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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 és fejlesztési javaslatokat rögzíti. A dokumentum tartalmazza a javaslatok megalapozásául szolgáló, a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda által ellátó feladat portfoliót, a belső erőforrásokat és külső kapacitásokat és a kapcsolódó külső és 

belső költségeket érintő helyzetfelmérés eredményeit valamint az abból levont következtetéseket, valamint a következtetések alapján 

megfogalmazott javaslatokat 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 feladatellátás szervezeti, szerződéses és infrastrukturális hátterének felmérése. 

A feladatellátás szervezeti feltételeinek értékeléséhez áttekintjük a városüzemeltetés feladatellátásában részt vevő kapacitást, az érintett 

munkatársak létszámát és feladatkörét. A szerződéses háttér vizsgálata során a kiszervezett feladatok végrehajtására kötött szerződések főbb 

jellemzőit tárgyaljuk. Számszerűsítjük és összesítjük a feladatellátás becsült költségét mind a belső erőforrások, mint a külső szerződéses 

erőforrások vonatkozásában.  

A jelenlegi gyakorlat felmérése során kiemelt cél, hogy rávilágítsunk azon területekre, melyek fejlesztése megvalósítható anélkül, hogy sérülne a 

folyamatos és gördülékeny működés, valamint a jogszabályoknak való megfelelés. 

A működés jelenlegi gyakorlatát érintő helyzetfelmérés eredményeképpen megfogalmazott főbb következtetések a következők: 

 A feladatok ellátása az Iroda belső kapacitásai és külső intézmények illetve gazdasági társaságok által valósul meg; 

 Az Iroda által belső erőforrásból ellátandó jelenlegi feladatok a jelenlegi kapacitással elvégezhetőek; 

 A kiszervezett feladatokat döntően az önkormányzat által alapított és fenntartott, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, Érdi 

Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. és Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft., valamint külső, piaci vállalkozások látják el; 

 A városüzemeltetéshez kapcsolódó, gazdasági társaságok által ellátott feladatokra különböző típusú – közszolgáltatási, megbízási, 

üzemeltetési és vállalkozási szerződéseket – kötött az Önkormányzat;  

 Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Kft. az általa beszedett közszolgáltatási 

díjra jogosult, amelynek legmagasabb mértéke jogszabályban meghatározott, és amely nem fedezi a működését, amelyet az 

Önkormányzat mint tulajdonos tagi kölcsön formájában finanszíroz; 

 A városüzemeltetéshez kapcsolódó legjelentősebb közüzemi kiadás a közvilágításhoz kapcsolódik, amely terület a kapcsolódó 

technológiák fejlődése (alternatív energia illetve alternatív fényforrások használata) révén megtakarítási lehetőségeket hordozhat; 
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 Az önkormányzati intézmények által kötött közüzemi szerződések alapján felmerülő költségek kifizetése jelenleg a szolgáltatás 
mennyiségi, naturális értékének ismerete nélkül történik meg; a naturáliában mért fogyasztások monitorozása lehetőséget biztosíthatna a 
felhasználás hatékonyságára és a fejlesztések hatékonyság-növelési potenciáljára vonatkozó elemzések, döntések megalapozására. 

A helyzetfelmérés alapján az alábbi javaslatok adódnak: 

 Javasolt a feladatportfolió rendszeres időszakonként történő felülvizsgálata – különösen az önként vállalt feladatok ellátása tekintetében 

– annak érdekében, hogy az mindenkor összhangban legyen az Önkormányzat stratégiai céljaival és a lakosság elvárásaival, igényeivel; 

 Tekintettel arra, hogy egyes közhatalmi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások mentesek az ÁFA alól, a külső kapacitások bevonására 

vonatkozó szerződéses gyakorlat kapcsán javasolt megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az egyes feladatokra adható-e megbízás 

közszolgáltatási szerződés formájában; 

 További feladatok kiszervezése nem javasolt; az Iroda által ellátott szakirodai, szakértői, illetve irányítási feladatokat javasolt a hivatalon 

belül tartani; a gazdasági társaságok számára való kiszervezés annak költségei miatt sem preferált, és nem is javasolt; 

 Javasolt a feladatellátás költségeinek folyamatos monitorozása, idősoros és keresztmetszeti (benchmark alapú) elemzések elvégzése 

annak érdekében, hogy a feladatellátás költséghatékonysága mindenkor megítélhető és biztosítható legyen; 

 Javasolt a közvilágítási rendszerhez kapcsolódó hatékonyság-növelő fejlesztések lehetőségét folyamatosan keresni, amely biztosíthatja az 

egyik legjelentősebb költségtényező kapcsán megtakarítások realizálását; 

 Az önkormányzati intézményeknél felmerülő közüzemi költségek kapcsán azonosított jelentős eltérések kapcsán javasolt a költségek 

szóródását okozó tényezők, gyökér-okok azonosítása; 

 Az előző pontban javasolt vizsgálat részeként, ahhoz kapcsolódóan javasolt a közüzemi fogyasztás naturáliában történő monitorozása az 

adatok jobb összevethetősége érdekében; 

 A közüzemi költségek és fogyasztás eltérései kapcsán azonosított gyökér-okok kiküszöbölési lehetőségeinek vizsgálata, akciók azonosítása 
és priorizálása a szükséges beavatkozások forrásigényének és a megtakarítási potenciáljának összevetésével. 
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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. 
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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 

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 négy 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 rövid bevezető után bemutatja a módszertani megközelítést, majd a 2. fejlesztési elem fókuszterülete, a városüzemeltetés 

feladatait teljes körűen azonosítja. A dokumentum további célja a feladatellátást támogató külső erőforrások és belső kapacitások 
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feltérképezése, valamint külső és belső költségeinek számszerűsítése. A tanulmány a helyzetfelmérésből levont következtetésekkel és a 

tanácsadói 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. 

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 MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0003: „Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd városában” 

Szerződések felülvizsgálatát bemutató tanulmány és javaslatok 

 

12/61 

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 városüzemeltetési feladatellátáshoz kapcsolódó belső kapacitások, a feladatellátáshoz kapcsolódó külső erőforrások 

(szerződéses kapcsolatok) feltérképezését, valamint a feladatellátás külső és belső költségeinek számszerűsítését célozza.  

A városüzemeltetési feladatleltár összeállításához, az Önkormányzat vonatkozó szerződéseinek felülvizsgálatához, belső kapacitások és külső 

erőforrások számszerűsítéséhez, valamint a következtetések és javaslatok megfogalmazásához alkalmazott módszertani megközelítésünket az 

alábbi ábra szemlélteti: 
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2. ábra Módszertani megközelítés 
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Jelen tanulmányban megvalósul a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda által ellátandó feladat portfólió összeállítása, melyet a jelenleg 

hatályos és vonatkozó jogszabályi környezet figyelembevételével végzünk. Kiemelten kezeljük továbbá a vezetői és szakmai interjúk eredményeit.  

A feladatleltár összeállításakor fókuszálunk az adott feladat szakmai tartalmára, kiemelten kezeljük a feladatellátáshoz jelenleg rendelkezésre álló 

infrastrukturális háttér pontos rögzítését, továbbá a feladatellátást támogató külső erőforrások és a feladatellátást biztosító belső kapacitások 

feltérképezését. Alkalmazott módszertanunkat követve megvizsgáljuk a feladatleltárban szereplő jelenlegi feladatok ellátásának belső és külső 

költségeit. 

A helyzetfelmérést követően megfogalmazzuk javaslatainkat a vezetők számára.  

A helyzetfelmérés vizsgálati területeinek esetében az információgyűjtést és értékelést vezetői interjúk és dokumentumelemzés formájában 

hajtottuk végre. A dokumentumelemzés keretében megvalósult az Önkormányzat által átadott belső szabályozók, intézményi alapító okiratok 

módosításai, az Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai költségvetési kimutatásai és beszámolói, továbbá a Hivatal által kötött külső 

szerződések és teljesítést igazoló bizonylatok, továbbá nyilvánosan elérhető anyagok áttekintése.  

3.1. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS 

3.1.1. DOKUMENTUM-ELEMZÉS 

Jelen dokumentum elkészítése során az Önkormányzat által ellátandó feladatok portfóliójához tartozó feladatleltár elkészítéséhez a szükséges 

jogszabályokat áttekintjük.  

Az önkormányzat által ellátandó feladat portfólió készítésénél kiemelten kezeljük az „Átfogó elégedettség felmérés a közszolgáltatásokról” című 

9. fejlesztési elem keretében elvégzett lakossági igényfelmérés eredményeit. Az említett tanulmány 6.3 „A Városban megvalósult fejlesztések 

lakossági megítélése” című fejezet 10. ábrája alapján a közutak és járdák fejlesztése igényli a legtöbb figyelmet, amelyek a városüzemeltetéshez 

kapcsolódó feladat, tehát megállapítható, hogy a városüzemeltetés a lakosság figyelmének kiemelt fókuszában áll. 
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A feladatellátáshoz kapcsolódó költségek felülvizsgálatához az Önkormányzat tulajdonában álló intézmény és gazdasági társaságok által 

megküldött költségvetési kimutatásokat és beszámolókat elemezzük, az általuk kötött külső szerződéseket és a teljesítést igazoló bizonylatokat 

áttekintjük, a historikus adatokat vizsgáljuk.  

3.1.2. INTERJÚK 

A tanulmányhoz szükséges információgyűjtést kiemelt önkormányzati vezetőkkel folytatott stratégiai mélyinterjúk 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 – irodavezető 

 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda: dr. Ivanits Imréné - csoportvezető 

 Közgazdasági Iroda: Szentkuti Edina – költségvetési ügyintéző 

A személyes találkozások célja a 2. fejlesztési elemhez kapcsolódóan a városüzemeltetés feladatrendszere, a feladatellátáshoz rendelkezésre álló 

belső kapacitások, a bevont külső erőforrások, az intézményi struktúra és irányítási modell feltárása és egyeztetése, valamint fejlesztési, 

módosítási igények, javaslatok megfogalmazása volt. Az interjúk az alábbi főbb pontokat érintették: 

 Városüzemeltetési feladatleltár egyeztetése, validálása 

 Intézményi struktúra, irányítási rendszer, működési modell 

 Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó: 

o támogató infrastruktúra 

o külső szerződések 

o belső kapacitások 
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 Városüzemeltetési feladatellátás külső-belső költségei 

 Érzékelt problémák, kihívások 

 Fejlesztési, módosítási igények, ötletek, javaslatok 

3.2. 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). 

3.3. 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. VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATLELTÁR 

A városüzemeltetés és városfejlesztési feladatleltár különálló dokumentum formájában készült el és került átadásra. 
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5. FELADATELLÁTÁST TÁMOGATÓ BELSŐ KAPACITÁSOK ÉS KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK 

5.1. FELADATELLÁTÁST TÁMOGATÓ BELSŐ KAPACITÁSOK 

 

3. ábra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-es hatályos szervezeti diagramja 
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Jelen szervezeti ábra az Önkormányzat jelenleg hatályos szervezeti felépítését mutatja be. 2013. év elején változások következtek be az 

Önkormányzat szervezeti struktúrájában az előző évhez viszonyítva, amely a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodát is érintette. A 

Gondnokság a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodához került átszervezésre. Jelenlegi működés szerint az irodavezető közvetlen 

felügyelete alatt a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport, a Térinformatika és a Gondnokság működik. A részletesebb bontást az alábbi 

ábra mutatja. 
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4. ábra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda szervezeti felépítése 
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A városüzemeltetési feladatok ellátását az irodavezető, a csoportvezető és a szakmai munkatársak (mélyépítő, magasépítő, térinformatikus, 

közútkezelő, forgalomtechnikus és vízépítő) mellett egy asszisztens látja el. Az iroda létszáma jelenleg 10 fő. Bár az Önkormányzat alkalmazotti 

létszáma a járáshoz átszervezett feladatok és munkatársak eredményeként a 2013-as évre csökkent, a az Iroda a jelenlegi kapacitással jelentős 

túlmunka nélkül el tudja látni a felmerülő feladatokat. 

5.2. KÜLSŐ SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda az ellátandó feladatok elvégzésére külső intézményeket és gazdasági társaságokat is alkalmaz. A 

külső intézmények és vállalkozások vállalkozási, közszolgáltatási, megbízási illetve üzemeltetési szerződés;  jogszabály illetve alapító okiratuk 

alapján végzik a rájuk bízott feladatokat.  

5.2.1. ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ INTÉZMÉNY 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (a továbbiakban: ÉKFI) az Önkormányzat által alapított intézmény, amely bekapcsolódik a 

városüzemeltetés feladatainak elvégzésébe. Az ÉKFI alaptevékenységét önállóan látja el; a helyi közutak üzemeltetési és fenntartási feladatait a 

helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. önkormányzati rendelet 4. § (1) alapján látja el az 

Önkormányzat számára. Az alapító okiratában foglalt vállalkozási tevékenysége körében további, városüzemeltetéshez feladatok ellátásában is 

közreműködik, amelyeket megrendelés alapján végeztet el a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda. A legtöbb ÉKFI által ellátandó feladat 

irányításában, ellenőrzésében az Iroda is részt vesz. A városüzemeltetéssel kapcsolatos, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény útján ellátandó 

feladatok az alábbi pontokban találhatók részletezve:  

 burkolattal nem rendelkező utak javítása 

 kátyúzás 

 síkosság mentesítés 

 közterületek karbantartása 
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 átereszek tisztítása 

 önkormányzati intézményi ingatlanok karbantartási feladatai 

 forgalomtechnikai berendezések kihelyezése, beszedése, karbantartása 

 árok út menti gondozása 

 faápolási munkák 

 játszóterek üzemeltetése, fenntartása 

 köztemető fenntartás és működtetés 

 önkormányzati tulajdonú ingatlanok (bérlakások, beépítetlen és beépített területek és felépítményeik, különböző hasznosítású illetve 

használaton kívüli épületek) karbantartása a Vagyongazdálkodási Csoport által jelzett műszaki, karbantartási igények alapján 

 önkormányzati tulajdonú intézmények karbantartása 

5.2.2. ÉRDI VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-vel számos szerződést kötött az Önkormányzat az utóbbi években. A felek az ellátandó feladatok 

jellegével összhangban megbízási-, üzemeltetési-, valamint közszolgáltatási szerződésekben fektették le az ellátandó feladatokat, 

kötelezettségeket. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződéseket részletesen az alábbiakban mutatjuk be: 
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Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-vel hatályban lévő szerződések 

Ssz. Szerződés tárgya Ellátandó feladatok Szerződés időtartama Szerződéses összeg 
Szerződés 

típusa 

1. Érd MJV Városközpont 
KMOP.5.2.1 megvalósítást követő 
fenntartás Üzleti terv alapján 

- Érd Megyei Jogú Városra fejlesztési tervek, 
tanulmányok készítése 

- Kivitelezési, pénzügyi tervek készítése 
- Integrált városfejlesztési stratégia, 

akciótervek készítése, rendszeres 
felülvizsgálata 

- Telekvásárlások, telekalakítások, épületbontás 
megszervezése, koordinálása, közterület 
rendezés 

2012.01.01-A projekt 
fenntartási idejének 

végéig 

üzleti terv alapján 
1860 eFt/1 hó, 
1360 eFt/11 hó 

Megbízási 
szerződés 

2. Polgármesteri Hivatal, Polgárok 
háza, Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda bejáratok őrzése 
határozatlan kötv.üzleti terv 
alapján 

- Vagyonvédelmi, őrzési, rendészeti és ehhez 
kapcsolódó információs feladatok 
megszervezése és folyamatos lebonyolítása a 
Polgármesteri Hivatal, Polgárok háza, 
Polgármesteri Hivatal Humán Iroda részére 

2014.03.27-Határozatlan 
idejű szerződés 

üzleti terv alapján 
18078 eFt 

Megbízási  
szerződés 

3. Gárdonyi Géza Tanuszoda 
üzemeltetése 
Vízfelület megváltás Üzleti terv 
alapján 

- Gárdonyi Géza Tanuszoda üzemeltetése 
- Gárdonyi Géza Tanuszoda vízfelület 

megváltása 

2014.01.01-2014.12.31.  - 6.542e Ft x 12hó 
 - 424e Ft x 9hó 

Üzemeltetési 
szerződés 

4. Sportpálya üzemeltetés  
Pályahasználati díj Üzleti terv 
alapján 

- Sportpálya üzemeltetése 
- Pályahasználat 

2014.01.01-2014.12.31.  - 1.400e Ft x 7hó, 
1.580e Ft x 5hó 

 - 800e Ft x 12hó 

Üzemeltetési 
szerződés 
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Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-vel hatályban lévő szerződések 

Ssz. Szerződés tárgya Ellátandó feladatok Szerződés időtartama Szerződéses összeg 
Szerződés 

típusa 

5. A sportról szóló 2004. évi I. 
törvény erejénél fogva kötelező és 
önként vállalt egyes sport 
feladatai ellátása, a város 
lakossága számára szabadidős és 
sport szolgáltatások nyújtása  

- Szabadidős és sport szolgáltatások ellátása 
- Uszoda, sport- és rendezvénycsarnok 

működtetése  
- A városban működő versenysport egyesületek 

számára a versenyek és edzések helyszínének 
biztosítása 

- Pályázatokon való részvétel, amelyek 
kiemelkedő nemzetközi sportesemények 
rendezését teszik lehetővé 

- Az igény szerinti sportolási lehetőségek 
biztosítása az utánpótlás sportolók fejlődése 
és számának növelése érdekében 

- Minél nagyobb számú szabadidős sportoló 
aktív sportolási igényének kielégítésének 
biztosítása 

- A hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok 
sportolási lehetőségeinek biztosításában való 
részvétel, saját szakemberi részvételével testi 
és mentális fejlődésük elősegítése 

- Óvodák részére szakképzett oktatók 
bevonásával délelőtti foglalkozások 
szervezése  

- A diáksport rendezvényei számára a 
megfelelő helyszín biztosítása, programok 
szervezésében és lebonyolításában való 
részvétel 

- - Kulturális, szórakoztató és más közösségi 
rendezvények megtartásának biztosítása 

2014.01.01-2024.01.01. üzleti terv alapján 
19 956 eFt/hó 

Közszolgáltatási 
szerződés 
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5.2.3. ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.  

Érd Megyei Jogú Város a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján úgy döntött, hogy Diósd Várossal és Tárnok Nagyközséggel együtt a 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatokat központosítják, ezért 2012. november 5-én megalakították a 100%-os önkormányzati 

tulajdonban lévő Érd es Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-t, amelyben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonrésze 80%. Az 

ellátandó feladatokat és feltételeket hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben rögzítették. A szerződés tárgyát képezi, hogy a Kft. Érd 

Megyei Jogú Város közigazgatási területén a mindenkor hatályos rendeletében előírtak szerint végezze a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást: a 

kommunális hulladék, a szelektíven gyűjtött hulladék, a veszélyes hulladék, a lom jellegű hulladék gyűjtését, hulladékudvar üzemeltetését, 

valamint a hulladékkezelést, ártalmatlanítást és hasznosítást. A hulladékgazdálkodási tevékenységek kiterjednek az ingatlanok és közterületek 

tisztán tartására. A Kft. és a Hivatal között megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés részleteit az alábbi táblázat tartalmazza. 
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Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. hatályban lévő szerződések 

Szerződés tárgya Ellátandó feladatok 
Szerződés 

időtartama 
Szerződéses 

összeg 
Szerződés típusa 

Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén, az 
Önkormányzat mindenkor hatályos 
rendeletében előírtak szerint 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás első osztályú 
minőségben történő ellátása 

- 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 

zsák rendelkezésére bocsátása díjfizetés ellenében 

2013.04.01-
2023.04.01. 

A szerződésnek 
nincs összege, 

mivel a lakosság 
és egyéb 

szervezetektől 
beszedett díjak a 

bevételei, a 
kiadásai pedig az 
erre ráfordított 

költségek. 

Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási 

szerződés 

 

5.2.4. EGYÉB KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK 

Az Önkormányzat számos feladatot szerződés alapján, esetenként magántulajdonú, profitorientált cégekkel végeztet el. Az Önkormányzat 

számára a 2/2012. polgármesteri utasítás, a Hivatal számára pedig a 2/2012. jegyzői utasítás kötelezően előírja, hogy milyen típusú beszerzés 

keretében köthet szerződést külsős vállalkozóval az ellátandó feladat elvégzésére. Magasépítési beruházásokhoz – óvodák, városközpont, orvosi 

rendelők és más önkormányzati épületek építéséhez, felújításához, bontásához – kapcsolódóan szállítói, beruházási, vagy tervezési 

szerződésekben rögzítik a külső vállalkozás feladatait, kötelezettségeit. Üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására, mint pl. riasztók, tűzjelzők, 

klíma karbantartása, hivatali épületek, valamint önkormányzati épületek karbantartása, üzemeltetési szerződésekben bízza meg az 
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Önkormányzat a külsős céget. Eseti, de ismétlődő feladatok felmerülésekor is szerződést köt az Önkormányzat a kiválasztott céggel, ebbe a körbe 

esik például a szúnyog és rágcsáló irtás illetve az ortofotók készítése. A városüzemeltetési feladatkörhöz tartozik továbbá a közvilágítás 

vállalkozási szerződése (amely magában foglalja a közvilágítási berendezések üzemeltetését és a felhasznált villamos energia díját). 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda az Önkormányzathoz tartozó intézmények által megkötött szerződések kapcsán szakmai illetve 

adminisztratív kontrollt is végez, de a szerződéseket az intézmények maguk kötik. Ilyen szerződések pl. az önkormányzati intézmények közmű 

szerződései. Az Iroda az intézmények szerződéseinek szakmai illetve adminisztratív kontrollján kívül a létesítmények üzemeltetésére kötött 

szerződések, pl. Érdi Vigadó szerződései számláinak és teljesítéseinek ellenőrzését is végzi a teljesítést igazoló bizonylatok alapján. 
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6. FELADATELLÁTÁS KÜLSŐ ÉS BELSŐ KÖLTSÉGEI 

6.1. BELSŐ KÖLTSÉGEK 

A városüzemeltetés belső költségeit a belső kapacitások, az iroda alkalmazottjainak személyi költségei képezik. A Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Iroda belső kapacitása jelenleg 10 fő. 

Az iroda személyi költségei a munkatársak illetményéből, illetménykiegészítéséből és pótlékokból adódnak össze. A munkatársak szumma 

alapilletménye bruttó 2 050 116 Ft. Az alapilletmény mellett a munkatársaknak illetménykiegészítés is járhat, amely összesen költséget jelent. Az 

Iroda belső költsége havi szinten kerekítve bruttó 2 955 400 Ft. Az iroda 10 fős csapatát éves szinten összesen bruttó 32 509 400 Ft kiadással 

fedezi a Hivatal, ami lefedi az illetményeket, beleértve a kiegészítő illetményeket, és a pótlékokat. Ezen felül a Polgármesteri Hivatalt  

A városüzemeltetés belső költségeinek részletes bemutatását az alábbi tábla tartalmazza. 

 

A Városfejlesztési és városüzemeltetési iroda személyi kiadásai éves szinten (2014, ezer Ft) 

Alap illetmény Illetmény 
kiegészítés 

Pótlék Összesen 1 havi illetmény 
(kerekítve) 

2014. évi 
illetmény 

Járulék 

2 050 116 Ft 723 880 Ft 181 271 Ft 2 955 267 Ft 2 955 400 Ft 32 509 400 Ft 8 777 538 Ft 
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6.2. KÜLSŐ KÖLTSÉGEK 

A városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának külső költségei a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodához köthető dologi 

költségekből, az ÉKFI költségvetéséből és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervébe beállított, az Önkormányzattól származó 

bevételek alapján kalkulálhatóak. 

6.2.1. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁHOZ KÖTHETŐ DOLOGI KÖLTSÉGEK 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 2014. évi dologi kiadásai 

Földhivatali alaptérkép rendelés évi négy alkalommal 1 200 000 Ft 

Önkormányzati ingatlanokon illegálisan elhagyott hulladék ártalmatlanítása 11 000 000 Ft 

Ortofotó készítés vegetációmentes időszakban 6 500 000 Ft 

2014. évi csípőszúnyog gyérítés 6 000 000 Ft 

2014. évi rágcsálóirtás 2 000 000 Ft 

Földhivatali alaptérkép használatának éves díja 115 810 Ft 

Autodesk Infrastrukture Map Server szoftverkövetési díja 300 000 Ft 

MAPInfo térinformatikai szoftver éves szoftverkövetési díja 88 000 Ft 

Különböző tervek készítése (ha valamilyen tervet szeretnénk készíteni az évben, 
igény esetén felhasználásra kerül) 

115 000 000 Ft 

Közvilágítási kiadások 157 806 000 Ft 

Közüzemi díjak (uszoda gázszámla, közlekedési lámpák, szökőkút megvilágítás, 
szökőkút és közkutak víz, stb.) 

27 025 000 Ft 

Kiadások összesen: 327 034 810 Ft 
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A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 2014. évi dologi kiadásainak kimutatása alapján megállapítható, hogy az összes külső költség 

327 034 810 Ft, amelynek 48%-át, azaz majdnem a felét a közvilágításhoz kapcsolódó költségek teszik ki. Jelentősebb kiadásként jelenik meg a 

különböző tervek készítésének költsége, amely az összes külső kiadás 35%-a. Az iroda többi kiadása, a földhivatali alaptérkép rendelése, az 

önkormányzati ingatlanokon illegálisan elhagyott hulladék ártalmatlanítása, az ortofotó készítése, a csípőszúnyog gyérítés, a rágcsálóirtás, a 

földhivatali alaptérkép használatának éves díja, az Autodesk Infrastructure Map Server és a MAPInfo térinformatikai szoftver követési díja, 

valamint a közüzemi díjak a külső költségek csupán 17%-át jelentik. 

6.2.2. ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ INTÉZMÉNYHEZ KÖTHETŐ KÜLSŐ KIADÁSOK 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2005-ben kezdte meg működését. Az intézmény 130 dolgozót foglalkoztat a városi közfeladatok 

ellátására. Feladatai között szerepel a város közterületeinek tisztán tartása, ápolt, kulturált lakókörnyezet kialakítása, fenntartása. Továbbá 

feladatai közé tartozik a városi köztemető, a piac üzemeltetése, a közút- és járdahálózat karbantartása, felújítása, a közterületi parkok ápolása, a 

város játszótereinek üzemeltetése, a forgalmi és útjelző táblák kihelyezése, a felszínivíz-elvezetési rendszer kialakítása és karbantartása, a hó 

eltakarítása, a síkosság-mentesítés. A város köznevelési és egyéb intézményeinek karbantartói feladatait is ellátja az intézmény. Ezen feladatok 

ellátásának finanszírozási költségei, kiadásai képezik az intézményhez köthető külső költségeket, amelyeket a városüzemeltetési alapfeladatok 

ellátására fordít. 

Az intézmény az alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végez, például alvállalkozóként útépítési munkákat végez a városban 

megvalósuló közműberuházások keretében. Az elmúlt években jelentős vállalkozói bevételt termelt az intézmény számára a csatornázási 

projektben való részvétel. Az alaptevékenységhez illetve a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások, illetve az egyéb kiadások 

(támogatásértékű kiadások és felhalmozási kiadások), a 2010-2014. évekre az alábbi diagram mutatja be. Az adatok forrása a lezárt költségvetési 

évekre vonatkozóan a zárszámadás, illetve a 2010-2012. évi zárszámadás egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása, a 2014-es évre az 

ÉKFI eredeti költségvetése. 
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5. ábra ÉKFI kiadási szerkezete alaptevékenység és vállalkozási tevékenység szerinti bontásban 
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A továbbiakban az ÉKFI városüzemeltetési alaptevékenység körében felmerülő költségeinek jelenlegi szerkezetét elemezzük a 2014-es 

költségvetés alapján. Az alábbi táblázat nem tartalmazza a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat, mivel azok nem tartoznak a 

városüzemeltetés körébe. 

 

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratában szereplő alaptevékenység körében ellátott 
városüzemeltetési kiadásai, 2014 

Zöldterület kezelés   

Alapilletmények 61 617 200 Ft 

Egyéb kötelező pótlékok 300 000 Ft 

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (túlóra, készenlét, ügyelet, stb.) 13 984 000 Ft 

Nem rendszeres személyi juttatás (gépkocsi költségtérítés munkába járáshoz) 360 000 Ft 

Személyi juttatások összesen: 76 261 200 Ft 

Szociális hozzájárulási adó 20 493 324 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 20 493 324 Ft 

Parkok gondozása, virágosítás 1 000 000 Ft 

Hajtó és kenőanyag beszerzés 14 000 000 Ft 

Virág ültetése 2 500 000 Ft 

Fák, élő zöldnövények ültetése 500 000 Ft 

Buszmegállók takarításához használatos szemetes zsákok 1 200 000 Ft 

Közterület takarításához, fenntartásához szükséges eszközök 800 000 Ft 

Készlet összesen: 20 000 000 Ft 

Gép bérlet költsége 15 000 000 Ft 

Önkormányzati közterület kaszálása, árok, útmenti területek kaszálása 1 000 000 Ft 
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Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratában szereplő alaptevékenység körében ellátott 
városüzemeltetési kiadásai, 2014 

Faápolási munkák, fák gallyazása, veszélyes fák kivágása 5 000 000 Ft 

Szolgáltatás összesen: 21 000 000 Ft 

Dologi kiadások összesen: 41 000 000 Ft 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása   

Alapilletmények  58 040 300 Ft 

Egyéb kötelező pótlékok  600 000 Ft 

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (túlóra, készenlét, ügyelet, stb.) 58 580 000 Ft 

Nem rendszeres személyi juttatás (gépkocsi költség térítés munkába járáshoz) 540 000 Ft 

Személyi juttatások összesen: 117 760 300 Ft 

Szociális hozzájárulási adó 31 649 481 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 31 649 481 Ft 

Hajtó és kenőanyag beszerzés 56 000 000 Ft 

Kátyúzás 40 000 000 Ft 

Burkolattal nem rendelkező utak javítása, grédezeréssel, profilozással, stb. 50 000 000 Ft 

Padka karbantartása nyílt árokrendszerek karbantartása 40 000 000 Ft 

Járda javítás, építés, útburkolati jelek festése felmérések alapján 15 000 000 Ft 

Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, beszedése, karbantartása 5 000 000 Ft 

Útszóró só 20 000 000 Ft 

Kalcium klorid 5 000 000 Ft 

Homok vásárlás 5 000 000 Ft 

Készlet összesen: 236 000 000 Ft 

Bérelt gépek költségei 4 000 000 Ft 
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Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratában szereplő alaptevékenység körében ellátott 
városüzemeltetési kiadásai, 2014 

Föld törmelék leszállítása 2 000 000 Ft 

Útburkolati jelek festése, karbantartása 8 000 000 Ft 

Útfelület alatti csatorna tisztítás 10 000 000 Ft 

HAVARIA VIS major esetek által elrendelt azonnali beavatkozások 10 000 000 Ft 

Szolgáltatás összesen: 34 000 000 Ft 

Dologi kiadások összesen: 270 000 000 Ft 

Veszélyes (települési) hulladék   

Hulladék, zöldhulladék elszállítás 18 000 000 Ft 

Szolgáltatás összesen: 18 000 000 Ft 

Dologi kiadások összesen: 18 000 000 Ft 

Köztemető fenntartása és működtetése   

Alapilletmények  14 607 100 Ft 

Egyéb kötelező pótlékok  275 000 Ft 

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (túlóra, készenlét, ügyelet, stb.) 1 135 000 Ft 

Nem rendszeres személyi juttatás (gépkocsi költség térítés munkába járáshoz) 0 Ft 

Személyi juttatások összesen: 16 017 100 Ft 

Szociális hozzájárulási adó 4 324 617 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 4 324 617 Ft 

Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, könyv, folyóirat, stb.) 150 000 Ft 

kutak felújítása, cseréje 2 000 000 Ft 

további 4 db kút kiépítése 3 360 000 Ft 

virágtartók cseréje 400 000 Ft 
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Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratában szereplő alaptevékenység körében ellátott 
városüzemeltetési kiadásai, 2014 

parcella jelölő tábla 306 000 Ft 

temető területére fák ültetése 400 000 Ft 

tisztítószer beszerzés 500 000 Ft 

Készlet összesen: 7 116 000 Ft 

közüzemi szolgáltatások igénybevétele 3 400 000 Ft 

hulladék, zöldhulladék elszállítás a temető területéről 2 000 000 Ft 

egyéb szolgáltatások kiadásai (postai, stb.) 1 400 000 Ft 

Szolgáltatás összesen: 6 800 000 Ft 

Dologi kiadások összesen: 13 916 000 Ft 

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   

Alapilletmények  35 944 800 Ft 

Egyéb kötelező pótlékok  2 430 000 Ft 

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (túlóra, készenlét, ügyelet, stb.) 6 380 000 Ft 

Nem rendszeres személyi juttatás (gépkocsi költség térítés munkába járáshoz) 600 000 Ft 

Részmunkaidőben foglalkoztatott juttatásai 8 472 000 Ft 

Személyi juttatások összesen: 53 826 800 Ft 

Szociális hozzájárulási adó 18 097 736 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 18 097 736 Ft 

készlet beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, stb.) 2 450 000 Ft 

munkaruha, védőruha 8 000 000 Ft 

fenntartási kiadások 4 000 000 Ft 

játszóterek üzemeltetése 7 500 000 Ft 
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Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratában szereplő alaptevékenység körében ellátott 
városüzemeltetési kiadásai, 2014 

műfüves pályák üzemeltetése, karbantartása 5 000 000 Ft 

utcai bútorok karbantartása, szállítása 1 500 000 Ft 

rendezvények költségei 6 000 000 Ft 

buszmegállók karbantartása 1 000 000 Ft 

gépek, berendezések, járművek karbantartási anyagai 42 500 000 Ft 

Készlet összesen: 77 950 000 Ft 

közüzemi szolgáltatások igénybevétele 22 300 000 Ft 

bérelt gépek költségei 2 200 000 Ft 

külső kivitelezővel végzett karbantartási, javítási kiadások 20 000 000 Ft 

önkormányzati ingatlanok karbantartása 5 000 000 Ft 

önkormányzati intézmények épületeinek karbantartása 14 583 000 Ft 

egyéb szolgáltatások kiadásai (postai, telephely-őrzés, munkavédelem stb.) 6 700 000 Ft 

Szolgáltatás összesen: 70 783 000 Ft 

Dologi kiadások összesen: 148 733 000 Ft 

A feladatok ellátásának folyó költségei a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, valamint a dologi kiadásokból tevődnek 

össze.  

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása a legköltségesebb elem az ÉKFI által ellátott városüzemeltetési alapfeladatok közül. A 

kapcsolódó dologi kiadások elérik a 270 millió Ft-ot, míg a feladatot ellátók személyi költségei közel 150 millió Ft-ot tesznek ki, összességében 

tehát a feladatellátás költsége megközelíti az évi 420 millió Ft-ot. 
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A második legköltségesebb tevékenység a zöldterület kezelése; a feladatot ellátó munkatársak személyi juttatása és a munkaadót terhelő 

járulékok összege megközelíti a 97 millió Ft-ot éves szinten. A zöldterület kezelés 41 millió Ft dologi kiadást jelent az intézménynek, a feladatok 

ellátása tehát összesen meghaladj a 137 millió Ft-ot. 

A köztemető fenntartás és működtetés valamint a veszélyes (települési) hulladék dologi kiadásai a fentieknél lényegesen alacsonyabb, hasonló 

nagyságrendű összeget tesznek ki. A két terület feladatainak finanszírozása éves szinten 13 illetve 18 millió Ft dologi kiadást jelent az 

intézménynek. A veszélyes (települési) hulladék kiadásaihoz nem kapcsolódik személyi költség, illetve munkaadót terhelő járulékok. A köztemető 

fenntartásának és működtetésének személyi költségei és a kapcsolódó, munkaadót terhelő járulékok elérik a 20 millió Ft-ot, a feladatellátás teljes 

költsége 34 millió Ft-ot meghaladó összeg. 

Az intézménynek jelentősebb kiadást jelent a város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások finanszírozása. A feladatokhoz közel 

149 millió Ft dologi kiadás valamint 72 millió Ft személyi költség és járulék kapcsolódik, összesen tehát az egyéb feladatokra fordított összeg 

meghaladja a 220 millió Ft-ot. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a 130 alkalmazottat foglalkoztató Érdi Közterület-fenntartó Intézmény az alaptevékenység ellátásához 

kapcsolódó folyó kiadásai éves szinten meghaladják a 830 millió Ft-ot. Az intézmény összkiadásainak 59%-át a dologi kiadásai teszik ki. A 

kiadásoknak 32%-a személyi költség, a fennmaradó 9% a munkaadót terhelő járulékok költsége. 

Az ÉKFI alaptevékenységhez kapcsolódó költségeit tevékenységek szerinti bontásban az alábbi diagram mutatja be. 



 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0003: „Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd városában” 

Szerződések felülvizsgálatát bemutató tanulmány és javaslatok 

 

39/61 

 

6. ábra Az ÉKFI alaptevékenységhez kapcsolódó költségeinek szerkezete a 2014-es évben 
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6.2.3. ÉRDI VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT-HEZ KÖTHETŐ KÜLSŐ KIADÁSOK 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-vel (továbbiakban Városfejlesztési Kft.) kapcsolatban az alábbi táblázatban felsorolt kiadások nem a 

Városfejlesztési Kft. kiadásai, hanem az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-nek szerződéses kapcsolatok által az Önkormányzattól származó 

bevételei, amelyek hozzájárulnak az önkormányzat városüzemeltetési kiadásaihoz.  

A Városfejlesztési Kft. a táblában felsorolt feladatok ellátásért felelős, amelyek költségeit az Önkormányzat gazdálkodja ki. Az Érdi Városfejlesztési 

és Szolgáltató Kft. városüzemeltetési kiadásainak 57%-át a Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díja jelenti. A második jelentősebb kiadást a 

Gárdonyi Géza Tanuszoda üzemeltetése képezi, amely éves szinten közel 80 000 000 Ft városüzemeltetési célú kiadást jelent. A fennmaradó 

kiadásokat a városrehabilitációs vagyonkezelés, a vagyonvédelmi feladatok szervezése, a Gárdonyi Géza Tanuszoda vízfelület megváltása, az Ercsi 

úti sportpálya üzemeltetése, az Ercsi úti sportpálya pályahasználata, a városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése, a Hivatal őrzése 

és az önkormányzati intézmények csatorna bekötése képezi, amelyek az összkiadás csupán 23%-át jelentik. 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. városüzemeltetési kiadásai az üzleti terve alapján, 2014 

Városrehabilitációs vagyonkezelés 16 820 000 Ft 

Vagyonvédelmi feladatok szervezése 2 885 000 Ft 

Gárdonyi Géza Tanuszoda üzemeltetése 78 504 000 Ft 

Gárdonyi Géza Tanuszoda vízfelület megváltás 3 816 000 Ft 

Ercsi úti sportpálya üzemeltetése 17 700 000 Ft 

Ercsi úti sportpálya pályahasználat 9 600 000 Ft 

Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése 11 406 000 Ft 

Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj 239 472 000 Ft 

Hivatal őrzése 18 078 000 Ft 

Önkormányzati intézmények csatorna bekötése 18 927 000 Ft 

Kiadások összesen: 417 208 000 Ft 
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6.2.4. ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.-HEZ KÖTHETŐ KÜLSŐ KIADÁSOK 

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 100% önkormányzati tulajdonban van az alábbiak szerint: 

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdoni hányada 80% 

 Diósd Város Önkormányzatának tulajdoni hányada 10% 

 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának tulajdoni hányada 10% 

A Kft. a 5.2.3 fejezetben bemutatott közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújt Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint megrendelő számára. A szerződés IV. 2. pontja alapján a „közszolgáltatás díja megegyezik a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjból befolyó összeggel, melyet a Közszolgáltatónak közvetlenül a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fizeti meg, a 

Közszolgáltató számlája alapján. […] A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatás díjának megtérülése 

tekintetében semmilyen igényt nem támaszthat”.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj alkalmazható legmagasabb mértékét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-a illetve 

91/A. §-a állapítja meg. Az így maximált díjtételek nem fedezik teljes mértékben a Kft. működési kiadásait, gazdálkodásában tehát hiány 

mutatkozik, amelyet a tulajdonosai tagi kölcsön formájában fedeznek. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság létrehozásához, 

valamint a saját bevétellel nem fedezett működési kiadások finanszírozásához mindezidáig 154 300 000 Ft tagi kölcsönt nyújtott, hogy a Kft. a 

kötelező feladatainak zavartalan ellátása biztosított legyen, az alábbi táblázatban foglaltak szerint. 

Tagi kölcsön szerződés kelte Tagi kölcsön összege 

2012. december 20. 14 400 000 

2013. április 15. 14 400 000 

2013. június 3. 13 500 000 

2014. január 8. 112 000 000 

Összesen 154 300 000 
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Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztérium által „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 

pályázati program 2013” címmel közzétett pályázati felhívás keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja céljából, hogy a 

működését fedezni tudja. Az igényelt támogatás összege 172 849 000 Ft volt, azonban a pályázat a Földművelésügyi Miniszter 2014. július 7-én 

kelt döntése értelmében forráshiány miatt elutasításra került. A Kft. 2013-as beszámolója alapján a tagi kölcsönök visszafizetésére a működése 

nem biztosít fedezetet, a társaság további zavartalan működtetéséhez szükséges hiányzó forrást a tulajdonosoknak kell előteremteni, ami azt 

jelenti, hogy ismét az önkormányzat saját költségvetéséből, további tagi kölcsönt kell biztosítani a társaság részére a kötelező közszolgáltatási 

feladat ellátásához. 

 

6.2.5. ÖSSZESÍTÉS 

A városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok ellátásának teljes külső és belső költségeit a 2014-es évben az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

Városüzemeltetési és városfejlesztési kiadások, 2014 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda személyi kiadásai 41 286 938 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda dologi kiadásai 327 034 810 

ÉKFI alaptevékenységhez kapcsolódó személyi kiadásai 338 430 558 

ÉKFI alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásai 491 649 000 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. felé teljesített kiadások 417 208 000 

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. számára adott tagi kölcsön 112 000 000 

Kiadások összesen 1 727 609 306 

A költségek megoszlását a következő diagram mutatja be: 
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7. ábra Városüzemeltetéshez kötődő kiadások szerkezete a 2014-es évben 
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6.3. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEI 

Az önkormányzati intézmények által kötött köz00FCzemi szerződések alapján felmerülő költségeket a fejlesztési elem kapcsán lefolytatott 

stratégiai vezetői interjúkon megfogalmazott elvárásokkal összhangban kiemelten vizsgáljuk. Az alábbi táblázat az intézmények 2013. évi dologi 

kiadásait és azon belül a közüzemi kiadásokat, valamint az intézményben foglalkoztatott és az intézmény által ellátott létszámot mutatja be. 

Intézmény 
2013. évi 

dologi 
kiadások 

Áram Gáz Távhő 
Víz és 

csatorna 

2013. évi 
dologi 

kiadások 
összesen 

Foglalkoztatotti 
létszám 

Ellátott 
létszám 

Intézményi 
Gondnokság 

725 019 074 
Ft 

411 808 Ft 487 036 Ft 0 Ft 68 870 Ft 725 986 788 Ft 7 0 

Szivárvány Óvoda 
saját 

7 857 447 Ft 0 Ft 7 227 255 
Ft 

0 Ft 1 558 440 
Ft 

16 643 142 Ft 42 307 

Kisfenyves Tagóvoda 3 354 655 Ft 316 556 Ft 2 534 416 
Ft 

0 Ft 549 783 Ft 6 755 410 Ft 20 156 

Meseház Tagóvoda 1 276 111 Ft 250 932 Ft 615 140 Ft 0 Ft 159 042 Ft 2 301 225 Ft 11 52 

Napsugár Tagóvoda 2 035 674 Ft 543 526 Ft 1 409 504 
Ft 

0 Ft 340 073 Ft 4 328 777 Ft 13 111 

Tusculanum 
Tagóvoda 

7 157 965 Ft 270 106 Ft 8 712 292 
Ft 

0 Ft 658 827 Ft 16 799 190 Ft 27 210 

Kincses Óvoda saját 17 872 326 Ft 1 911 416 
Ft 

0 Ft 10 892 647 
Ft 

1 193 615 
Ft 

20 977 357 Ft 26 156 

Kutyavári Tagóvoda 3 037 145 Ft 1 199 447 
Ft 

0 Ft 0 Ft 548 239 Ft 4 784 831 Ft 34 231 

Tállya Tagóvoda 1 375 891 Ft 417 707 Ft 343 088 Ft 0 Ft 178 907 Ft 2 315 593 Ft 10 71 
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Intézmény 
2013. évi 

dologi 
kiadások 

Áram Gáz Távhő 
Víz és 

csatorna 

2013. évi 
dologi 

kiadások 
összesen 

Foglalkoztatotti 
létszám 

Ellátott 
létszám 

Fácán Tagóvoda 2 803 299 Ft 595 210 Ft 1 777 168 
Ft 

0 Ft 639 350 Ft 5 815 027 Ft 16 133 

Harkály Tagóvoda 1 617 582 Ft 312 753 Ft 780 786 Ft 0 Ft 163 463 Ft 2 874 584 Ft 10 75 

Riminyáki Tagóvoda 1 059 817 Ft 153 501 Ft 760 748 Ft 0 Ft 187 845 Ft 2 161 911 Ft 6 51 

Tündérkert Tagóvoda 1 815 178 Ft 347 690 Ft 841 289 Ft 0 Ft 228 243 Ft 3 232 400 Ft 13 79 

Ófalusi Tagóvoda 1 684 651 Ft 331 531 Ft 833 027 Ft 0 Ft 286 749 Ft 3 135 958 Ft 14 77 

Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár 

15 756 825 Ft 863 813 Ft 2 352 429 
Ft 

0 Ft 205 577 Ft 19 178 644 Ft 13,75 -* 

Magyar Földrajzi 
Múzeum 

9 894 709 Ft 1 482 051 
Ft 

2 467 627 
Ft 

0 Ft 278 434 Ft 14 122 821 Ft 10,75 -* 

Szepes Gyula 
Művelődési Központ 

38 398 733 Ft 2 297 890 
Ft 

0 Ft 5 702 333 
Ft 

277 173 Ft 40 973 796 Ft 14,65 -* 

Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény  

405 496 772 
Ft 

6 609 081 
Ft 

9 876 082 
Ft 

0 Ft 5 116 996 
Ft 

427 098 931 Ft 114 0 

Dr. Romics László 
Egészségügyi 
Intézmény 

7 303 233 Ft 24 152 096 
Ft 

24 875 361 
Ft 

0 Ft 4 547 839 
Ft 

60 878 529 Ft 226,7 -* 

Szociális Gondozó 
Központ  

182 913 895 
Ft 

4 620 195 
Ft 

19 377 190 
Ft 

6 369 636 
Ft 

4 442 611 
Ft 

211 353 891 Ft 167,7 377 

*Az intézményben valóban megforduló ellátottak létszáma egyértelműen nem ismert, ami ezen intézmények esetén torzítja az egy főre vonatkozó számítások vetítési alapját 



 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0003: „Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd városában” 

Szerződések felülvizsgálatát bemutató tanulmány és javaslatok 

 

46/61 

Az egyes intézmények közüzemi költségeit, valamint azok arányát az összes dologi költségen belül az alábbi ábrák mutatják: 

 

8. ábra Az önkormányzati intézmények közüzemi költségei 

Az önkormányzati intézményeknél, ha a közüzemi költéseket forintban kifejezve vizsgáljuk, látható, hogy az összegek radikálisan eltérnek. A 

költségekre vonatkozó következtetések megfogalmazásakor figyelembe kell venni az intézmények eltérő létszámát és területi nagyságát. A 
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közüzemi költségek összege a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménynél a legmagasabb, közel eléri az 54 millió Ft-ot. A Szociális Gondozó 

Központ esetében a közel 35 millió Ft-os közüzemi költség szintén kiemelkedő. Kiemelkedik továbbá az ÉKFI valamint az óvodák közül a Kincses 

Óvoda, a Tusculanum Tagóvoda és a Szivárvány Óvoda közüzemi költségeinek összege, amely annak is köszönhető, hogy az említett óvodák az 

ellátott gyermekek létszámát illetően is kiemelkedők. 
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9. ábra Az intézmények közüzemi költségeinek aránya a dologi költségeken belül 
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Az intézmények dologi kiadásai között jelentős súllyal szerepelnek a közüzemi költségek. Az intézmények közül az Intézményi Gondnokság 

esetében a legkisebb a közüzemi költségek százalékos aránya a dologi kiadásaikon belül (mindössze 0,13%). Az Érdi Közterület-fenntartó 

Intézmény közüzemi költségei is csupán 5%-át teszik ki a dologi kiadásainak. A közüzemi költségek aránya a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény esetében a legmagasabb. Az intézmény közüzemi költségei elérik a dologi kiadásának 88%-át. Természetesen az intézmények 

különböző létszáma és területi nagysága miatt szigorú összehasonlításokat nem végezhetünk, azonban láthatjuk, hogy az óvodáknál a közüzemi 

költség mindenhol 40% körül, illetve afelett van. 

 

A továbbiakban az önkormányzati intézmények egy főre jutó közüzemi költségeit vizsgáljuk összesen és a szolgáltatás típusa (áram, gáz, távhő, 

víz) szerinti bontásban. A vetítés alapja az alkalmazotti és ellátotti létszám összeadásából képzett létszámadat. A fenti tábla kapcsán 

megállapításra került, hogy egyes intézmények esetén az intézményben ténylegesen megforduló ellátotti létszám nem állandó és emiatt nem állt 

rendelkezésre, ami a vetítési alap torzítását eredményezi. Az érintett intézményeket (Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár, Magyar Földrajzi Múzeum, Szepes Gyula Művelődési Központ) a további (egy főre vetített) számításokból elhagytuk, mert a 

rájuk vonatkozó számokból következtetések csak korlátozottan vonhatók le. 
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Közüzemi költség 

 

10. ábra Érd Megyei Jogú Város intézményeinél az egy főre jutó éves közüzemi költség 

Az önkormányzati intézményeknél az egy főre jutó éves summa közüzemi költség eltérő, amit részben az intézmények eltérő létszáma és területi 

nagysága magyaráz. Azon intézmények közül, amelyeknél rendelkezésre áll ellátotti létszámadat, az egy főre jutó közüzemi költség az Érdi 

Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság, a Kincses Óvoda és a Szociális Gondozó Központ esetében a legmagasabb. Az 

említett intézményeknél az egy főre jutó éves közüzemi költség magasabb, mint 60 000 Ft. A többi óvoda esetében ez az összeg ennél 

alacsonyabb. Az óvodák esetében a teljes közüzemi költség széles sávban, 6 500 Ft és 40 000 Ft között szóródik. 
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Áramköltségek 

 

11. ábra Érd Megyei Jogú Város intézményeinél az egy főre jutó éves áramköltség 

Az önkormányzati intézményeknél az egy főre jutó áramköltség radikálisan eltérő, az Intézményi Gondnokság és az Érdi Közterület-fenntartó 

Intézmény esetében a legmagasabb. A Szociális Gondozó Központot érdemes megemlíteni, mert a közel 545 létszámú intézmény egy főre eső 

áramköltsége csupán 8 000 Ft körül mozog. A Kincses Óvoda az áramköltségek tekintetében is kiemelkedik; a többi óvoda esetén ez az összeg 

1 000-5 000 Ft között alakul. 
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Gázköltségek 

 

12. ábra Érd Megyei Jogú Város intézményeinél az egy főre jutó éves gázköltség 

Az egy főre jutó gázköltség az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél megközelíti a 90 000 Ft-ot, az Intézményi Gondnokságnál a 70 000 Ft-ot; a 

Szociális Gondozó Központ esetében eléri a 35 000 Ft-ot. Ez az összeg az óvodák esetében széles sávban szóródik: 4 200 Ft és 36 000 Ft között, 

néhány kiugró érték mellett az óvodák többsége esetében az éves kiadás 10 000 Ft körül alakul. 
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Távhőköltségek 

 

13. ábra Érd Megyei Jogú Város intézményeinél az egy főre jutó éves távhőköltség 

Az egy főre jutó távhőköltséget illetően csak a távfűtést használó Kincses Óvoda valamint a Szociális Gondozó Központ költségei vethetőek össze. 

Az egy főre jutó éves távhőköltség a Kincses Óvodánál 50 000 Ft körül alakul. Ennél jelentősen alacsonyabb az egy főre jutó költség a Szociális 

Gondozó Központnál, ahol ez az összeg alig haladja meg a 10 000 Ft-ot. 
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Vízköltségek 

 

14. ábra Érd Megyei Jogú Város intézményeinél az egy főre jutó vízköltség 

Az egy főre jutó vízköltség összege az Érdi Közterület-fenntartó Intézményben a legmagasabb, megközelíti az 50 000 Ft-ot. A többi intézmény 

közül az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ emelkedik ki. Az egy főre jutó vízköltséget vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az 
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óvodáknál a legalacsonyabb ez az összeg is. Az óvodák között a Kincses Óvodánál legmagasabb a vízszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadás, amely 

6500 Ft-ot jelent, a többi óvoda esetében az egy főre jutó éves vízköltség 2 000 -4 000 Ft között alakul. 

 

Az Önkormányzat számára csak az önkormányzati intézmények közüzemi fogyasztásának költségei ismertek, nem rendelkezik azonban adatokkal 

a felhasználás mennyiségéről. Annak érdekében, hogy az önkormányzat a felhasználás hatékonyságát vizsgálni tudja, a fejlesztésekre 

vonatkozóan megtérülési-hatékonysági számításokat tudjon végezni, szükséges lenne a fogyasztás naturáliában mért mennyiségi követése, 

monitorozása (m3, kWh, KJ stb), kalkulációk készítése az egy főre jutó felhasználásról. 

Az egy átlagos magyarországi háztartásban, egy főre jutó közüzemi fogyasztás kapcsán az alábbi tábla szolgálhat viszonyítási pontként.1 

 

Megnevezés Éves költség (2012) 

vízellátás és szennyvízelvezetés 26 935 Ft 

elektromos energia 47 477 Ft 

gáz, vezetékes, palackos 51 202 Ft 

központi fűtés, távhő 20 026 Ft 

 

                                                      
1
 Az adatok forrása a KSH Stadat rendszerének 2.2.4-es táblája: Az egy főre jutó kiadások részletezése COICOP-csoportosítás szerint (2000–) 
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7. 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 a feladatportfoliót és az annak ellátását biztosító kapacitások valamint a kapcsolódó költségek kapcsán megfogalmazott 

tanácsadói észrevételeket és javaslatokat rögzítjük. 

 

Feladatportfolió 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében a városüzemeltetéshez rendelt feladatok köre túlmutat a Mötv. szerinti településüzemeltetési 

feladatokon, a városüzemeltetésért felelős Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda az ágazati bontás szerint máshova (környezet-

egészségügy, hulladékgazdálkodás, vízügy, energetika) sorolt feladatokat is ellát. A feladatportfolió megfelel a vonatkozó jogszabályok 

követelményeinek. 

 

Feladatellátást támogató belső erőforrások és külső szereplők 

A feladatok ellátása az Iroda belső kapacitásai és külső intézmények illetve gazdasági társaságok által valósul meg. Az Iroda által belső 

erőforrásból ellátandó jelenlegi feladatok a jelenlegi kapacitással elvégezhetőek. A kiszervezett feladatokat döntően az önkormányzat által 

alapított és fenntartott, a közgyűlés által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, a 

100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. és Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft., továbbá külső 

vállalkozások látják el. 
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Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Kft. az általa beszedett közszolgáltatási díjra 

jogosult, amelynek legmagasabb mértéke jogszabályban meghatározott, és amely nem fedezi a működését, amelyet az Önkormányzat mint 

tulajdonos tagi kölcsön formájában finanszíroz. 

További feladatok kiszervezése nem javasolt; az Iroda által jelenleg ellátott feladatok döntően olyan szakirodai, szakértői, illetve irányítási 

feladatok, amelyeket indokolt a hivatalon belül tartani. 

További feladatok kiszervezése illetve átszervezése költséghatékonysági okok miatt sem javasolt gazdasági társasági formában működő szervezet 

számára (legyen az 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonú, vagy magántulajdonú), tekintettel a vállalkozások által kiszámlázott ÁFA az 

önkormányzat számára nem visszaigényelhető, ezen túlmenően a vállalkozások által kötelezően fizetendő, ún. elvárt társasági adó is 

költségnövelő tényező. 

 

Feladatellátás költségei 

A városüzemeltetéshez kapcsolódó legjelentősebb közüzemi kiadás a közvilágításhoz kapcsolódik, amely területen a jelenlegi gyakorlattal 

összhangban javasolt folyamatosan keresni a hatékonyság-növelő fejlesztések, alternatív energia illetve alternatív fényforrások használatának 

lehetőségét, amelyek jelentős megtakarítási potenciált hordoznak. 

Az önkormányzati intézményeknél felmerülő közüzemi költségek között – mind abszolút értékben, mind az egy főre vetített értékeket tekintve 

jelentős különbségek azonosíthatók. Az önkormányzati intézmények által kötött közüzemi szerződések alapján felmerülő költségek kifizetése 

jelenleg a szolgáltatás mennyiségi, naturális értékének ismerete nélkül történik meg; javasolt a naturáliában mért fogyasztások monitorozása, a 

felhasználás hatékonyságára és a fejlesztések hatékonyság-növelési potenciáljára vonatkozó elemzések, döntések megalapozása céljából. 
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Javaslatok 

 Javasolt a feladatportfolió rendszeres időszakonként történő felülvizsgálata – különösen az önként vállalt feladatok ellátása tekintetében 

– annak érdekében, hogy az mindenkor összhangban legyen az Önkormányzat stratégiai céljaival és a lakosság elvárásaival, igényeivel 

 Javasolt megvizsgálni, hogy a delegált feladatokat ellátó gazdasági társaságok feladatai közül melyek minősülhetnének közszolgáltatásnak 

 Nem javasolt a kiszervezett feladatok körének bővítése, sem a jelenleg a hivatalon belül ellátott feladatok jellege, sem a kiszervezett 

feladatellátás többletköltségei miatt 

 Javasolt a feladatellátás költségeinek folyamatos monitorozása, idősoros és keresztmetszeti (benchmark alapú) elemzések elvégzése 

annak érdekében, hogy a feladatellátás költséghatékonysága mindenkor megítélhető és biztosítható legyen 

 Javasolt a közvilágítási rendszerhez kapcsolódó hatékonyság-növelő fejlesztések lehetőségét folyamatosan keresni, amely biztosíthatja az 

egyik legjelentősebb költségtényező kapcsán megtakarítások realizálását 

 Az önkormányzati intézményeknél felmerülő közüzemi költségek kapcsán azonosított jelentős eltérések kapcsán javasolt a költségek 

szóródását okozó tényezők, gyökér-okok azonosítása 

 Az előző pontban javasolt vizsgálat részeként, ahhoz kapcsolódóan javasolt a közüzemi fogyasztás naturáliában történő monitorozása az 

adatok jobb összevethetősége érdekében 

 A közüzemi költségek és fogyasztás eltérései kapcsán azonosított gyökér-okok kiküszöbölési lehetőségeinek vizsgálata, akciók azonosítása 

és priorizálása a szükséges beavatkozások forrásigényének és a megtakarítási potenciáljának összevetésével. 
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8. FORRÁSJEGYZÉK 

Ssz. Felhasznált dokumentumok 

1. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 2014. évi dologi kiadásai 

2. 
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratában szereplő alaptevékenység körében ellátott 
városüzemeltetési kiadásai 

3. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. városüzemeltetési kiadásai az üzleti terve alapján 

4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2014. évi eredeti költségvetése 

5. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2014. évi költségvetése 

6. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. között 2013. 
december 20-án létrejött közszolgáltatási szerződés egyes sport feladatok ellátására, sport 
szolgáltatások nyújtására 

7. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. között 2014. január 
30-án létrejött üzemeltetési szerződés az Ercsi úti sporttelep üzemeltetése tárgyában 

8. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. között 2014. január 
30-án létrejött üzemeltetési szerződés a Gárdonyi Géza Tanuszoda üzemeltetése tárgyában 

9. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. között létrejött 
megbízási szerződés 4. számú módosítása vagyonvédelmi feladatok szervezésére és lebonyolítására 

10. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. között 2012 január 
1-jén létrejött megbízási szerződés a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003 azonosító jelű pályázat fenntartási 
időszak alatti fenntartására vonatkozóan 

11. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. között 2013. 
március 29-én létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
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Ssz. Felhasznált dokumentumok 

12. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi 
közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól 

13. 
3/2013. számú Jegyzői utasítás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonában bekövetkezett 
változások vezetéséről, az egyes egységek közötti kötelező belső adatszolgáltatás rendjéről 

14. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terve 

15. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda személyi kiadásai éves szinten 
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19. 
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határozatához) 
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21. 
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