabásra. Egy határidő csúszás olyan fajsúlyú is lehet, amikor azonnal fegyelmi eljárást kell indítani, és olyan fajsúlyú is, ami szóra sem érdemes. A fegyelmi eljárás megindítása, mindig egyedi mérlegelés alapján kell, hogy megtörténjen. Az SZMSZ –ben célszerűbb lenne egyértelműbben megfogalmazni az előterjesztők körét. Javasoljuk a szabályzat átdolgozását.  29/2013. (X. 7.) számú együttes utasítása képviselő-testület és a bizottságok működését segítő hivatali koordinációs feladatokról  Itt is felhívnánk a figyelmet ismételten arra, hogy hogy ki lehet előterjesztő, azt mindenképpen az SZMSZ-ben kell meghatározni, és nem egy belső szabályzatban. „- Az előterjesztés előkészítője csak az őt érintő napirendi pontnak a tárgyalásán köteles részt venni. Az őt érintő napirendi pont előtt megfelelő időben történő értesítéséről az Önkormányzati és Szervezési Iroda gondoskodik. Az előkészítő a testületi ülés ideje alatt köteles a hivatalban tartózkodni.” 
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Nagyon fontos, hogy a Képviselő-testület nyílt ülésein a hivatal vezetői: jegyző, aljegyző, irodavezetők végig részt vegyenek. Ez egyrészt biztosítja azt, hogy a középvezetői gárda teljes mértékben  képben legyen az ott elhangzottakról, másrészt a képviselők kérdéseire is konkrét válasz adható, hiszen a legpontosabb választ a részletkérdésekre mindig az irodavezetők tudják. Fentieken kívül a szabályzat nem létező beosztásokra hivatkozik, javasoljuk egy új SZMSZ-szel összhangban lévő szabályzat megalkotását.  30/2013. (XI.18.) számú együttes utasítás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal médiával való kapcsolattartásáról A szabályzat alapvetően jó célokat rögzít, azonban javasoljuk, hogy a kommunikációs központot vezető, vizsgálja át, annak érdekében, hogy az utasítás az új polgármester elvárásainak megfelel.  35/2013. (XI.25.) számú utasítás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban történő szabálytalanságkezelési eljárásról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. §-ának, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a költségvetési szerv vezetője szabályzatban állapítja meg. A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. Mivel e módszertani útmutatók speciális szakmai felkészültséget igényelnek, javasoljuk, hogy a belső ellenőrzést lefolytató cég vizsgálja felül a szabályzatokat, és aktualizálja őket. E mellett pár jogilag helytelen hivatkozásokat találtunk az Értelmező rendelkezések között, melyet mindenképpen javítani szükséges. „Szándékosság, gondatlanság: a fogalmakat a Polgári Törvénykönyv, a Munka Törvénykönyve, valamint a kapcsolódó jogszabályok szerint kell értelmezni. 
Kár, a károkozás mértéke: a szabálytalan cselekménnyel összefüggő, forintban kimutatható összeg. Az összefüggés tényét a Polgári Törvénykönyv, továbbá a Munka Törvénykönyve, valamint a kapcsolódó jogszabályok szerint kell értelmezni.” 
A jogszabályhelyekre hivatkozás mindkét bekezdésben helytelen. A szabályzatban felsorolt vezetők a szakmai és gazdálkodási szabálytalanságok a) megelőzéséért, b) feltárásáért, c) nyomon követéséért, d) dokumentálásáért, e) a felelősségre vonásért, valamint f) a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és h) megvalósításuk ellenőrzéséért tartoznak felelősséggel.  A szabályzat nem tartalmazza a szabálytalansági eljárás lefolytatásának menetét, melyet jegyzőkönyvvel kell lezárni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a) a szabálytalanság észlelésének időpontját, b) az eljárás megindításának alapjául szolgáló tények részletes leírását, 
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c) a szabálytalanság részletes leírását, d) a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok ismertetését, valamint annak leírását, hogy milyen tényt bizonyít, e) a szabálytalanságot elkövető személy nevét, valamint a közvetlen felettesének esetleges felelősségét, f) javaslattételt a szabálytalanság jövőbeni megakadályozására, valamint a megvalósításért felelős személy megnevezését és a megvalósítás határidejét, g) javaslattétel a jegyző részére valamely intézkedés megtételére.   3/2014. (I.8.) Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje Nem a mostani szervezetet tartalmazza, az erre vonatkozó észrevételeinket az SZMSZ átvizsgálása során kifejtettük, új néven Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzataként újra alkotandó.  4/2014. (II.12.) számú együttes utasítás a Városi ünnepségek szervezéséről Úgy tudjuk, hogy az ünnepségek szervezésében némi változás következett be, ezért javasoljuk, hogy a kommunikációs központot vezető, vizsgálja át, annak érdekében, hogy az utasítás az új polgármester elvárásainak megfelel-e.  7/2014. (II.21.) számú jegyzői utasítás a 2014. évi országgyűlési képviselők és Európai Parlament tagjainak választásáról Idejét múlt, hatályon kívül helyezendő.  11/2014. (IV.28.) számú együttes utasítása az Önkormányzati vízfolyások Vízügyi Igazgatási szerv részére történő felajánlás dokumentációinak elkészítéséről és megküldéséről A feladat elvégzésének határideje egy éve lejárt, hatályon kívül helyezendő.  12/2014. (V.9.) számú együttes utasítása az Árvízvédelmi – Városüzemeltetési Szolgálati Könyv bevezetéséről Amennyiben az Árvízvédelmi – Városüzemeltetési Szolgálati Könyv fenntartása még indokolt, akkor azt polgármesteri utasításként kell kezelni.  13/2014. (V.09.) számú jegyzői utasítás a 2014. évi országgyűlési képviselők és Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 7/2014. (II.21.) jegyzői utasítás módosításáról Idejét múlt, hatályon kívül helyezendő.  14/2014. (V.19.) számú együttes utasítás a polgármesterhez és a jegyzőhöz címzett – VSZN Zrt. ügykörébe tartozó – levelek elbírálásáról Nincs észrevétel.  24/2014. (XII.01.) számú polgármesteri utasítás Szentendre Város Polgármesterének hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjéről Javasoljuk az utasítás alábbiakkal történő kiegészítését: 
A polgármesteri kiadmányozás 1.1. A polgármester az önkormányzat nevében kiadmányozza: a) az alapító okiratokat, 
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b) az önkormányzat rendeleteit, valamint a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyveket a jegyzővel együttesen, c) a felhívásokat, közleményeket, meghívókat, d) a képviselő-testületet érintő ügyekben a testületi beszámolókat, tájékoztatókat, előterjesztéseket e) önkormányzati tárgyú levelezéseket, f) a sajtó, a rádió, a televízió részére adott tájékoztatásokat, panasz bejelentéseket, g) külföldre önkormányzati témában küldendő leveleket, h) a polgárjogi megállapodásokat, szerződéseket, i) az önkormányzat nevében induló perben az eljáró jogi képviselő meghatalmazását, j) az önkormányzat nevében adott egyéb meghatalmazásokat, k) polgármesteri utasításokat,  
1.2. A polgármester saját nevében kiadmányozza: a) a törvény által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben és hatósági jogkörben keletkezett ügyiratokat, b) önkormányzati hatásági jogkörben kiadott engedélyeket c) a nevére érkezett kérelmekre, levelekre adott válaszokat, d) a hivatalt érintő polgármesteri utasításokat, körleveleket, e) intézményeknek szóló körlevelek kiadását. f) polgármester nevére iktatott ügyiratokra készített válaszokat.  4/2015. (II.23.) számú jegyzői utasítás Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjéről A szabályzat szépen felépítetten tartalmazza a kiadmányozási jogokat ügyintézőkre lebontva, amely a jelenlegi vezető nélküli állapotoknak megfelel. Cél, hogy az irodavezetők megválasztása után döntést csak az irodavezető írhasson alá, mivel ez egy kontrollt is jelent az ügyintézés folyamatában. Az is nagyon fontos, hogy a hivatali ügyrendben legyen szabályozva az irodavezető-helyettesi státus, és az irodavezető távolléte esetén ne kelljen ad hoc jelleggel dönteni az aláírásról, csak abban az esetben, ha mindkét vezető távol van.   
3.2. Munkafolyamatok, munkaköri leírások vizsgálata 
 Mivel a hivatali struktúra és a jogi környezet vizsgálata során számos témát érintünk, itt csak azokra térünk ki, amelyek más fejezetben nem kerülnek bemutatásra.  A jelenlegi struktúra alapján a Hivatal első lépésben, szúrópróba szerű kiválasztással biztosította öt köztisztviselő munkaköri leírását.  - Önkormányzati és Szervezési Iroda irodavezető - Jegyzői Kabinet vezető - Anyakönyvezető - Pályázati és jogi referens - Polgármesteri Kabinet titkárnő  Ezen túlmenően 82 munkaköri leírást tanulmányoztunk át.   
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A munkaköri leírásokra vonatkozó szakmai ajánlások szerint a munkaköri leírásoknak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
1. A munkakör megnevezése:  
2. Munkavégzés helye: 
3. A munkakört betöltő neve: a munkavállaló teljes neve. 
4. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség/képzettség és gyakorlat: Az adott munkakör által megkövetelt végzettség, szakképzettség, tanfolyami végzettség stb.  
5. A munkakör betöltéséhez szükséges egyéb ismeret: A korábban nem részletezett, de szükséges egyéb ismeretek, készségek, pl. informatikai, statisztikai, nyelvi, kommunikációs stb.  
6. Szervezeti egység megnevezése: Az önálló csoport, illetve osztály szintű szervezeti egység, ahol a munkavállaló dolgozni fog, illetve a munkát végez. Munkáltatói jogkör gyakorlója, közvetlen felettese. 
7. Szervezeti felettes beosztás: főosztályvezető, osztályvezető, csoportvezető, stb.  
8. Munkakör rövid összegzése  8.1. Fő célja: A munkavállaló munkakörének tartalma, lényeges feladata, célja. 8.2. A munkakört betöltő általános feladatai: részletesen az adott munkakör ellátásához összes feladat. 8.3. A munkakört betöltő egyedi, speciális feladatai: az összes egyéb speciális feladat, pld. team munkában való részvételét, belső-külső kapcsolattartás esetén kivel, milyen témában tarthat kapcsolatot. 8.4. Eseti feladatok 8.5. Munkarend: A munkavállaló munkarendje, mely lehet kötetlen, rugalmas, műszakos stb.  
9. Felelősségi kör, hatáskör   8.2. Felelősség: Elszámolási (visszaszolgáltatási), leltári, megőrzési, titoktartási, stb.  8.3. Jogosultságok: Képviseleti, döntési, javaslattételi, hatáskör-delegálás joga, ellenőrzési, utalványozási, aláírási, egyéb, stb. 
10. Helyettesítés: A munkavállaló helyettesítési kötelezettségét – mely munkakör(ök)ben –, illetve, hogy a munkavállaló távollétében ki – mely munkakör betöltője – munkakör megnevezéssel – helyettesíti.  
11. A munkakör betöltésének követelményei 
11. Kiegészítő információk.  
12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.  Az áttanulmányozott munkaköri leírások alapján megállapítható, hogy a munkaköri leírások a felsorolt követelményeknek megfelelnek, a munkaköri leírások egy rendelkezésre bocsátott egységes minta alapján készültek, így biztosítható volt, hogy jogszerű és megfelelő színvonalú legyen.  A közelmúltban elkészült új egységes szerkezetű munkaköri leírásokkal kapcsolatban kritikaként fogalmazható meg, hogy az egységesítés következményeként összességében túl 
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általánosnak mondható, a munkakört betöltő személy számára az általános leírásokon túlmenően a feladat leíráson túl nem ad konkrét eligazítást a felelősségi kör és a hatáskör tekintetében. 
A jogszabályokra és belső szabályzatokra hivatkozás nehezen kezelhető, mivel nincsenek megnevezve a munkakörhöz kapcsolódó konkrét jogszabályok, szabályzatok, határozatok. 
A hierarchia különböző szintjeire nincsenek megkülönböztetve felelősségi és hatáskörök, a beosztottak, a középvezetők valamint a felsővezetők számára azonos tartalmú és mélységű leírás szerepel.   Az új egységes szerkezetű munkaköri leírással kapcsolatos megállapításainkat a következő táblázatban foglaljuk össze: 
 Munkaköri leírás rész megnevezése A vizsgálat eredményeként tett megállapítás 
Általános Adatok Személyre szabott, konkrét adatok. 
I. Munkaköri feladatok részletes leírása  Általános feladatok:  

11 pontból álló, mindenkire egységesen előírt feladatokat tartalmaz, amely a feladatok mellett felelősségeket is megfogalmaz. 
Egyedi részfeladatok:  Adott munkakörhöz igazodó feladatleírás szerepel, azonban  

- a részfeladatok meghatározása nem mindig elég konkrét, többször túl általános megfogalmazásokat tartalmaz: pl. „Közvetlen felettessel kapcsolattartás, jelentéstétel” – a pályázati és jogi referens munkaköri leírásában; 
- az azonos munkakörökhöz azonos szövegek tartoznak, pl. jogászok esetében még a helyettesítés alapján történő ügyintézés esetében is ugyanazok a személyek vannak megnevezve (dr. Dóka Zsolt és dr. Nádudvari Gyöngyi) – dr. Nádudvari Gyöngyi esetében ez önmaga helyettesítését jelenti. Vagy pl. a Jegyzőkönyv vezetők munkaköri leírásában szereplő szöveg: „Távollét esetén helyettesíti a jegyzőkönyvvezetőt illetve a titkárnőt”. Az építéshatósági ügyintéző helyettese az építéshatósági ügyintéző konkrét megnevezés nélkül. 
- a kiadmányozási jogkör meghatározása nem szerepel minden munkaköri leírásban, ahol szerepel, ott egységesen gépelési hibával „munkakörtében gyakorolt kiadmányozási jogkör”-ként;  
- a feladatleírások közé felelősségi és hatásköri meghatározások is keverednek.  

Eseti feladatok: Minden munkaköri leírás ugyanazt az egységes szöveget tartalmazza. A szöveg tartalma elfogadható. Néhány munkaköri leírás esetében azonban ezt egyedi részfeladatok utolsó pontja is tartalmazza pl. Aba Lehel esetében. 
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II. Felelősségi kör Minden munkaköri leírás ugyanazt az egységes, általános szöveget tartalmazza. (gépelési hiba is azonos: „elírt határidők betartása”) 
III. Hatáskör   Minden munkaköri leírás ugyanazt az egységes, általános szöveget tartalmazza. 
IV. Munkakör betöltés követelményei Minden munkaköri leírás ugyanazt az egységes, általános szöveget tartalmazza. 
V. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Minden munkaköri leírás ugyanazt az egységes, általános szöveget tartalmazza. 
Záradék: Minden munkaköri leírás ugyanazt az egységes, általános szöveget tartalmazza. 
 Az áttanulmányozott munkaköri leírások között az új típusú munkaköri leírások mellett néhány régi típusú munkaköri leírás is szerepelt. A régi típusú munkaköri leírások két nagy csoportba sorolhatóak: 
- túl általános, leegyszerűsítő munkaköri leírás (pl. Fekete Mária) 
- túl részletes munkaköri leírás (pl. Pénzügyi számviteli ügyintézők: Pászti Anita, Tamás Attiláné) – amelyek azonban a túlzott részletességük ellenére sem tesznek különbséget a két személy között. Ezekben a munkaköri leírásokban azonban vannak olyan elemek, amelyeket érdemes lenne átemelni, mindenkire egységesen alkalmazni (pl. a munkakörre vonatkozó konkrét jogszabályok, előírások, szabályzatok felsorolása, együttműködési, információnyújtási feladatok megadása).  Munkaidő térkép készítése nem volt lehetséges, mivel a jelenlegi iktatási rendszer nem képes ügyintézőn belül ügytípusonkénti szűrés elvégzésére (csak ügyintézőre vagy ügytípusra lehet szűrni). Az iktatott ügyek számáról készített statisztikára támaszkodva területenként bontva meghatároztuk az egy főre jutó iktatott ügyiratok számát.   A teljes hivatali létszámra vetítve 2014-ben az egy főre jutó iktatott ügyiratok száma sorszám szerint 288, alszám szerint 568 db/fő volt.  Az egyes szakterületeken jelentkező iratok mennyisége és összetétele, az egy ügyiratra jutó átlagos ügyintézési idő jelentősen különbözik az ügyek jellegében és komplexitásában lévő különbségek következtében. Az ügyiratok 62%-át az adóigazgatási ügyek teszik ki. Az ügyiratok számának területenként összetételét mutatja a következő ábra.   
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Iktatott ügyiratok száma 2014. évben 
sorszám szerint csökkenő sorrendben 

Megnevezés Sorszámra Alszámra 
adóigazgatási 18 803 32 662 
önkormányzati és általános igazgatási ügyek  2 420 2 778 
választásokkal kapcsolatos ügyek 2 326 2 541 
építési ügy 2 088 8 086 
egyéb igazgatási ügyek 1 445 4 310 
szociális 948 2 118 
anyakönyvi állampolgársági ügyek 783 812 
kereskedelem, turizmus 401 929 
lakásügyek 337 621 
közlekedés és hírközlés 333 1 267 
gyermekvédelem és gyámügy 260 342 
földművelésügy, álla és növény eü. 93 2 494 
településrendezés 82 650 
környezet és természetvédelem 62 194 
vízügy 51 43 
köznevelés, közművelődésügy 44 49 
igazságügyi igazgatás 33 137 
ipari igazgatás 21 53 
Egészségügyi 15 52 
Katasztrófavédelem 12 21 
honvédelmi igazgatás 2 4 
Összesen 30 559 60 163  Egy főre jutó iktatott ügyiratok száma 2014 évben 
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Teljes hivatali  létszámra vetítve 288 568
Közigazgatási és Népjóléti  Iroda 571 1 119
Adóiroda 1 880 3 266
Építéshatósági Iroda 127 499
Vagyongazdálkodási Iroda 48 89

Sorszámra Alszámra

  Az adatok további elemzést igényelnek ugyan, azonban az Adóiroda túlterheltsége az adatok alapján is egyértelműen megállapítható.  
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Az Adóiroda munkavégző képességének, kapacitásának növelésével az adóbevételek behajtási hatékonysága, eredményessége is javulhat, ami az önkormányzati bevételek növelésén keresztül elősegítheti az önkormányzati feladatok magasabb színvonalú ellátását. A kapacitás növelhető létszámemeléssel, munkaerő átcsoportosítással, túlmunka elrendelésével, ösztönző rendszer bevezetésével.  
3.3. Önkormányzati feladatok ellátása 
 Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait a 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1) bekezdés 
1.- 21. pontok írják elő, a feladatok részletes bemutatása a 2. fejezetben található. 
 
A kötelező feladatok különböző szinten láthatók el, melyek költségei is jelentősen eltérőek 
lehetnek. A feladatok Hivatal és intézményei, társaságai közötti megoszlását a következő 
oldalon található táblázat foglalja össze.  

A kötelező és az önként vállalt feladatok elvégzésének szervezeti munkamegosztása 
 FELADATOK A kötelező feladatokat végző szervezet Az önként vállalt feladatokat végző szervezet 
Településfejlesztési és településrendezési feladatok  Polgármesteri Hivatal 
Településüzemeltetés Városi Szolgáltató NZrt. közszolgáltatási szerződés alapján. - 
Közterületek, önkormányzati közintézmények elnevezése Polgármesteri Hivatal - 
Egészségügyi alapellátás Szentendre Város Egészségügyi Intézményei  végzik a szakellátást, az alapellátást a háziorvosok végzik, megbízási szerződés alapján 
Környezet-egészségügy, köztisztaság Városi Szolgáltató NZrt. közszolgáltatási szerződés alapján - 
Óvodai ellátás Szentendre Városi Óvodák - Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység támogatása Ferenczy Múzeum és a Pest Megyei Könyvtár , Kulturális Kft. 

Polgármesteri Hivatal, Kulturális Kft. 
Szociális- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde, és a VSZ NKft. 

Polgármesteri Hivatal 
Lakás- és helyiséggazdálkodás Polgármesteri Hivatal - 
Hajléktalanok ellátása, rehabilitációja, megelőzés Magyar Vöröskereszt végzi szerződés alapján - 
Környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás Városi Szolgáltató NZrt. közszolgáltatási szerződés alapján Polgármesteri Hivatal 
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi Polgármesteri Hivatal és Városi Szolgáltató NZrt. - 
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közfoglalkoztatás 
Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus Polgármesteri Hivatal és Szentendre és Térsége TDM NKft.  Polgármesteri Hivatal 
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségének biztosítása Piacüzemeltető - 
Sport és ifjúsági feladatok - V-8 Aquapalace Kft. és a Sportcélú Kft. 
Nemzetiségi feladatok Polgármesteri Hivatal - 
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Polgármesteri Hivatal, Rendőrség, Polgárőrség 
Helyi közösségi közlekedés biztosítása VOLÁNBUSZ Zrt szerződés alapján - 
Hulladékgazdálkodás Városi Szolgáltató NZrt. végzi közszolgáltatási szerződés alapján 

- 
Távhőszolgáltatás - 
Víziközmű-szolgáltatás DMRV Zrt - 
Egyéb feladatok Városi Szolgáltató NZrt és a Polgármesteri Hivatal  Az Önkormányzat az intézményein és az általa létrehozott gazdasági társaságokon keresztül látja el a kötelező és az önként vállalt feladatait.  
Az Önkormányzat intézményei: 

- Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 
- Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
- Pest Megyei Könyvtár 
- Ferenczy Múzeum 
- Szentendre Városi Óvodák 
- Püspökmajori Lakótelepi Bölcsőde 
- Gondozási Központ Szentendre intézményfenntartó társulásban 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó társulásban 

Az Önkormányzat társaságai: 
- Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  (100%-os tulajdon) 
- Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (100%-os tulajdon) 
- Aquapalace Kft.  (100%-os tulajdon) 
- Szentendrei Sportcélú Kft.  (100%-os tulajdon) 
- Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (100%-os tulajdon) 
- Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. (34%-os tulajdon) 
- Pap Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft. (86%-os tulajdon) 
- Pirk János Múzeum Szolgáltató Nonprofit Kft. (39%-os tulajdon) 

A bemutatott intézményeken és társaságokon túl még több közalapítvány segíti a megfogalmazott célok és az ellátandó feladatok megvalósítását. 
- Egészséges Városért Közalapítvány 
- Szentendréért Közalapítvány 
- Biztonságos Városért Közalapítvány, stb. 
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A munka során nem volt feladatunk ezen szervezetek részletes vizsgálata, ezért csak a feladatellátás szempontjából legfontosabb azon intézményeket és társaságokat mutatjuk be részletesebben, amelyek működésével kapcsolatban észrevételek és változtatási javaslatok fogalmazhatóak meg.  Intézmények  Pest Megyei Könyvtár 
A nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 2012 évi CLII. tv. alapján 2013. január 1-től látja el Szentendre Város Önkormányzata kötelező feladataként a megyei hatókörű városi könyvtári feladatokat. A könyvtár 1990 óta működik megyei könyvtárként. Dolgozói létszám 30 fő, ebből 20 fő szakszemélyzet, a többi kisegítő, portás, stb.  A könyvtár önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely azonban gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdálkodási feladatokat a Ferenczy Múzeum állományában lévő 2 fő látja el, de külön gazdasági vezetője nincs a könyvtárnak. Ez bizonyos kényelmetlenségeket okoz, mert számlákkal, megrendelőkkel át kell menni a múzeumba ügyet intézni.  Az előírások szerint az 5000 fő alatti településeket (121 ilyen van a megyében) kell ellátni szolgáltatással, de önként is lehet csatlakozni. A megye 181 településéből jelenleg 66 település csatlakozott a könyvtárhoz. Erre a 66 településre 63 millió forint állami támogatást kap a könyvtár. Erre a 66 településre a Szentendrei központ nyújtja a szakmai irányítást és az eszközök beszerzése is itt történik. Az informatikai rendszerük 70 gépet tartalmaz, melyet 1 fő saját rendszergazda szolgál ki. Problémaként említették a létszámhiányt és a gazdasági önállóság hiányát.  Ferenczy Múzeum 
A 2012 évi CLII. tv. alapján a megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátását 2013. január 1-től a Szentendre Város Önkormányzata kötelező feladatként látja el. A múzeum önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely vállalkozási tevékenységet nem végez. 6 fős önálló gazdasági szervezettel rendelkezik. A múzeum engedélyezett összlétszáma 145 fő. Az érintett önkormányzatok között létrejött megállapodások alapján a megyei feladat ellátása során a Tápiószelei, Zebegényi és a Verőcei múzeumok is ide tartoznak. A múzeum tevékenysége közgyűjtemények (kb. 11 gyűjtemény) kezelése, várostörténeti munkák, régészeti tevékenység, numizmatikai tevékenység, restaurálási feladatok ellátása. A múzeumhoz két régészeti raktár is tartozik Gödöllőn és Cegléden. Budapesten, a Megyeházán is tartanak fenn szakkönyvtárat. A múzeum ingatlanai állami tulajdonban vannak, az MNV Zrt-vel eddig még nem sikerült megkötni a vagyonkezelői szerződéseket, mert az MNV Zrt. az ezzel kapcsolatos törvénymódosításra vár.  Az ingóságok nyilvántartásánál is vannak problémák, pl. gépkocsik esetében, ahol a forgalmiban a múzeum van bejegyezve, míg a könyveikben ez nem szerepel, nyilvántartva az MNV Zrt-nél van.  
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Az ingatlanok nagy része rossz állapotú, felújítandó. A felújításra nincsen saját forrásuk. Az állami támogatás nagyjából csak a bérekre elegendő. A szállítóknak való tartozásokat az Önkormányzat kifizette.  Pályázatok útján próbálnak pénzt szerezni, a pályázatfigyelést házon belül oldják meg, de az Önkormányzat és a Minisztérium segíti őket ebben. A múzeum a közbeszerzéseket maga végzi. A NAV-hoz való bekötések miatt a múzeumi pénztárgépeket le kéne cserélni, de ez a kismúzeumoknál nem éri meg, ezért más látogatóbarát megoldásokat keresnek. Például egy közelben működő és a NAV-hoz bekötött pénztárgéppel rendelkező üzlet értékesítené a belépőket szerződés alapján. Ennek elszámolási jogi kérdései még nem tisztázottak. Takarékossági okokból kapcsolt munkaköröket próbálnak kialakítani, pl. teremőr – karbantartó. Nagy beruházásokban való régészeti feltárási munkákban való részvételhez akkreditáltatni kellene magát a múzeumnak, de ez szintén anyagi megterhelést okoz. A múzeum régészei hatósági feladatokat nem látnak el. A múzeum informatikai rendszere elavult. Az Önkormányzat informatikai részlege ide nem szolgáltat, saját informatikusuk van.  Önkormányzati Társaságok  Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
Ez a társaság látja el a város üzemeltetésével kapcsolatban a legtöbb, az Önkormányzat részére kötelezően előírt feladatokat szolgáltatási, közszolgáltatási szerződések alapján. Tevékenységei:  

- távhőszolgáltatás, energiagazdálkodás (fűtőmű, gázmotor) 
- hűtőberendezés üzemeltetés  
- hulladékszállítás, hulladékgazdálkodás, köztisztaság biztosítása 
- városüzemeltetés (közutak, árvízi védekezés, parkfenntartás, gyepmesteri 

tevékenység) 
- parkolás, ügyfélszolgálat 
- ingatlan fenntartás és épületgondnoki tevékenység 
- közétkeztetés 
- informatikai rendszerek működtetése (2015. márciusig) 

Az egyes tevékenységek kapcsán a következő megállapítások tehetők:  Távhőszolgáltatás, energiagazdálkodás (fűtőmű, gázmotor): 
A társaság fűtőműve 1400 lakás fűtését oldja meg. A távfűtő hálózat az 1970-es évek elején készült, az akkori technikai színvonalon. A vezetékek anyaga acélcső, rajta üveggyapot kígyó hőszigetelés, és ezek vasbeton közmű alagútban futnak. Ezek a közmű alagutak a csővezetékek 50%-ánál az előírt 1 méter helyett, csak 20-30 cm földtakarással rendelkeznek, a beszivárgó esővíz és a gyakran előforduló csőtörés során a közmű alagútba került víz külső korróziót okoz. További hátrány, hogy nem megoldott a 8 000 fm távvezeték szakaszolhatósága sem, így csőtörés esetén jóval több lakást kell kizárni a szolgáltatásból, mint az normál esetben 
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szükséges lenne. A 40 éves szelepek, tolózárak, a kazánok lángcsövei szintén cserére szorulnak.  A fenti problémák miatt távfűtő vezetéken a becslések szerint évi kb. 30 millió forint veszteség keletkezik.  A 2008-ban beszerzett – korábban említett – 6 éves használt gázmotor jelenleg nem működik. 2015-ben még kb. 138 millió forint lízingdíj kifizetése esedékes a Budapest Bank részére. Az értékesítést jelenleg a lízingkonstrukció akadályozza, amelyet a VSZ Zrt. egy hitellel szeretne kiváltani, amely egy jó megoldásnak látszik. A gázmotor egy 60 millió forintos nagyjavítással üzemképessé tehető és vagy eladással, vagy egy virtuális erőműhöz való csatlakozással hasznosítható lenne. A VSZ csak az Energia Hivataltól kap támogatást a távfűtés biztosításához.  Az Önkormányzat költségvetésében a VSZ 2015-ös beruházásaira mindössze 30 M Ft van betervezve. Ennyi forrásból csak 2 kukás autót tudnak venni.   Hűtőberendezés üzemeltetés: 
A V8 uszoda megépítése során beszerzésre került egy gázmotor és egy melegvíz bázisú adszorpciós hűtőberendezés, amely hideg energiát szolgáltatott az uszoda fitneszterme és konferenciatermei részére. Az elgondolás az volt, hogy még a korábbi olcsó gázár mellett működtetett gázmotorral villamos energiát állítanak elő, míg a technológiából adódó 60%-nyi hulladékhővel részben fűtenek, részben a nyári időszakban az adszorpciós hűtőgép segítségével hideg energiát állítanak elő. Ez mindaddig helyes elgondolás volt, amíg létezett a KÁT (a villamos energia átvételét kedvezménnyel támogató rendszer), de ez megszűntetésre került és a gázár is olyan drága lett, hogy a továbbiakban nem volt gazdaságos a gázból való villamos energia előállítás, a szabad piacról sokkal olcsóbban lehetett villamos energiát vásárolni. Ezt tapasztalva a gázmotor leállításra került. Ebből következően a hűtőgép részére a továbbiakban nem állt rendelkezésre a szükséges hulladékhő. Hogy a nyári időszakban a hűtést mégis biztosítani tudják, a kazánokból biztosították a hűtőgép működéséhez szükséges forró víz mennyiséget. Ebből az következett, hogy az uszoda által 8.000 Ft/GJ áron kapott hűtési energiának az előállítási költsége kb. 25.000 Ft/GJ-ra növekedett.  Ezt láthatóan nem érdemes fenntartani, mert jelentős veszteségeket okoz.  Javasoljuk az adszorpciós hűtő mielőbbi leállítását, kiszerelését és hulladék vasként való értékesítését. A berendezés további hasznosításának nagyon korlátozott a lehetősége, mert új típusú, hatékonyabb adszorpciós gépek piacra kerülése várható. Az uszoda hűtésének megoldására egy folyadékhűtő berendezés telepítését javasoljuk, amely villamos energia felhasználásával állít elő hideg energiát vagy hőszivattyú beállítását, amely szintén villamos energia felhasználásával állít elő szükség szerint meleg és hideg energiát és így itt is hasznosítható lenne a CONCERTO program keretében a fűtőmű tetejére telepített 48 kWh teljesítményű napelem rendszer által megtermelt villamos energia.  
Hulladékszállítás, hulladékgazdálkodás, köztisztaság biztosítása: 
A társaság három településen, Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón végez települési szilárd hulladék begyűjtést. A három településről évente több mint 7 millió kg hulladékot gyűjtenek össze. Az összegyűjtött hulladékok ártalommentes elhelyezése a Galgamácsai Hulladékkezelő Központban történik. 
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A célkitűzések között szerepel, hogy szelektív gyűjtéssel, az újrahasznosítás növelésével, a lerakásra kerülő mennyiségek csökkenjenek. A mennyiségi csökkentés mellett cél még az elsősorban anyagában történő újrahasznosítás, illetve energetikai célú felhasználás. Ezeken a területeken nagy szükség van a lakosság intenzív tájékoztatására és tudatformálására. Ezen a területen is sokat segíthet az egyébként önkormányzati vezetés által is tervezett és a kommunikációs központ vezető által is szorgalmazott központosított önkormányzati kommunikáció. A lomtalanítási szolgáltatást a társaság átalakította és a háztól történő elszállítási formát vezette be. Ennek a formának több előnye van, megszűnt a közterületeken a lomtalanítás időszakában a veszélyes és nem veszélyes hulladékok vegyítése és a közterületi lerakóhelyeken a kontrollálhatatlan állapot. Előnye még a rendszernek, hogy ellenőrizhetővé válik a lakosság által leadott hulladékok fajtája. Ezt a szolgáltatást csak az veheti igénybe, akinek nincs díjhátraléka. Pomázon és Pilisszentlászlón még hagyományos módon folyik a lomtalanítás. A társaság üzemeltet még egy hulladékudvart is, amely kiemelkedő fontosságú a veszélyes hulladékok elhelyezése során. A VSZ Zrt. szolgáltatási területén a biológiailag lebomló zöldhulladékok szervezett gyűjtése is megoldott. Tagjai a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak.  A lakótelepi és társasházi övezetekben még megtartásra került a gyűjtőszigetes rendszer is, ahol szelektíven gyűjthetők a papír, műanyag és fémhulladékok. A divízió feladata még a város köztisztasági feladatainak ellátása: 
- utak gépi seprése és locsolása 
- közterületek kézi takarítása 
- buszvárók takarítása 
- közterületi szemétgyűjtő kosarak ürítése 
- zöldfelületek takarítása 
- elhullott állatok begyűjtése. 

Problémát jelent, hogy a divízió eszközállománya nagyon leromlott, nem ritkák a 30 éves kukásautók, locsoló kocsija nincs a társaságnak.   Városüzemeltetés: 
A divízió fő feladata a közutak, közterület fenntartása, árvízi védekezés, parkfenntartás. A lehető legtöbb feladatot igyekeznek saját kapacitással ellátni. Jelenleg a divízió létszáma 27 fő, melyet 35 főre szeretnének növelni. A divízió költségkerete több évre visszamenőleg is alacsonynak mondható.  A rendkívüli időjárás megnöveli a feladatokat, kátyúk keletkezése, földutak minőségromlása, hordalék lerakódás, patakfeltöltődések, stb. Ilyenkor csak külön költségkeret terhére, alvállalkozók bevonásával tudják megoldani a feladatokat. A munkánk során a városüzemeltetési feladatok közül e divízió hatáskörébe tartozó utak karbantartottságára, téli út- és járdakezelésre érkezett a legtöbb panasz. Ennek javítására jelentősebb eszközbeszerzéseket terveznek, hogy saját kapacitással tudják javítani a szolgáltatást, de ha erre nem állnak rendelkezésre a források, akkor alvállalkozók megbízása válik szükségessé. 
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A társaság egy 23 kenneles kapacitású gyepmesteri telepet is működtet. Az átlagos éves eb befogások száma 200 db körül alakul, melyek közül körülbelül 100-at a gazdáik kiváltanak, a maradék elhelyezéséről kell gondoskodni.  Parkolás: 
A divízió feladata a belvárosban kijelölt fizető parkolóhelyek üzemeltetése az év minden napján, a buszparkoló üzemeltetése és két nyilvános toalett üzemeltetése. Három díjzóna került kialakításra és 27 díjfizető automata telepítésre. 2014 júniusától bevezették a mobil parkolást is. A parkolási szolgáltatásból származó bevételek 2014 évben meghaladták a 140 millió forintot, melynek 50%-a elment a költségekre. A divízió a feladatát 16 fővel látja el, melyek közül 3 fő ügyfélszolgálati munkatárs, aki a parkoláson kívül hulladék- és távhő panaszokkal is foglalkozik, és pénztárat is üzemeltet. A parkolási divízió megfelelően látja el feladatát.  
Ingatlan fenntartás és épületgondnoki tevékenység: 
Ez a divízió végzi több iskolában és egyéb intézményben a takarítási, karbantartói és ahol van ilyen, a gondnoki, portai feladatokat, továbbá az ehhez tartozó eszköz és takarítószerek beszerzését. Ezeket a feladatokat 70 fővel látják el.  A felújítási munkáknál versenyeznek a vállalkozói szférával. Itt külön árajánlat és szerződés alapján számolnak el az Önkormányzattal, ez nem tartozik a keretszerződés körébe. A VSZ ilyen irányú versenyképességét nem tudtuk felmérni a munka során, de látva a szakmunkások alacsony számát (20 fő), feltételezzük, hogy nagyobb munkák elvégzésére nem alkalmasak.  Közétkeztetés: 
Első sorban az önkormányzati intézmények (18 egységet, iskolákat, óvodákat) étkeztetését biztosítják napi 3500 fő ellátásával. Nyáron ez a létszám jelentősen lecsökken. Ezt a feladatot két konyha üzemeltetésével, 45 fős dolgozói létszámmal látják el. A központi konyhát 2014 nyarán felújították. Gondot fordítanak az egészséges táplálkozásra, ezért elindítottak egy „Minta Menza” programot is.   Szentendrei Kulturális Központ NKft.  A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2007-ben alakult, mint Közhasznú Társaság. Az intézményben integrálták a Dunaparti Művelődési Házat (DMH), a Szentendrei Teátrumot, a Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lapot, a Tourinform Irodát (ezt 2009. évtől a Turisztikai Desztináció Menedzsment – TDM helyi szervezet működteti) és a P’Art Mozit. 2012. évig a Művészet Malom is az intézményhez tartozott (ennek működtetését a Ferenczy Múzeum vette át). A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: Kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján. 
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Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság 2007. február 13. napja óta előadó – művészeti tevékenységet lát el, és ennek keretében a Szentendrei Teátrumot szabadtéri színházként ezen időponttól kezdődően működteti. A művelődési ház termeiben (balett-terem, „barlang”) a délelőtti, délutáni és esti órákban gyakran párhuzamosan zajlanak a foglalkozások. Művészeti csoportok – Szentendre Táncegyüttes, a Diótörő Balettiskola, a Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió színjátszó csoport, a Musica Beata Kórus, a Filibili Népdalkör, valamint a Falikárpitszövő Szakkör – népszerűsége folyamatosan nő. Egyre látogatottabbak a gyógytorna és meridián torna, babatorna csoportok, illetve az újonnan itt helyet kapott művészi torna tanfolyam.  A kórus-, tánc-, színjátszó- és tornacsoportokon kívül a DMH ad otthont a sakk-, a baba-mama klubnak, kézműves szakköröknek, a serdülők pályaorientációs és tanácsadási programjának, a bélyeggyűjtő, a galambász körnek, a Szentendre Gyökerei Baráti Társaság estjeinek és a Kék Duna Nyugdíjas Klubnak. 
A Társaság 2015. évi Üzleti Tervében várható bevételét 207 664 eFt összegben, várható költségeit pedig 197 764 eFt összegben tervezte, mérleg szerinti eredményét 9 900  eFt pozitív összegben határozta meg.  A tervezett pozitív eredményt indokolja a „városi média” (TV és rádió) üzemeltetési támogatásának megszüntetése. A 2015. évi előzetes üzleti terv bevételének összetétele: 120.550 eFt önkormányzati támogatás, 37.085 eFt elkülönített alapoktól kapott pályázati támogatás, 41.975 eFt értékesítési Nettó árbevétel, valamint 8.054 eFt egyéb bevétel.  Költségeinek összetétele: Anyagjellegű ráfordítások 127.668 eFt, Személyi jellegű ráfordítások 64.296 eFt, Értékcsökkenési leírás 5.500 eFt, Egyéb ráfordítás 300 eFt.  Végezetül elmondható, hogy a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének várható adatai ismeretében az előadó-művészeti, közművelődési, valamint vállalkozási tevékenységének árbevétele, - ha rendkívüli esemény nem jön közbe - fedezetül tud szolgálni a Társaság központi működési költségeire, valamint a 2014. évben Önkormányzattól felvett tagi kölcsön részarányos visszafizetésére. A társaság működését, üzleti tervének betartását kockázatossá teszi azonban, hogy a Dunaparti Művelődési Ház épülete olyan leromlott állapotban van, hogy az már veszélyezteti a közművelődési feladatellátást.  A működőképesség megőrzéséhez 2015-ben elengedhetetlennek látszik, hogy legalább a feltétlenül szükséges állagmegóvási munkák el legyenek végezve az épületen. Hosszabb távon pedig keresni kell - az Önkormányzattal együttműködésben - azokat a forrásokat, esetleg pályázati lehetőségeket, amelyek biztosítanák az épület teljes korszerűsítését.  V8-Aquapalace Kft. 
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A létesítményt 2009-ben építették. Már a tervezés során elhibázott szempontokat érvényesítettek. Az egész épületnek nem jó az energiahatékonysága, nem tudják megfelelően átszellőztetni, nincs árnyékolása. Az eredeti üzleti tervben jelentősen több bevétellel kalkuláltak, mint az a valóságban realizálható lenne. Ebből következően a társaság üzemi tevékenysége is folyamatosan több tízmilliós veszteséget mutat.  Ezt tetézi még, az a közel 10 millió eurós lízingdíj, amely a Raiffeisen Bankkal szemben áll fent. Ez egyébként az Önkormányzat részére is a legnagyobb tehertétel az elkövetkező években, mivel a lízingdíj kifizetésére az Önkormányzat kezességet vállalt. A lízingdíj visszafizetését néhány évig még garantálja az Önkormányzat 2008-ban történt kötvénykibocsátásából származó 1,7 milliárd forint, melyet tagi kölcsön formájában biztosított a társaságnak.  A veszteségei csökkentése érdekében az uszoda vezetése igyekszik mindent megtenni, a medencéket, szaunákat reggel 6-tól este 9-ig minél hatékonyabban kihasználni, az egyes helységeket optimálisan hasznosítani. Szintén a költségek csökkentése érdekében a dolgozói létszámot 34 főről 18 főre csökkentették. Az épületben működik úszó óvoda, fitneszterem, egészségügyi intézmény, étterem és konferencia termek. Utóbbiak hibája, hogy a légtechnikája nagyon hangos.  Az egy darab 33 méteres úszómedencét jelenleg sávonként adják ki az egyes egyesületeknek. Azt a feltételezést, hogy minél több egyesület van jelen az uszodában, annál nagyobb bevétel érhető el, nem igazolta a gyakorlat.  Már korábban tervezték, de csak ez évben sikerült megvalósítani, egy városi sportegyesület létrehozását, amely által hatékonyabb a medence kihasználtsága. Így összehangoltabb az úszók, vízilabdázók, búvárok, stb. edzésideje is. Ezt a saját egyesület keretében javasoljuk megvalósítani. Egy energiaracionalizálási programot is szeretnének végrehajtani, amely szerint leválnának a Városi Szolgáltatóról (VSZ). Jelenleg a szomszéd telken lévő fűtőműtől kapják a meleg és hideg energiát. Már korábban is tettek ez irányban lépéseket, amikor saját kutat fúrva a vízköltségeket kevesebb, mint felére tudták leszorítani. Figyelemre méltó, hogy a létesítmény takarítását nem a VSZ-től rendelték meg, hanem egy jobb ajánlatot adó külsős takarító cégtől. A társaság ugyan kötelező feladatokat nem lát el, de önként vállalt feladatként például az iskolai úszásoktatás, különböző vizes sporttevékenységek olyan fontos és most már megszokott szolgáltatássá váltak a városban, hogy a jelentős tehertétel ellenére felszámolásuk nehezen képzelhető el. Ezért a még hátralévő lízingdíj megfizetésére valamilyen megoldást kell találni (pályázat, állami szerepvállalás, bankhitel, befektető, stb.).    Szentendrei Sportcélú Kft. 
Ez a társaság két sportpályát ad bérbe. A tevékenysége kimerül abban, hogy a bérleti díjakat beszedi, és a könyvelő díját kifizeti, üzemeltetési és egyéb tevékenységet nem végez. Az egyik műfüves pálya építéséhez a társaság kölcsönt vett fel az Ober Bank-tól, amely felé még közel 6 millió forintos adóssága áll fenn. Ezen adósság tőke-visszafizetési és kamatterhei 2017-ig terhelik a társaságot, de ezt a törlesztést az Önkormányzat átvállalta. A társaság ügyvezetését a V8-Aquapalace Kft. ügyvezetője látja el térítésmentesen. A sportlétesítmények fenntartását a bérlő egyesületek végzik. Ők indultak az ún. TAO pályázatokon is, amelyeken elnyert forrásokból részben felújították a sportpályákat, műfüves pályát, kerítést építettek. 
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A Kőzúzó utcai sportpálya a jobb állapotú, a Dunakanyar SE bérli, a bérlet 2027-ben jár le. Itt is van műfüves pálya, és a létesítmény bekerített.  Az Izbégi pályát a SZEFI  LSE Egyesület bérli, melynek bérlete 2016-ban jár le. Itt is építettek műfüves pályát, de itt a kivitelezési hibák miatt egyes helyeken megáll a víz és a világítás is hibás. Ezzel a bérlővel nehéz együttműködni. A Sportcélú Kft-t célszerű lenne a V8-Aquapalace Kft-be beolvasztani.  A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. és a Pap Sziget Revitalizációjáért NKft. végelszámolás alatt van. Azok a feladatok, amiért létrehozták őket, már részben befejeződtek, illetve már nem aktuálisak. A végelszámolást lassítják a még bonyolódó munkaügyi és egyéb perek. Megszűntetésük indokolt, de várható, hogy ennek kapcsán több milliós kötelezettségek hárulhatnak az Önkormányzatra. 
A turisztikával foglalkozó Szentendre és Térsége TDM NKft. és a Kulturális Központ NKft. a Kulturális Alpolgármester közvetett irányításával működik. Feladataik közül néhány a Hivatal hatáskörébe került. Célszerű lenne ezen társaságokat részletesebben megvizsgálni, feladataikat, költségeiket áttekinteni és ennek eredményeképp dönteni az esetleges racionalizálási lépésekről, és feladatmegosztásokról a Hivatal és a társaságok között. 
A Pirk János Múzeum NKft. esetében az Önkormányzat csak egy ingatlan használati jogot vitt be a társaságba.  
3.4. A hivatal struktúrájának és működésének vizsgálata 
 A Hivatal átvilágítása során a belső szabályzatok és dokumentumok átvizsgálása, elemzése mellett célzott interjúsorozat elvégzése keretében tíz középvezetőt kérdeztünk meg a jelenlegi szervezetről, vezetési rendszerről, kommunikációról, konfliktuskezelésről és motivációról. Emellett egy 100 tételből álló kérdőív is kiosztásra került, amelyet a hivatal minden dolgozója megkapott. A kérdőív kitöltésére anonim módon, önkéntes alapon került sor. A kérdőíves vizsgálatban 63 kitöltött kérdőív érkezett vissza, a kiküldött kérdőívek aránya 58%, ami kimagaslóan jó arány. A vizsgálat iránti érdeklődést a magas kitöltési arány mellett az is mutatja, hogy több kérdőív végén is szerepelt annak kifejezése, hogy köszönik, hogy megkérdezték a véleményüket.  A következőkben a hivatal struktúrájának és működésének vizsgálati eredményeit témakörönként mutatjuk be.  
3.4.1. Szervezeti célok ismerete 
 
Az interjúk keretében vizsgáltuk, hogy a megkérdezett vezetők szerint melyek az Önkormányzat legfőbb céljai, legfontosabb feladatai, vannak-e írásban megfogalmazott célok, mennyire megvalósíthatók ezek a célok, mennyire ért egyet a célokkal, mennyire ismertek a célok az önkormányzati dolgozók valamint a lakosság számára. A válaszok tanulsága szerint az Önkormányzat fő célja a közszolgáltatások biztosítása, az állam által delegált közhatalom gyakorlása. Minél élhetőbb város létrehozása, amely megfelel a lakossági elvárásoknak és jó lakóhelyet biztosít az itt élőknek.  Az új városvezetés a legfontosabb célokat a következők szerint határozta meg: 
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- városfejlesztés, épített környezet fejlesztése 
- ügyfélkiszolgálás minél magasabb szinten való ellátása 
- közösségépítés. 

Ezek a célok írásban is megfogalmazásra kerültek. Most készülnek a részletes tervek a célok megvalósításához, amelyeket a létrehozott munkacsoportok dolgoznak ki. Hat ilyen munkacsoport alakult, melyek havonta beszámolnak a munka állásáról. A munkacsoportokat az intézmények, a társaságok és a Hivatal dolgozóiból állították össze. 
Konkrét célok, indikátorok is meghatározásra kerültek, pl.: saját forrást egymilliárd forinttal szeretnék növelni, a mért lakossági elégedettséget 65%-osra emelni.  
A megfogalmazott célokkal az interjú alanyok mindegyike egyetértett, a rövid távú célokat megvalósíthatónak tartják, a hosszú távú céloknál vannak bizonytalanságok.  
A hivatali dolgozók az egy-két havi gyakorisággal tartott dolgozói fórumokon értesültek a megfogalmazott célokról. 
A vélemények szerint a lakosság nehezebben informálható, bár tartottak lakossági fórumokat, de itt csak az érdeklődők jelentek meg és viszonylag passzív volt a részvétel. Ezért egyéb csatornákon is (pl.: újság, honlap, stb.) igyekeznek a lakosságot minél részletesebben tájékoztatni.  
A kérdőíves vizsgálatban megkérdezettek szerint a szervezeti célok megfogalmazása elfogadható, a célok többnyire a környezeti változásokhoz igazodnak, az emberek személyes céljai azonban nincsenek teljesen összhangban a szervezeti célokkal. 

 
Kérdőíves vizsgálat eredménye a szervezeti célok vonatkozásában 

0 1 2 3 4

A célokat, ha egyáltalán vannak, homályosan és
ellenőrizhetetlen módon fogalmazzák meg. 

A környezet gyorsan változik, és a célokat nem il lesztik
hozzá a változásokhoz. 

 Állandó problémát jelent, hogy a prioritások, a
különböző tevékenységek fontossága vagy bizonytalan,

vagy állandóan változik. 

 Az emberek személyes céljai kevés kapcsolatban vannak
a szervezet vagy a szervezeti  egység céljaival. 

 
1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző 

 A kérdőívet kitöltők vélemények általában homogén volt, egyedül a beosztás tekintetében mutatkozott szignifikáns különbség a célok megfogalmazására vonatkozóan. Eszerint a vezetők sokkal kevésbé gondolják, hogy a célok megfogalmazása nem eléggé világos, és 
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ellenőrizhető, a következő állítást a beosztottak az átlagosnál nagyobb mértékben találták jellemzőnek. 
A célokat, ha egyáltalán vannak, homályosan és ellenőrizhetetlen 

módon fogalmazzák meg. 

-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2

felső vezető középvezető beosztott

 A célok környezeti változásokhoz illesztéséről szóló állítás tekintetében szintén szignifikáns különbség mutatkozott, a vezetők a következő állítást az átlagosnál kevésbé tartják jellemzőnek, mint a beosztottak. 
A környezet gyorsan változik, és a célokat nem illesztik hozzá a 

változásokhoz. 

-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2

felső vezető középvezető beosztott

  
3.4.2. Szervezeti struktúra és működés 
 
Az interjúk során megkérdeztük, hogy a jelenlegi struktúra és működési rend mennyire illeszkedik az ellátandó feladatokhoz, vannak-e párhuzamosságok, lát-e hiányzó területet vagy funkciókat, vannak-e túlterhelt vagy alulterhelt munkatársak. A megkérdezettek szerint az új struktúra és működési rend most van kialakítás alatt, 
amelyhez a jelenleg folyó átvilágítási munka eredményeit is szeretnék adalékul felhasználni. 
A hatósági területeken a szervezeti egységek létrejöttek, de mivel gyakorlatilag nincs 
vezetőjük, az egyes munkafeladatok nincsenek egyértelműen delegálva. 
Átalakulóban van a szervezet, a központosítást szeretnék fokozni. 
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Még nem dolgozták át az SZMSZ-t, ebből kisebb zavarok adódnak.  
A zöld referens és a Polgármesteri Kabinet (protokollos) gyakran párhuzamosan dolgozik.  
A Polgármesteri Kabinet munkatársai új dolgozók, munkaköreik még nem alakultak ki 
pontosan, a párhuzamosságok elkerülése érdekében ezt mielőbb rendezni kell. Egyes 
vélemények szerint a Polgármesteri Kabinet még kilóg az információs láncból és az ott 
dolgozók még nem ismerik teljesen a Hivatal működését, szabályait. (utalványozás, 
számlázási rend, stb.) 
A beszerzéseknek nincs egyértelmű gazdája, ezt is szeretnék jobban központosítani.  
A rendezvények lebonyolítása után nincs kiértékelés, visszacsatolás. A rendezvények 
szervezésénél vannak párhuzamosságok. A Hivatal, a Kulturális Kft. és a TDM Kft. 
tevékenysége sok esetben nincs összehangolva.  
A pénzügyi apparátus központosítása is tervbe van véve, amely kiterjedne az intézményi 
körre.  
A társaságok közül néhánynak a megszüntetése folyamatban van, a Sportcélú Kft-t pedig a V-
8 Uszodába kellene beolvasztani. 
A lakosság felé való kommunikáció fejlesztését az ügyfélszolgálaton és a kommunikációs 
központon keresztül szeretnék elérni.  
Hiányzó funkció volt a Hivatalban a műszaki területek felügyelete, amely a főmérnöki 
munkakör betöltésével valamelyest javult, de ez messze nem elegendő az itt lévő feladatok 
megoldásához.  
A két hatósági iroda (Közigazgatási iroda és Adóiroda) vezetőjének kinevezését mielőbb meg 
kell oldani.  
A rendeletek, szabályzatok elérhetősége biztosított, de nem kellően átlátható, hatályosságuk 
nem eldönthető. Ezt is mielőbb rendezni kell.  
Új belépőket célszerű lenne bemutatni a Hivatal munkatársainak, ezt jelenleg nem minden 
vezető gyakorolja. Őket viszont tájékoztatni kellene a Hivatalban szokásos megrendelési és 
számlázási rendről.  
Az egyes területek túlterhelése hullámzó és illeszkedik az iroda tevékenységéhez. Pl.: 
Beszámoló, költségvetés készítésekor a Közgazdasági Iroda, adózási időszakban az Adóiroda 
túlterhelt. 
 
A kérdőíves vizsgálatban részt vevő 63 dolgozó szerint a szervezeti felépítés és a működés a 
szabályzatoknak megfelelő, a munkaköröket és a munkamegosztást jól szabályozzák, a 
felelősségi viszonyok többnyire ismertek. 
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Kérdőíves vizsgálat eredménye a szervezeti felépítésről és működésről 
 

0 1 2 3 4

A különböző szervezeti
egységek ismerik, és
megbecsülik egymás

munkáját

 Teljes mértékig vi lágosak a
felelősségi viszonyok 

A munkaköröket
egyértelműen

meghatározzák

A valóságos helyzetet teljes
mértékben tükrözi az a

szervezeti felépítést, amelyet
a SZMSZ tartalmaz.  

 
1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző  

A szervezeti felépítés a szabályzatok, dokumentumok tükrében: 
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2014. (XI. 14.) számú rendelettel módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 27/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendeletének 8. számú mellékletét. Hivatkozott rendeleti melléklet tartalmazza a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, irányítási és koordinációs rendszerét.  A hivatal szervezeti felépítését a következő ábra mutatja be.  
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Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése 

  A Hivatal jogi személy, de csak az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásának tekintetében. A Hivatal 3/2014. (I. 8.) számú utasítása tartalmazza a Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét, melynek kelte 2014. január 8. A 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ának (5) bekezdése alapján: A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni. Fentiek alapján az Ügyrend hivatalos elnevezése Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyet célszerű az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékeként kezelni. A vizsgált ügyrend nem tartalmazza a 2014. január 8. után bekövetkezett jogszabályi változásokat, az új testület megalakulásával bekövetkezett szervezeti változásokat.  Javaslat: A jogszabályoknak és a szervezeti változásoknak megfelelően el kell készíteni Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, és azt az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékeként el kell fogadni.  A vezetői interjúk, a jogszabályi előírások és az eddigi tapasztalataink figyelembe vételével a feladatellátás szintjeit a következők szerint határozzuk meg:  
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Polgármester 
A Polgármester feladata, hatásköre a hatályos Ügyrend szerint: „A Polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a Képviselő-testület határozza meg. 1.1. A Polgármester főbb feladatai a Hivatal működésével kapcsolatban: - a Polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és a saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt; - a Polgármester irányító tevékenysége az önkormányzati ügyekre terjed ki. A Polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a hivatal közreműködésével látja el. - irányítási jogkörében kéthetente vezetői értekezletet tart a Jegyző, az Általános Alpolgármester, a Gazdasági Alpolgármester, a Kulturális és Turisztikai vezető és a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója részvételével az időszerű feladatok előkészítése, összehangolása, ellenőrzése érdekében; - szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össz-vezetői értekezletet tart; - a Jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; - dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, - a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; - a Jegyzővel együttesen szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét; - gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében; - meghatározza azok körét, akiknek a Jegyző általi kinevezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához, jutalmazásához az egyetértése szükséges; - az 1991. évi XX. törvény 139.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a Polgármester az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat; - a Jegyző által elkészített költségvetési koncepció és rendelet-tervezetet benyújtja a Képviselő-testületnek. - a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felel. - a Képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást, a népjóléti, a köznevelési, a kulturális, a sport, a sajtó, a nemzetközi és a személyzeti munkát; - összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a Képviselő-testület és a bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását; - irányítja a munkaterv tervezetének elkészítését, intézkedik államtitkot vagy szolgálati titkot sértő cselekmény elkövetése esetén, továbbá a titoksértés megelőzése és megszüntetése iránt.” 
A 29/2014. (XI. 14.) számú önkormányzati rendelet módosította a Szentendrei Közös Hivatal szervezeti struktúráját. 
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Bár a legfontosabb módosítások hatályba léptek, azok nem végleges jellegűek, mivel a Hivatal és a feladatok elosztásának kialakítása folyamatban van.  A Polgármester heti rendszerességgel kabinet értekezletet tart az Alpolgármesterek, a Jegyző, a Városi főmérnök, a Gazdasági vezető és a Kommunikációs vezető részvételével. Ezen az értekezleten történik meg a korábban kiadott feladatok számonkérése, és az új teendők megbeszélése. Ez a felsővezetői értekezlet egy bizalmasabb megbeszélést tesz lehetővé. A középvezetői szinttel a munkánk megkezdésekor nem volt rendszeres szervezett kapcsolattartás. Már akkor javasoltuk, hogy fontos lenne a középvezetőkkel történő rendszeres megbeszélés. Ez azóta megvalósult, a középvezetőket kéthetente tájékoztatják az aktuális feladatokról. Javasoljuk, hogy ez a középvezetőkkel tartott kétheti vezetői értekezlet legyen rendszeres. Ezeken a vezetői értekezleteken történjen meg a következő testületi ülésen szereplő napirendi pontok kiosztása, az hogy melyik napirendet melyik osztály készítse elő. Amennyiben az előterjesztésben megfogalmazottakra van vezetői elvárás, az is ezen az értekezleten hangozzék el. A középvezetői szint az, ahol a Hivatalt érintő problémák rendszeresen megfogalmazásra kerülnek, itt kell, hogy megtörténjen az Irodák felé az iránymutatás az elvárásokkal kapcsolatban.  A középvezetői értekezleten jó lenne, ha a Kommunikációs központvezető is részt venne, és ismertetné a hivatal középvezetőivel a felső vezetés kommunikációs céljait, ha nagyobb volumenű feladat van, akkor esetleg bevonná a megvalósításba az irodákban tevékenykedő középvezetőket. Ez orientálná a Hivatal kommunikációját is. A Hivatal beosztott dolgozóival, a köztisztviselőkkel 2-3 havonta történik kötetlen beszélgetés, ahol a dolgozók elmondhatják problémáikat, javaslataikat. A vezetők igyekeznek párbeszédet kialakítani, visszajelzéseket kapni, de ez eddig nem volt túl sikeres a dolgozók nem túl aktív részvétele miatt.  A vezetői értekezleten mindig részt kell, hogy vegyen egy jegyzőkönyvvezető, aki a kiosztott feladatokat feljegyezné. A következő ülés mindig az elmúlt ülés feladatainak számonkérésével kellene, hogy kezdődjék. Ezt követően körbe kellene kérdezni a vezetőket az irodájukat érintő kérdésekről, a probléma felvetése után, ha szükséges ki kellene jelölni az új feladatokat.  
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Polgármesteri Kabinet 
A Polgármesteri Kabinet 5 főből áll. A kommunikációs központ vezetőjéből, a protokoll referensből és egy titkárnőből. A kommunikációs koordinátori állás betöltése folyamatban, a társadalmi kapcsolatokért felelős referens április 1-el állt munkába. A Kabinet 2014 őszétől került felállításra és állt fokozatosan munkába.  A kommunikációs központ vezetője nagyon konkrét elképzelésekkel rendelkezik a jövőt illetően, az év végére az egész városra kiterjedő központosított kommunikációt szeretne, ez a források központosítását is jelentené. Ő és a koordinátor részt vesznek a városi ünnepségek megszervezésében, együttműködnek a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel is. A helyi újságot a Kft. adja ki, de nagyon sok cikket a kommunikációs központ vezetője és kolléganője a protokoll referens ír. A protokoll referens egyik legfontosabb feladata a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése ezen belül a testvérvárosokkal történő kapcsolattartás. Jelenleg mind a 11 testvérvárossal élő kapcsolat van. Szeretnék új alapokra helyezni ezeket a kapcsolatokat és célul tűzték ki, hogy az iskolákat bevonják a testvérvárosi kapcsolatok formálásába és rendszeressé tegyék a diákok cserelátogatását egymás országaiban. Ezen kapcsolatok ápolására jelenleg uniós forrás áll rendelkezésre, az erre vonatkozó pályázatot benyújtották és remélik, hogy sikerrel járnak.  A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. tevékenységéből a nemzeti ünnepek ki lettek emelve, ezeket is a protokoll referens készíti elő.  Nemzetiségi Önkormányzatokkal is kapcsolatot tart, és segíti őket különböző programok szervezésében. A protokoll referens ezeken túl a következő feladatokat látja még el: éves eseménynaptár kezelése, beszédek írása, protokoll ajándékok beszerzése, helyi rendezvények szervezése, Polgármesteri Galéria kezelése, honlap gondozás, stb. A Polgármesteri Kabinet feladatai nincsenek pontosan rögzítve. Ebből adódóan néha a beszerzéseknél, a szervezéseknél párhuzamosságok adódnak.   A Polgármester munkáját 3 alpolgármester segíti. A köztük lévő munkamegosztás kialakult, a feladatok kiosztásra kerültek.   Általános alpolgármester 
Feladatait a hatályos Ügyrend nem tartalmazza. Az Általános alpolgármester feladata az ifjúsági-, szociális-, oktatási-, sport-, egészségügyi-, közbiztonsági-, rendfenntartási ügyek felügyelete. Célszerű, ha a polgármester az alpolgármesterek megválasztását követően már az alakuló ülésen tájékoztatja a testületet, hogy ki az általános helyettese és ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítik is, de minden alpolgármesternek a tevékenységére kell, hogy utaljon a megnevezése. Az Általános alpolgármester kapcsolatot tart a Szentendrei Városi Sportegyesülettel. Nagyon fontosnak tartja a fiatalok számára a sportélet megszerettetését, és célja egy önkormányzati amatőr diákolimpia megszervezése. Szeretné a középiskolai diákönkormányzatokkal a kapcsolatot felvenni, mert fontosnak tartja, hogy a célokat a gyerekek határozzák meg, nem pedig felülről irányítva kapják meg azokat.  Szentendre városáról imázs film készítésére is felkérik a fiatalokat. Egy ifjúsági ház kialakítása segítene az ifjúsággal kapcsolatos célok elérésében. 
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A Szentendrei Sportcélú Kft. tevékenységét tekintve (két sportpálya hosszú távú bérletbe való kiadása) nem indokolja hosszabb távon önálló társaságként való megtartását, célszerűnek látszik a V-8 Uszodával való összevonása. Mérlegelendő azonban, a TAO pályázatokon való indulás miatt még egy ideig érdemes-e megtartani a külön társaságot. A Magyar Országgyűlés 2011-ben módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény is változott. Ez lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettségből. Megéri támogatni a sportéletet, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap kedvezményt is kapnak. Sajnos a város sport koncepcióval még nem rendelkezik, de sikerült egy sporttanácsnok megválasztásával a munkát beindítani. Tervezik az egészségügy bevonását is a munkába. Szociális téren a törvény most változott, a lehetőségeket az anyagi források határozzák meg. Jelenleg a civil és az egyházi szervezetek külön végzik a segélyezést, érdemes lenne ezeket összefogva kezelni. E célból a civil szervezetekkel és egyházakkal is folyamatos kapcsolattartásra törekednek. Minden negyedévben szeretnének velük leülni, a problémáikat meghallgatni és folyamatos együttműködést kialakítani. Az összefogás célja, hogy a szociális ellátás, a segélyezés, az egészségügyi és mentálhigiénés ellátás egy helyről szerveződjön, ebből következően hatékonyabb legyen. Egészségügy területén szerencsésnek tartja, hogy a szakorvosi rendelő új építésű, azonban a TVK (teljesítmény volumen korlát) messze nem fedi le az igényeket. A rendelő közel 100.000 ember ellátását szolgálja a környező településeket is figyelembe véve. Jelenleg 8 házi orvos tevékenykedik, még kettőre szükség lenne, őket helyileg Szentendre északi területeire kellene elhelyezni, mivel az összes házi orvosi rendelő a városközpontban működik. A Rendőrkapitánysággal, Katasztrófavédelemmel és a Polgárőrséggel kiemelten jó a kapcsolat, szoros az együttműködés. Az Önkormányzat a költségvetéséből a Rendőrséget és a Tűzoltóságot 3 M Ft-tal, a Polgárőrséget 1,5 M Ft-tal támogatja.  Városfejlesztési alpolgármester 
Feladatait a hatályos Ügyrend nem tartalmazza. Mint elnevezéséből is adódik, a városfejlesztési ügyeinek vitele a legfőbb feladata. Ezt túlnyomórészt a Városfejlesztési Iroda közreműködésével gyakorolja  A Városfejlesztési Iroda egyik feladatának a pályázatok figyelését és a pályázatokon való részvételt tartja. Erre már külön emberrel is rendelkeznek.  Az Irodán keresztül felügyeli a beruházásokat, felújításokat, épület karbantartásokat, forgalomirányítási munkákat. A dolgozókat rendszeresen beszámoltatja a feladatokról. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. divízió vezetőivel jó az együttműködés, ezek ellenőrzését a Hivatal a főmérnökön keresztül látja el, aki láthatóan jelentősen túlterhelt. A beszerzések központosítása viszont egyértelműen a gazdaságosság irányába tett pozitív lépés lenne. Kiemelten fontosnak tartja, hogy az idei évben sikerül a térinformatikai rendszerre pénzt biztosítani, és elérhetővé tenni a város számára. Véleményünk szerint is, ez lehetővé tesz több olyan tartós bevételnövelő intézkedést melyek többszörösen meghaladják az erre fordított kiadásokat.   
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Kulturális alpolgármester 
Feladatait a hatályos Ügyrend nem tartalmazza. Főbb tevékenysége a város kulturális és turisztikai feladataival kapcsolatosak. Legfontosabb célkitűzése Szentendre kulturális imázsának növelése, intenzívebb fellépés annak érdekében, hogy a fővárosban dolgozók ne csak aludni járjanak haza, hanem kapcsolódjanak be az itt zajló kulturális életbe. Nagy lehetőségnek tartja a város életében a Múzeum meglétét, úgy gondolja, hogy széles nemzetközi kapcsolatok kialakítására lesz lehetőség a jövőben. Szinte minden általa felügyelt szervezet élére új vezető kiválasztása van folyamatban. Amint az új vezetők a Múzeum, Könyvtár valamint a Kulturális Kft. élére kinevezésre kerülnek, úgy rendszeres vezetői értekezleten fogják megbeszélni az aktuális teendőket, és kölcsönösen informálódnak az elvégzendő feladatokról. A turizmus területén a minőségi turizmust szeretné növelni.  Szentendre, a fővároshoz való közelsége miatt főleg az egynapos kirándulások célpontja. Több napra kevesen maradnak, nincs is nagyon hol, ugyanis a városnak egy szállodája van 30 körüli férőhellyel. A 90-es évek végén a 2-3 szállodában még 200 körüli férőhely volt, bár a kihasználtság akkor sem volt jó az 5 000 körüli vendégéjszakával. Az egyéb kereskedelmi szálláshelyeken volt 20 000 körüli a vendégéjszakák száma, de ez nem a minőségi turizmus területe. A kultúra és a turisztika területén tervezett változtatások, fejlesztések anyagi vonzatának kimunkálására még nem került sor.  Jegyző 
A Jegyző feladata, hatásköre a hatályos Ügyrend szerint: „A Jegyző a Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért. A Jegyző szakmai hozzáértésével segíti a képviselő-testület, a polgármester munkáját, a bizottságokat, másfelől –mint az államigazgatási hatáskörök gyakorlásának önálló címzettje- az állam megbízásából hatósági jogköröket lát el. 1.1.  A Jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon kívül különösen a következők: a) a Képviselő-testület működésével kapcsolatban: - összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról; - figyelemmel kíséri a testületi és bizottsági előterjesztések, döntés-tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását; - tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület és bizottságai ülésén; - köteles jelezni a képviselő-testületnek, bizottságnak, a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. - gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére. b) a Hivatal működésével kapcsolatban: - a Hivatal belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági jogköröket az V. fejezet 2. pontban meghatározottak szerint ellátja; egyéb, a fejezetben nem szabályozott hatósági jogköröket a szervezeti egységek között felosztja; 
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- előkészíti az éves költségvetési koncepciót és rendelet-tervezetet, a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet, feladata a szabályszerű gazdálkodás biztosítása - a Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a Polgármesternek; - biztosítja a Hivatal ügyrendjében és munkarendjében meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatosságát és zavartalanságát; - kiemelt figyelmet fordít a hivatali apparátus ügyfélfogadási munkájára, az ügyfélbarát ügyintézés követelményeinek betartására, - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét; - gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében; - vezeti a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat; - vezeti a dolgozók továbbképzését; - vezeti, összehangolja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát; - elkészíti és a testület elé terjeszti a Hivatal tevékenységéről és a törvényesség helyzetéről szóló beszámolót; - vezeti a Hivatal gazdálkodási tevékenységét; - gondoskodik az Önkormányzatot és szerveit érintő dokumentumoknak a Pest Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről, - ellenőrzi az Önkormányzat által létrehozott intézmények működését, - döntésre előkészíti a Polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Polgármester ad át; - Biztosítja a lakosság tájékoztatását a Képviselő-testület működéséről, közérdekű döntéseiről, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól, továbbá rendszeres ügyfélfogadást tart, - Szervezi az együttműködést a rendvédelmi és más szervekkel a közrend-közbiztonság fenntartása és javítása érdekében. - Vezetői értekezleteken számon kéri a Hivatal aktuális feladatainak végrehajtását; biztosítja a résztvevők számára az információcserét. - Gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében különösen: - előkészíti az önkormányzat belső ellenőrzésének meghatározására vonatkozó testületi döntéseket, - testületi jóváhagyásra előkészíti az önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét, - fogadja, értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket, előkészíti a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben gondoskodik ezek testületi előterjesztésre történő előkészítéséről, - előkészíti a testületi előterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről. - A Hivatal működésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében működteti a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszert (a továbbiakban: FEUVE) - Gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások, a kockázatelemzés és a kockázati kategóriába sorolás elkészítéséről.  - Biztosítja a választás, népszavazás törvényes és szakszerű lebonyolítását 
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- Vezeti a Helyi Választási Irodát és a Pest Megyei 03. sz. Országos Egyéni Választási Irodát, segíti a Helyi Választási Bizottság munkáját.”  Az újonnan kinevezett Jegyző idén január óta tölti be a jegyzői megbízást, azonban korábbi aljegyzői beosztásából adódóan széleskörű helyismerettel és hivatali tapasztalatokkal rendelkezik. Még most is feladatát képezi a Közigazgatási és Népjóléti Iroda, valamint az Adóiroda vezetése, aminek már nem tud megfelelni. Munkáját a jegyzői kabinetben dolgozó három közvetlen beosztottja a személyügyi referens, a jegyzői kabinetvezető és egy titkárnő segíti. Mivel megbízatása az új testület felállásához köthető, számos olyan feladat jelentkezik, amely az új elképzelések megvalósításához kapcsolódik. A korábbi Jegyzőtől átvett szabályzatok, helyi rendeletek az időmúlásra tekintettel sem tükröznek napi állapotot, és tisztában van azzal, hogy ezeket rövid időn belül újra kell alkotni. Munkájában támaszkodik az Aljegyző személyére, akivel jól tud együttműködni.  Néhány területen vizsgálja a központosítás lehetőségeit, amelyekkel mi is egyetértünk és szorgalmazunk is. Ezek lehetnek: kommunikáció, pénzügy, számvitel, részben jogi terület, ügyfélszolgálat, információ technológia, beszerzés. Tervezi, hogy a kiemeltnek minősített ügyfelekkel (nagy adózók, nagy foglalkoztatók, stb.) külön ügyintéző foglalkozzon a Hivatalon belül. Az ő feladata lenne olyan feltételek kimunkálása is, amelyek a városba vonzanak olyan termelő, szolgáltató kapacitásokat, melyekkel az adóbevételek és a foglalkoztatás növelhető.  Aljegyző 
Az Aljegyző feladata az Ügyrend szerint: „Az Aljegyző ellátja a Jegyző által meghatározott feladatokat. A Jegyző tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén az Aljegyzőt a Jegyző jogosultságai illetik meg. Kivétel: személyzeti ügyekben csak külön felhatalmazás alapján járhat el.” 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 29/2014. (XI. 14.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerint az Aljegyző feladata a hatósági osztályok felügyelete, azonban ő továbbra is a Jogi Irodát vezeti.  
A Jogi Iroda vezetése mellett közbeszerzési referensi feladatokat is ellát, az összes közbeszerzésben közreműködik, azt akár a Hivatalban, akár a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-nél, akár a többi költségvetési szervnél, gazdasági társaságnál kell lefolytatni.  
Osztálya működéséhez köthetők a város szerződéseinek nagy része, számos olyan nagy volumenű ügy előkészítése, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a Szentendre életében. További feladatai még minden előterjesztés, rendeletalkotás átnézése, szerződések szerkesztése, más szerződések felülvizsgálata a Közgazdasági Irodával együttműködve, véleményezés, ellenjegyzés, szerződések nyilvántartása. Az aljegyző pontos feladatlistája most van kialakítás alatt. Sok éves hivatali tapasztalatára és főleg korábbi ismereteire bátran lehet támaszkodni a jövőt illetően. Javasoljuk, hogy az Aljegyző kizárólag a Jogi Iroda vezetését lássa el, és a Jogi Iroda a jövőt illetően központi szerepet töltsön be, úgy a jogi feladatok, mint a közbeszerzési feladatok jogi vonatkozásában.   
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Személyügyi referens 
Feladata a hatályos Ügyrend szerint: „A köztisztviselők, az önkormányzati intézményvezetők közszolgálati jogviszonyával, valamint a munkaszerződés alapján foglalkoztatottak továbbá közfoglalkoztatottak munkaviszonyával kapcsolatos feladatokat, döntésre előkészíti az arra jogosultak részére; A Hivatal képzési és oktatási tervének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.” Városi szinten 223 ember személyi anyagát kezeli, ebből 50 fő közmunkás. Hozzá tartoznak a hivatal köztisztviselőin kívül az intézményvezetők is, valamint a közfoglalkoztatottak. Leterheltsége átlag feletti.  A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott közszolgálati egyéni teljesítményértékelés (továbbiakban: TÉR) elektronikus formában történik, közös módszertani alapokon nyugvó, egységes és integrált közszolgálati informatikai rendszer segítségével. TÉR rendszert a hivatal összes dolgozója tekintetében ő használja, holott a feladatokat az  Irodavezetők között ki lehetett volna osztani, és határidőre számon kérni, de elmondása szerint igen nehéz dolog ezt határidőre megkapni a vezetőktől. Visszautalva az irodavezetők részére tartandó középvezetői értekezletre, ez is könnyedén megoldható lenne, mivel a középvezetői értekezleten a kiosztott feladatot a jegyzőkönyvben rögzíteni kellene és határidő megjelölésével számon kérni. A személyügyi referens szervezi az éves továbbképzéseket, valamint a közigazgatási alap és szakvizsgákat is. Ennek keretében a középfokú végzettségűeknek 64, a felsőfokú végzettségűeknek 128 kreditpontot kell 4 év alatt megszerezni. A köztisztviselők juttatásait a Közszolgálati szabályzat tartalmazza. Karácsonykor volt jutalom, de a teljesítményértékelések esetén a jó munkateljesítményhez nem kötődik semmilyen anyagi elismerési lehetőség, ezért valószínűleg az értékelés is csak formális, kötelező feladat teljesítése. Illetménykiegészítés középfokú végzettségűeknél 10 %, felsőfokú végzettségűeknél 30 %. Ezen felül vezetői pótlék is van. Cafetéria keret évi 200 000 Ft, védőszemüveg használatára két évenként 9.000 Ft juttatást biztosítanak. Ezeken kívül van még a gyerekek után járó családalapítási támogatás, hűségjutalom és temetési segély. Tervezik a családalapítási támogatást az örökbe fogadott gyerekekre is kiterjeszteni. Általános problémaként fogalmazható meg – de ez országosan így van – hogy a középfokú végzettségűeknél a bértábla csak a minimálbér fizetését teszi lehetővé.   
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Jegyzői kabinetvezető 
Feladata a hatályos Ügyrend szerint: „Közvetlenül segíti a Jegyző (Aljegyző) hivatalvezetői feladatainak ellátását. A Jegyző munkáját segítve, a kimenő levelezések, hatósági ügyekben készült felterjesztések, szerződések ellenőrzése, szükség esetén levelezés előkészítése aláírásra. Ellenőrzi a hatósági munka törvényességi szempontokból történő ellátását. A Jegyző és az Aljegyző munkamegosztása alapján felügyeli az Irodák szakmai munkáját, valamint a több szervezeti egységet is érintő ügyekben koordinálja a feladat végrehajtását, illetve az Irodák tevékenységét. Részt vesz az állampolgári panaszok kivizsgálásában, a bejelentésekre történő válaszadás előkészítésében, a képviselői kérések Hivatalon belüli elintézésében. További feladata a Jegyzői, Polgármesteri, Alpolgármesteri fogadóórán felvett feljegyzések kezelése, továbbításuk intézkedésre az illetékes ügyintézők felé.” Feladata többrétű, egyrészt a több Irodát érintő feladatok megszervezése, azaz egy koordináló tevékenység, szűrés az elkészült válaszleveleket illetően, problémásabb feladatok (rendőrség, ombudsman) megoldása. A két, gyakorlatilag vezető nélküli szervezetben a Közigazgatási és Népjóléti Iroda valamint az Adóiroda esetében ő írja alá a határozatokat a Jegyző helyett. A Zöldreferens saját maga kiadmányoz, anyakönyvi, birtokvédelmi és állattartási ügyekben a Jegyző ír alá.  Új feladatként kapta meg a belső ellenőrzési ügyekkel megbízott céggel a kapcsolattartást. Ezen kívül a Jegyző által e-mailen történő feladat kiosztásból ő is kap egy másolatot, és ez alapján ő tartja nyilván és ellenőrzi a határidőre történő elvégzését a feladatnak. Ő intézi a bank automata telepítések, postai ablakok nyitásának önkormányzati feladatait. Jövőbeni céljaként határozta meg, hogy Jegyző úr javaslata alapján szeretnék újra a törvényességi ellenőrzést működtetni.  Összegezve: Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározta a Szentendrei Közös Hivatal hivatali struktúráját. A felső vezetés kialakította a munkamegosztást a Polgármester és az Alpolgármesterek között. A Polgármesteri Kabinethez telepített feladatok segítik a Polgármester munkáját, formálják a város imázsát és illeszkednek a stratégia második fő pontjában megfogalmazott célokhoz. A heti felsővezetői értekezletek jól betöltik szerepüket, és a munkánk során már kialakult középvezetői értekezletek megtartásai is fontosak. Itt az Irodák számára történő elvárások, feladatok meghatározásra kerülhetnek, és jó munkakapcsolat alakulhat ki a Polgármester, a Jegyző és az Irodavezetők között, megtörténik egymás kölcsönös informálása az új célok megismertetése és a feladatok számonkérése.  Jegyző még mindig betölt Irodavezető funkciót is, ezt sürgősen meg kell szüntetni. Az Aljegyzőt nem a hatósági feladatok felügyeletével, hanem a Jogi Iroda további vezetésével és fejlesztésével kell megbízni a jövőt illetően. Értékes közbeszerzési szakértelmét a központosított közbeszerzések lefolytatásában is kamatoztatni kell. Fontos lenne, hogy a csúcsvezetői értekezleten az Aljegyző is részt vegyen. A Jogi iroda fejlesztésének lehetőségeit a Irodával készült interjú során ismertetjük. A Jegyzői kabinet jól ellátja feladatát, azonban leterheltsége átlag feletti. 
Javaslat: A felsővezetői értekezleten az Aljegyző is vegyen rendszeresen részt, hogy mindig tájékozott legyen a felsővezetői elképzelésekről. A kialakult gyakorlatnak megfelelően legyenek rendszeres középvezetői értekezletek, a Polgármester vagy a Jegyző vezetésével. Az értekezleten az Aljegyző a Kommunikációs központ vezető valamint az Irodavezetők 
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vegyenek részt. Biztosítani kell a rendszeres feladatkiosztást és számonkérést a felső vezetés irányából a középvezetés felé.  Közigazgatási és Népjóléti Iroda 
Feladata a hatályos Ügyrend szerint: „Az Iroda szervezeti felépítése: a) Irodavezető b) Népjóléti Csoport c) Ügyfélszolgálati és Hatósági Csoport d) Közterület-felügyelet  b) Népjóléti Csoport A csoport alapvetően önkormányzati hatósági tevékenységet végez: a népjóléti igazgatás területén a jogszabályok által a Képviselő-testület, valamint a Polgármester hatáskörébe utalt feladatok előkészítését, végrehajtását. Feladata továbbá a gyermek- és ifjúságvédelem területén a Képviselő-testület, illetve a Jegyző hatáskörébe utalt feladatok előkészítése és végrehajtása. A népjóléti igazgatás keretében, a Polgármesterre átruházott hatáskörök tekintetében: - az átmeneti segély; - a fűtési támogatás; - a szociális otthoni beutalás; - a temetési segély; - a köztemetés; - a gyermekintézmények térítési díjának átvállalása; - a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  megállapításának, folyósításának megszüntetésének előkészítésével foglalkozik. A Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; - óvodáztatási támogatás; - aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás; rendszeres szociális segély); - a méltányossági közgyógyellátás - lakásfenntartási támogatás megállapításának, folyósításának, megszüntetésének előkészítésével foglalkozik, továbbá - előkészíti a közfoglalkoztatási tervet. 
 c) Hatósági Csoport A Jegyző által átruházott hatáskörben feladata: - a birtokvédelemmel; - a lakáscélú állami támogatásokkal, valamint a kapcsolódó szociálpolitikai támogatásról szóló igazolás kiadásával; - állattartási és állatvédelmi ügyekkel; - marhalevél kiadásával; - veszélyes ebbé nyilvánítással; - hirdetmények kezelésével; - talált tárgyakkal; - a kereskedelemmel, a vendéglátással, működési engedélyekkel, telephely-engedélyekkel; - népesség-nyilvántartással; - hagyatéki ügyekkel; 
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- anyakönyvi igazolással; - általános tájékoztatási és iratáttétellel; - az egészségügyi igazgatás területével kapcsolatos feladatok ellátása.  Polgármesteri hatáskörben eljárva feladata: - a külföldiek ingatlanszerzésével; - bérbeadói jogokkal; - állattartással; - az egészségügyi igazgatás területével kapcsolatos ügyek ellátása.” A hatályos Ügyrendben található egyes feladatok jogszabály változás következtében átrendeződtek, illetve átneveződtek. Jelenleg a Közigazgatási és Népjóléti Iroda 2 csoportból áll: a Hatósági csoportból és a Közterület-felügyeletből. A Hatósági csoport létszáma jelenleg 8,5 fő A Hatósági Csoportnak jelenleg nincs vezetője, ahogy Irodavezetője sem. A kiadmányozást részben a Jegyző, részben a Jegyzői kabinet vezetője gyakorolja. Mint tudjuk az Ügyrendben található felsorolás ma már nem aktuális, a népjóléti feladatok változtak, a külföldiek ingatlanszerzésére és a marhalevél kiadására vonatkozó szabályozás is változott. A Jegyzői kabinet vezetője a Közigazgatási és Népjóléti Iroda Hatósági csoportjának esetében írja alá a határozatokat a Jegyző helyett. A Zöldreferens saját maga kiadmányoz, anyakönyvi, birtokvédelmi és állattartási ügyekben a Jegyző ír alá. Véleményünk szerint az Iroda jelenlegi felépítése jó, de a jövőben a Hatósági és a Közterület-felügyeleti Csoport mellett az Adócsoportnak is itt kellene helyet kapnia.   Közterület-felügyeleti csoport A hatályos Ügyrend szerinti feladata: „- a közterületek állapotának és rendjének ellenőrzése; - szabálysértés esetén – ha hatáskörébe tartozik – intézkedés megtétele; - a közterület-használati engedélyek érvényességének ellenőrzése; - belterületi forgalmi rend ellenőrzése, - térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok.”  A csoport létszáma 7,5 fő jelenleg. Ebből 1 üres álláshellyel rendelkeznek, valamint 1 fő közfoglalkoztatott is itt végez munkát. A csoporthoz tartozik a közterület-használati koordinátor is, aki a közterület-használati engedélyek kiadását végzi.  Az engedélyek kiadását az ügyfelek kezdeményezik, 4 oldalas formanyomtatványon, amely a honlapról letölthető. Most van módosítás alatt. Lakosságnak konténer elhelyezése 24 órára ingyenes. Akinek 5 EFt vagy e feletti köztartozása van nem kaphat semmilyen engedélyt. Engedély típusok:  - árubemutatás    - kerthelységek bérlete ( ez a legjelentősebb)    - 2013-tól cégtáblák, cégérek engedélyezése (városképi engedélyezés)    - rendezvények (kulturális, idegenforgalmi, ünnepi, stb.)    - behajtási engedélyek    - filmforgatás engedélyezése 
A filmforgatást a Kormányhivatalban kell kezdeményezni és ők továbbítják a kérést az Önkormányzatnak. Az ellenértéket az Önkormányzat kapja. 
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Sok esetben az érdekeltek nem tudják hova kell fordulni a kérvényükkel és nincsenek tisztában az ügymenettel sem. Például a kerthelységek engedélyeinél sok esetben a főépítész elé kell vinni az ügyet. Az ügyfélszolgálat ezekre a kérdésekre nem tud önállóan válaszolni. Egyes szervezetek (Művészeti Tanács, - jelenleg már Lokálpatrióta Tanács -, TDM tagok, Kulturális Kft., stb.) kedvezmények adását kezdeményezhetik. A tapasztalatok szerint a kedvezmények adásának nincs rögzített objektív szabályrendszere, teljesen szubjektív alapon történik és a számosságuk is túl nagy. Az engedélyek kiadásának menetét, a kedvezmények körét célszerű lenne áttekinteni és újra szabályozni.  Jelenleg 3 képzett közterület-felügyelővel rendelkeznek. Munkavégzésüket a Közterület-felügyelők munkavégzéséről szóló 7/2013. (VIII. 5.) jegyzői utasítás szabályozza. Jogkörük az igazoltatás, testi kényszer alkalmazása, gumibot, bilincs, gázspray használata. A közterület-felügyelők digitális fényképezőgéppel felszereltek, valamint a jogszabályban előírt formaruhát is biztosították számukra. Erre vonatkozóan hatályban van a 8/2013. (VIII. 5.) jegyzői utasítás a Közterület-felügyelők egyenruházati ellátásáról. A Közterület-felügyelőknek átadott eszközök használatáról és tárolásáról a 6/2014. (II. 21.) számú jegyzői utasítás rendelkezik. Szabálysértési és közigazgatási bírság tömbök szigorú számadású nyomtatványok, névre szólóak, a felhasznált lapok ügyirathoz csatlakoznak. A szabálysértési bírságokat külön alszámlán kezelik, innen továbbítják a központi költségvetésbe. A közigazgatási bírságot az önkormányzati nagy számlára fizetik, de végül ezt is az állami költségvetésbe továbbítják.  A rendőrséggel szorosan együttműködnek, napi kapcsolatot tartanak, a rendőrség szakmai felügyeletet végez. Intézkedés csak párban történhet. Gépkocsik szabálysértésénél az eljárás alatt a fényképeket és a jelentést csak az ügyiratszámot használva kezelik, és csak a bírság kiszabása után kérik le a gépkocsi adatait. Az Adóirodán van hozzáférés a központi gépkocsi adatbázishoz. Adóirodától megkért adatok dokumentálásra kerülnek, ki milyen adatot kért le, ezt az adó csoport ügyintézője igazolja. Saját iktatással rendelkezik a csoport. Térfigyelő rendszer használatát a Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetésével kapcsolatos Adatvédelmi Szabályzatról szóló 13/2013. (VIII. 30.) számú jegyzői utasítás szabályozza.  A városban térfigyelő rendszer működik, 32 kamera van a belvárosban, valamint a lakótelepen elhelyezve. Legfontosabb cél a megelőzés. Polgárőröket is bevonnak a munkába. Nyári hétvégén a munkát egy szabadidős rendőr is segíti, akinek a bérét az Önkormányzat fizeti, ilyenkor egy közterület-felügyelő is rendelkezésre áll. A csoport élén egy jól felkészült, munkáját teljes odaadással végző csoportvezető áll, aki mindent megtesz a csoport jó színvonalú működtetése érdekében.  Összegzés: Közigazgatási és Népjóléti Iroda jelenleg működő 2 csoportja a Hatósági csoport és a Közterület-felügyeleti csoportja mellé 3. csoportként az Adócsoportot kellene beintegrálni, önálló irodaként történő működtetése nem célszerű, elég, ha egy önálló csoportvezető koordinálja a munkát az Iroda keretein belül. Az Iroda élére az irodavezetői megbízást mielőbb meg kell tenni. A köznevelési referens 0,5 státuszú állását teljes 
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munkaidős állássá kell átalakítani, mivel a referens munkájára szükség van a Kulturális Alpolgármester feladat ellátásának támogatásához is.  
Javaslat: Irodavezető mielőbbi kinevezése, Adóiroda önálló irodaként történő működtetésének megszüntetése, adócsoportként a Közigazgatási és Népjóléti Irodához csatolása. 
 Önkormányzati és Szervezési Iroda  Szervezési csoport  Szervezési Csoport feladatai a hatályos Ügyrend szerint: „- országgyűlési képviselő-, helyi önkormányzati képviselő-, Európai Uniós Parlamenti képviselő-, polgármester-, települési nemzetiségi önkormányzati, országos nemzetiségi önkormányzati választások, országos és helyi népszavazás, időközi választás a Jegyző irányítása mellett történő jogi és szervezési feladatainak ellátása, a választáshoz kapcsolódó törvények, rendeletek előírásai alapján; - bírósági ülnök választásával összefüggő feladatok ellátása; - a Képviselő-testület és bizottságai, a képviselők, a tisztségviselők, a tanácsnokok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése, a kapcsolódó adminisztrációs, ügyviteli, nyilvántartási, előkészítési és szervezési feladatainak, valamint törvényességi ellenőrzés ellátása; - a Képviselő-testület munkatervének elkészítése az irodák, referensek jelentései alapján - a Képviselő-testület, bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek elkészítése, - a Képviselő-testület és bizottságok által hozott határozatok nyilvántartása, - a Képviselő-testület által hozott rendeletek nyilvántartása, - Képviselő-testület által hozott rendeletek, jegyzőkönyvek, megküldése a Pest Megyei Kormányhivatalnak, - a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztés elkészítése az irodák jelentései alapján, - testületi anyagok archiválása, - fórumok, közmeghallgatások előkészítési és szervezési feladatainak ellátása, jegyzőkönyveinek elkészítése, - közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében; - a Hivatal belső szabályzatainak, valamint a polgármesteri és jegyzői utasításoknak a folyamatos figyelemmel kísérése, a nyilvántartás (Dokumentumok felelősségi mátrixa) aktualizálása; - az Ügyfélszolgálati Irodán működő Zöld számra érkezett állampolgári bejelentések, javaslatok és panaszok lehallgatása és ezekről feljegyzés készítése, - a közérdekű adatok aktualizálása, nyilvánosságának biztosítása - előkészíti a Polgármester részére a címerhasználattal és a „Szentendre” névhasználattal kapcsolatos határozatokat; - a Hivatal irodaszer szükségletének beszerzése; - a költségvetési koncepció elkészítéséhez kapcsolódó feladatkörébe tartozó adatszolgáltatás; - a bélyegző nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása.” 
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A hatályos Ügyrendben található egyes feladatok időközben módosultak.  A Szervezési csoport létszáma 5 fő.  A csoport készíti elő a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket, a Polgármester által a Jegyző számára adott információk alapján. 2 fő a Bizottságokkal, 1 fő a Testülettel foglalkozik. A Testülettel foglalkozó munkatárs és az irodavezető közösen kezelik a társult település Pilisszentlászló ilyen típusú ügyeit is. Az önkormányzati bizottsági ülések mindig hétfőn, kedden, szerdán zajlanak le, utolsóként mindig a Jogi Bizottság tárgyalja meg az összes előterjesztést. A bizottságoknak nincs saját ügyrendje. A szervezési ügyintéző a fő tevékenysége mellett részben ellátja a hiányzó gondnoki teendőket a beszerzés területén. A képviselő-testület – július és augusztus hónap kivételével – havonta tart ülést, minden hónap második, indokolt esetben (pl.: munkaszüneti napok, egyéb rendkívüli események miatt) harmadik csütörtöki napján 15.00 órai kezdettel, de azt a Polgármester – indokolt esetben – 9.00 órai kezdettel is összehívhatja. Rendkívüli ülés csütörtöki naptól eltérő napon is összehívható.  Amennyiben a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását az ülés napján nem tudja befejezni – a már elfogadott napirendi pontokkal – kivételes esetben, a testület által megállapított későbbi időpontban is folytatható a testületi ülés, melyről egyszerű többségi döntés szükséges.  A képviselő-testület összehívását a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője, valamint népi kezdeményezés alapján Szentendre város polgárai is indítványozhatják. Rendkívüli ülés tartható, ha azt a feladatellátás, hatáskör-gyakorlás megkívánja, vagy más, időközben felmerülő ok azt szükségessé teszi. Az irodavezető tájékoztatása szerint minden iroda maga készíti el az előterjesztéseit, a rendelet-tervezeteket is. Az Iroda túlterhelt, mivel Pilisszentlászló testületi üléseinek elkészítését is ők végzik, azonban a feladat úgy került átadásra az Iroda számára, hogy ahhoz létszámot nem kaptak. Az ügyintézők között az előkészítési teendők fel vannak osztva, van aki a bizottságok üléseinek előkészítését, és az ülések jegyzőkönyvezését végzi, van aki a testületi ülését. Két jegyzőkönyvvezetővel is rendelkezik az Iroda. Ezen kívül a 7 kisebbségi önkormányzat üléseinek megszervezését is ők látják el. Az irodavezető úgy látja, a nemzetiségi önkormányzatok több törődést igényelnének, de a jelenlegi nagy leterheltség miatt ez nem lehetséges. A nemzetiségekkel az együttműködési megállapodás megkötésre került. A bélyegzők nyilvántartása is itt történik. A Hivatal számára szükséges eszközöket háromféleképpen szerzik be. A papír beszerzést az informatikusok végzik, ezt a beszerzést a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tovább számlázza a Hivatal felé. Úgy véljük, hogy mivel az Informatikusok április hónaptól átkerülnek a Hivatalba, a papír beszerzése is átkerül ez által a Hivatalhoz. Ha bútor vagy egyéb tárgy beszerzéséről van szó, azt az egyik szervezési előadó végzi, kisebb beszerzések pedig átkerültek a közgazdasági irodába, mivel az ezzel foglalkozó kolléganő átkerült oda.   A Hivatal bútorai meglehetősen elhanyagolt állapotot tükröznek. A bútorbeszerzéseknél egy típusra, dizájnra, színre kellene ráállni, ezzel elkerülhető lenne, hogy az Irodákban különféle bútorok legyenek. A használhatatlan székeket, bútorokat össze kellene szedni, selejtezésüket el kellene végezni. A jobb állapotú, de piszkos huzatú székeket ki lehetne tisztíttatni. A Városháza a város első háza, annak megjelenésében is sugallnia kell ezt.  
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A számítógépek és telefonok, valamint egyéb eszközök beszerzését is az Informatikusok végzik, ezt a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tovább számlázza. Ezzel köztudottan spórolni nem lehet, mivel az áfával növelt árat tudja csak továbbszámlázni. A csoport véleménye szerint az új összetételű Önkormányzat megalakulása óta nyugodtabb előkészítő munkavégzést tudnak megvalósítani, mind az korábban gyakorlat volt.  Iktató csoport 
Bizonyított tény, hogy minden jól működő hivatal esetében alapvető feladat egy jól működő iktatási rendszer alkalmazása, ezért kiinduló pontként vizsgáltuk a Hivatal iktatásának rendszerét. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza az iktatás menetét. A Hivatal az AC Soft által készített IRMA nevezetű iktató programot használja 2013. januárjától.  Az AC Soft Kft által honlapon közöltek szerint”az IRMA Ügyiratkezelő Rendszer a mindenkori ügyirat kezelési, irattározási szabályoknak megfelelő, az elektronikus dokumentumkezelést teljes körűen támogató megoldás, amely kimagasló biztonságot nyújt az iratkezelésben és az archiválásban. Kiküszöböli a hibaforrásokat, és megteremti a papírmentes iroda alapjait. Rendelkezik a 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM rendelet követelményeinek teljesítéséről szóló, Certop által 02-T7872/2006-03598 regisztrációs számon kibocsátott tanúsítvánnyal, mely szerint kibővített formában is eleget tesz a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeknek.”  A tanúsítványt, az informatikusok tárolják. 2014. július 1-jén lépett hatályba az 27/2014 (IV.18.) KIM rendelet, mely a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeket írja elő. Az intézkedés nemcsak a közigazgatást, de az elektronikus iktató- és dokumentumkezelő rendszerek beszállítóit is jelentősen érinti. Az AC Soft a jelenlegi tanúsítvány határidejének lejárta után (2016.) köteles az új tanúsítványt beszerezni. Szentendre Város Jegyzőjének 1/2015. (I.9.) számú utasítása rendelkezik a Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról. A szabályzat hatályba lépésének kelte 2015. január 9. Az egyetértési jog megkérése a szabályzatra a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltár vezetőjétől, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjétől folyamatban van. A program az építési hatóság által használt ÉTDR rendszerrel elvben kompatibilis, de használni ilyen formában nem tudják. A két rendszert nem merik összekapcsolni, ezért az ÉTDR-en beküldött anyagokat az Építéshatósági Iroda kinyomtatja, és a kinyomtatott papír alapú anyagot küldik meg iktatásra. Az iratokat naponta hozzák el a Postáról és az Ügyfélszolgálati Irodáról. Ezen kívül az ügyfelek által leadott, az e-mailen érkezett és kinyomtatott leveleket is átveszik. Érkeztetéskor sorszámot nem használnak. Polgármesternek csak a névre szóló postát adják be, a Jegyző kapja a többit. Számlákat se nem érkeztetik, se nem iktatják, de egy füzetbe beírják. A Polgármester és a Jegyző által kiszignált leveleket iktatják. Ha van előzmény, vagy ha hatósági ügy, akkor az ügyintéző nevére iktatnak, ha nincs, akkor az Irodavezetők szignálják naponta az Iktató helyiségében a leveleket. Ez a gyakorlat jó, mert nem kerülhet ki iktatás nélkül levél. 
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A program nem felhasználóbarát. Napközben nem tudnak nyomtatni úgynevezett ügyintézői átadó füzetet, amelyben minden ügyintéző iktatószámra dokumentáltan átveszi a részére aznap iktatott ügyiratokat, azaz fizikailag senki nem tudja bizonyítani, hogy az ügyirat hozzá került, ez csak a programban lévő nyilvántartásból derül ki. Ebből még eddig nem volt gond, de ha érzékelik, hogy hanyagabb ügyintézővel van dolguk, akkor kézzel írott füzetben vetetik át az ügyintézőkkel az ügyiratokat.  Minden ügyintéző rálát a programra. Alszámra már az ügyintézők iktatnak. Mindenki csak a saját ügyiratára, vagy az általa helyettesített ügyintéző ügyiratára tud alszámot iktatni. Határidő nyilvántartást mindenki maga kezeli, a programból csak nagyon bonyolultan kérdezhető le. Ez nem jó gyakorlat, mivel az ügyintéző leterheltségétől függ, hogy mikor van ideje a határidős ügyiratokkal foglalkozni, így minden további nélkül történhet határidőcsúszás, amely bizonyos esetekben jogkövetkezményekkel is járhat. 2014-ben a hivatalban 30.549 főszámra iktatott és 60.163 alszámra iktatott ügyiratot kezeltek. Irattári jeleket az iktató adja, de az ügyintézőknek joguk van megváltoztatni.  A Hivatalban központi irattár, pince, tároló és kézi irattár is megtalálható. Selejtezés utoljára 2010-2011 évben volt. Az irattárak telve vannak ügyiratokkal, számos olyan selejtezhető ügyirattal is, amely még az idő közben járáshoz került feladatok előzményi ügyiratai, és a selejtezési határidő már letelt, azaz megsemmisíthetők lennének. A túlzsúfoltság miatt az elintézett ügyiratokat az Iktató nem tudja átvenni, azok az Irodákban tárolódnak, és csak az ügyintézők precizitásán múlik, hogy mennyire figyelnek arra, hogy azokat maradéktalanul megőrizzék. A levéltár felé leadandó iratokat a levéltár nem tudja átvenni, mivel szabad helye nincs, ezért ezeket is a Hivatal irattárában őrzik. Kimenő leveleket az Irodák postázzák, azokkal gond nincs, listát a kimenő levelekről a Posta készíti el. Havi statisztika a programból nem készíthető el, és ez probléma. Nagyon fontos vezetői információt tartalmazna a havonta kimutatott ügyiratforgalmi statisztika, mivel ebből látható a határidőben elintézett ügyiratok és a határidőn túli hátralékos ügyiratok száma. Önkadó program automatikusan kapcsolódik IRMA programhoz. Van borítékoló gép is, amely a nagyszámú postázást könnyíti meg, de az Adócsoporttól is súlyos panaszokkal szembesültünk a program felhasználását illetően.  A csoport létszáma: 1 fő köztisztviselő, nagy tapasztalattal és hozzáértéssel rendelkező személy, 1 fő megbízásos jogviszonyban álló személy, 1 fő közcélú munkás. Összehasonlításképpen: Budapest V. kerülete hasonló nagyságrendű lakosságszámmal és ügyiratforgalommal rendelkezik, mint Szentendre és itt 7 fő foglalkozik iktatási és irattározási feladatokkal.   Összegezve:  
1./A Szervezési csoport jó színvonalon képes ellátni a Testülettel és bizottságokkal kapcsolatos feladatokat.  
2./A Hivatalban az iktatási és irattározási feladatok ellátása nem teljes körű, véleményünk szerint a program nem alkalmas arra, hogy a jogszabály által megkövetelt feltételeket 
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maradéktalanul teljesítse. Javasoljuk az alkalmazott szoftver tovább fejlesztését, vagy ha ez nem lehetséges, új szoftver alkalmazását.  Javaslat: Újra kell gondolni az iktatás rendszerét, és biztosítani kell, hogy a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint „A közfeladatot ellátó szerv adottságainak és igényeinek megfelelően az iratkezelést központilag, egyetlen szervezeti egység feladataként,” szervezzék meg, mivel a Hivatal nagysága ezt indokolja. Ez azért is fontos, hogy ne az ügyintézőktől vegyék el az időt adminisztratív feladatok. A csoport működését át kell szervezni, mert a jelenlegi rendszer nagy kockázatokat hordoz. Meg kell rendelni külsős cégtől az ügyiratok selejtezését, hogy helyet nyerjenek az Irodákban felhalmozott ügyiratoknak. Megoldást kell találni a havi vezetői információt biztosító hátralék kimutatásra. A programból kinyomtatva biztosítani kell az ügyintézői átadó füzetet, amelyben minden ügyintéző iktatószámra dokumentáltan átveszi a részére aznap iktatott ügyiratokat.   Adóiroda 
Feladata és felépítése a hatályos ügyrend szerint: „a) Adó végrehajtási és Adóellenőrzési Csoport b) Adóügyi Csoport Adó végrehajtási és Adóellenőrzési Csoport A Képviselő-testület által meghatározott helyi adók beszedésének kivitelezése, bevallások ellenőrzése. Adóügyi Csoport A Képviselő-testület által meghatározott helyi adók kivetésének és beszedésének kivitelezése. Ezen belül speciális feladatként ellátja az elkobzott, illetve talált tárgyak értékesítését, árverezését. Az adóügyi feladatok a következők: - helyi adók nyilvántartása, kezelése, beszedése; - gépjármű súlyadó nyilvántartása, kezelése, beszedése; - idegen helyről kimutatott tartozások beszedése; - adó- és értékbizonyítványok elkészítése; - adóigazolások kiadása; - a lejárt követelések átadása a jogi képviselőknek.”  Jelenleg az iroda nem különül el csoportokra.  Az Adóiroda létszámkerete 10 fő, amely a város létszámához viszonyítottan nagyon kevés. A hasonló nagyságrendű V. kerületi önkormányzatnál ezt a feladatot 14 fő látja el úgy, hogy az iktatási és irattározási feladatok nagy részét a központi iktató végzi.  Leterheltségük óriási, 3 fő külső szervektől érkező adóbehajtással foglalkozik, ketten csak önkormányzati adókat hajtanak be. Csúcsidőben 32 000 levelet borítékolnak be. Ilyenkor a nyomtatási lehetőség is szűk keresztmetszetnek bizonyul. A méltányossági kérelmekkel való foglalkozás sok időt vesz igénybe. Az önkormányzat kintlévősége 2014. végén 421 M Ft felett van, ami a költségvetéshez viszonyítva is nagy összeg. Ennek 50%-a régi halmozódott hátralék, 50%-a 2014 év folyamán keletkezett. Ebből viszonylag könnyen jelentős összeget be lehetne hajtani, ha a végrehajtás szervezettsége jobb volna, jutna rá nagyobb kapacitás és a dolgozók érdekeltté lennének 
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téve a behajtásban. Különösen koncentrálni kellene az iparűzési adóra, az építmény adóra és a gépjármű adóra, melyek a hátralékok több mint 75%-át teszik ki. A sikeres behajtás mértékét az iroda szakembereivel egyetértésben több mint 50%-osra becsüljük, ami több mint 200 M Ft bevételt jelentene az Önkormányzat számára.  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a szerint: „ a helyi önkormányzat az ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének elősegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és illetéktartozásból az önkormányzatokat megillető bevétel terhére rendeletében szabályozhatja az anyagi érdekeltség feltételeit. Az érdekeltségi célú juttatásból az adó- és az illetékhatáskör címzettjei, továbbá a polgármesteri (főpolgármesteri), valamint a megyei önkormányzati hivatal adó- vagy illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselői részesülhetnek.” Mindez azt jelenti, hogy a szabályszerűen beérkezett befizetésekre nem jár adójutalék, csak a feltárt és behajtott adóbefizetések képezik a jutalék alapját. Egy ilyen ösztönző bevezetése képes nagymértékben növelni az adóbevételeket.  Adóvégrehajtás hatékonyságának növelésével és célfeladatok kitűzésével, igen  kis ráfordítással növelhetők a bevételek, arról nem beszélve, hogy az eddig meg nem fizetett, újonnan feltárt adóalap adója 5 évre visszamenőleg behajtható, és az így behajtott vagy felderített adó a következő években automatikusan növeli az adóbevételeket. A Hivatal által kiszabott, adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos hivatalon belüli eljárási rendről a 37/2013. (XII. 30.) számú jegyzői utasítás rendelkezik, az adók módjára végrehajtandó más köztartozások végrehajtásának folyamatáról pedig a 38/2013. (XII. 30.) számú jegyzői utasítás rendelkezik. Sok esetben a központilag megkapott adatok sem használhatók fel az ellenőrzésre, mert a társasházak esetén sok ház nem alakult társasházzá, osztatlan közös tulajdon maradt. Ezek esetében az egyes tulajdonok azonosítása nehézségekbe ütközik. A Közigazgatási és Népjóléti Iroda jelenleg működő két csoportja a Hatósági csoport és a Közterület-felügyeleti csoport mellé harmadik csoportként az adócsoportot kellene beintegrálni. Önálló irodaként történő működtetése nem célszerű, elég ha egy önálló csoportvezető koordinálja a munkát az Iroda keretein belül.  Összegzés: a jelenlegi létszámmal az adóbehajtási feladatok nem biztosíthatók megfelelő hatékonysággal, mivel a sok más adóügyi feladat mellett a behajtásra már nem jut elegendő idő. Nagyon jó lenne, ha az érdekeltségi rendszert a Képviselő-testület működtetné, mivel ez ösztönzően tud hatni az Iroda munkatársaira. Az adóbehajtási feladatokra tervet kell készíteni, melyet minden hónapban előre a Jegyzőnek be kell nyújtani. Ebben a város utcáit körzetekre kell felosztani, egy-egy körzet teljes körű átnézését határidőre ki kell jelölni. Ilyenkor a Földhivatali nyilvántartás mellett végig kell nézni az ingatlanokat, az adót meg nem fizetőket tényleges ellenőrizni kell. Ezek után mód nyílik arra is, hogy a korábbi bevallásokat is átvizsgálják, ugyanis gyakori, hogy a bevallott és a tényleges állapot, már ránézésre is eltér, és ekkor az ilyen ingatlant is ellenőrzés alá vonják.  
Javaslat: Éves tervet kellene készíteni az adóbehajtásra (a város utcák szerinti felosztása tömbönként) és az ellenőrzés során nem csak a nem fizetőket kell felderíteni, hanem a korábbi bevallásokat össze kell vetni a tényleges állapotokkal.  A Képviselő-testületnek rendeletet kellene alkotnia az adóérdekeltségi jutalékról.  Adóiroda önálló irodaként történő működtetésének megszüntetése, Adócsoportként a Közigazgatási és Népjóléti Irodához csatolása.  
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Építéshatósági Iroda 
Feladata a hatályos ügyrend szerint: „Az iroda munkáját az irodavezető koordinálja. Ellátja a Jegyző I. fokú építésügyi hatósági jogkörét Szentendre, Budakalász, Pomáz, Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt, Csobánka, Leányfalu, Dunabogdány, Szigetmonostor, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Visegrád közigazgatási területén: - az elvi építési, az építési, a bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyekben, valamint a kiszolgáló út céljára történő lejegyzés a telekalakítások engedélyezése tárgyában. - Szakhatóságként közreműködik a jogszabályban meghatározott esetekben, melynek során csak azt vizsgálja, hogy a létesítmény elhelyezése és megépítése megfelel-e a szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek és a helyi építési szabályzatnak. - Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági állásfoglalást igénylő esetekben csak az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásának figyelembe vételével rendelkezik. A szakhatóság hozzájárulását, állásfoglalását hivatalból beszerzi. - Jegyzői hatáskörben eljárva intézi a házszám megállapítási ügyeket.  - Az építéshatósági eljárások során jogszabályban előírt kötelező földmérési feladatok ellátása. - Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolt olyan eljárásokban a földmérési tevékenység elvégzése ahol külső földmérő felkérése nem kötelező.”  A hatályos Ügyrendben található egyes feladatok jogszabály változás következtében átrendeződtek.  Az Irodának jelenleg 18 fő státusza van, ebből egy irodavezető és egy ügyviteli alkalmazott, aki jelenleg szerződéssel látja el feladatát. Az Irodához 13 település tartozik, jelenleg 2 státusz betöltetlen, 3-an pedig különböző okok miatt tartósan hiányoznak. ÉTDR rendszert tudják üzemeltetni, de csak úgy tudnak iktatni, ha kinyomtatják a beérkezett kérelmeket és ezt papíralapon leküldik az iktatóba. Alszámra már az iroda ügyintézői iktatnak. Sajnos az IRMA rendszerbe az adatok átkonvertálása nem volt túl sikeres, nagyon nehéz keresni belőle, és sokszor csak úgy lehetséges, ha a tervtárból ők tudnak előzményanyagot keresni.  Nagyon sok időt vesz el a munkájukból, hogy a NAV megkeresésekre 15 napon belül válaszoljanak, amikor a 4 éves beépítési kötelezettséget kell igazolni. A Tervtárat még működtetik, de már az ÉTDR-en érkező kérelmek tervtárazását a Lehner Lajos Tudásközpont központilag kezeli.  Az Iroda az irattári forgalom alapján az ország 10 legleterheltebb irodája közé tartozik. A településképi véleményezési eljárásról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete rendelkezik. A településképi bejelentési eljárásról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2013. (V. 14.) számú önkormányzati rendelet rendelkezik. 2015. I. 1-től nekik kell a KCR rendszert is működtetni. A központi címregiszter kialakításáról a 25/2013. VM rendelet rendelkezik. Lényege, hogy a jelenlegi hatósági nyilvántartásokban az ingatlanok címadatai nem egységesek, a hibás, elavult címek nem alkalmasak az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, a 
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közigazgatási szervek közötti együttműködésre. Ennek a problémának a megoldására alakítják ki a Központi Címregisztert (KCR). Lényege egy egységes, országos, közhiteles, adatbázis geokódok (GPS koordináták) kezelésére is alkalmas központi nyilvántartás. A jegyzők feladata volt 2014. december 15-ig az ellenőrzött adatbázis előállítása, és a központi szerv részére történő visszajuttatása. 2015. január 1-től ez lesz a kiinduló adatforrás. KCR lesz az elsődleges adatbázis, amelyből az ingatlan-nyilvántartás és a lakcímnyilvántartás is címadatot kap. A KCR felállítását követően valamennyi nyilvántartás csak olyan címadatot tartalmazhat, ami a KCR-ben szerepel, és csak a KCR-ben szereplő módon.  A rendszer beindulása után csak a KCR-ben lehet ingatlan címadatot módosítani, a földhivatalok nem módosíthatják az ingatlanok címét, az ilyen irányú kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.  Január elején a tulajdoni lapokon már a KCR-el egyező címek lesznek, a térképi címek – utcanév, házszám – átírása nem automatizálható, azok csak később válnak egyezővé. Mindez a tervek szerint 2016. január 1-re véglegessé válik. A 2015-ben beszerzendő Térinformatikai rendszer használatba vételét, működését nagyon várják az Iroda munkájának megkönnyítése érdekében. Az Építéshatósági Iroda sorsa bizonytalan, egyenlőre nem tudják mikor, de valószínűleg még az idei évben az Iroda átkerül a Kormányhivatalhoz. 
Összegezve: az Iroda, ha nagy erőfeszítések árán is, de képes lépést tartani a rábízott feladatokkal. Mivel hosszútávon valószínűleg nem maradnak az Önkormányzatnál, így az Iroda működésére vonatkozóan nincs konkrét javaslatunk, azonban megfontolást igényel az Iroda 2 álláshelyének átcsoportosítása a Hivatal más területére.  Jogi Iroda 
„Feladata és felépítése a hatályos ügyrend szerint: a) irodavezető b) jogi előadók c) jogi referens Feladatai:  - a szerződéskötések során jogi közreműködés, peres és nem peres eljárások során az Önkormányzat és a Hivatal képviselete,  - a közbeszerzési eljárások lebonyolításának irányítása,  - jogi tárgyú bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése, - jegyzői, polgármesteri és közös utasítások jogi kontrolljának ellátása, - a Hivatal valamennyi irodája feladatának jogi segítése, - az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok jogi feladatait ellátó jogász munkájának felügyelete.” Az Iroda jelenleg 6 főből áll, élén az irodavezető, aki egyben aljegyzői feladatokat is ellát. A hat főből 5 jogász végzettségű, ebből 4 jogász jogi szakvizsgával is rendelkezik, ez azt jelenti, hogy a Bíróságok előtti eljárásokban a képviseletet elláthatják. Egy fő ügyviteli alkalmazott is helyet kapott az Irodában. Mint ismeretes minden Iroda a saját testületi anyagát készíti elő. Így van ez akkor is, ha rendeletet alkotnak, melyet utólagosan kontrollál a Jogi Iroda. Ezen a gyakorlaton változtatni kellene, tehát a helyi rendeleteket a Jogi Irodának kell előkészítenie, az adott szakterület 
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vezetőjével, vagy ügyintézőjével együttműködve. Csak ilyen módon biztosítható az, hogy a helyi rendeletek egységes színvonalúak legyenek a jövőt illetően. A kollégák a szerződéseket szerkesztik, vagy felülvizsgálják, de nem írnak alá. A szerződések ellenjegyzését az Aljegyző teszi meg. Az összes szerződés a hivatal belső hálózatán, a közös felületen elérhető, ezt a  Hivatalban bárki megnézheti. 
Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal szerződéskötései során alkalmazandó eljárásokról a 16/2014. (VI.2.) számú szabályzat rendelkezik. A szabályzat nem tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy azoknál a szerződéseknél ahol van jótállás és szavatosság, ott a jótállás majd a szavatosság lejárta előtt egy hónappal az ügyek határidőből visszakerüljenek, és legyen bizonyíthatóan felülvizsgálva, hogy ezzel kapcsolatban kell-e igényt érvényesíteni. Ez különösen az építési ügyeknél jelenthet problémát, hiszen elvész az igényérvényesítés lehetősége. 
A Jogi Iroda kapcsolatot tart az Önkormányzat ügyvédjével is. Az ügyvéd kimutatása szerint jelenleg 53 per van folyamatban. 
Mint ismertes az Aljegyző közbeszerzési feladatokat is ellát nemcsak a Hivatal, hanem az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részére is. 
 A Képviselő-testület elfogadta a Közbeszerzési szabályzatot, azonban az intézményekre a központosított közbeszerzés lehetőségét nem terjesztette ki, de ennek ellenére az energia hordozók esetében közös beszerzésre került sor.  Ez azt jelenti, hogy nem kötelező jelleggel minden intézmény, amelyik szeretne, csatlakozhat a központosított közbeszerzéshez, és ezt a Hivatal minden intézmény számára térítésmentesen biztosítja. Ilyen központosított közbeszerzéssel lehetne az  áramon és a gázon kívül a papírt, tisztítószert stb-t is beszerezni, amely városi szinten jelentős megtakarítást eredményezhet. 
Összegezve: A Jogi Iroda fogja össze a jövőben a helyi rendeletek megalkotását, és ennek elkészítésébe vonják be az adott szervezet vezetőjét, ügyintézőjét, akik a téma szakmai részének jó ismerői. Ezzel elkerülhetők, hogy a helyi rendeletek színvonala változó legyen. Be kell vezetni a központosított közbeszerzést, melyhez az intézményeknek is csatlakozniuk kellene és ezzel is számottevő pénzmegtakarítás érhető el. 
Javaslat: Helyi rendeletek megalkotása a Jogi Iroda feladata legyen. Központosított közbeszerzés kiterjesztése. Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal szerződéskötései során alkalmazandó eljárásokról a 16/2014. (VI.2.) számú szabályzat kiegészítése a jótállás és szavatosság szabályaival.  Városfejlesztési Iroda 
Feladata a hatályos ügyrend szerint:  „Az iroda munkáját az irodavezető koordinálja. A közvetlen vezetői utasításokat ő kapja. Az irodavezető az önkormányzati testületi és bizottsági anyagok elkészítője, melyek előterjesztője a gazdasági alpolgármester. Pályázati és jogi referens: az iroda által ellátott fejlesztések, beruházások projektmenedzsmenti feladatait. EU pályázati referens: feladata a közvetlen EU-s pályázatok és pénzügyi kérdések koordinálása. Rendszeres jelentéstétel a pályázatok állásáról, a pályázati lehetőségekről. 
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Pályázati ügyintéző: az iroda által ellátott fejlesztések, beruházások adminisztrációját végzi.  Műszaki munkatárs: külsős megbízás keretében látja el az iroda műszaki feladatait az irodavezető közvetlen utasításai alapján.  - az önkormányzat feladat- és hatáskörében meghatározott, a város település szerkezeti tervével, fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések előkészítése; - rendezési programok, rendezési tervek előkészítése;  - településrendezési érdekegyeztetés szervezése, lebonyolítása; - kivételes esetekben a telekalakításokat véleményezése; - kezdeményezi a telekalakítási engedély megadásának megtagadását, ha a telekalakítás következtében a terület rendeltetésének és a város érdekeinek nem megfelelő beépítés keletkeznék; - az elsőfokú építési hatóság útján kötelezheti a telekalakítást kezdeményező szervezetet – az építésügyi szabályoknak megfelelően, a telekalakítás miatt szükséges mértékig – utak és közművek létesítésére vagy költségeinek viselésére; - véleményezi belterületen a közparkok és véderők területe kialakításának engedélyezését; - Főépítészi Tervtanácsot működtet, amely vitatható esetekben, avagy a frekventált helyre tervezett építményeket építészeti, illetve városképi szempontból véleményezi, - lefolytatja városképi véleményezési és engedélyezési eljárásokat a hatályos önkormányzati rendelet alapján és a döntést a polgármester részére előkészíti. - Településképi vélemények kezelése- vélemények előkészítése, iktatás, kérelmek rendszerezése, vélemények rendezése, postázása, később majd az ÉTDR- rendszerbe való feltöltéssel. - Településképi bejelentések kezelése- igazolások, határozatok előkészítése, iktatás, kérelmek rendszerezése, igazolások, határozatok rendezése, postázása, később majd az ÉTDR- rendszerbe való feltöltéssel. - Tervtanácsi üléseken Titkári feladatok ellátása (adminisztrátori jelleggel). Jegyzőkönyv, jelenléti ív vezetése, tervtanácsi vélemények előkészítése. - Településrendezési eszközökkel kapcsolatos teljes körű adminisztratív teendők ellátása, nyilvántartás. Településrendezési szempontok vizsgálata, együttműködés, együttgondolkodás a városstratégiai ügyekben. - Művészeti Tanács által megfogalmazott állásfoglalások, levelek előkészítése, iktatása, kezelése. - Főépítészi ügyek, előterjesztések kezelése, előkészítése.”  Mint az előző felsorolásból is kitűnik a leírás több korábbi szervezet feladataiból került átvételre. A Városfejlesztési Iroda élén a városi főmérnök áll, az Iroda nagyon szerteágazó feladatokkal és kis létszámmal működik. A Városépítési Iroda jelenleg 6 főből áll, az  - irodavezetőből, 
- a főépítészből, 
- főépítész koordinátorból, 
- pályázati és jogi referensből, 
- a pályázati koordinátorból, 
- szolgáltatási koordinátorból. 
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Az Iroda keretein belül működik a főépítész, aki a tapasztalatok szerint nem integrálódott a szervezettbe, önállóan működik. Munkáját egy településmérnök koordinátor és egy közfoglalkoztatott segíti. Feladatait, tevékenységét külön tárgyaljuk. Az Városi főmérnök rendkívül leterhelt szerteágazó műszaki feladatokkal és sajnos ezekhez a feladatokhoz igen kis létszámú szervezettel rendelkezik. Gyakorlatilag az építészi tevékenységen túl az Iroda munkatársai a pályázatokkal foglalkoznak, így az összes többi olyan műszaki feladat ami egy önkormányzatnál felmerül, (tervezés, szervezés, ellenőrzés, stb.) a főmérnökre marad. Rendszeresen végeznek pályázatfigyelést a többi irodának is.  Több folyamatban lévő projecten is gondoznak. Most folyik a Dunamenti Térségi Csatornázási project, aminek a kivitelezési feladatai idén januárban kezdődtek meg. Ez az EU-s project 5 települést érint, Szentendrét, Leányfalut Tahitótfalut, Pócsmegyert és Szigetmonostort. Óvodaépítés is folyamatban van, szintén EU-s program keretében, amihez egy útszélesítés és egy hídátépítés is kapcsolódik  A Concerto program keretében 2 óvoda energetikai átalakítása, napkollektorokkal történő ellátása is kivitelezés alatt áll. Dunyha program keretében a lakótelepi házak nyílászárócseréje és utólagos hőszigetelése történik. Befejezéséhez közeledik egy 80 lakásos épülettömb és földszinti üzlethelyiségeinek komplex felújítása. A helyiségek részben önkormányzati tulajdonban vannak. Három kiemelt útproject előkészítés alatt áll mintegy 100 MFt értékben. Itt az utak vízelvezetését és szilárd burkolattal történő ellátását oldják meg. Befejezés előtt van a 2014-ben indult Mandula és Nap utca útépítése mintegy 55 MFt értékben. Az Irodán nagyon hiányzik egy mélyépítési (út, híd, műtárgyak, stb.) szakképesítéssel rendelkező munkatárs. A főmérnök ugyan építőmérnök végzettségű, de pl. hidak, utak szakvéleményezéséhez, ellenőrzéséhez nincsenek is meg a jogosítványai. Az Iroda munkáját segíti a közlekedési munkacsoport, amellyel a főmérnöknek nincs közvetlen kapcsolata, valamint egy külsős közlekedési mérnök, akit megbízásos jogviszonyban foglalkoztat az Önkormányzat. Nagyon nagy szüksége lenne műszaki ellenőr alkalmazására magas és útépítési területen. A főmérnök a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. három divíziójával tart rendszeres kapcsolatot: - az útépítési divízióval, aki a kisebb útépítési feladatokat, parkfenntartási feladatokat 
látja el, 

- a gondnoksági divízióval, akik az épület fenntartási, karbantartási, takarítási feladatokat 
látják el, 

- hulladékszállítási divízióval, akik a téli hó és jég mentesítési feladatokat is ellátják. 
Karbantartási munkák megrendelése esetekben a főmérnök felméri az igényeket, és megrendeli a feladat elvégzését. Épület felújítási munkák megrendelése esetén a piaci szereplőktől és a Városi Szolgáltató N Zrt-től is kérnek ajánlatot, azonban a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szakember ellátottsága nem megfelelő a nagyobb munkák elvégzéséhez.  A főépítész és munkatársa már jelenleg is az Irodán belül viszonylag elkülönülten, függetlenül dolgozik, önálló csoportként való működésük célszerűnek látszik. 
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Két fő feladatuk van: - Településrendezési eszközök felügyelete, aktualizálása - Településképi ügyek kezelése A településrendezési eszközök aktualizálása az új jogszabály megjelenésével szükségessé teszi a Településfejlesztési koncepció, az Integrált településfejlesztési stratégia, a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és melléklete a Szabályozási Terv teljes átdolgozását. A HÉSZ-t egyébként is folyamatosan át kell dolgozni, karban kell tartani, hogy megfeleljen a felettes jogszabályoknak és a helyi viszonyok változásának. 2013. január 1-jén új jogszabályként lépett hatályba a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet. A fenti jogszabály, részletesen rendelkezik a településfejlesztési, és rendezési dokumentumok tartalmi követelményeiről, a véleményezésük, elfogadásuk, és hatályba lépésük rendjéről. Mivel a jelenleg hatályos településrendezési eszközök – többek között tartalmukat, rajzi jelkulcsukat tekintve – sok mindenben nem felelnek meg a módosított jogszabályok által beiktatott új rendelkezéseknek, ezért a településrendezési Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a hatályos településrendezési eszközök az agglomerációs településeken 2015. december 31-ig alkalmazhatók, külön átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezések mellett. Új információk szerint a munka volumenére való tekintettel módosították a Kormányrendeletet és új határidőként 2018 végét jelölték meg. A főépítész már elindította a munkát, de annak ellenére, hogy főleg külső szakértő vállalkozókkal dolgoznak, ez nagy munkát ró a főépítészre és a koordinátorra is. Az elkészült anyagokat 28 szakhatósággal kell egyeztetni és figyelembe kell venni a kötelezően kikérendő lakossági hozzászólásokat is.  A beszerezni tervezett térinformatikai rendszer itt is nagy segítséget jelentene a munka során. A településképi ügyek, eljárás szempontjából két csoportra bonthatók, véleményezést igénylő ügyek és bejelentést igénylő ügyek.  A bejelentés köteles ügyek a nem engedélyköteles ügyek köréből kerülnek ki. A bejelentés elmulasztása településképi kötelezést von maga után. Reklámok, portálok, cégérek művészi szempontú elővéleményezésére van lehetőség, amelyet a Művészeti Tanács ( most már Lokálpatrióta Tanács) közreműködésével bonyolítanak le. Ezzel kapcsolatban a Reklám rendeletet és a Árubemutatási rendeletet is át kell dolgozni.  A véleményezésre kerülő ügyek az engedély kötelesek, ezek nagy része a Tervtanács elé kerül, amely 2013 óta szakhatóságnak minősül és 15 napos válaszadási határidő van neki előírva. A Tervtanács eddig 2-3 hetente ülésezett, az új rövid határidő miatt heti gyakoriságú ülések várhatók. Itt a szakmai titkári feladatokat is a főépítész látja el. Van lehetőség Tervtanácsi konzultációra is amely mindkét félnek előnyös, a benyújtó az előzetesen megfogalmazott vélemény alapján már egy várhatóan pozitív minősítésű határozatot kap, míg a Hivatal könnyebben be tudja tartani a határidőt. A műemléki vonatkozású ügyekben a Járási Hivatal jár el. Az önkormányzati tulajdonú épületek terveztetése, terv kiválasztása, estleges pályáztatás, a helyi védelembe kerülő épületek nyilvántartása, a városi építészeti archívum kezelése szintén a főépítész feladatkörébe tartozik. A társult Pilisszentlászlón nincs településképi szabályozás, itt a főépítészi tevékenység is csak a feltétlen szükséges feladatokra korlátozódik. 
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A fent felsorolt feladatok indokolttá tennék egy építész végzettségű munkatárs felvételét.  Összegzés: Az Iroda vezetője meglehetősen túlterhelt, sok feladattal, hiányos szakembergárdával. Kiemelése főosztályvezetői elnevezéssel, főosztályvezető-helyettesi besorolással ugyanúgy indokolt lenne, mint a gazdasági vezetőé.  A magas és mélyépítési műszaki ellenőr foglalkoztatása megbízási jogviszonnyal megoldható, azonban műszaki ellenőr alkalmazása jogszabály alapján kötelező. Még két egység  tartozna az irodához, azokkal a tevékenységekkel amelyeket eddig is ellátott a Főépítészi részleg és a Pályázati részleg. 
Javaslat: A jelenleg struktúra fenntartása, műszaki szakemberekkel megerősítve. Ezzel itt koncentrálódna minden olyan műszaki ellenőrzési, szabályozási tevékenység, amelyet egy önkormányzatnak el kell látni.   Közgazdasági Iroda: 
Az Iroda a Gazdasági vezető, mint felső vezető irányítása alatt működik, a Vagyongazdálkodási iroda is ide tartozik. A 10 fős ügyintézői munkatársat az irodavezető irányítja. Az iroda felépítése és feladata a hatályos Ügyrend szerint:  „Az iroda felépítése: Irodavezető Pénzügyi Csoport Az Iroda feladatai Költségvetési feladatok Az iroda a költségvetési tervezéssel, beszámolással, önkormányzati szintű gazdálkodással, intézményi finanszírozással, állami támogatások igénylésével kapcsolatos feladatokat látja el. 
- Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, költségvetési rendelettervezetének, módosításának előkészítése, az azokat alátámasztó igények felmérése, feldolgozása, az egyeztetések lefolytatása, az előterjesztés összeállítása, 
- az önkormányzat zárszámadási rendeletének, a gazdálkodás féléves és háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolónak az összeállítása, a negyedéves pénzforgalmi és mérlegjelentések elkészítése, a zárszámadás keretében az intézményi pénzmaradvány megállapítása, a központi pénzügyi információs rendszer szerinti adatszolgáltatás teljesítése, 
- az önkormányzati intézmények éves és évközi beszámolóinak felülvizsgálata, ennek alapján a gazdálkodás alakulásának figyelemmel kísérése, elemzése, 
- az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladataival kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések megválaszolása, 
- intézményi nettó munkabérek utalása a Magyar Államkincstár számfejtése alapján, 
- a polgármesteri keretként, bizottsági keretként, felújítási, beruházási keretként elkülönített előirányzatok nyilvántartása és elszámolása, 
- az éves költségvetésben tartalékként elkülönített keretek analitikus nyilvántartása, 
- a költségvetési gazdálkodással összefüggő testületi döntések szakmai, jogszabályi előírásnak megfelelő, megalapozott előkészítése, 
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- a költségvetést befolyásoló bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések, döntések hatásainak számszerűsítésében, a szükséges módosítások megítélésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában való részvétel, 
- megállapodások gazdasági, költségvetési szempontok szerinti véleményezése, 
- az éves költségvetési törvény alapján a normatív állami támogatások, egyéb központosított előirányzatok terhére folyósított állami támogatások igénylése, a tényleges felhasználás szerinti elszámolás elkészítése, szükség esetén a helyszíni ellenőrzésben való részvétel, 
- az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak munkáltatói hozzájárulásának étutalásával és az adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása,  
- a köztisztviselő egészségpénztári tagok részére teljesített munkáltatói hozzájárulás átutalásával, az adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, 
- az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai, pénzügyi ellenőrzése,  
- együttműködés az iroda feladatkörében a Hivatal más irodáival, 
- az ágazati statisztikák elkészítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése. 
Pénzügyi feladatok 
Az iroda az önkormányzat, és a hivatal gazdálkodásával, a pénzellátás biztosításával, a bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével, a nemzetiségi önkormányzatok, az önállóan működő költségvetési szervek, Pilisszentlászló Önkormányzat és annak óvodai intézménye és nemzetiségi önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás gazdálkodásában való közreműködéssel kapcsolatos feladatokat látja el. 
- Hitelfelvétel előkészítése, hiteltörlesztés, hitelek, kötvények kezesség- és garanciavállalások nyilvántartása 
- átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének előkészítése, a döntés végrehajtása, 
- a kötelezettségvállalási szabályzatban előírt utalványozási, ellenjegyzési, ellenőrzési feladatok ellátása, számlák, támogatások kifizetése,  
- közműfejlesztési hozzájárulások igénylése, kiutalása, 
- külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos elszámolások bonyolítása, valuta biztosítása,  
- az éves költségvetésben jóváhagyott keretek (támogatási és egyéb), alapok, a polgármesteri keret terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartása, a teljesítés figyelemmel kísérése, 
- a házipénztár üzemeltetése (étkezési utalványok beszerzése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, pénztári ki- és befizetések lebonyolítása), 
- a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendők ellátása, számlák kibocsátása, követelések behajtásának kezdeményezése, 
- vevők folyószámlák vezetése, hátralékokkal szembeni intézkedések kezdeményezése, 
- ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallások készítése, adók befizetése, visszaigénylése, 
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- az elszámolásra adott támogatások ellenőrzésében való közreműködés,  
- a Hivatal számviteli politikájának, számlarendjének és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatainak előkészítése, 
- a gazdasági folyamatok analitikus és főkönyvi nyilvántartása, 
- a leltározási tevékenység szervezése, 
- a beszámolási kötelezettségek teljesítése, mérlegek, zárszámadás, beszámoló készítése, pénzmaradvány megállapítása, adatszolgáltatások,  
- az önkormányzati tulajdonban lévő értékpapírok, vagyoni befektetések, a hivatali vagyon értékbeni és az egyéb befektetési eszközök analitikus nyilvántartása, 
- a szociális és gyermekvédelmi támogatás folyósítása, az állami támogatás igénylése a szakmai iroda előkészítését követően, 
- kölcsönök, törlesztések nyilvántartása, beszedése, 
- a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások vezetése, elszámolásokhoz adatszolgáltatás, 
- bírságok beszedésének nyilvántartása, intézkedés a beszedésre, 
- a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
- adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár, az állami adóhatóság és a társirodák részére, 
- a FORRÁS SQL integrált pénzügyi rendszer alkalmazása a gazdálkodás során.” 
A fenti feladatokat a 13 fős apparátus rendben ellátja. Egy fő irányítja a számviteli feladatokat. Szintén egy fő végez önálló bérszámfejtő feladatot és egy fő pénztáros van. Az intézményi könyvelők pénzügyi és számviteli feladatot is ellátnak. A Hivatalon kívül itt történik a bölcsőde, az óvodák, a Családsegítő, a Gondozási Központ és a nemzetiségi önkormányzatok könyvelése.  Célszerűnek látszik a Múzeum és a Könyvtár gazdasági tevékenységét is a Közgazdasági Iroda tevékenységébe koncentrálni, a jelenleg ezt a tevékenységet az intézményekben ellátó munkatársak egy részének átvételével. A Könyvtár már jelenleg is csak részben végez önállóan gazdasági tevékenységet, nincs gazdasági vezetője, a Múzeum látja el az irányítói feladatokat. 
Összegzés: Az Iroda a feladatait jól el tudja látni, vezetése jól megoldott, a koncepcionális kérdésekkel a Gazdasági vezető foglalkozik és képviseli az Irodát a felső vezetésben, az Irodavezető pedig közvetlenül irányítja az Iroda munkáját, komolyabb átalakításra nincs szükség.  
Javaslat: A gazdasági vezető főosztályvezetői elnevezése, főosztályvezető-helyettesi besorolása indokolt lenne a városi főmérnökhöz hasonlóan.  Vagyongazdálkodási Iroda 
Felépítése és feladata a hatályos Ügyrend szerint: „A Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti felépítése: a) irodavezető b) vagyongazdálkodási ügyintézők c) vagyonhasznosítási ügyintéző 
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 d) lakásgazdálkodási ügyintéző Az iroda fontosabb intézkedéseivel kapcsolatos ügyfajták: - az önkormányzati tulajdonú, valamint tulajdonba vehető ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés (pályázati kiírások elkészítése; peres ügyek előkészítése; különböző bérlői kérelmek elbírálása, megállapodások készítése; bérleti jog átruházási kérelem elbírálása, lebonyolítása; tulajdonosi hozzájárulási kérelmek elbírálása, lebonyolítása, elutasító vagy hozzájáruló nyilatkozatok elkészítése, stb.);  - adás-vételi, telekalakítási és bérleti szerződések, módosítások elkészítése, nyilvántartások vezetése;  - ingatlan-vagyoni ügyekben különböző igazolások, nyilatkozatok előkészítése; - önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos birtokháborítások felderítése és a szükséges intézkedések megtétele; - ingatlan-nyilvántartás vezetése, - pályázatok műszaki tartalmának előkészítésében való részvétel, - vagyonkoncepcióban foglaltak végrehajtása; - kisajátítási eljárások lefolytatása, - iskolai helyiségek hasznosítása, - közreműködés a vagyongazdálkodással, hasznosítással kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetek, határozatok előkészítésében, - terület, földterület, földhaszonbérlettel kapcsolatos hasznosítási feladatok ellátása - üzemeltetési szerződések előkészítése, - vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladata: - az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos hibaelhárítás megrendelése, - az önkormányzati lakásokra vonatkozó bérleti szerződések és bérlőkijelölések nyilvántartása, elidegenítésük, közműkezelés és nyilvántartás a VSZ Zrt-vel közösen) - helyiséggazdálkodási feladatok ellátása - lakásgazdálkodási feladatok ellátása.”  Az Iroda 7 főből áll, jelenleg 2 üres álláshellyel rendelkeznek. Feladatuk sokrétű: helyiség, lakás bérlet, iskola terembérlet, föld, haszonbérlet koncepció készítés, ingatlanértékesítés, kisajátítás, telekalakítás, útlejegyzés.  Az Önkormányzat 315 lakással rendelkezik, ezen kívül még garázsokkal is. Munkájukat a Jóléti munkacsoport segíti. A szociális alapon kiadott belvárosi lakások funkcióváltását ütemezetten tovább kellene folytatni. A szociális alapú bérlőállomány növelése a jövőben nem lehet cél, csak az, hogy az ilyen bérlőket áthelyezzék kevésbé frekventált területekre és növelni lehessen a piaci alapon bérbe adott lakások számát, ami bevétel növekedést is eredményezne. Nagyon fontos lenne, hogy a belvárosból a szociális bérlők kikerüljenek, és ezeket az ingatlanokat felújítva hasznosítani lehessen, vagy értékesíteni. A korábbi években eladott lakások után a lakásépítési alapban mintegy 200 MFt képződött, amit feltétlen növelni kellene a jövőbeni eladások 30 %-ával, mivel ezek az összegek biztosítanák a fejlesztések további önrészét. A helyiség gazdálkodási rendszer általánosságban jól működik, viszonylag kevés a kihasználatlan ingatlan, inkább a hatékonyságon lehetne javítani.  



Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működésének vizsgálata 

CMS Vezetési Tanácsadó Kft. 

97

Most folyik egy új stratégia kialakítása, mivel a belvárosi üzlethelyiségek iránt nagy az érdeklődés. Nagyobb teret kellene adni a koncessziós megállapodásoknak. Itt 15-20 évre kellene átengedni a helyiség(ek) használatát, a felújítást azonban a koncesszióba vevőnek kellene elvégeznie, ezen kívül még havonta egy – a felújítást figyelembe vevő - fix díjat is be lehetne építeni. Jelenleg helyiségek kiadásával kapcsolatos ügyekkel egy ember foglalkozik.  Iskolák tornatermeinek a kiadása körül sok a konfliktus és a probléma. A bérbeadás nem hoz szignifikáns bevételt, az iskolák vezetése nem együttműködő. Sok esetben nem ellátott gondnoki feladatok merülnek fel, főleg hétvégi hasznosítás esetén, amelyre nincs meg jelenleg a megfelelő folyamat és apparátus. Ingatlan értékesítés gyakorlatát is át kellene gondolni, és a vételárat vagy annak egy részét a jövőben forrásfedezetként használni, a belvárosi bevételt generáló ingatlanok felújítására vagy átalakítására. Területbérlet, földhaszonbérlet jól működik. Stratégiai területen elhelyezkedő ingatlanok, nagy értékű ingatlanok esetén az irodavezető elmondása szerint szükség lenne a fejlesztési irodával történő együttműködésre, amely jelenleg nem működik. Hatékonyabban lehetne a témákat project alapon kezelni, mert ezek legtöbbje több irodát is érintő feladatokat jelent. Fontos lenne, hogy az ingatlanfejlesztések projectmunka formájában történjenek egy projectvezető kijelölése mellett. Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel épület fenntartási, karbantartási, takarítási feladatokat kapcsán van együttműködésük, azonban sokszor helyettük dolgoznak, mivel a fenntartási feladatok szakmai részére a Zrt-nél nincs építész végzettségű munkaerő. Vagyonkataszter műszaki részét is az Iroda kezeli.  A forgalomképes állomány piaci értékelése utoljára 2006-ban történt meg. Az új, E-Kata programra most történik az átállás. Probléma volt, hogy a nem fizető bérlőknek sokáig nem mondtak fel. Most ezt megváltoztatták, aki nem fizet, annak határozatlan idejű bérlete 6 hónapos határozott idejű bérletté alakul át. A felmondások jó gyakorlatnak bizonyultak, mivel híre ment, hogy követelik az elmaradt díjakat, így vannak akik önként fizetnek. Javasoljuk, hogy a felmondással érintett ingatlanok ügyiratait az intézkedés felmerülésekor jogi ellenjegyzés mellett a Vagyongazdálkodási Iroda vigye tovább. Felújítási munkák pályáztatva vannak a Városi Szolgáltató Zrt. a hiányos felkészültsége és eszköz ellátottsága miatt általában csak karbantartást tud végezni. Nagy gond, hogy nincs térinformatika, az ingatlanok beazonosítása nehézségekbe ütközik, gyakran előfordul, hogy főleg magánszemélyek ingatlanokat túlkerítenek. Szentendrén nincs igazán iparfejlesztés, így az ipari tevékenységre alkalmas ingatlanok értékesítése nehézkes. 
Összegzés: A kialakított szervezeti struktúra véleményünk szerint megfelelő.  
Javaslat:  Fontos lenne, hogy projectmunka formájában történjenek az ingatlanfejlesztések. A project feladatokat pontosan meg kell tervezni és ezek végrehajtására több szakemberből álló teamet kell összeállítani. A feladat koordinálásával projectvezetőt kell megbízni.   
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Ügyfélszolgálati Iroda 
Az iroda feladatai a hatályos Ügyrend szerint: „- Az irodavezető irányítja az Ügyfélszolgálati Iroda tevékenységét, az irodához tartozó dolgozók vonatkozásában, szabadságengedélyezést. - A feladatai elvégzéséhez szükséges jogszabályok pontos ismerete, gondoskodás a változások nyomon követéséről, az iratok ennek megfelelő módosításáról. - Munkaköri leírásában meghatározott feladatok ellátásához szükséges jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket, utasításokat naprakészen ismerje és alkalmazza. - Ügyfélbarát működés biztosítása. - Ügyfélfogadás félfogadási időben. - A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélszolgálat folyamatos működtetése. - A lakossági beadványok 30 napon belüli megválaszolása. - Kapcsolattartás a Hivatallal és az önkormányzati intézményeivel, szerveivel az ügyfélszolgálatra beérkező ügyiratok tekintetében. - Gondoskodik az iroda dolgozói munkaköri leírásainak elkészítéséről és naprakészen tartásáról.  - Az aktuális hetet követő 3 munkanapon belül összefoglalót küld a közvetlen felettes részére az elmúlt hét eseményeiről, a végrehajtott és tervezett feladatokról.” Az iroda létszáma: irodavezető, 2 fő lakossági panaszkezelő, 1 fő közfoglalkoztatott. Ugyanitt működik a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kötelezően előírt ügyfélszolgálata 4 fővel. 
Az Iroda helyileg Szentendre, Duna-korzó 18. szám alatt, az emeleten található kulturált környezetben, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel közös helyiségben. Akadálymentesítési szempontokból azonban nem ideális az elhelyezés (nincs lift az épületben). Megfontolandó lenne a turisztikailag központi helyet feladva vagy a VSZ irodáiban vagy a Városháza épületében egy földszinti helyet biztosítani a közös ügyfélszolgálatnak. Az önkormányzati dolgozók fogadják a személyesen, e-mailen, a nekik címzett, illetve kiszignált leveleket vagy telefonon érkező megkereséseket. A beérkező kérelmeket, amelyek egyszerű felvilágosítással nem oldhatók meg, azokat továbbítják a szakterületek felé, és a szakterületek válasza is rajtuk keresztül postázódik. Hatósági ügyben nem tudnak felvilágosítást nyújtani. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-n kívüli szolgáltatók esetében sincs mód válaszadásra, mivel a közszolgáltatási szerződésben az ügyfél és a szolgáltató közötti kapcsolat nem teszi lehetővé harmadik félként a beavatkozást, és ez felesleges is lenne.  A Hivatalban dolgozó ügyintézők elmondták, hogy a bonyolultabb helyi rendeleteket az ügyfélszolgálat munkatársai nem tudják értelmezni, ezért túl sok a felesleges telefonhívás, egyszerűbb, ha közvetlenül őket keresik meg az ügyfelek. Iktatásra csak az írásos megkeresések kerülnek, az e-mailen érkezett leveleket iktatás nélkül megválaszolják. Az iktatandó leveleket a közcélú alkalmazott viszi be a Hivatalba és hozza el az aznapi postát. Az Irodavezető az e-mailen megválaszolt leveleket szúrópróba szerűen ellenőrzi. Közreműködnek káresemények kivizsgálásában is a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt közreműködésével. A Polgármester nevében a választ a Jogi Iroda készíti elő, de a megfelelő szervhez már nem ők postázzák. 
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Az idei évtől új korszerű telefonos (VOIP) rendszer került beüzemelésre, amely egy központi szám hívása után tájékoztatást nyújt, hogy melyik szám megnyomása után milyen ügy intézhető el. Ez sok esetben, mivel kikerüli az ügyfélszolgálatot lecsökkenti az itteni munkát. Ügyfélfogadási időn túl, városi rendezvények idején, hétvégén telefonos ügyeletet tartanak. Amennyiben szükséges telefonon visszahívják az ügyfelet.  Az Iroda működésének költségeit az Önkormányzat biztosítja. Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. az ügyfélszolgálaton belül intézi a parkolással felmerülő problémákat, a távhő és hulladékgazdálkodási törvény által kötelezően ellátandó ügyfélszolgálati tevékenységet, pénztárt működtet, valamint követeléskezeléssel kapcsolatos kérdésekben is eljár. 
A parkolási divízió szervezetileg külön egység a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt- n belül. Kb. 700 parkolót üzemeltetnek, buszparkolót és 2 nyilvános WC-t. Ezeket a cég az év 365 napján működteti, hét végén, telefonon keresztül a divízió vezetője felvilágosítást nyújt. Ez különösen rendezvények idején fontos.  Az Irodavezetővel folytatott beszélgetés alapján megállapítható, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel közös elhelyezést nem tartja szerencsés megoldásnak. Keverednek a munkáltatói jogok az alkalmazottak tekintetében és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alkalmazottai lényegesen jobb keresettel rendelkeznek, mint az önkormányzati dolgozók, és ez a dolgozók között feszültséget generál. 
Összegzés: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és az Ügyfélszolgálati Iroda valós feladatokkal ellátja az jogszabályban előírt ügyfélszolgálati teendőket. 
Javaslat: A lehetőségek függvényében az Iroda technikai felszeltségének fejlesztése.  
3.4.3. Vezetési rendszer, vezetési stílus 
 
Az interjúk során a következő témához kapcsolódó kérdéseket vizsgáltuk: Hogyan történik a feladatok kiadása, mennyire következetes és szigorú a kiadott feladatok elvégzésének ellenőrzése, számonkérése. Mi a véleménye a szervezeten belüli döntési folyamatokról. Milyen a Polgármester és az Alpolgármesterek együttműködése. Mi jellemzi az Önkormányzatnál lévő vezetési stílust.  Az interjúk eredménye alapján megállapítható, hogy a feladatok kiadása több csatornán történik. A vezetői értekezleteken szóban, e-mailben, írásban és a lakossági panaszládák feldolgozása útján.  A Testületi üléseken kívül, a hétfői felsővezetői megbeszéléseken születnek a döntések, melyeken kikérik a kollégák véleményét. A Kabinet ülésén végül a Polgármester hozza meg a döntést, összegezve az elhangzott véleményeket, esetlegesen azokat felülbírálva. Jó az együttműködés a vezetők között, nagyjából kialakultak a feladatkörök.  A márciustól kéthetente megtartott középvezetői megbeszélések nagy könnyebbséget jelentenek a Szervezési Irodának is, mert közösen meg tudják beszélni a Képviselő-testület ülésével kapcsolatos feladatokat is.  Egyes részlegek értelemszerűen az ügyfelektől kapják a feladatokat (pl.: Építéshatósági Iroda, Ügyfélszolgálat) e-mailen, telefonon keresztül. 
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Az Alpolgármesterek szerepében korábban tapasztaltak némi zavart, de ez mostanra tisztázódott. Az Alpolgármesterek önállóan dolgoznak, a döntéseknél vonják be a Polgármestert.  A bizottságok jól működnek, itt munkálják ki a döntések részleteit, így a Testületi ülések sokkal hatékonyabbak lettek. A Frakciós egyeztetések is segítik a döntések gyors meghozatalát.  A felsővezetők által adott utasítások világosak, érthetőek de néha több helyről jönnek ugyanazok a kérések, sok felesleges anyag készül. Felmerült, hogy egyes esetekben a feladatkiadásokat vagy túlmagyarázzák azokat, vagy más esetekben nem adnak elég információt.  A konfrontatív döntéseket igénylő témák esetében észlelhető a lassúbb döntéshozatal.  A számonkérés nem mindig következetes, néha lazának is mondható, de ebből még nem tapasztaltak problémát. A feladatok nyomon követését az iktatásnál használt IRMA-rendszer nem teszi lehetővé, a rendszer határidőket nem tud figyelni, így a visszaellenőrzések esetlegesek és szóban történnek.  Az Önkormányzatnál a vezetési stílus együttműködő, határozott, de nem diktatórikus. Meghallgatják a véleményeket, de a Polgármester dönt. Egyes vélemények szerint szakmailag lehetnének szigorúbbak az elvárások.  A kérdőíves vizsgálat vezetési rendszerre vonatkozó eredményét mutatják a következő diagramok:  A vezetési rendszerről alkotott vélemények  

0 1 2 3 4

  A szervezetben mindenki természetesnek tartja,
hogy az el nem végzett munkát nem kérik számon. 

A feladatokat nem adják ki konkrétan, és a teljesítést
nem is kérik számon. 

A vezetők munkaidejük jelentős részében
“tűzoltással”, az időközben felmerült problémák

megoldásával töltik.  

Nem megfelelően osztják el az időt a fontos és a
kevésbé fontos döntések között, a lényeges
problémák megoldására kevés idő marad. 

 Ritka, hogy a munkát zökkenőmentesen lehet
végezni, mert valami mindig hiányzik. 

 A vezetők törődnek azzal, mi is foglalkoztatja
beosztottaikat, mit tartanak róluk és mi a véleményük

a szervezetről. 

Az emberek ritkán kapnak objektív visszajelzést, s ha
kapnak is az gyakrabban elmarasztalás, mint dicséret. 

 Gyakori, hogy tűzoltásszerűen kell egy munkát
elvégezni.
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 A döntéseket rendre halogatják, majd ha
elkerülhetetlenné vált előkészítés nélkül hirtelen hozzák

meg. 

 Rendre egyszemélyi döntést hoznak olyan esetekben,
amikor azt egy csoportnak kellene meghoznia. 

A döntések gyakran nem valóságos problémákra
irányulnak. 

A döntéseket követően gyakran kerülnek a végrehajtásért
felelősek abba a helyzetbe, hogy nem tudják, mit kell

csinálni, vagyis nem világos a döntés lényege.  

A döntéseket nem azok hozzák, akiknél a megfelelő
információ összegyűlik, többnyire indokolatlanul

“felcsúsznak” a döntések. 

 
1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző  

A kérdőíves válaszok értékelése alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek a Hivatal 
vezetését összességében megfelelőnek és következetesnek tartják. A legmarkánsabban 
megjelenő kritika a viszonylag gyakori tűzoltás szerű munkavégzés, a visszajelzés, és a 
beosztottakra való odafigyelés hiánya, nem kellő mértéke. 
3.4.4. Kommunikáció, információáramlás 
 
Az interjúk során a következő témához kapcsolódó kérdéseket vizsgáltuk: Eljutnak-e a munkához szükséges információk időben a szükséges helyekre. Van-e információ visszatartás és vannak-e olyan helyek a szervezetben, ahol elakadnak az információk. Meg lehet-e mondani nyíltan a problémákat, van-e fórum a problémák felvetésére.  Az interjúk eredménye alapján megállapítható, hogy a szükséges információk vezetői szintek szerint csoportosulnak, de általában időben eljutnak a megfelelő helyekre. A legfontosabb információs csatorna az e-mail, melynek előnye, hogy nyoma marad, visszakereshető, határidők kontrollálhatók. 
 Másik fontos információs csatorna a kéthetente tartott középvezetői értekezletek. Ez már korábban is volt, de irreálisan hosszú időtartamuk miatt megszűntették. 2015 márciusa óta ismét bevezetésre került és ez a Hivatal működése szempontjából pozitív változást jelent.  Információ visszatartás, illetve olyan hely a Hivatalban, ahol elakadnak az információk a legtöbb megnyilatkozó szerint nincs.  
 Volt azonban, aki lát hiányosságokat az információáramlásban. A belső kommunikációra fix csatorna nem létezik, több esetben a honlapról tájékozódik a belső ügyekről, ami értelemszerűen nem teljes körű. Találkozott információ visszatartással is, egyesek így akarták fontossá tenni magukat. 
 Előfordultak olyan esetek, hogy a munkatársak külső megbeszéléseken tudtak meg olyan belső Hivatali információkat, amelyeket a megbeszélés előtt célszerű lett volna egyeztetni.  
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A problémákat nyíltan fel lehet vetni, ennek fórumai a különböző szintű vezetői értekezletek, de a vezetők alkalmazzák a nyitott ajtók politikáját, azaz az ügyintézők is közvetlenül felvethetik a problémáikat a vezetőknek minden megtorlás nélkül. A fix vezetői megbeszéléseken kívül – sürgős esetben – adott témára ad hoc egyeztetéseket is szoktak összehívni. A felső vezetés a dolgozói fórumokon keresztül kommunikál a munkatársakkal, bár ezt a dolgozók nem nagyon használják ki.  A kérdőíves vizsgálat eredménye alapján a hivatalon belüli kommunikáció elfogadható, az emberek többnyire tájékozottnak érzik magukat, és tisztában vannak a feladatokkal, bár a szervezeti egységek közötti együttműködés és kommunikáció során vannak akadozások.  A kérdőíves vizsgálat kommunikációra vonatkozó eredményét a következő ábra mutatja be.  

0 1 2 3 4

 Az emberek tájékozatlannak érzik magunkat saját
munkájukkal kapcsolatosan 

A legtöbb ember számára problémát jelent, hogy nem
tudja pontosan, mit kell  teljesítenie, és nem látja

hozzájárulását a szervezet kibocsátásához. 

 Sokan, egymásról nem tudva küszködnek ugyanazzal a
munkával/feladattal.

Gyakori, hogy szervezeti  egységek nem tudnak arról, hogy
valamilyen munkát közösen kell  elvégezniük.  

 Az emberek tisztában vannak a munkák előrehaladásával
a szervezeti  egységben 

 A többségnek világos képe van arról, mit is várnak el tőle. 

 
1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző  

3.4.5. Szervezeti kultúra, konfliktuskezelés, együttműködés, változás 
 
Az interjúk során a következő témához kapcsolódó kérdéseket vizsgáltuk: A szervezeten belül az egyes munkacsoportok között vannak-e feszültségek, konfliktusok. Ha igen, mennyire hatékonyan kezelik ezeket. Más munkahelyekhez képest mekkora stressznek vannak az önkormányzati dolgozók kitéve és melyek a legstresszesebb munkaterületek.  Az interjúk eredménye alapján megállapítható, hogy bár korábban nagyobb feszültségek voltak tapasztalhatók az egyes csoportok között, mára ezek csökkentek köszönhetően az együttműködő, nyitott, nem elszigetelődő vezetőknek. Szakmai konfliktusok szükségszerűen még mindig vannak, de ezek általában a megoldás irányába viszik a dolgokat. Nyugodt párbeszéddel, meggyőzéssel igyekeznek kezelni őket, de végül az önkormányzati autoritás 
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dönt. A döntéseket mindig végre kell hajtani és végre is hajtják. Vannak, akik a számukra kedvezőtlen döntés után megsértődnek, de előfordul, hogy ezután ezeket meg sem kérdezik a későbbiekben. Említésre méltó konfliktushelyzet a Polgármesteri Kabinet munkatársaival szokott előfordulni. A Kabinetnek még nem sikerült teljes mértékben integrálódni a Hivatal szervezetébe.  A személyes konfliktusok elhanyagolhatók és erősen személyfüggők.  A stresszes munkahelyek magyarországi sajátosságúak, ezen belül az Önkormányzat stressz szintjét átlagosnak, és a versenyszféránál kevésbé stresszesnek ítélték.  Általában elsőnek mindenki a saját területét ítélte a legstresszesebb területnek, de aztán egyöntetű volt a vélemény, hogy az ügyfelekkel kapcsolatot tartó részlegek (Ügyfélszolgálat, Adóiroda, Építéshatósági Iroda, szociális munkások, stb.) a legstresszesebb helyek.  Az ügyfeleket ilyenkor a jogszabályoknak megfelelően igyekeznek meggyőzni, tájékoztatni, informálni, nem mindig sikeresen, pl.: Miért kérnek adót és mit adnak érte, az adott döntésen jogszabályi előírás miatt nem tudnak változtatni, stb.  Egyes esetekben még jogosnak is ítélhető az ügyfél reklamáció, pl.: az Építéshatósági Irodán, a túl sok szakhatósági engedély beszerzése miatt. Több támogatást várnának el a központi jogszabályok által, de ennek megoldása nem helyi hatáskör, országos probléma. Előfordult, hogy egy ügyfél késsel fenyegette meg az ügyintéző munkatársat, ilyen esetben a meggyőzés már nem alkalmazható, rendészeti segítségre van szükség. Egyes területeken időszakosan jelentkeznek stresszes időszakok, mint pl. a Szervezési Irodánál, Testületi ülés előtt, az anyagok előkészítése során. Kedvezőbbnek ítélnék, ha az előterjesztők hamarabb állítanák össze az anyagaikat, bár mostanra már a képviselők belső intranet hálózaton keresztül elektronikusan kapják meg az anyagokat, kivéve két képviselőt és két bizottsági tagot, akik ragaszkodnak a nyomtatott formához. Egyöntetű volt azonban a vélemény, hogy az új vezetés alatt a terület stressz szintje jelentősen csökkent.   A feszültségek csökkentése érdekében stressz-oldó tréningek és az ügyfélkezelés oktatását, képzések szervezése javasolható.   A munkahelyi stressz csökkentése pozitív hatással van a munkateljesítményekre. A nem megfelelően, illetve egyáltalán nem kezelt munkahelyi stressz termelékenység kiesést okoz. Egy most készült felmérés szerint az Európai Unióban évente 136 milliárd euró, ezen belül Magyarországon mintegy 440 milliárd forint vész el a keresőképtelen napok száma miatt. Ennek ellenére a munkáltatók csak kis része alkalmaz eljárásokat a munkahelyi stressz csökkentésére.  A kérdőíves vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a szervezeti egységek között az átlagosnál jobb a kapcsolat, a Hivatalra elsősorban a részlegek közötti együttműködés jellemző.   A kérdőíves vizsgálat együttműködésre vonatkozó eredménye 
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0 1 2 3 4

A szervezeten belül olyan komoly mértékű a versengés,
hogy az a közös munkának akadálya.  

Amikor a szervezet problémákkal küszködik, mindenki
csak magára számíthat.  

 Az emberek készek arra, hogy gondjaikat megosszák
másokkal, és közösen keressenek megoldást a csoport

közös problémáira. 

Minden szervezeti  egység, mint különálló birodalom
működik

 
1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző  A válaszadók véleménye alapján megállapítható, hogy a változásokra alapvetően nyitott a szervezet, és úgy tapasztalják, hogy a kezdeményezésekre a vezetők elfogadható mértékben figyelnek.   A változás megítélése a kérdőíves vizsgálatban 

0 1 2 3 4

Nehezen lehet valami újat elfogadtatni a szervezetben, de
ha egyszer valamit elfogadtak, akkor azt megváltoztatni

lehetetlen.  

 A változást a szervezetben alapvetően rossznak tartják, és
igyekeznek elkerülni. 

A problémákkal nem szívesen néz szembe a szervezet, és a
problémák okát mindig a külső környezetben keresik. 

 A szokatlan, de eredménnyel kecsegtető ötleteket el lehet
fogadtatni, még akkor is, ha kockázatosak.  

 A munkatársak kezdeményezéseire figyelnek a vezetők. 

 1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző 
 

3.5. Ösztönzés, motiváció, elégedettség, elkötelezettség 
 Az interjúk során a következő témához kapcsolódó kérdéseket vizsgáltuk: Megfelelő kompetenciájú alkalmazottak kerülnek-e az adott pozíciókba. Mi motiválja az embereket, hogy az Önkormányzatnál maradjanak. Motiválónak ítéli-e meg az ösztönzési, jutalmazási 
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rendszert. Van-e érvényben teljesítményértékelő rendszer. Van-e szankciója a nem megfelelő munkavégzésnek. Ha váltana munkahelyet, milyen motivációból tenné. Milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki sikeres legyen az Önkormányzatnál. 
 Az interjúk eredménye alapján megállapítható, hogy az újabb felvételeknél, és főleg a szakterületeken, a megfelelő kompetenciájú alkalmazottak kerülnek az adott pozícióba. Nem szakmai területeken még előfordul, hogy személyes és politikai szempontok döntenek. 
 Az Önkormányzatnál maradást a következő indokok motiválják: 
- viszonylag stabil munkahely, biztos jövedelem, 
- kiszámítható jövő, ha alacsony szinten is, 
- helyben a munkahely, saját környezetéért munkálkodik, 
- motiváló közszolgálat, „belelát a városba”, 
- ügyfelekkel szeret dolgozni, elégedett ügyfél, belső elismerés, 
- félelem a változástól, a versenyszférában nem állná meg a helyét, 
- elhivatottság (főleg az új belépőknél), 
- normál munkamennyiség, több szabadság, rövidebb munkaidő, 
- előrelépési lehetőség, 
- versenyszférából jőve tapasztalatot szerezni a „túloldalon” a közszolgálatban is. 
Egyöntetű vélemény szerint az Önkormányzatnál állandó, kialakult jutalmazási rendszer nincs. Egy-egy célfeladatra tűznek ki kisebb jutalmakat, de ezek esetlegesek. Ehhez kapcsolódva még a kötelezően alkalmazandó bértáblát is igazságtalannak ítélték, a középfokú végzettségűek fizetései irreálisan alacsonyak. A beosztott dolgozók már az alapfizetésük rendezésével is elégedettebbek lennének.  Mindenki támogatna egy jól működő ösztönző rendszer kidolgozását. Egyeseknél (pl. kisgyerekesek) már a 6 órás munka lehetővé tétele is ösztönzőleg hatna.  A teljesítményértékelő rendszer – a központi előírásoknak megfelelően – működik, de a funkcióját nem tölti be. Fél éves értékelés van, de szinte mindenki állandóan 80 és 100% közötti teljesítményen van, amely részben nem igaz, részben pedig nem növelhető tovább. Ezt a rendszert, mivel kötelező alkalmazni, meg kell tartani, de a gyakorlatban való alkalmazását újra kéne gondolni és a hozzá tartozó fizetés eltérítési lehetőségeket ki kellene használni.   Jelenleg nem szankcionálják a rossz munkavégzést, inkább a próbaidő alatt elküldik a nem megfelelő dolgozót. Nem megfelelő régi dolgozók esetében pedig javasolják a munkatársnak új munkahely keresését, de rögtön nem küldik el.   A válaszadók az alábbi okok miatt váltanának munkahelyet: 
- szakmai előrelépés, kihívás 
- nagyobb anyagi megbecsülés, 
- kevésbé konfliktusos munka, 
- jobb munkahelyi környezet,  
- jobb cégkultúra, 
- változatosabb munka, 
- egyéb kvalitásait is ki tudná használni, pl.: nyelvismeret. 
Egy fő szerint nem lenne olyan indok, olyan motiváció, amely miatt munkát váltana.  
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A válaszadók szerint az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkezni azon munkatársaknak, akik az Önkormányzatnál sikeresek akarnak lenni: 
- államigazgatási tapasztalat, 
- együttműködő, 
- ügyfélbarát, ügyfelekkel jól kommunikáló, 
- precíz, 
- szakmailag felkészült, 
- innovatív gondolkodású, de jogszabályvezérelt, 
- kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező.  A kérdőíves vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a hivatali dolgozók képzettségét, szakértelmét és az emberek kiválasztását és foglalkoztatását alapvetően jónak tartják.    
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Az emberi tényező szerepének megítélése a kérdőíves vizsgálat alapján 

0 1 2 3 4

Gyakori, hogy nem illeszkedik megfelelően a munkakör, és
az azt betöltő személy. 

Nagy a fluktuáció és ez zavarja a munkát

 Törekednek az emberek tudásának és képességének
megfelelő hasznosítására

 Megfelelő a személyi ál lomány  

Az emberek kiválasztása jól előkészített, szakmailag
megalapozott

Sok tehetséges ember van a szervezetben. 

 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző 
 A kérdőív motivációkra vonatkozó állításai alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a dolgozók alapvetően szívesen, a sikerekért, munkaszeretetből dolgoznak, de az anyagi szempontok szerepe sem hagyható figyelmen kívül.   A kérdőíves vizsgálat dolgozói motivációra vonatkozó eredménye 

0 1 2 3 4
Keresem a tekintél lyel, hatalommal járó helyzeteket 

Szívesebben dolgozom egyedül, mint társaságban 

Azért dolgozom, hogy megvalósítsam önmagamat 

Azért dolgozom, hogy emberekkel  legyek együtt 

Fontosnak tartom a szakmai hírnév megszerzését 

Véleményemre kíváncsiak, figyelembe veszik.

Fontos számomra, hogy saját ötleteimet előadjam,
megvalósítsam 

Igénylem, hogy mindig egyértelműen megfogalmazott
feladatot kapjak 

Azért dolgozom, hogy pénzt keressek 

Szeretem a munkámat 

Azért dolgozom, hogy eltartsam magamat és családomat 

Sikerre van szükségem ahhoz, hogy úgy érezzem, jól
dolgozom 

Szívesen fektetek energiát a munkámba 

 1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző 
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A dolgozók alapvetően belülről motiváltak, a siker, a munka szeretete mellett fontos az elvégzendő feladat jellege a kreativitás és a folyamatokban, döntésekben való részvétel lehetősége. A vélemények figyelembe vételére vonatkozó állítás tekintetében szignifikáns különbség mutatkozott a válaszadók beosztása és iskolai végzettsége szerint. A magasabb beosztásban dolgozók és a magasabb iskolai végzettségűek szignifikánsan nagyobb mértékben érzik úgy, hogy a véleményükre kíváncsiak, azt figyelembe veszik. Az átlagtól való eltéréseket mutatják a következő ábrák (átlag = 0). 
Véleményemre kíváncsiak, figyelembe veszik

-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

felső vezető középvezető beosztott

 
Véleményemre kíváncsiak, figyelembe veszik

-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6

szakmunkás érettségi főiskola egyetem

  A hivatalra alapvetően az együttműködés, a jó emberi, munkatársi kapcsolatok jellemzőek, a tekintély szerepe nem meghatározó, a hatalmi távolság kicsi.   A megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy a döntéseiért vállalja a felelősséget, hosszútávban gondolkodik, nyitott a változásra, optimista, magabiztos, kezdeményező, és megbízik az emberekben.  
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A dogozók önjellemzésének eredménye a kérdőíves vizsgálatban 

0 1 2 3 4
Kockázatvállaló vagyok.

Önállóan hozok döntéseket.
Jól tűröm a frusztrációt.

Megbízom az emberekben.
Kezdeményező vagyok.

Magabiztos vagyok.
Optimista vagyok.

Nyitott vagyok a változásokra.
Hosszútávon gondolkodom.

Döntéseimért mindig vállalom a felelősséget.

 1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző 
 
A válaszok közül csupán egy tekintetében mutatkozott különbség a különböző csoportokba tartozók válaszai között, az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők szignifikánsan alacsonyabb mértékben értékelik úgy, hogy a döntéseikért mindig vállalják a felelősséget. Az átlagtól való eltéréseket mutatja a következő ábra (átlag = 0). 

Döntéseimért mindig vállalom a felelősséget

-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5

szakmunkás érettségi főiskola egyetem

  A kérdőív ösztönzésre, jutalmazásra, elismerésre, teljesítményértékelésre vonatkozó tételei alapján megállapítható, hogy az emberek érdeklődnek a munkájuk iránt, magukénak érzik a szervezetet, de azt gondolják, hogy a társaiknál kevesebbet keresnek, és ezért nem igazán elégedettek a fizetésükkel, ráadásul a jutalmazás elvei sem mindig világosak és egyértelműek. 
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Az ösztönzés, jutalmazás teljesítményértékelés megítélése  

0 1 2 3 4

 A jutalmazás elvei egyértelműek és világosak az
érintettek számára.  

Az emberek úgy érzik, egy dolog, amit mondanak
nekik, hogy el kell végezni és egészen más dolog,

ami alapján elbírálják és megítélik őket.  

 Sokan érzik úgy, többre képesek, és nem érzenek
elegendő kihívást a munkájukban. 

 Az embereket szubjektív alapon minősítik és nem
valóságos, a szervezetben nyújtott teljesítményük

alapján 

A legtöbben úgy érzik, hogy társaiknál kevesebbet
keresnek és ezért elégedetlenek a fizetésükkel. 

 Az emberek érdeklődést mutatnak a munkájuk
iránt, és „magukénak érzik” a szervezetet. 

 1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző 
A fenti tételek közül két tétel esetében szignifikáns különbséget találtunk: egyrészt az alacsonyabb képzettségűek szignifikáns mértékben elégedetlenebbek a fizetésükkel, mint az egyetemi végzettségűek, valamint a vezetők szignifikáns mértékben kevésbé tartják szubjektívnek a teljesítményértékelést, mint a beosztottak. Az átlagtól való eltéréseket mutatják a következő ábrák (átlag = 0). 

A legtöbben úgy érzik, hogy társaiknál kevesebbet keresnek és 
ezért elégedetlenek a fizetésükkel. 

-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4

szakmunkás érettségi főiskola egyetem
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 Az embereket szubjektív alapon minősítik és nem valóságos, a 
szervezetben nyújtott teljesítményük alapján 

-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4

felső vezető középvezető beosztott

  A megkérdezettek leginkább a munkahelyi légkörrel, a munkatársi kapcsolatokkal, a munkarenddel, az önállósággal, és a munka jellegével elégedettek, legkevésbé pedig a fizetéssel és az anyagi jellegű juttatásokkal.  Elégedettség mértéke a főbb munkahelyi tényezőkkel 

0 1 2 3 4
Egyéb anyagi és természetbeni juttatások

 Fizetés
 Előrejutási lehetőség

  Tájékoztatás
 Fizikai munkakörülmények
 Biztonság, kiszámíthatóság

 Munka érdekessége, változatossága
 Önállóság

 Munkarend
 Munkahelyi légkör, munkatársakkal való kapcsolat

 1 – egyáltalán nem elégedett, 2 –nem igazán elégedett, 3 –többnyire elégedett, 4 teljes mértékben elégedett 
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Általános elégedettség mértéke a főbb tényezők tekintetében 

0 1 2 3 4

Elégedett vagyok az anyagi helyzetemmel.

Elégedett vagyok a szaktudásommal, képességeimmel,
általuk könnyen tudnék akár új ál lást is találni

Elégedett vagyok a szaktudásommal, képességeimmel,
általuk sikeres és elismert vagyok a munkahelyemen

Elégedett vagyok a munkahelyi pozíciómmal, a
karrieremmel.

Elégedett vagyok a munkahelyemmel.

Elégedett vagyok társadalmi elismertségemmel.

Összességében elégedettnek érzem magam.

Elégedett vagyok a személyes kapcsolataimmal.

 1 – egyáltalán nem elégedett, 2 –nem igazán elégedett, 3 –többnyire elégedett, 4 teljes mértékben elégedett 
 Az anyagi helyzettel való elégedetlenség objektív hátterének megismerése érdekében megvizsgáltuk a személyi jellegű kifizetések alakulását. Az adatok alapján megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók átlagkeresete közel egyező az összes (Önkormányzat, PH és Intézményei), dolgozóéval. Az elégedetlenség oka lehet, hogy a Polgármesteri Hivatalban több a vezető állású dolgozó, mint az intézményekben, így a Polgármesteri Hivatalban többen lehetnek, akik az átlag alatt keresnek.  

Egy főre jutó átlagbér kifizetés (E Ft/év/fő)

2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200

Önkormányzat összesen
(PH+Intézmények)

2 459 2 829 2 941

Polgármesteri Hivatal 2 445 2 848 2 701

2013. 2014. 2015. terv
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A kérdőíves vizsgálatban csak a hivatali dolgozók vettek részt, de körükben is szignifikáns különbség mutatkozik az anyagi helyzettel való elégedettség tekintetében. A férfiak, a magasabb képzettségűek és a vezetők szignifikáns mértékben elégedettebbek az anyagi helyzetükkel. Az átlagtól való eltéréseket mutatják a következő ábrák (átlag = 0). 
Elégedett vagyok az anyagi helyzetemmel.

-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

férfi nő
 

Elégedett vagyok az anyagi helyzetemmel.

-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4

szakmunkás érettségi főiskola egyetem

 
Elégedett vagyok az anyagi helyzetemmel.

-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

felső vezető középvezető beosztott
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A szaktudással való elégedettség a vezetők körében szignifikáns mértékben magasabb, mint a beosztottaknál. Az átlagtól való eltérést mutatja a következő ábra (átlag = 0). 
Elégedett vagyok a szaktudásommal, képességeimmel, általuk 

könnyen tudnék akár új állást is találni

-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

felső vezető középvezető beosztott
  A dolgozók közérzete, jólléte alapvetően jó, a megkérdezettek jól érzik magukat, egészségesnek, boldognak, kiegyensúlyozottnak, elfogadottnak, sikeresnek tartja magát.   A munkahelyi jóllétre vonatkozó tételek értékelése 

0 1 2 3 4

Szükségem van már
munkahely váltásra

Csak a munkámnak élek 

Megbecsülnek 

Sikeresnek tartom magam

Értékel ik az erőfeszítéseimet

Tisztelnek 

Elismerik a munkámat 

Boldog, kiegyensúlyozott
vagyok

Jól érzem itt magam

Egészséges vagyok

Szeretnek 

 1 – egyáltalán nem jellemző, 2 –nem igazán jellemző, 3 –többnyire jellemző, 4 teljes mértékben jellemző 
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Végezetül bemutatjuk, hogy a munkahely választás során milyen tényezők játszottak szerepet: 

0 5 10 15 20 25

Jobb a fizetés, mint máshol

Jobbak a munkakörülmények, mint máshol

Közcélú foglalkoztatott

Végzettségnek, képességnek  megfelelő munkahelyen
dolgozhatok

Lakhelyhez közel

Biztos munkahelynek tűnt

Nem volt más lehetőségem

Egyéb

Érdekes volt a felkínált munka

Ismerős útján kerültem ide

(fő)  Összefoglalva az előzőekben bemutatott témakörök közül az egyes témák kapcsán a következő megállapítások emelhetők ki (fontossági sorrendbe téve):  Szervezeti struktúra és működés 
Ezen a területen van a legtöbb tennivaló, ami részben az új vezetés új elképzeléseiből, részben az időközben bekövetkező jogszabály változásokból adódik. A szükséges és tervezett szervezeti átalakítások fő célja a hatékonyabb, gazdaságosabb működés elérése.   Ösztönzés, motiváció, elégedettség, elkötelezettség 
Másodikként említhető az az egyöntetű vélemény miszerint a Hivatalban ösztönzési rendszer nem működik. Az értékelési rendszer is csak formális. Egy reális értékelési, visszajelzési rendszer bevezetését, egy ösztönzési rendszerrel összekapcsolva mindenki örömmel fogadna. Ezek hiánya és az alacsony jövedelem ellenére a dolgozók többsége elkötelezett a Hivatallal szemben. A dolgozói elégedettség és elkötelezettség magas mértéke a jövőbeli sikeres működés alapfeltétele, bázisa lehet.   Konfliktuskezelés, stressz kezelés 
Az új vezetés nyitott stílusa a konfliktus helyzetek csökkenését eredményezte, mint említették ez főleg a jegyzői területen érzékelhető. Legstresszesebb területeknek azokat a helyeket említették ahol ügyfélforgalom bonyolódik. Ezt megszüntetni nem lehet, csak a kezelését lehet oktatni. Ha az új szervezet feláll, tiszták lesznek a függelmi viszonyok, az új belépők is megtanulják az ügymenetet, a még ritkán tapasztalható konfliktus helyzetek tovább csökkennek.  
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Kommunikáció, információáramlás 
A különböző szintű vezetői értekezletek és az e-mail-ek alkotják a legfontosabb kommunikációs csatornákat. Nagyobb terjedelmű írásos információkhoz való hozzáférést segítené a gazdasági vezető által tervezett belső intranet számítógépes rendszer kiépítése. Javítandó a különböző részlegek által használt szoftverek összekapcsolhatósága, amely sok esetben csak elméletben van meg.  Vezetési rendszer, vezetési stílus 
Az új vezetés stílusa nyitott, együttműködő. Az alpolgármesterek és az egyes általuk felügyelt irodák és az intézmények hatásköri viszonyait célszerű lenne pontosabban meghatározni.  Szervezeti célok  
Az Önkormányzat céljai az év elején elkészített stratégiában egyértelműen megfogalmazódtak. Ezeknek a céloknak a dolgozókkal való megismertetése megtörtént. A lakosság tájékoztatása lakossági fórumokon szintén megtörtént, de ismerve ezek hatékonyságát ezen a téren még jelentős munka hárulna a központosított kommunikációs szervezetre.   JAVASLAT AZ ÚJ STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁRA  Vizsgálatunk eredménye alapján új hivatali struktúrára teszünk javaslatot. Az új hivatali struktúra kialakítása során az eredeti létszámadatokból indultunk ki, tekintettel arra, hogy több Irodában állnak rendelkezésre üres álláshelyek, így a javasolt létszámbővítések részben – ha ezt a szakképzettségek megengedik - belső átcsoportosításokkal megoldhatók. 
Az általunk javasolt megoldás a csúcsvezetői szintet érintetlenül hagyta. 
Egy iroda átszervezését, áthelyezését javasoljuk, egyik az Adóirodáét, amelyet a jövőben a Közigazgatási és Népjóléti Iroda csoportjaként javasoljuk üzemeltetni 
A Városfejlesztési Iroda élén a Városi Főmérnöknek ugyanúgy főosztályvezetői elnevezéssel főosztályvezető-helyettesi besorolást kellene biztosítani, mint a Gazdasági vezetőnek. 
Az önálló csoportvezetőknek osztályvezető-helyettesi megnevezést javaslunk adni.   
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A Polgármesteri Hivatal javasolt szervezeti felépítése  

  
3.6. Az Önkormányzat vagyona, a Hivatal eszközei 
 Az Önkormányzat jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, amely a vagyonkataszter adatai alapján piaci értéken mintegy 23 milliárd Ft-ot képvisel. Az ingatlanvagyon jelentős része azonban nem, vagy csak korlátozottan forgalomképes. Forgalomképes, üzleti, piaci alapon hasznosítható vagyon csupán a teljes vagyon 15-20%-a. Az ingatlanvagyon összetételére vonatkozó fő adatokat a következő táblázat mutatja be.   Az ingatlanvagyon fő adatai  
Ingatlan besorolása Besorolás alapja db. m2 Bruttó érték (E Ft) Becsült érték (E Ft) 
forgalomképtelen törvény alapján 1 771 3 772 803 10 914 967 9 533 915 
forgalomképtelen helyi döntés  9 9 134 17 523 17 523 
korl. forgalomképes törvény alapján 41 162 660 5 207 798 4 533 286 
korl. forgalomképes helyi döntés  78 123 416 1 190 682 3 307 731 
forgalomképes üzleti vagyon 343 911 749 2 225 341 5 111 904 
 Összesen  2 242 4 979 762 19 556 311 22 504 359  A Polgármesteri Hivatal saját tulajdonú, felújításra szoruló ingatlanban működik Szentendre városközpontjában. A hivatal bútorzata elöregedett. A Hivatal eszközein belül a 
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feladatkiírásnak megfelelően az informatikai eszközök vizsgálatával foglalkoztunk részletesebben.  Az Informatikai Divíziót 2012. augusztusában hozták létre a központosítás előnyeinek kihasználása érdekében. Előtte minden intézménynek külön rendszergazdája volt.  Cél volt, az információs technológia homogenizálása, a kommunikáció flottásítása, az IT eszközök, kellékanyagok, irodaszerek központosított, ebből következően gazdaságosabb beszerzése. A Divízió 5 fő szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársból áll, melyek közül 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik.  Az Informatikai Divíziót az Önkormányzatnak és még 22 intézménynek szolgáltat az alábbi tevékenységi körökben: Szoftver, hardver értékesítés, hardver karbantartás, javítás, egyéb infokommunikációs távközlési szolgáltatás, tanácsadás, IT telefonos ügyfélszolgálati kapcsolattartás, ügyelet adás.  Microsoft és Nyílt forráskódú rendszerek, telefonos rendszerek, IT hálózatok, biztonságtechnikai rendszerek telepítése, építése, adatbiztonság és adatvédelem biztosítása. Telefonközpontok üzemeltetése, felügyelete. Irodai berendezések, fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, kellékanyagok, festékek, papír beszerzése.   2014-ben a Divízió anyagjellegű ráfordítása 33 MFt, személyi jellegű ráfordítása 22 MFt volt. Az IT jellegű beruházások 42%-át a Hivatalban, 29%-át a VSZ Zrt.-ben, míg a maradék 29%-ot az összes többi intézménynél hajtották végre.  A Hivatal, mivel a VSZ Zrt-nek. mint társaságnak a szolgáltatását vette igénybe az informatikai szolgáltatást, áfával növelt összeget fizetett érte, amit nem tudott visszaigényelni. Ez kb. 7 MFt-ot jelentett egy évben. A Divízió 2015. április 1-től átkerült a Hivatal szervezetébe, így a dolgozók bérének áfája nem terheli a szolgáltatást. Egyéb megoldandó kérdések azonban felmerülnek, elhelyezés, a szoftver jogosultságok, a kiskereskedelmi tevékenység folytatása, ügyeleti időpontok egyeztetése, stb.  A szolgáltatási körben az alábbi rendszerek működnek:  Távközlési rendszer 2013-ban kezdték kiépíteni, azóta folyamatosan bővítik. Az első időben a szolgáltatóval nem tisztázták a mobil eszközök használatának díját a rendszerben, így az irreálisan drága volt. Ezt azóta sikerült csökkenteni, de további tárgyalások még jobb díjat eredményezhetnek. Szolgáltató: UPC Magyarország Kft. 
- VPBX VoIp (alközpont a szolgáltatónál) 

o Voip készülékek a szolgáltatásba bevont intézménynél és a kihelyezett 
ügyfélszolgálaton 

 88 db (további intézmények bekötésével folyamatosan növekszik) 
 Cisco 303, cisco 301, és grandstream bt 200 voip készülékekkel 

- Virtuális fax to mail szolgáltatás (ez az e-mail szolgálja ki a fax rendszert) 
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- Call Center - Ügyfélszolgálatnál 
 Infokommunikáció (internetes média) Szolgáltató: UPC Magyarország Kft. 

- Bérelt vonal (Optika) 50/50 és Fiber Power business 250 -Hivatalban 
- Mobil Backup 10Gb – hiba esetén átveszi az összes szolgáltatást 

 Belső Hálózat LAN Felépítése: strukturált hálózat - Hivatalban Aktív hálózati elemek (2 ütemben 2008-ban és 2014-ben lett kiépítve):  
- 24 portos gigabites switchek 10db 
- Mikrotik routerboard útválasztó 
- központilag menedzselhető Access pontok 

o 3 db UNIFI Long R 
Hálózatért felelős szolgáltatások: 

- Active Directory Tartomány - szerver 
- Router OS tűzfal –több lépcsős 
- DCHP szerver 
- DNS szerver – már nem használják 
- File szerver – már nem használják 
- VPN szerver 

 Szerverek 
- Dell Poweredge T410 (Windows szerver 2008 R2) 
- IBM X3400 (Windows szerver 2003) 
- Fujitsu PRYMERGY Novell szerver (kifutó) 

 Munkaállomások 
- 2005-2006-2009-es beszerzésű gépek 44 db  

o Win xp 
o office 2003-2007 

- 2012 vagy annál újabb beszerzés 45 db 
o Win 7 
o office 2007-2010-2013 

- 2012-nél újabb notebookok 13 db 
o Win 7 
o Win 8 
o Office 2007-2010-2013 
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A 2005 és 2010 között beszerzett munkaállomások már cserére szorulnak. Új gépek mellett 
Ausztriából is szoktak beszerezni kedvezőbb áron használt, de jó állapotú számítógépeket. 
 Irodaautomatizált eszközök: A Hivatal minden irodája központosított nyomtatást használ. Az irodákat nagyteljesítményű multifunkcionális gépek szolgálják ki. Egyre több gépet bérleti konstrukcióban szereznek be, így költséghatékonyabb és biztonságosabb az üzemeltetés. A gépek ellátják a másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás feladatait.  Az alábbiakban felsoroljuk, hogy a Hivatal irodáiban hány berendezés található. (főleg HP és Ricoh típusú berendezések) Közterület felügyelet: 2 db Pénzügy: 7 db Közigazgatási Iroda: 3 db Adóiroda: 7 db (ebből 1 borítékozó gép) Anyakönyv: 2 db Polgármesteri titkárság: 2 db Tetőtér: 1 db Szervezési Iroda: 4 db Informatika: 2 db Vagyongazdálkodási Iroda: 1 db Építéshatósági Iroda: 2 db VárosfejlesztésiIiroda: 1 db Jogi Iroda: 1 db Az Adóirodán a munkacsúcsok idején kevésnek bizonyul a nyomtatási kapacitás. Ezt vagy újabb berendezések üzembe állításával vagy átcsoportosítással meg kell oldani.   Szünetmentes tápegységek: 

- APC Back-UPS CS 350 – 4 db 
- SMART UPS RT 1000 – 1 db 

 Mentő egységek és mentési folyamatok adatbiztonsága 
- Minden szerver tükrözött Raid 
- Levelező szerver mentése: napi növekményes, teljes rendszermentés havonta 

teljes mentés 6 hónapig tartják meg 
o helye: Dlink DNS_327L NAS 

- Fileszerver mentése: napi növekményes, teljes rendszermentés 
o helye: erre a célra elkülönített külső HDD (2 TB) 
o Dlink DNS-327L NAS 

 Levelező rendszer:  
- HP ProLiant MicroServer (Vsz N Zrt. tulajdona) 
- Ubuntu 14.04 GNU/Linuxos mail szerver: MTA: Postfix MDA: currier imap, pop 

imaps, pops webmail 
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- Google Apss levelező és kommunikációs rendszer 
- End user client: Thunderbird levelező kliens, webmail 

 Szakági rendszerek: 
- Onkado – adó rendszer 
- IRMA - iktatási rendszer 
- forrás SQL - pénzügyi rendszer 
- Cégtár 
- Jogtár 
- Winszoc – népjóléti rendszer 
- KIR – humán erőforrás, munkaügy 
- EK ATA - vagyongazdálkodás 
- ÉTDR -  építéshatósági rendszer –több funkciója nem működik, pl. postázás 
- Teamviewer - 10 informatikai szupport rendszer távoli segítséghez 

 
Összességében megállapítható, hogy a Hivatal információ technológiai ellátottsága 
megfelelő.  
A VOIP rendszer kiépítése és folyamatos bővítése megtérülő folyamat, de célszerű lenne a 
mobil alkalmazásokat is megfelelő áron beintegrálni a rendszerbe.  
A hardverek folyamatos megújítása szükséges, a bérleti konstrukció alkalmazása célszerű.  
A szoftverek esetében figyelemmel kéne lenni az összekapcsolhatóság lehetőségére.  
A belső kommunikáció erősítése érdekében egy Intranet rendszer létrehozása lenne 
megfontolandó. 
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4. Az önkormányzati gazdálkodás szintje 
 Az önkormányzati gazdálkodás szintjének vizsgálata keretében vizsgált témákat és a vizsgálat módszerét a következő táblázat foglalja össze:  

Vizsgált témák Munkamódszer 
Bevételek, költségvetési források 

- Költségvetési források 
- Saját bevételek 

Belső dokumentumok, elemzése és vezetői interjúk 
Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása Belső dokumentumok, elemzése és vezetői interjúk 
Üzemeltetési költségek vizsgálata  Belső dokumentumok, elemzése és vezetői interjúk 
Szociális szerepvállalások, juttatások Belső dokumentumok, elemzése és vezetői interjúk 
Kötelezettség vállalások vizsgálata: Belső dokumentumok, elemzése, szúrópróba szerű ellenőrzés, vezetői interjúk 
 Az adatok elemzésénél figyelembe vettük, hogy az utóbbi években az összehasonlíthatóságot befolyásoló változások történtek. A 2012. évben a reorganizációs program, a 2013. évben pedig a közigazgatási és államháztartás finanszírozási reform okozott összehasonlíthatóságot nehezítő változtatásokat. Ekkor a finanszírozási modell és feladatok struktúrája is megváltozott. A központi költségvetésről szóló törvény 2013-ban a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra a normatív finanszírozás helyett feladatalapú támogatást rendelt el.  A feladatfinanszírozási elvvel változott s forrásszabályozás is, csökkentek például az átengedett bevételek, azok egy része beépült az állami támogatások forrásai közé.  A feladatalapú finanszírozás a 2014. évben is tovább folytatódott, a teljesség igénye nélkül, például a szerkezet-átalakítási tartalék keretében nyújtott kiegészítő támogatások az alapfinanszírozás részévé váltak, bevezetésre került a pedagógus életpálya modell, a gyermekétkeztetésnél is feladat alapú támogatás valósul meg, stb.  Az elemzések kapcsán alkalmunk nyílt áttekinteni a BDO Magyarság Tanácsadó Kft. által 2011-ben készített „Helyzetfelmérés és reorganizációs terv”, valamint a Responsum Kft. által 2014-ben elkészített „Szentendre Város Önkormányzatának a fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelésére, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozására és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározására” témájú tanulmányokat.  Tekintve, hogy a fenti anyagok elkészítésekor alkalmazott elemzési módszertannal és a megfogalmazott ajánlásokkal egyetértünk, az ott elemzett időszakra az ismétlések elkerülése végett nem térünk ki.   
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A jelen fejezetben a 2014. évre vonatkozó tényadatokat és a 2015. évre elfogadott költségvetést vetjük össze, illetve elemezzük. 
4. 1. Bevételek, költségvetési források 
 Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézményei összes működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A gazdálkodásra az előző évhez hasonlóan továbbra is jellemző, hogy a működési és a felhalmozási célú bevételeknél még mindig meghatározóak az államháztartáson belülről érkező támogatások.  

MFt 
 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2013 2014 2015 2014/13 2015/14 
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 604 31% 1 696 39% 1 985 41% 106% 117% 
B3 Közhatalmi bevételek 1 687 32% 1 741 40% 1 928 40% 103% 111% 
B4 Működési bevételek 937 18% 797 18% 947 19% 85% 119% 
B6 Működési célú átvett pénzeszköz 1 027 20% 83 2% 15 0% 8% 18% 
 ÖSSZESEN 5 255 100% 4 318 100% 4 875 100% 82% 113% 

 
 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2013 2014 2015 2014/13 2015/14 
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 1% 466 51% 1 158 74% - 248% 
B5 Felhalmozási bevételek 297 52% 135 15% 351 22% 45% 260% 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 270 47% 308 34% 66 4% 114% 21% 
 ÖSSZESEN 570 100% 909 100% 1 575 100% 159% 173% 

 
 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2013 2014 2015 2014/13 2015/14 
B8 ÖSSZESEN 1 797 - 1 192 - 407 - 66% 34% 

 A bevételek szerkezetének alakulásából jól látszik, hogy a működési bevételek szerkezete a 2015. évi költségvetésben már nem tér el jelentősen a 2014. évi tényadatoktól.  
A működési célú támogatások államháztartáson belülről, továbbá a közhatalmi bevételek 39-41 illetve 40-40 %-ot képviselnek, amíg a működési bevételek és a működési célú átvett pénzeszközök 18-19 illetve 2-0 %-kal részesednek a működési bevételekből. A 2014. lezárt év teljesítéséhez képest a 2015. évi költségvetésben a tervezettek szerint 13 %-al növekszenek a működési bevételek.   A felhalmozási bevételeknél némileg átalakul a finanszírozás belső szerkezete. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről aránya 51-ről 74 %-ra a felhalmozási bevételeké 15-ről 22 %-ra nőtt, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök aránya pedig 34-ről 4 %-ra csökkent. Összességében a 2015. évre tervezett felhalmozási bevételek 73 %-al nőttek az előző évhez hasonlítva. Ez annak köszönhető, hogy a 2014. évi beszámoló tanúsága szerint az Önkormányzat a kötelező feladatok ellátására 293,8 MFt felhalmozási célú támogatást kapott, míg ennek a 2015-re tervezett mértéke 1 067,7 MFt. 
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Ugyanakkor, a tervezett finanszírozási bevételek, az előző évi összeg 34 %-ra csökkentek. Ennek alapvetően két oka van, egyrészt a belföldi finanszírozás bevételein (B81) belül, ami 2014-ben mindösszesen 1 190,2 MFt, a hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 600 MFt volt, másrészt a maradvány felhasználás 545,4 MFt. Ugyanezen összegek a 2015. év költségvetési előirányzata szerint a következetesen takarékos és egyre hatékonyabb gazdálkodásnak köszönhetően rendre, csak 150 MFt és 256,6 MFt, ami mindösszesen 406,6 MFt-ot tesznek ki.  
Önkoprmányzat, PH és Intézményei
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4.2. Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 
 A megváltozott finanszírozási struktúra vonatkozásában az első év a 2014. volt. Az előző év tapasztalatait figyelembe véve tervezte meg az Önkormányzat a 2015. évet szigorúan ügyelve arra, hogy a kötelezően ellátandó feladatokra allokált forrásokat csak az adott feladat ellátásáras lehet felhasználni. A tervezett forrásallokációt az alábbi táblázatokban foglaltuk össze.  Az Önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása 

 M Ft 
 Megnevezés 2013 2014 2015 2014/13 2015/14 
 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 152 35% 1 844 45% 1 414 36% 160% 77% 
B3 Közhatalmi bevételek 1 687 51% 1 741 42% 1 927 48% 103% 111% 
B4 Működési bevételek 467 14% 459 11% 624 16% 98% 136% 
B6 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0% 65 2% 13 0% - 20% 
 ÖSSZESEN 3 306 100% 4 109 100% 3 979 100% 124% 97% 
 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0% 294 40% 1 068 72% - 363% 
B5 Felhalmozási bevételek 0 0% 135 18% 351 24% - 260% 
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B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 270 100% 308 42% 66 4% 114% 21% 
 ÖSSZESEN 270 100% 736 100% 1 485 100% 273% 202% 
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
 ÖSSZESEN 174 - 1 190 - 407 - 686% 34%  Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségallokációját a következő táblázatban foglaltuk össze. A legjelentősebb költségallokációs átrendeződés a 2014. és 2015. év között a beruházásoknál (K6) és a felújításoknál (K7) történt. Amíg a kötelező feladatok vonatkozásában a beruházások soron a ráfordítás a terv szerint 146,0 MFt-ról 301,5 MFt-ra nő, addig a nem kötelező feladatok vonatkozásában ugyanez 277,1 MFt-ról 1 104,2 MFt-ra nő, tehát közel megnégyszereződik. A felújítások vonatkozásában a kötelező feladatokra allokált források jelentősen 166,1 MFt-ról 48,0 MFt-ra csökkennek, ugyanakkor a nem kötelező feladatok vonatkozásában ez az összeg 29,6 MFt-ról 341,5 MFt-ra emelkedik.   Az Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai 

M Ft 
  Megnevezés 2013 2014 2015 2014/13 2015/14 
 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 
K1 Személyi juttatások 0 0% 0 0% 5 0% - - 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0% 0 0% 0 0% - - 
K3 Dologi kiadások 909 62% 1 270 100% 1 491 95% 140% 117% 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 1% 0 0% 0 0% - - 
K5 Egyéb működési célú kiadások 541 37% 0 0% 80 5% - - 
 ÖSSZESEN 1 466 100% 1 270 100% 1 576 100% 87% 124% 
 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 0 - 146 42% 302 82% - 206% 
K7 Felújítások  0 - 166 48% 48 13% - 29% 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 - 32 9% 17 5% - 53% 
 ÖSSZESEN 0 100% 344 100% 366 100% - 107% 
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 
 ÖSSZESEN 2 225 - 2 958 - 2 177 - 133% 74%  

Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai 
M Ft 

  Megnevezés 2013 2014 2015 2014/13 2015/14 
 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 
K1 Személyi juttatások 0 0% 0 0% 0 0% - - 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0% 0 0% 0 0% - - 
K3 Dologi kiadások 2 1% 0 0% 0 0% 0% - 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0% 39 8% 15 5% - 38% 
K5 Egyéb működési célú kiadások 164 99% 474 92% 285 95% 290% 60% 
 ÖSSZESEN 165 100% 513 100% 300 100% 311% 58% 
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 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 
K6 Beruházások 1 297 88% 277 90% 1 104 76% 21% 399% 
K7 Felújítások  33 2% 30 10% 342 24% 90% - 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 140 10% 0 0% 5 0% 0% - 
 ÖSSZESEN 1 470 100% 307 100% 1 451 100% 21% 473% 
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 
 ÖSSZESEN 0 - 0 - 0 - - - 

4.3. Üzemeltetési költségek vizsgálata 
 Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézményei összes működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze.  A kiadások szerkezetének alakulásából szintén jól látszik, hogy a működési kiadások szerkezete a 2015. évi költségvetésben nem tér el jelentősen a 2014. évi tényadatoktól. A személyi juttatások, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31-34 illetve 8-9 %-ot képviselnek, a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai 47-48 valamint 2-0 %-ot tesznek ki, amíg az egyéb működési célú kiadások 11-8 %-al részesednek a működési kiadásokból. A 2014. lezárt év teljesítéséhez képest a 2015. év költségvetésében a tervezettek szerint 3 %-kal csökkenek a működési kiadások.  A felhalmozási kiadásoknál szintén nem változott szignifikánsan a felhasználások belső szerkezete. A Beruházások és aránya 77-77 %-ot képvisel, a felújítások aránya 20-ról 22 %-ra nőtt, az egyéb felhalmozási célú kiadások pedig aránya pedig 3-ról 1 %-ra csökkent. Összességében a felhalmozási célú kiadások a 2015. évi költségvetésben a 2014- évi 203 %-a lesz.  A finanszírozási kiadások, az előző évi összeg 74 %-ra csökkennek.  

M Ft 
 Megnevezés 2013 2014 2015 2014/13 2015/14 
  MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 
K1 Személyi juttatások 1 393 33% 1 538 31% 1 620 34% 110% 105% 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 354 8% 399 8% 444 9% 113% 111% 
K3 Dologi kiadások 1 724 41% 2 316 47% 2 286 48% 134% 99% 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 64 1% 91 2% 20 0% 143% 22% 
K5 Egyéb működési célú kiadások 705 17% 558 11% 365 8% 79% 66% 
 ÖSSZESEN 4 239 100% 4 902 100% 4 735 100% 116% 97% 
 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 
K6 Beruházások 1 297 88% 742 77% 1 512 77% 57% 204% 
K7 Felújítások  33 2% 196 20% 438 22% 593% 224% 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 140 10% 32 3% 22 1% 23% 69% 
 ÖSSZESEN 1 470 100% 970 100% 1 972 100% 66% 203% 
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 
 ÖSSZESEN 2 225 - 2 958 - 2 177 - 133% 74%   
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4.4. Szociális szerepvállalások, juttatások 
 A 2014. év beszámolójának tanúsága szerint rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] alapján (K48) 138 EFt került kifizetésre, az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján - szintén K48) adott pénzügyi ellátás 28 EFt volt.  A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) szerint a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg 8 930 218 Ft, az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg pedig 8 697 676 Ft volt.  A költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás összege a települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás 361 233 938 Ft volt. Az Önkormányzat ezt az összeget teljes egészében felhasználta.  Ugyanebben a fejezetben az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 148 524 525 Ft volt, amivel szemben az Önkormányzat tényleges felhasználása 2014. december 31-ig 146 845 151 Ft-ot tett ki, tekintve, hogy a támogatás évközi változása -10 679 664 Ft volt.  A Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) eredeti előirányzata 309 408 Ft, a módosított előirányzat 293 153 Ft, amely megegyezik a teljesítés összegével.   
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4.5. Kötelezettség vállalások vizsgálata 
 A kötelezettségvállalások vizsgálata során a hivatal szabályzatainak áttekintését követően kijelölésre került a következő 20 szerződés:  

Sor szám Szerződés tárgya Szállító megnevezése Nettó összeg 
1 Támogatás energetikai épület felújítás céljára Szentendre Fehérvíz u 2-8 4 131 906 
2 Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés Belügyminisztérium 20 549 862 
3 Támogatás Ferency Múzeum 1 200 000 
4 Egresi Úti óvoda építésének kivitelezése* Gold-Block Hungary Szolgáltató 32 789 068* 
5 Dumtsa Jenő u. 12. alatt lévő lakóház utcai homlokzatának helyreállítása HÁSZ Építőipari Kiv. és Tervező Társ. 14 670 952 
6 Útépítési munkák műszaki ellenőrzése Konstruk-TOM Építőipari..   
7 Leányfalu, Fábián Z. u- 5. sz. Alatti ingatlan partfal omlás okának feltárása MO-HA CAD Kft. 472 600 
8 Fürj u. útépítés és csapadékvíz elvezetés engedélyezési terveinek elkészítése Monographic Mérnöki és Szolgáltató Kft. 2 210 000 
9 Asszonyi Tamás szobrászművész csobogótervének elkészítése Pap Lajos Kőfaragó 2 948 819 
10 Nap u. útépítés kivitelezés PILIS 2003 Építőipari Kft 29 200 000 
11 Szántó Piroska emlékhely és emlékszobor elkészítése SENERGIE Zrt 7 244 095 
12 Vis Maior pályázatokhoz ... munkálatok elvégzése SWIETELSKY MO. Kft. 81 929 145 
13 Belső ellenőrzési feladatok ellátása SZAHK-ÉRTELEM 2006 Bt 2 300 000 
14 Mandula utcai útépítés TÉR Kivitelező Kft. 16 492 447 
15 Csobogóhoz gépészet és vezérléstechnika VitaEnergia Kft 2 155 000 
16 Csobogóhoz... tervrajzok elkészítése Zöld Bagoly Bt 1 500 000 
17 Adás-vétel 8972/1 hrsz Botár Emil Károlyné 2 646 063 
18 Adás-vétel előszerződés Nyerges Barackos Imeprium Builder In.fejl Kft. 7 230 030 
19 Barcsay tornaterem bérlet Dunakanyar Sportegyesület 228 900 
20 Adás-vétel Jázmin u. 4057 hrsz Németh András 11 889 764 

Összesen   241 788 651 * A teljes projekt értéke ennél magasabb, a vizsgálat csak a megjelölt összegű részre terjedt ki.  A kijelölt szerződéseknek a következő iratanyagát kértük be: 
- a szerződés előkészítésének dokumentumai, ami alapján látható, hogy hogyan történt a szerződő partner kiválasztása, és a szerződéses összegben a megállapodás, 
- aláírt szerződés és minden módosítása, 
- szerződés teljesítését igazoló dokumentumok, 
- szerződéshez kapcsolódó számlák, 
- szerződéshez kapcsolódó minden egyéb lényeges dokumentum, bizonylat.  Az átadott iratanyagok áttanulmányozását követően a szakterület vezetőivel megbeszéléseket folytattunk a hiányzó információk begyűjtése, pótlása érdekében.  
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Vizsgálatunk alapján a következő megállapításokat tesszük: 
- Az önkormányzat beszerzési, kötelezettségvállalási rendjének szabályozása alapvetően megfelel a szokásos gyakorlatnak. 
- A szabályzatok, rendeletek betartása általánosságban megfelelő színvonalú. 
- A szerződések dokumentáltsága néhány ponton javítható, az aláírások nem minden esetben szerepelnek az iratkísérő lapon. 
- A közbeszerzési eljárások lebonyolításához javasolt a Jogi Iroda közreműködése. 
- Az ingatlanértékesítési pályázati eljárásban javasolt a licitálási eljárás széleskörű, általános bevezetése. 
 
A szerződések felülvizsgálatának összefoglaló megállapításait a következő táblázat mutatja be:   
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Sor szám Szerződés tárgya Szállító megnevezése Szerződés-kötés dátuma Nettó összeg Szerződés típusa Beszerzés típusa Leírás Megállapítás 
1 Támogatás energetikai épület felújítás céljára Szentendre Fehérvíz u 2-8 2014.11.14 4 131 906 Ft támogatás nem beszerzés, támogatás 

Szentendre Fehérvíz u 2-8  alatti ingatlan energetikai épület felújítás céljára nyújtott támogatást az önkormányzat az erre meghirdetett program keretén belül.  Szabályszerű tranzakció 

2 Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés Belügyminisztérium 2014.09.13 20 549 862 Ft támogatás nem beszerzés 
A BM-től kapott támogatás, mint forrás felhasználásával kamera elhelyezésre vállalkozási szerződést kötöttek Multi Alarm  Zrt-vel, 32 M Ft + áfa összegre, kötbér 1 M Ft/hiba, max 30%, karbantartás 2800 Ft+ áfa/szerviz óradíj  A Közterület vezetője irányítja a folyamatokat 

Szabályszerű tranzakció 

3 Támogatás Ferency Múzeum 2014.09.11 1 200 000 Ft támogatás nem beszerzés Ferency Múzeum részére nyújtott támogatást az Önkormányzat.  Szabályszerű tranzakció 

4 Egresi Úti óvoda építésének kivitelezése Gold-Block Hungary Szolgáltató 2014.06.24 32 789 068 Ft vállalkozási szerződés közbeszerzés, nyílt eljárás 
KMOP 4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése projekt keretében valósul meg a projekt . A megvalósítás még folyamatban van, az önkormányzat az új vállalkozót keres a projekt befejezésére 

*A teljes projekt értéke ennél magasabb, a vizsgálat csak a megjelölt összegű részre terjedt ki. Szabályszerű tranzakció 
5 

Dumtsa Jenő u. 12. alatt lévő lakóház utcai homlokzatának helyreállítása 
HÁSZ Építőipari Kiv. és Tervező Társ. 2014.10.20 14 670 952 Ft vállalkozási szerződés 

meghívásos közbeszerzési eljárás 
Dumtsa Jenő u. 12. alatt lévő műemléki lakóház utcai homlokzatának helyreállítása meghívásos 3 céget hívtak meg 3 pályázott, a legolcsóbb ajánlatot tevővel kötöttek szerződést. Kbt. 122/a § szerinti eljárás, Szabályszerű tranzakció 

6 Útépítési munkák műszaki ellenőrzése Konstruk-TOM Építőipari.. Bt 2012.12.31 430000  Ft + áfa/hó 
Megbízási szerződés szakértői feladatokra 

meghívásos versenyeztetési eljárás 
3 ajánlattevő tett ajánlatot, a legolcsóbbal szerződtek, a bontási jkv. dátuma 2012.11.30, Határozatlan idejű a szerződés, a partner emellett további megbízást is kapott Szabályszerű tranzakció 

7 Leányfalu, Fábián Z. u- 5. sz. Alatti ingatlan partfal omlás okának feltárása MO-HA CAD Kft. 2014.09.10 472 600 
Megbízási szerződés szakértői feladatokra 

meghívásos eljárás 
Boldogtanya utcai partfal omlás okainak meghatározása, szakértői szemle, dokumentumok alapján  árajánlat kérést követően kötöttek szerződést Szabályszerű tranzakció 

8 
Fürj u. útépítés és csapadékvíz elvezetés engedélyezési terveinek elkészítése 

Monographic Mérnöki és Szolgáltató Kft. 2014.06.17 2 210 000 Tervezési szerződés 
meghívásos versenyeztetési eljárás 

4 ajánlatadó adott be ajánlatot (Nap utca és Mandula utca , Fürj-Galamb-Pipiske u. eng. terv re kértek ajánlatot, legalacsonyabb árat adó ajánlattevő került kiválasztásra (2014.05.15). Az ajánlatok részletezettsége nem azonos, de ez a feladat jellege miatt nem teszi összehasonlíthatatlanná az ajánlatokat 

Az ajánlatok részletezettsége nem teljesen azonos. Törekedni kell azonos tartalmú ajánlatok bekérésére. Szabályszerű tranzakció 

9 
Asszonyi Tamás szobrászművész csobogótervének elkészítése 

Pap Lajos Kőfaragó 2014.09.30 2 948 819 megbízási szerződés 
meghívásos versenyeztetési eljárás 

Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumának köztéri munkák létrehozására vonatkozó pályázatból elnyert támogatás  (700 E Ft) felhasználásával  Asszonyi Tamás terve alapján megvalósuló képzőművészeti alkotás (Képviselőtestületi 149/2013, 246/2013 Kt.sz. határozatok) kivitelezéséhez szükséges tervezés. 3 ajánlat érkezett, 2014. 09.23-i beadás, bontás, legolcsóbb nyert vállalkozási díj br. 3745 E Ft  Támogatással való elszámolás benyújtásra került, elbírálás folyamatban 

Szabályszerű tranzakció 
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Sor szám Szerződés tárgya Szállító megnevezése Szerződés-kötés dátuma Nettó összeg Szerződés típusa Beszerzés típusa Leírás Megállapítás 

10 Nap u. útépítés kivitelezés PILIS 2003 Építőipari Kft 2014.10.31 29 200 000 Ft vállalkozási szerződés 
meghívásos közbeszerzési eljárás 

Meghívásos 4 céget hívtak meg 3 pályázott, a legolcsóbb ajánlatot tevő árazatlan költségvetés Kbt. 122/a § szerinti eljárás, árazatlan költségvetés, dokumentáció teljeskörű, Mandula utca + Nap utcai útépítési munkára egy eljárás, külön-külön 
Szabályszerű tranzakció  

11 Szántó Piroska emlékhely és emlékszobor elkészítése SENERGIE Zrt 201.10., 11 hó 7 244 095 Ft tervezési + vállalkozási szerződés  
meghívásos eljárás 

284/2013 Ktsz és 207/2014 Ktsz határozat alapján. Tervezési szerződés bruttó 800 E Ft + vállalkozási szerződés  bruttó 4200000 Ft Szántó Piroska emlékhely és emlékszobor megvalósítása Vállalkozói díj ki nem fizetendő része 2541910 Ft, ami a vállalkozó és  Farkas Zsófia adománya  
Szabályszerű tranzakció  

12 
Vis Maior pályázatokhoz elkészült szakértői dokumentációban előírt rekonstrukciós munkálatok elvégzése 

SWIETELSKY MO. Kft. 2013.06.21 81 929 145 Ft vállalkozási szerződés 
meghívásos versenyeztetési eljárás 

170176 ebr azonosító számú Vis Maior pályázathoz elkészült szakértői dokumentációban előírt rekonstrukciós munkálatok elvégzése a szentendrei árvízvédelmi védmű rekonstrukciós munkálatai, a 2013. júniusában levonuló árvíz okozta károk helyreállítása. Keretösszeg: 15140900 Ft 3 ajánlat, meghívással, azonos műszaki tartalom, ugyanazon műszaki tétel, legolcsóbb ajánlatot tevő kiválasztása 11921969 Ft került kiszámlázásra,  + a 3. sz. szerződés módosítás keretében elfogadott többletköltség 

Szabályszerű tranzakció  

 12/A 
Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében c. projker keretében 

SWIETELSKY MO. Kft.- Kötviép 'B Konzorcium 
2012. 06.17., 2013-10.10.,  2014. 07.25 759 690 252 Ft vállalkozási szerződés 

nyílt közbeszerzési eljárás 

KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002 sz. Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében c. pályázat keretében az árvízvédelmi mű vasbeton és földmű munkálatai (kiviteli tervek is),  a mobil gát elemeinek tárolására szolgáló csarnok tervezése, építése, generál kivitelezése.  1. sz. módosítás: mobil árvízvédelmi fal elemeinek tárolására szolgáló raktár helyszíne módosult, így a munka nem kezdődhetett meg időben így  a határidő 156 nappal meghosszabbításra került . 2sz. módosítás: számlázási ütemterv módosítása: 114132082 kiszámlázható, végszámla összege 38044027. 3. sz. szerződés módosítás: többletköltség  elfogadása 70007176 + áfa összegben. Így a 759 690252 Ft + áfa vállalkozói díj 829697428 + áfa összegre módosul. 2014. 03.14. 222183285 Ft + áfa a vállalkozó által benyújtott számlák, követelések elfogadása 

Szabályszerű tranzakció  

13 Belső ellenőrzési feladatok ellátása SZAHK-ÉRTELEM 2006 Bt 2015.01.09. 2 300 000 Ft megbízási szerződés meghívásos eljárás 
két szerződés, 980 E Ft+ 1340 E Ft Az 1340 E Ft összegű szerződés költségvetési szervek (6 db) a 980 E Ft összegű szerződés gazdasági társaságok ellenőrzésére vonatkozik 

Szabályszerű tranzakció  

14 Mandula utcai útépítés TÉR Kivitelező Kft. 2014.10.20 16 492 447 E Ft vállalkozási szerződés 
meghívásos közbeszerzési eljárás 

Közvetlen meghívásos közbesz. Eljárás keretében került kiválasztásra, szerződés szerint max 1 rész számla és végszámla meghívásos 4 céget hívtak meg 3 pályázott, a legolcsóbb ajánlatot tevő árazatlan költségvetés Kbt. 122/a § szerinti eljárás, árazatlan költségvetés, dokumentáció teljeskörű, Mandula utca + Nap utcai útépítési munkára egy eljárás 

Szabályszerű tranzakció  
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15 Csobogóhoz gépészet és vezérléstechnika VitaEnergia Kft 2014.10.06 2 155 000 Ft vállalkozási szerződés 
meghívásos versenyeztetési eljárás 

3 ajánlat érkezett, a legolcsóbb ajánlatot tevővel került megkötésre a szerződés. Az ajánlatok tételes megbontása nem azonos. Javasolt, hogy vagy az ÉNGY szerinti normajegyzék szerinti árazást alkalmazzák, vagy az összehasonlíthatóság érdekében azonos, az ajánlatkérésben előírt műszaki tartalom beárazásra kerüljön sor.  

A műszaki tartalom az ajánlatok alapján nehezen összehasonlítható.  Árazatlan költségvetési kiírás alkalmazása javasolt. 

16 Csobogóhoz... tervrajzok elkészítése Zöld Bagoly Bt 2014.09.01 1 500 000 Ft Megbízási szerződés meghívásos eljárás 
Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumának köztéri munkák létrehozására vonatkozó pályázatból elnyert támogatás (700 E Ft) felhasználásával  Asszonyi Tamás terve alapján megvalósuló képzőművészeti alkotás (Képviselőtestületi 149/2013, 246/2013 Kt.sz. határozatok) kivitelezéséhez szükséges tervezés. Támogatással való elszámolás benyújtásra került, elbírálás folyamatban 

Szabályszerű tranzakció  

17 Adás-vétel 8972/1 hrsz Botár Emil Károlyné 2014.08.07  2 646 063 Ft ingatlan (telek) adás-vételi szerződés 
ingatlan értékesítés  pályázat útján   

ingatlanértékelési szakvélemény, 14300 FT/m2, 2013. június 17, (Szenei Bt)  A vevő korábban haszonbérlője volt a területnek, a szomszéd ingatlan tulajdonosa, és kérte az önkormányzatot telek kiegészítésre, az önkormányzat a vagyonértékelés alapján tájékoztatta őt a fajlagos vételárról (14,3 E Ft/m2)  20 M Ft egyedi értékhatár alatt a polgármester dönt 

Szabályszerű tranzakció  

18 Adás-vétel előszerződés Nyerges Barackos Imperium Builder In.fejl Kft. 2014.08.14  7 230 030 Ft ingatlan (telek) adás-vételi szerződés 
beépítetlen terület értékesítése pályázat útján 

Volt rá vételi szándék a vevő részéről - az ingatlan értékbecslésben meghatározott áron; később ez került be a pályázatba is induló árként. Pályáztatták, pályázatot adott be a vevő, 11240 Ft/m2 ill. 11.100 Ft/m2 áron, 158/2014 Kt sz. határozatban  döntés, előszerződés: 2 ingatlan 6995 6996 hrsz, vételár 92821380 , azaz 73087700+ áfa  bruttó 9182138 FT, nettó 7230030 kifizetésre került 08.27-én (letéti igazolás) foglalóként szerződéskötési határidő 2015.03.31- hosszabbítható, szerződést követő 45. napon belül fizeti meg Pályázati eljárás (2014. június 17, beadási határidő július 7.). , amelyben meg volt adva az induló ár, a vevő ezt az árat adta meg. Önkormányzat hirdetőtábláján közzétéve www.Szentendre.hu/ingatlnaportal oldalról letölthető a pályázati kiírás. A dossziéban egy másik ingatlan pályázati felhívása is megtalálható Ugyanaz a logikája.  

Szabályszerű tranzakció  

19 Barcsay tornaterem bérlet Dunakanyar Sportegyesület 2014.10.02 228 900 Ft Bérleti szerződés Egyedi ajánlat alapján 
Két szerződés köttetet, Óradíj  van meghatározva helyiségenként, az iskoláktól átvett szerződés alapján, rákerült az áfa, 2014-ben volt egy egységesítés, újrakötéskor ha lehet emelnek, jóváhagyás: idén Kéri Mihály, korában Vagyongazdálkodás 2100 FT + áfa /óra. Összesen heti egy óra, havi elszámolás alapján 

Szabályszerű tranzakció  

20 Adás-vétel Jázmin u. 4057 hrsz Németh András 2014.09.23 11 889 764 Ft ingatlan (telek) adás-vételi szerződés 
ingatlan értékesítés  pályázat útján   

Pályázati kiírás 2012. 10.10-én,  ingatlanértékelés aktualizálva (Szenei Ferenc,) 2012.10.10. 23080 FT/m2, 15 090 E Ft  vételár megérkezett  20 M Ft egyedi értékhatár alatt a polgármester dönt Szabályszerű tranzakció  
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  Meggyőződésünk, hogy Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó javaslataink megvalósításával az önkormányzati működés hatékonyabbá, rugalmasabbá, színvonalasabbá tehető, és tovább növelhető mind a munkatársak, mind az ügyfelek elégedettsége.    Budapest, 2015. május 8.        CMS Vezetési Tanácsadó Kft.  


