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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Jelen dokumentum az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0003 kódszámú pályázat „Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd városában” belül a 2. sz. „A 

támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata” részfeladathoz kapcsolódóan a városüzemeltetési feladatok hatékonyabb 

ellátását célzó következtetéseket rögzíti. A dokumentum tartalmazza a javaslatok megalapozásául szolgáló, az önkormányzati intézmények 

struktúráját, az intézményirányítási modellt valamint az irányítási rendszert érintő helyzetfelmérés eredményeit és az abból levont 

következtetéseket az alábbiak szerint: 
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1. ábra Módszertani megközelítés 
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A fejlesztési elem keretében megvalósul a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda által ellátandó feladatportfolió elemeinek azonosítása 

valamint a városüzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó intézményi struktúra és irányítási modell felmérése. 

A intézményi struktúra és az irányítási modell értékeléséhez áttekintjük a városüzemeltetési feladatok ellátásában részt vevők kapacitását, az 

érintett munkatársak feladatkörét és elhelyezkedését az intézmény szervezetében. A vonatkozó jogszabályok és a releváns belső szabályozók, a 

jelenlegi szervezeti és működési szabályzatok (továbbiakban: SZMSZ) valamint a lefolytatott interjúk alapján feltérképezzük a jelenlegi intézményi 

struktúrát és irányítási rendszert. 

A működés jelenlegi gyakorlatához kapcsolódóan elvégzett helyzetfelmérés eredményeképpen megfogalmazott főbb következtetések a 

következők: 

 A városüzemeltetéshez kapcsolódó intézményi struktúra és irányítási rendszer középpontjában Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala illetve a Hivatalon belül a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda áll; az intézményi struktúra további elemei az Érdi 

Közterület-fenntartó Intézmény (ÉKFI), az Érdi Városfejlesztési Kft. valamint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 

 Az Iroda munkáját segítené, ha jobban integrálódna a hivatali belső információ-áramlásba, tájékoztatást kapna a városüzemeltetést 

érintő, más irodánál ill. csoportnál folyó munkáról 

 Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódó folyamatokat javasolt egyszerűsíteni a projekt 10. és 12. fejlesztési 

elemében kidolgozott feltételekkel 

 A településüzemeltetéshez kapcsolódó, Hivatal által delegált feladatokat a hasonló méretű önkormányzatokkal ellentétben nem 100%-os 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági formában, hanem az önkormányzat által alapított intézmény látja el, mint önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv, aminek költséghatékonysági potenciálja jelentős 

 A fenti költséghatékonysági potenciál maximalizálásának érdekében javasolt az intézmény kontrolljának ésszerű keretek közötti erősítése 

 Az irányítási rendszer elemei a szakmai megrendelői illetve felügyeleti jogosítványok; a költségvetés elfogadásához kötődő eszközök és az 

intézményi likviditás biztosítása, a keretigények kontrollja: 
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o az ÉKFI esetén mindhárom eszközcsoport használatban van; a keretigények teljesítéséhez kapcsolódóan részletes jelentéstételi 

rendszer van használatban, amely biztosítja az igényelt finanszírozás felhasználásának nyomon követhetőségét 

o az Érdi Városfejlesztési Kft. esetében a szakmai felügyelet és az üzleti terv elfogadása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik, de a 

likviditásmenedzsmentet a Kft. önállóan végzi, bevételeit a szerződés alapján kiállított számlák ellenértéke képezi 

o az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. esetében csak a szerződésben meghatározott feladatok szakmai kontrolljára van 

lehetőség; a Kft. bevételeit önállóan szedi be a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettektől, a költségvetését önállóan tervezi, 

a közszolgáltatás megtérülése vonatkozásában az Önkormányzat felé semmilyen igényt nem támaszthat. 

A helyzetfelmérés alapján az alábbi javaslatok adódnak: 

 Javasolt a belső hivatali információ-áramlás áttekintése azzal a céllal, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda minden, a 

munkájához szükséges információ birtokába juthasson; 

 Az önkormányzati tulajdonú forgalomképes vagyonelemek üzemeltetési folyamatát javasolt egyszerűsíteni a 10. és 12. fejlesztési elem 

keretében kidolgozott feltételekkel; 

 A jelenlegi jogszabályi feltételek mellett javasolt a kiszervezett városüzemeltetési feladatok ellátásának intézmény (költségvetési szerv) 

általi módját fenntartani; 

 Javasolt az ÉKFI tevékenységének és forrásfelhasználásának figyelemmel követése az intézményi működésből adódó hatékonysági 

tartalékok minimalizálása érdekében; 

 A forrásfelhasználás monitorozása során javasoljuk az egységköltségekre vonatkozó benchmarkokkal való összevetést a kiadások 

optimalizálása érdekében; 

 Javasolt a kiszervezett feladatportfolió ellátási módjának rendszeres időközönként történő felülvizsgálata valamint ezzel párhuzamosan a 

szabályozási környezet változásainak folyamatos követése, hogy a feltételek változása esetén az Önkormányzat dönteni tudjon a 

feladatellátás újraszervezéséről. 
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2. BEVEZETÉS 

Jelen dokumentum az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0003 kódszámú pályázat „Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd városában” projekten belül a 2. 

sz. „A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata” részfeladathoz kapcsolódóan a feladat végrehajtásába bevont AAM 

Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. (AAM) szerződésben vállaltak szerinti teljesítését foglalja össze. 

A fejlesztési elem célja az Önkormányzat által ellátandó feladat portfolió mindennapi ellátásához szükséges és rendelkezésre álló infrastruktúra, 

valamint a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata. A feladatellátás és a kapcsolódó intézményirányítási modell felülvizsgálatának fókuszában a 

városüzemeltetés területe áll. A dokumentum tartalmazza az Önkormányzat szerződéses kapcsolatainak felülvizsgálatát, arra irányuló 

helyzetfelmérést, valamint arra vonatkozó tanácsadói javaslatokat. 

2.1. DOKUMENTUM CÉLJA 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) kétszer jelentkezett az Államreform Operatív Program keretén belül 

meghirdetett szervezetfejlesztési pályázatra. Először 2008-ban az Államreform Operatív Program ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 kódszámú „A 

polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” tárgyú pályázata keretében kapott pozitív elbírálást, amely új 

szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztését tűzte ki célul a polgármesteri, illetve körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai 

menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével. 2008-

ban az Önkormányzat szervezési és szervezeti megoldásainak megújítását tűzték ki célul. A korábbi projekt célja az Érd Polgármesteri Hivatalának 

a közszolgálati folyamatainak fejlesztése minőség, átfutási idő, hatékonyság és eredményesség tekintetében. További projekt cél az irányítási 

rendszer és vezetői döntéstámogatás korszerűsítése, illetve a belső koordináció és együttműködés javítása - mindezt stratégiai szemléletben, az 

érintettekkel aktívan együttműködve, a kapcsolódó informatikai rendszereket továbbfejlesztve. A projekt megvalósítása 2010.07.05-ig 

megtörtént, az eredménytermékek működtetésére vonatkozó öt éves fenntartási időszak még tart. 

2013-ban az Államreform operatív program keretében újabb támogatási konstrukció került kidolgozásra, ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú 

„Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” tárgyú pályázat formájában. Az Önkormányzat 
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hatékonyságának folyamatos fejlesztése érdekében pályázott és elnyerte a pályázati támogatást. Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú 

projekt keretében a Hivatal az általa benyújtott pályázat mellékletét képező „Szakmai Koncepció” megvalósításához külső szakértői támogatást 

vesz igénybe, amely szakértői közreműködési lehetőségre az AAM Tanácsadó Zrt. (a továbbiakban Tanácsadó) kapott megbízást. 

Az Önkormányzat által megvalósítandó ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú szervezetfejlesztési projekt (a továbbiakban ÁROP projekt) tíz fejlesztési 

intézkedés végrehajtását célozza. A 2. számú fejlesztési elem célja az Önkormányzat által ellátandó feladat portfólió mindennapi ellátásához 

kapcsolódó támogató infrastruktúra vizsgálata, a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata, a szerződéses 

kapcsolatok vizsgálata, az intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, valamint a gazdasági 

társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésre irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata gazdasági programja, a Batthyány Program keretében minden évben felülvizsgálja a feladatellátást érintő fő céljait, lehetőségeit 

és intézkedéseit. 

A fejlesztési elemhez kapcsolódó elvárt eredményekkel összhangban három dokumentum készül az eredmények összefoglalására, amelyek az 

önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda feladatait tartalmazó feladatleltárt; a 

támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatát, az intézményi struktúra, intézményirányítási modell felülvizsgálatát; 

valamint az Önkormányzat részére megfogalmazott fejlesztési javaslatokat tartalmazzák: 

 1. Tanulmány: Szerződések felülvizsgálatát bemutató tanulmány és javaslatok 

o Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda feladatait tartalmazó feladatleltár 

 2. Tanulmány: Támogató infrastruktúrát bemutató tanulmány és javaslatok 

 3. Tanulmány: Intézményirányítási modell 

Jelen dokumentum célja az Önkormányzat által ellátandó feladat portfolió mindennapi ellátásához kapcsolódó intézményirányítási modell 

felülvizsgálata. A jelenlegi szervezeti és működési szabályzatok (továbbiakban: SZMSZ) alapján és a szervezeti felépítések elemzésével a 

dokumentumban feltérképezzük a jelenlegi átfogó intézményi struktúrát és irányítási rendszert. Az irányítási rendszer vizsgálatát átfogó 
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értelemben, az önkormányzaton túl is kiterjesztjük a delegált feladatot ellátó társaságokra is. A dokumentum további célja, hogy fejlesztési 

javaslatokat fogalmazzunk meg az intézményirányítási modell módosítására az előzőekben meghatározott feladatok eredményei alapján. 

A dokumentum rövid bevezető után bemutatja a módszertani megközelítést, majd a városüzemeltetéshez kapcsolódó jelenlegi intézményi 

struktúrát, valamint feltérképezi az irányítási rendszert. A tanulmány a feldolgozott anyagok és lefolytatott interjúk alapján megfogalmazott 

következtetésekkel és javaslatokkal zárul. 

2.2. PROJEKT CÉLJA 

Az Önkormányzat hatékonyságának folyamatos fejlesztése továbbra is kiemelt célként szerepel az Önkormányzat programjában, ezért a most 

futó ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003-as projekt keretén belül fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az Önkormányzat működését, gyorsítsa a gazdasági 

és egyéb folyamatok átfutását, javítsa a döntési mechanizmus hatékonyságát, a gazdálkodás tervezését, ellenőrzését, valamint az Önkormányzat 

külső-belső kapcsolatrendszerét. 

A fejlesztés kiemelt célja az önkormányzatokat érintő feladatváltozások következtében a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzatok által 

felügyelt intézmények szervezeti működésében szükségessé vált változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az 

eredmények visszacsatolásának támogatása, valamint a magyar kormány részéről elfogadott Magyary Programban meghatározott beavatkozási 

területekben, a működés és költséghatékonyság növelése terén történő előrelépés támogatása. 

2.3. HÁTTÉR 

2011 óta számos jogszabályi és feladat ellátási változás ment végbe az önkormányzatoknál. A változásoknak köszönhetően számos átalakítás 

valósult meg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál is. Az egyik kiemelt változás a 2011. évi kormányhatározatnak megfelelő járások 

kialakítása volt. A járások kialakítása az akkori közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttét célozta. A járási 

hivatalok kialakítása után a kormányablakok országos kiépítése a feladat 2014-ben. 
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A járási hivatal 2013. elején megkezdte működését Érden. A jogszabályi előírások szerint az Önkormányzattól számos feladat átkerült a járáshoz. 

A változásokra reagálva intézkedéseket hozott az Önkormányzat: módosított a szervezeti felépítésén, irodákat vont össze vagy szervezett át. Az 

átalakuló önkormányzati feladatokkal összefüggő szervezeti, humán erőforrás kapacitásgazdálkodáshoz kapcsolódó kérdéseket részletesen a 12. 

fejlesztési elem vizsgálja. 

Érd Önkormányzata és a Járás kettéválása mellett a másik nagy változás 2012 szeptemberében az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt 

működő központi hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) megalakulása volt. A KLIK vette át az Önkormányzattól 

az iskola fenntartási és foglalkoztatási feladatokat, az Önkormányzatot havi 35 753 eFt működési hozzájárulás megfizetésére kötelezték. Az 

iskolák fenntartása és a pedagógus személyi állománya átkerült a KLIK-hez. 
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3. MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS 

A 2. fejlesztési elem célja az Önkormányzat városüzemeltetési feladatellátást érintő fő céljainak, lehetőségeinek és intézkedéseinek 

felülvizsgálata, a városüzemeltetés által ellátandó feladat portfolió mindennapi ellátásához szükséges és rendelkezésre álló infrastruktúra, 

valamint a szerződéses kapcsolatok egyidejű vizsgálata. További célja az intézményi struktúra és az intézményirányítási modell vizsgálata, 

felülvizsgálata. 

Jelen dokumentum a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda által ellátandó feladatokhoz kapcsolódó intézményi struktúra és irányítási 

rendszer feltérképezésére és felülvizsgálatára fókuszál. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az intézményi irányítási struktúrához és modellhez 

kapcsolódó javaslatok illeszkedjenek az Önkormányzat jelenlegi működéséhez. 

A városüzemeltetéshez kapcsolódó intézményi struktúra és irányítási modell vizsgálatához, valamint a következtetések és javaslatok 

megfogalmazásához az alkalmazott módszertani megközelítésünket az alábbi ábra szemlélteti: 
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2. ábra Módszertani megközelítés 
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A jelenlegi SZMSZ-ek, jelenlegi szervezeti ábrák áttanulmányozásával valamint az interjúk eredményeit felhasználva feltérképezzük a jelenlegi 

átfogó intézményi struktúrát és irányítási rendszert. Az irányítási rendszer vizsgálatát kiterjesszük a delegált feladatot ellátó társaságokra is. A 

dokumentum-elemzés kiegészítéseképpen kijelölt önkormányzati és intézményi vezetőkkel, illetve szakértőkkel folytattunk le interjúkat, amelyek 

során validáltattuk a jelenlegi, valós működés modelljét. Vizsgálatunk és javaslataink megfogalmazásánál építettünk a 10. számú fejlesztési elem, 

a szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata során szerzett tapasztalatokra. A dokumentum zárásaként következtetéseket fogalmazunk meg 

az intézményi struktúrák és az intézményirányítási modell módosítására az előzőekben meghatározott feladatok eredményei alapján. 

3.1. DOKUMENTUM-ELEMZÉS 

Jelen dokumentumban az önkormányzati intézmények feladatellátásához kapcsolódó intézményirányítási modell és az irányítási rendszer 

feltérképezéséhez, felülvizsgálatához a vonatkozó jogszabályokat és a releváns belső szabályozókat, szervezeti és működési szabályzatokat, a 

szervezeti ábrákat áttekintjük. 

3.2. INTERJÚK 

A tanulmányhoz szükséges információgyűjtést kiemelt önkormányzati vezetőkkel folytatott interjúk formájában hajtottuk végre. Az interjúk 

lefolytatására június második hetében került sor. A 2. fejlesztési elem teljesítéséhez szükséges információk megszerzése érdekében az alábbi 

személyek vettek részt interjún: 

 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda: Horváth-Szulimán Tibor –iroda vezető 

 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda: dr. Ivanits Imréné - csoportvezető 

 Közgazdasági Iroda: Szentkuti Edina – költségvetési ügyintéző 

A találkozók folyamán egyebek mellett az Önkormányzat által szolgáltatott dokumentumok, adatok egyeztetése történt meg. Az interjúk az 

alábbi főbb pontokat érintették: 

 Városüzemeltetési feladatleltár egyeztetése, validálása 
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 Intézményi struktúra, irányítási rendszer, működési modell 

 Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó: 

o támogató infrastruktúra 

o külső szerződések 

o belső kapacitások 

 Városüzemeltetési feladatellátás külső-belső költségei 

 Érzékelt problémák, kihívások 

 Fejlesztési, módosítási igények, ötletek, javaslatok 

3.3. ELEMZÉS 

Az elemzés során a fenti információ-gyűjtési technikákkal megszerzett információk strukturált feldolgozása valósul meg, az információ típusának 

megfelelő eszközökkel (kimutatások, listák készítése, számítások, vizualizáció). 

3.4. JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA 

A javaslatok kidolgozása az összegyűjtött információk feldolgozásán alapulva történik meg. A javaslatok forrása az interjúk során összegyűjtött 

közvetlen vezetői igények valamint az elemzés során a tanácsadó által azonosított fejlesztési lehetőségek. 
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4. JELENLEGI ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER A VÁROSÜZEMELTETÉS TERÜLETÉN 

4.1. INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA 

Az intézményi struktúra felülvizsgálata kapcsán vizsgáljuk a Polgármesteri Hivatal belső szervezetét, továbbá bemutatjuk a delegált feladatot 

ellátó intézmények, gazdasági társaságok és egyéb, a városüzemeltetésben érintett társaságok közötti kapcsolódásokat. 

Az alábbiakban bemutatjuk Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-es hatályos szervezeti diagramját, amely az utóbbi években 

radikálisan megváltozott a jogszabályi és feladat ellátási változások következtében. Irodák kerültek összevonásra, átcsoportosításra, csoportokat 

összevontak, átcsoportosítottak, néhányat megszüntettek.  

A városüzemeltetési feladatok ellátásáért elsősorban a Jegyző közvetlen szakmai irányítása alatt működő Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Iroda a felelős. Jelenlegi működés szerint az irodavezető közvetlen felügyelete alatt a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport, a 

Térinformatika és a Gondnokság működik, utóbbi 2014-ben került a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodához átszervezésre. Az iroda 

alkalmazotti létszáma jelenleg 24 fő és 3 fő közmunkás, részletes összetételét lásd az 1. tanulmány, a „Szerződések felülvizsgálatát bemutató 

tanulmány és javaslatok” című tanulmány Feladatellátást támogató belső kapacitások és külső erőforrások című ötödik fejezetében. 

Érintett továbbá a városüzemeltetésben a jelenlegi működés szerint – az önkormányzati tulajdonú forgalomképes vagyonelemek 

üzemeltetéséhez kapcsolódóan – a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport. 
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3. ábra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-es hatályos szervezeti diagramja 
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A városüzemeltetéshez kapcsolódó intézményi struktúrát – a delegált feladatot ellátó intézmények és gazdasági társaságok figyelembevételével 

– az alábbi ábra mutatja be. 

 

4. ábra: Érd Megyei Jogú Város, városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó intézményi struktúra 
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A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda a városüzemeltetési feladatok ellátásának irányítójaként közvetlen, operatív kapcsolatban van az 

Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel, felügyeli továbbá az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. és az Érdi Városfejlesztési és 

Szolgáltató Kft. tevékenységét. Az Iroda az Érdi Közterület-fenntartó Intézményen (továbbiakban: ÉKFI) közreműködésével gondoskodik az 

önkormányzati intézmények üzemeltetéséről (Szepes Gyula Művelődési Központ, Magyar Földrajzi Múzeum, Szociális Gondozó Központ, 

Szivárvány Óvoda, Kincses Óvoda, Intézményi Gondnokság, Csuka Zoltán Városi Könyvtár). Eseti jelleggel külsős vállalkozókat is alkalmaz az iroda 

a városüzemeltetési feladatok ellátásához. 

Az iroda az ellátandó feladatait belső kapacitásaival valamint külső intézményekkel és gazdasági társaságokkal kötött megbízási, üzemeltetési és 

közszolgáltatási szerződések által végzi. A három, önkormányzat által alapított intézmény illetve 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaság: az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, a Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., valamint az Érd és Térsége Hulladékkezelési 

Nonprofit Kft. az alábbiakban meghatározott, a városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős. 

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 

Az ÉKFI alaptevékenységének keretében a következő feladatok ellátásáért felel: 

 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (javítás, kátyúmentesítés, síkosság-mentesítés stb.), út-, járdaépítés, takarítás 

 Felszínivíz-elvezetés 

 A kialakított zöldfelületek karbantartása, fűnyírás, hulladék összegyűjtése, gallyazás, balesetveszélyes fák kivágása, új csemeték ültetése 

és permetezése 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, intézmények üzemeltetése 

 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 Széles utcai piac üzemeltetése 

 Város- községgazdálkodási m.n.s. (máshova nem sorolható) szolgáltatások 
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Az ÉKFI a működés gazdaságossá tétele érdekében vállalkozási tevékenységet is folytat, amely kiterjed az épület- út- és közműépítésre, 

fenntartásra, zöldterület-kezelésre valamint építmény és gépek bérbeadására. 

Az ÉKFI a fenti feladatok ellátását az alábbi szervezeti struktúra keretein belül biztosítja. 
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5. ábra Érdi Közterület-fenntartó Intézmény szervezeti struktúrája 
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Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. létrehozása az Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális 

működésének fejlesztése című KMOP pályázati projekthez kapcsolódóan vált szükségessé a pályázati előírásokkal összhangban, amely előírta egy 

Városfejlesztő Társaság létrehozását a támogatott projekt megvalósításának közvetlen menedzselését és alkalmas lesz a városfejlesztéshez 

kapcsolódó későbbi stratégiai akciók koordinálására is. A Kft. létrehozásának célja az volt, hogy Érd Megyei Jogú Város és az Érdi Kistérség 

fejlesztését előmozdítsa az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és 

lebonyolításában való részvételen keresztül. 2013-ban az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. feladatait, mint jogutód az Érdi Városfejlesztési Kft. 

vette át. A Kft. profilja az összeolvadást követően sport- és egyéb létesítmények üzemeltetésével bővült; jelenlegi feladatköre a következő: 

 A város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése 

 A Polgármesteri Hivatal őrzése és vagyonvédelmi feladatok szervezése 

 A Gárdonyi Géza Tanuszoda üzemeltetése 

 Érdi Városi Sportcsarnok üzemeltetése 

 Ercsi úti sportpálya üzemeltetése 

 Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése 
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Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 

Az Önkormányzat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a következő kötelező 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok elvégzésében állapodott meg, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 2013-2023 közötti időtartamra: 

 Hulladékgyűjtés 

 Lomtalanítás 

 Elszennyeződött köz- és magánterületek megtisztítása 

 Biohulladék elszállítása 

 Hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése 

 Szelektív hulladékgyűjtés ellátása 

 Közterületi kézi hulladékgyűjtő edények elhelyezése, rendszeres ürítése, karbantartása 

 Önkormányzat közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállítása, ártalmatlanítása 

 Az „”ÉTH-ÉRD”" emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákorendelkezésre bocsátása díjfizetés ellenében. 
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4.2. IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 

A városüzemeltetési feladatok ellátását az intézményi struktúránál az Iroda mellett bemutatott szervezetek az Önkormányzat által alapított 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként valamint 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként látják el. Az alábbiakban 

bemutatjuk az intézmény és a gazdasági társaságok irányításának illetve felügyeletének eszközeit. 

4.2.1. SZAKMAI IRÁNYÍTÁS ÉS KONTROLL 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda három különböző módon tartja a kapcsolatot az önkormányzati intézményekkel, a gazdasági 

társaságokkal, a külső intézményekkel valamint az eseti jelleggel, határozott idejű szerződéseket kötött külső vállalkozásokkal: 

 A 4. ábrán bemutatott módon az Önkormányzat az önkormányzati intézményeket, a Szepes Gyula Művelődési Központot, a Magyar 

Földrajzi Múzeumot, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárat, a Kincses Óvodát és a Szivárvány Óvodát az ÉKFI és az Intézményi Gondnokság 

bevonásával működteti 

 Az Érdi Szennyvízelvezetési és Szennyvíz-tisztítási Önkormányzati Társulással, az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-vel és egyéb piaci 

közműszolgáltatókkal együttműködik a városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok vonatkozásában 

 A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel szakmailag együttműködik a 

városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok vonatkozásában, az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. valamint az Érdi 

Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. által a delegált önkormányzati feladatellátás vonatkozásában a teljesítést felügyeli. 

Az önkormányzati intézmények, így különösen az ÉKFI irányítására az Önkormányzat részére az alábbi jogosítványok állnak rendelkezésre. 

 Létesítés, alapító okirat kiadása, módosítása 

 Az intézményhez kapcsolódó döntések: intézményi költségvetés, zárszámadás elfogadása, döntés az intézményi kiadások tartalékának 

felhasználásáról, az intézmények fejlesztését érintő stratégiai döntések. 

 Működési rend kialakítása és átalakítása: döntés az SZMSZ elfogadásáról 
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 Vezetők kinevezése 

 Működés személyi feltételeinek biztosítása. 

 

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 

Az ÉKFI irányító szerve a Közgyűlés, felügyeletét az Önkormányzat látja el. Bár az ÉKFI alaptevékenységét önállóan, az alapító okirata illetve a 

vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak alapján végzi, az ellátandó feladatai kapcsán közvetlen napi kapcsolatban van a Polgármesteri 

Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájával. Az iroda operatívan szervezi és adja át az elvégzendő feladatokat az ÉKFI-nek, illetve 

folyamatosan egyeztet a felmerülő problémákkal kapcsolatosan. Az Iroda megrendel feladatokat az ÉKFI-től, melyek teljesítését ellenőrzi és azt 

követően teljesítés igazolja. 

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 

Az Iroda a Városfejlesztési Kft.-vel ugyancsak rendszeres kapcsolatban van. A Kft. számára az elvégzendő feladatokat és az azok teljesítésére 

vonatkozó alapelveket a megkötött üzemeltetési, közszolgáltatási szerződésekben határozza meg az Önkormányzat. Az Iroda a Kft. által elvégzett 

feladatok teljesítését a szerződésekben foglaltak alapján felügyeli. A Kft. teljesítését az Iroda igazolja, a kapcsolódó számlákat és az alátámasztó, 

teljesítést igazoló dokumentumokat az Iroda ellenőrzi azok kifizetése előtt. 

 

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján az ingatlanok és közterületek 

tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet, az 

ún. köztisztasági rendelet alapján végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatát. A szerződés a benne foglalt kötelezettségek 

ellenőrzését a jegyző hatáskörébe utalja, aki azt az Irodának delegálja. 
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4.2.2. KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYÍTÁS ÉS KONTROLL 

A városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásában részt vevő intézmények, gazdasági társaságok különálló költségvetéssel rendelkeznek. 

Az adott intézmény, társaság önállóan tervezi meg az adott évre a költségvetését illetve üzleti tervét, melyet az Önkormányzatnak kell 

benyújtaniuk. A költségvetés benyújtott tervezetét költségvetési egyeztetés keretében a Hivatal tárgyalja, ellenőrzi, véleményezi. A költségvetés 

illetve üzleti terv véleményezésének folyamatában a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda is részt vesz. Az intézmények költségvetése az 

önkormányzati költségvetésben szerepel, azonban elkülönítve. A költségvetésről a végső döntést a Közgyűlés hozza, és ugyanazon az ülésén dönt 

az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről is. 

4.2.3. LIKVIDITÁSKONTROLL 

Az önkormányzati intézmények részére a Hivatal biztosít pénzügyi finanszírozást a heti szintű keretigényekhez illeszkedően. Az erre a célra 

használt Kiskincstári rendszer tervezhetőbbé és ellenőrizhetőbbé teszi az önkormányzati pénzgazdálkodást, lehetőséget biztosítva a költségvetés 

szerkezetű előirányzat felhasználás és a likviditás naprakész követésére. 

Az igényelt finanszírozás felhasználásának követésére napi rendszerességű jelentéstételi rendszer (exceltábla-rendszer) van használatban, amely 

lehetővé teszi a Hivatal érintett vezetői számára az egyedi kiadások nyomon követését. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

A fejlesztési elem keretében következtetések és javaslatok megfogalmazására a feladatportfolió összetétele, a feladatellátást támogató belső és 

külső kapacitások, a támogató infrastruktúra, a kapcsolódó költségek valamint az intézményi struktúra és irányítási modell vonatkozásában kerül 

sor. Jelen tanulmányban az intézményi struktúrát és az irányítási modellt érintő tanácsadói észrevételeket és javaslatokat rögzítjük. 

 

Intézményi struktúra 

A városüzemeltetéshez kapcsolódó intézményi struktúra és irányítási rendszer középpontjában Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

illetve a Hivatalon belül a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda áll. A Hivatali működés tekintetében javasolt a belső információ-áramlás 

áttekintése; az Iroda munkáját, az előterjesztések, szakmai anyagok készítését elősegítené, ha tájékozottabbak lehetnének a más irodáknál folyó, 

de a városüzemeltetést is érintő munkákról. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódóan a Vagyongazdálkodási és 

Vagyon-nyilvántartási Csoport, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda valamint az ÉKFI is érintett; javasolt a folyamat egyszerűsítése a 

projekt 10. és 12. fejlesztési elemében kidolgozott feltételekkel. 

Az intézményi struktúra további elemei az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (ÉKFI), az Érdi Városfejlesztési Kft. valamint az Érd és Térsége 

Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 

Kiemelendő, hogy az Érdhez hasonló méretű városi önkormányzatoknál szokásos gyakorlattal ellentétben, ahol a településüzemeltetési 

feladatokat jellemzően 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági formában láttatják el, Érden erre a célra intézményt, önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapítottak, amely az önkormányzat által átadott pénzeszközök felhasználásával látja el a 

tevékenységét. Ez az intézményi struktúra a gazdasági társasági formával szemben számos költséghatékonysági előnnyel jár: 

 A gazdasági társaságok kötelesek az önkormányzat felé benyújtott számlájukban az ÁFÁ-t érvényesíteni, melynek mértéke jelenleg 27%, 

és amely az önkormányzat számára nem visszaigényelhető, tehát többletköltséget jelent 
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 A gazdasági társaság köteles legalább az ún. elvárt jövedelem (jövedelem-nyereség minimum) után társasági adót fizetni, amely további 

költséget jelent 

 A gazdasági társaság formájában történő működés esetén a Hivatal oldalán többlet erőforrásigény, létszámigény merülne fel, amely képes 

az ellátandó feladatok pontos specifikálására, a munka műszaki ellenőrzésére illetve átadás-átvételére. 

Összességében a jelenlegi működés költségelőnye a fentiek miatt akár a 30-35%-ot is elérhetné, amelyet az intézményi működésből fakadó 

tehetetlenségi erő csökkent, illetve a gyengébb kontroll miatt hatékonysági tartalékok lehetnek. Az ÉKFI intézményként is végez vállalkozási 

tevékenységet, amely hozzájárul a feladatellátás költséghatékonyságának javításához, a rendelkezésre álló eszközök, erőforrások jobb 

kihasználtságához. 

 

Irányítási modell 

A delegált feladatokat ellátó gazdasági társaságok tevékenységüket az Önkormányzattal kötött szerződések, az azokban meghatározott 

önkormányzati rendeletek és a tevékenységet érintő további jogszabályok alapján végzik. 

A delegált feladatokat ellátó intézmények illetve a gazdasági társaságok irányításának eszközei a szakmai, a költségvetési és likviditáskontroll: 

 az ÉKFI esetén mindhárom eszközcsoport használatban van; a keretigények teljesítéséhez kapcsolódóan részletes jelentéstételi rendszer 

van használatban, amely biztosítja az igényelt finanszírozás felhasználásának nyomon követhetőségét 

 az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. esetében a szakmai felügyelet és az üzleti terv elfogadása az Önkormányzat hatáskörébe 

tartozik, de a likviditásmenedzsmentet a Kft. önállóan végzi, bevételeit a szerződés alapján kiállított számlák ellenértéke képezi 

 az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. esetében csak a szerződésben meghatározott feladatok szakmai kontrolljára van 

lehetőség; a Kft. bevételeit önállóan szedi be a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettektől, a költségvetését önállóan tervezi, a 

közszolgáltatás megtérülése vonatkozásában az Önkormányzat felé semmilyen igényt nem támaszthat. 
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Javaslatok 

 Javasolt a belső hivatali információ-áramlás áttekintése azzal a céllal, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda minden, a 

munkájához szükséges információ birtokába juthasson; 

 Az önkormányzati tulajdonú forgalomképes vagyonelemek üzemeltetési folyamatát javasolt egyszerűsíteni a 10. és 12. fejlesztési elem 

keretében kidolgozott feltételekkel; 

 A jelenlegi jogszabályi feltételek mellett javasolt a kiszervezett városüzemeltetési feladatok ellátásának intézmény (költségvetési szerv) 

általi módját fenntartani; 

 Javasolt az ÉKFI tevékenységének és forrásfelhasználásának figyelemmel követése az intézményi működésből adódó hatékonysági 

tartalékok minimalizálása érdekében; 

 A forrásfelhasználás monitorozása során javasoljuk az egységköltségekre vonatkozó benchmarkokkal való összevetést a kiadások 

optimalizálása érdekében; 

 Javasolt a kiszervezett feladatportfolió ellátási módjának rendszeres időközönként történő felülvizsgálata valamint ezzel párhuzamosan a 

szabályozási környezet változásainak folyamatos követése, hogy a feltételek változása esetén az Önkormányzat dönteni tudjon a 

feladatellátás újraszervezéséről. 
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6. FORRÁSJEGYZÉK 

Ssz. Felhasznált dokumentumok 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-es hatályos szervezeti diagramja 

2. 
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okirata (2. melléklet a Közgyűlés 242/2013. (X.31.) 
határozatához) 

3. 
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratát módosító okirata (1. melléklet a Közgyűlés 
242/2013. (X.31.) határozatához) 

4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény szervezeti ábrája 

5. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti Egységek közötti 
munkamegosztásról szabályzata (hatályos: 2014. január 22-től) 

6. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. között 2013. 
március 29-én létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

7. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi 
közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól 

 


