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1 Bevezető

Jelen  dokumentum  az  Államreform  operatív  program  keretében  megvalósuló

„Szervezetfejlesztés  a  Közép-magyarországi  régióban  lévő  önkormányzatok  számára”

című projekt  6.  fejlesztési  elemében nevesített  intézményirányítási  erőforrás-tervező és

vezetői információs rendszerhez kapcsolódik.

A  projekt  egyik  célja  -  a  Magyary  Programban  foglalt  célokkal  összhangban  -  a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Mötv.)  és  a  járások  kialakításáról,  valamint  egyes  ezzel  összefüggő  törvények

módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Járási tv.) rendelkezéseinek

megfelelően  az,  hogy  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 támogatását szolgálja. A projekt

másik  célja  az  önkormányzatok  költségcsökkentésének,  hatékonyságnövelésének

módszertani és gyakorlati támogatása. 

2 Kiindulási helyzetkép

Mint az közismert, a legnagyobb közszolgáltatók Magyarországon az önkormányzatok. A

legtöbb  közszolgáltatási  intézmény,  szerv,  gazdálkodó  szervezet  aktuálisan  fővárosi,

kerületi,  megyei,  települési  önkormányzati  tulajdonban  és  finanszírozásban  van.  Az

önkormányzati  feladatellátás  és  a  költségevetés  finanszírozási  és  tervezési  rendszer

jelentősen  átalakult  az  elmúlt  évek  jogszabályi  változásai  következtében.  Az

önkormányzatok  gazdálkodásának  átalakulásával  a  költségvetés  tervezés  és  a
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forrásfelhasználás  optimalizálása  elengedhetetlenné  vált,  ami  un.  vezetői  és

intézményirányítási  és  erőforrás  tervezési  rendszer  (VIR  rendszer)  bevezetését  teszi

szükségessé. 

A  VIR  rendszernek ezt  a  jogszabályban  rögzített  önkormányzati  költségvetés  tervezési

folyamatot kell tudnia támogatni és kiszolgálnia. Az alkalmazandó rendszer működésének

pedig  fontos  jellemzői  kellenek,  hogy  legyenek  a  települések  éves  pénzügyi  tervének

kötelező  elemei,  a  költségvetés  tervezése.  Az  elvárt  tulajdonságokat  alapvetően

meghatározzák  a jogszabályi  változások ezért  szükséges  a költségvetés  tervezés  rövid

áttekintése.  Ezt  követően  kerülhet  sor  a  rendszertől  elvárt  tulajdonságok  pontos

meghatározására.

A  helyi  önkormányzatok  gazdálkodására  vonatkozó  leglényegesebb  új  szabályok  az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az annak végrehajtását

szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 2013-ban hatályba lépett változásai

alapján határozhatóak meg.

A költségvetési rendeletalkotás során a következő szempontokat kell érvényesíteni:

 A bevételeket,  kiadásokat  a kötelező, önként vállalt  és államigazgatási  feladatok

tagolásban kell megjeleníteni. 

 A  költségvetési  egyenleget  működési  és  felhalmozási  tételek  tagolásban  kell

megjeleníteni.

•  Működési  hiány nem tervezhető – a Mötv.  111.§ (4) bekezdése alapján –,azaz

gyakorlatilag külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető, de az előző évi

pénzmaradvány felhasználásával lehet a tárgyévi kiadás több a tárgyévi bevételnél. 
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A  központi  költségvetés  önkormányzati  támogatásai  terén  új  fogalmak  kerültek

bevezetésre a rendszerben:
•  Az  eddigi  „normatívák”  megszűnnek,  helyettük  a  feladatok  szakmai

tartalmához (általános működtetés, ágazati  feladatok),  azok bér és egyéb

kiadásaihoz kapcsolódó támogatási rendszer jelenik meg.
•  Megváltozott  a  támogatások  igénylési,  évközi  módosítási,  ellenőrzési,

szankcionálási mechanizmusa, a Kincstár ellenőrzési tevékenységében.

2012-2013-ban  a  kormány  átvállalta  a  helyhatóságok  legnagyobb  tartozásait,

tehermentesítve  ezzel  több  ezer  önkormányzatot.  Az  adósságok  nagy  része  nem  a

beruházásokból,  hanem az üzemeltetésből  adódtak,  mivel  10 év alatt  rengeteg pénzt

kivontak az önkormányzati rendszerből. 

Hazánkban jelenleg úgynevezett „forrás-orientált szabályozási rendszerű” közszolgáltatás

finanszírozási  modell  működik.  Ennek  jellemzője,  hogy  a  szolgáltatásait  döntően  helyi

bevételek  és  központi  adók  finanszírozzák.  A  központi  adók  részben  közvetlenül,

adóátengedés formájában, részben újraelosztással jutnak az önkormányzatokhoz. Ebben a

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  sem  hozott

fordulatot. Bár a jogszabály egyértelműen deklarálja a feladatfinanszírozásra való átállás

szükségességét,  sőt,  azt  irányadó  pénzellátási  modellként  gyakorlatilag  azonnal  és

közvetlenül alkalmazandónak tekinti, az önkormányzatok jellemzően továbbra is a forrás-

orientált szabályozási rendszer keretében kerülnek finanszírozásra.
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A  forrás-orientált  szabályozási  rendszer  megosztja  a  szükségletek  kielégítésének

felelősségét  az  állam  és  a  helyi  szervek  között,  ugyanakkor  megteremti  a  bevételi

érdekeltséget. Az ugyanakkor csak korlátozottan igaz, hogy a helyben képződő bevételek

növelése  nem  a  központi  támogatást  csökkenti,  hanem  a  kiadások  növelését  teszi

lehetővé.  A  forrás-orientált  szabályozási  rendszer  többcsatornás  finanszírozásra  épül,

amelyben az érdekeltséget megteremtő helyi adók és a részben átengedett központi adók

a meghatározók,  kiegészülve a normatív állami hozzájárulás és a kiegészítő támogatás

differenciáló szerepvállalásával.

A  többcsatornás  finanszírozási  rendszer jogi  háttere  tehát  a  korábbi  finanszírozási

gyakorlatot  sokban  megerősítő  hatályos  önkormányzati  törvény,  mely  a  pénzügyi

szabályozás  rendszerét  határozza  meg,  megjelölve  a  helyi  önkormányzatok

forráscsoportjait,  az  egyes  csoportokhoz  tartozó  forrásokat.  A  költségvetési  törvény  a

központi  támogatás,  hozzájárulás  jogcímeit,  az  egyes  jogcímek  mértékét  és

feltételrendszerét szabályozza.

3 A fejlesztés követelményrendszere

3.1 A VIR célja

A  közszolgáltatási  intézményrendszer  folyamatos  működtetéséhez,  azaz  az

intézményátvilágítások elvégzésére és az optimális intézményszerkezet kialakítására, és az

intézményrendszer  központi  finanszírozásának,  létszámgazdálkodásának  folyamatos

tervezésére  célszerű  egy  gyakorlati  tapasztalatok  alapján  specifikált,  szoftveres

támogatással bíró rendszer alkalmazása.
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Egy  integrált  vezetői  információs  rendszer  bevezetésével  lehetőség  nyílik  az  egyes,

közszolgáltatást  ellátó  intézmények  költségvetésének  feladat-orientált,  költséghatékony

folyamat-tervezésére, illetve a feladatellátás különböző szintjein szimulációk és statisztikák

villámgyors készítésére.

Szükséges tehát egy olyan központi tervező, elemző és monitoring program, mellyel a

fenntartó  különböző  döntési  szintjei  –  a  szinteknek  megfelelően  paraméterezett

jogosultságokkal – tervezheti, modellezhetik a rendszer működését.

A  közszolgáltatási,  főleg  a  közoktatási  elméleti  szakértők  és  gyakorlati  szakemberek

fejében évekkel ezelőtt megszületett a felismerés, hogy szükség van egy olyan hiánypótló

tervezőprogramra,  mely  segítséget  nyújt  a  fenntartók,  a  települési  és  a  megyei

önkormányzatok intézményei működésének átgondolt, egységes elvek mentén történő és

valóban  költséghatékony  tervezéséhez.  A  bázis  szemléletű  finanszírozás  ugyanis  torz,

egyenlőtlen  viszonyokat  teremt  az  intézmények  működésében,  a  fejkvótákban

gondolkodó  újraelosztásnak  nincs  köze  az  egyes  intézmények  és  az  adott

intézményszerkezet tényleges finanszírozási szükségletéhez. Ott elsősorban az előző évi

bázisadatok, illetve az aktuálisan beiratkozók/ellátottak száma alapján kerülnek az egyes

költségvetések  megállapításra,  melyet  esetleg  még  inflációval,  egyéb  szempontokkal

korrigálnak  és  végül  nem  ritkán  különböző  intézményi  lobbival  tesznek  még

átláthatatlanabbá. Miközben azt, hogy az egyes intézmények fenntartása telephelyenként

ténylegesen  mennyibe  kerül,  már  senki  nem  tudja,  vagy  nem  akarja  tudni.  Az  így

finanszírozott intézmények működése az eddigi elosztási elvek alapján nem hatékony és

pazarló,  ugyanakkor  komoly  esélyegyenlőtlenségeket  is  teremt.  A  költséghatékony  és

áttekinthető  gazdálkodáshoz  az  egyes  intézmények  transzparens  működésére,  a  valós

működési költségek teljes körű ismeretére van szükség és meg kell változtatni a korábbi

elosztási elveket. A valós működési igények meghatározásához ugyanis a fenntartónak be
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kell  tudnia  azonosítania  a  jogszabályokban  előírt  tényleges,  kötelezően  ellátandó

közszolgáltatási feladatát, tisztában kell lennie az ezen feladat ellátásához rendelkezésre

álló dologi infrastruktúrával és annak tényleges működési költségeivel, illetve a vonatkozó

személyi kiadásokkal. 

Vagyis a felelős fenntartónak tudnia kell, hogy

• pontosan mi a kötelezően ellátandó feladat? Mit  kell  tudni biztosítani,  mi az

elvárt standard minimum?
• hogyan lehet adott feladathoz a lehető legoptimálisabb erőforrás-szerkezetet

rendelni, azaz:
• milyen eszközállomány  (ingatlanok,  gépek,  berendezések,  stb.),  áll  a  feladat

teljesítéséhez rendelkezésre, annak működtetése pontosan mennyibe kerül?
• hogyan lehet egy fenntartható és gazdaságos intézményszerkezetet kialakítani

a feladat ellátásához?
• hogyan  lehet  optimális  összetételű  és  létszámú személyi  állományt  rendelni

mindehhez?

Mi jellemzi a programmal menedzselt közszolgáltatási intézményrendszer működését?  –

átlátható, takarékos, törvényes, tervezhető

• Objektíven meghatározható az a minimális (optimális) ráfordítás, ami mellett egy

közszolgáltatási intézmény működése még biztosított, de egyúttal meg is felel a

törvényi előírásoknak.
• Egyértelműen  meghatározhatók  azok  a  pontok,  ahol  a  ráfordítás  a  fenntartó

mérlegelésétől függ (és pl. nem jogszabályi előírástól)
• A „beszabályozás”  után  rövid  idő  alatt  elkészíthetők  egy  intézmény

működtetésének  különböző  változatai,  kimutatva  az  egyes  változatok

erőforrásigényét, aktuális költségeit

• A  fenntartó  a  finanszírozáson  keresztül  rá  tudja  bírni  az  intézményeket  az
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erőforrások (létszám, eszközök, energia stb.) ésszerű felhasználására

• A fenntartó által fontosnak tartott és preferált feladatok egyszerűen erőforrásokra

és  költségekre  fordíthatóak  át.  Egyes  stratégiai  döntések  előre,  több  ciklusra

történő hatás- és költségelemzése valósítható meg
• Objektív és pontos becslés  adható a  költségvetés végösszegére,  ha ismerjük az

intézmény feladatait, az aktuális bértáblázatot, valamint a fogyasztói árakat
• Választ  kaphatunk  arra  a  kényes  kérdésre,  hogy  a  feladat  ellátásához  mennyi

munkaerő kell?
• Ösztönözhető az intézményvezető arra, hogy az alkalmazottak szakképzettségben,

életkorban a megfelelő összetételű legyen
• Értelmezi a fenntartó által megkövetelt hatékonyságot 
• Az intézményrendszerek összehasonlítására alkalmas mutatók képezhetők. 
• A feladatváltozásnak,  a  törvényi  háttér  változásának  a  költségvetésre  gyakorolt

hatását  azonnal  számolni  lehet.  A  finanszírozáson  keresztül  alkalmas  bizonyos

közszolgáltatások folyamatszabályozására. 
• Támogatja a stratégiai tervezést. 
• Megbízható adatokat szolgáltat a minőségbiztosításhoz. 
• A számítógépes háttér biztosítja a feladattervezéshez szükséges számolásokat. 
• Lehetővé válik a nullbázisú tervezés 
• A finanszírozás szempontjából valódi esélyegyenlőséget valósít meg.
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A  CityTask  tehát  egységes  közszolgáltatási  információs  és  monitoring  rendszert  ad  a

fenntartó kezébe. 

A  program  megkönnyíti  a  fenntartó  előzetes  döntéshozatalát  az  intézmények

önállóságával,  esetleges  összevonásával,  átszervezésével,  az  ellátandó  feladatokkal,  az

ellátott- és alkalmazotti létszámmal, stb. kapcsolatban.

A  fenntartó  végül  –  joggal  –  szeretné  látni,  hogy  az  intézményeknek  biztosított

költségvetési összeg mire fordítódik, mennyire  hatékony annak felhasználása.  Érthetően

szeretné azt is látni,  hogy az egyes intézmények milyen szinten látják el a feladataikat.

Ehhez szükség van bizonyos viszonyítási, vonatkoztatási pontokra, értékekre. 

3.2 Rendszerrel szemben támasztott követelmények

A program segítségével szoftveresen támogatott, feladatfinanszírozási szemléletű vezetői

információs  és  gazdálkodás-tervező  rendszer  kerül  bevezetésre,  mely  az  óvodai

nevelésben,  a  köznevelés  -  és  különösen  az  általános  iskolai  oktatás  -  üzemeltetői-

működtetői  feladataiban,  továbbá  a  gyermek-  és  diákétkeztetés  területén,  valamint  a

szociális- gyermekvédelmi és közművelődési ágazatokban és intézményeikben lesz képes

az  intézményfenntartó és  az  üzemeltető/működtető munkáját  segítve ezen rendszerek

működésének költséghatékony tervezésére.

Olyan, kifejezetten az érdi önkormányzat részére testreszabott folyamatszabályozó eszköz

paraméterezését-specifikálását, és alkalmazását tervezzük, mely 

1. a megjelölt ágazatokban részletesen feltárja a fenntartó számára beazonosítható
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valamennyi feladatot 

2. a  feladatokhoz  az  irányadó  jogszabályok,  valamint  a  beépített  mérőszámok,

normák és feladatmutatók alapján optimális költségkereteket rendel.

A  valós  adatokon  és  szükségleteken alapuló,  a  fenntartó  számára  átlátható,  az  egyes

intézmények számára pedig igazságos ágazati tervezést támogató rendszerrel kapcsolatos

elvárás, hogy az új jogszabályi környezethez és a település anyagi teherbíró képességéhez

is igazodva a lehető legoptimálisabb forrásallokációra történő javaslat megfogalmazása. 

Cél,  hogy a többváltozós finanszírozási  modellezést  támogató eszköz a jelen pályázat

céljaival és az érdi önkormányzat törekvéseivel is összhangban segítse a város vezetését és

intézményeit  a  takarékos  gazdálkodás  feltételeinek  megteremtésében.  Olyan  központi

tervező,  elemző  és  monitoring  programra  van  szüksége  a  településnek,  mellyel  a

fenntartó  különböző  döntési  szintjei,  valamint  az  egyes  intézmények  képviselői  a

szerepkörüknek megfelelően paraméterezett jogosultságokkal  tervezhetik, modellezhetik

az intézményirendszer működését.

A  tervezést  támogató  szoftvernek  alkalmasnak  kell  lenniea  fenntartói  és  üzemeltetői

szerepkörhöz  kapcsolódó  feladatok  ellátásához,  az  óvodai,  köznevelési,  szociális  és

közművelődési  intézményrendszer  és  az  önkormányzat  által  üzemeltetett  konyhák

folyamatos  működtetéséhez,  az  intézményátvilágítások  elvégzésére,  az  optimális

köznevelési  intézményszerkezet  kialakításához  és  az  így  kialakított  intézménystruktúra

központi  (bér-)  finanszírozásának,  létszámgazdálkodásának,  valamint  dologi  kiadásai

folyamatos tervezésére.

A programnak továbbá alkalmasnak kell lennie arra, hogy folyamatosan aktualizálható és

rendszeresen frissíthető legyen igazodva a változó jogszabályi környezethez.
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Az eszköznek és az azt alkalmazó szakértőknek támogatnia kell a fenntartót az óvodai,

köznevelési,  szociális,  közművelődési,  továbbá  étkeztetéssel  foglalkozó  intézmények

önállóságával,  esetleges  összevonásával,  átszervezésével,  az  ellátandó  feladatokkal,  a

dolgozólétszámmal,  stb.  kapcsolatban  meghozandó  előzetes  döntéseiben.  Elvárás  a

szoftverrel  és  szakértőkkel  támogatott  programelemmel  kapcsolatban,  hogy  legyen

lehetőség  az  egyes  intézmények  költségvetésének  feladatorientált,  költséghatékony

folyamat-tervezésére, illetve a feladatellátás különböző szintjein szimulációk és statisztikák

villámgyors  készítésére,  döntési  alternatívák  modellezésére.  A  feladat  és  az  azzal

összefüggésben  beszerzett  eszköz,  valamint  szakértői  támogatás  tegyen  többváltozós

javaslatot  az  egyes  intézményi,  valamint  a  kijelölt  ágazati  költségvetésekre.  Vezetői

információs  rendszer  célja,  hogy  valamennyi  költségvetési,  vagy  személyzeti

következménnyel  járó  vezetői  döntési  alternatíva  eredménye  azonnal  megjeleníthető

legyen  az  alkalmazás  segítségével.  Cél,  hogy  táblázatos  formában  és  látványos

grafikonokon  követhetők  legyenek  a  tetszőleges  feladat-ellátási  változóknak  az  egyes

intézmények működésének tervezésére, vagy akár a teljes ágazatra gyakorolt hatásai. 

3.3 VIR Architektúra

A javasolt szoftverrendszer egy technikailag 3 rétegű alkalmazásmodell (felhasználói felület, üzleti

logika, adattárolás), mellyel, biztosított az egységes, ellenőrzött kezelés, karbantartható, könnyen

fejleszthető alkalmazáslogika, és központosított adattárolás az adatok átfogó kezelhetőségéhez.

A rendszert úgy kell megtervezni, hogy az elosztott működésre is képes legyen, így biztosítva a

skálázhatóságot, amire az időnként erőforrásigényes számítási módok miatt szükség is lehet.
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A felhasználói felület réteg megtervezésekor figyelembe kell venni, hogy a nagyszámú lehetséges

felhasználási helyre könnyen telepíthető, bevezethető és működtethető legyen. E célból javasolt

egy böngészőben futtatható, úgy nevezett vékony kliens megoldás kidolgozása.

Az  üzleti  logika  réteg  célszerűen  elosztott  alkalmazás  szerveren  működő  megoldás,  mely  a

megvalósítandó üzleti logika mellett a felhasználói felület előállításához használt üzleti logikát is

tartalmazza.

Az adattároló réteg valamilyen szabványos - relációs – adatbázis-kezelő lehet, a felépítés során

azonban figyelemmel kell lenni az adattárház-építés szabályaira.

4 VIR által betöltött funkciók

4.1 Funkciók

A rendszerrel  szemben támasztott  célokból következően a CityTask-nak képesnek kell  lennie a

közszolgáltatási  intézményszerkezet  -  visszacsatolt  -  átvilágítására  és  a  rendelkezésre  álló

adatvagyon felhasználásával összehasonlító vizsgálatokra, elemzésekre. E két fő cél köré támogató

folyamatokat,  modulokat  kell  kiépíteni.  Ennek  megfelelően  a  rendszer  alapvető  funkciói  a

következők:

 Adatgyűjtés
 Átvilágító elemzés
 Összehasonlító elemzés
 Bázisalapú elemzés
 Mutató és nézőpont adatok definiálása, kezelése
 Elemzési paraméterek kezelése
 Alkalmazásgazdai feladatok támogatása
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4.2 Elemzés típusok

4.2.1 Átvilágító elemzés

Az  átvilágító  elemzés  során  fel  kell  mérni  az  önkormányzati  fenntartásban  lévő

intézmények feladatait, állapotát. A módszertanban definiált feladatfinanszírozási modell

alapján  meg  kell  határozni  a  vizsgált  közszolgáltatások  szakfeladatait,  majd

szakfeladatonként  -  a  rendszerben  rögzített  paraméterek  alapján  -  az  egyes

szakfeladatokra  eső  költségvetést.  A  paraméterek  bizonyos  esetben  (jog)szabályban

rögzített  paraméterek,  bizonyos  paraméterek  esetében  pedig  tapasztalati  úton,  vagy

benchmark-adatbázis alapján számított értékek. Az átvilágító elemzés során pillanatfelvétel

készül  a  közszolgáltatásokat  biztosító  intézményszerkezetről,  a  helyhatóság  és  annak

szervei gazdálkodásáról. Kimutatja az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos aktuális és

valós költségszintet, a helyzetfelmérés eredményeit összeveti a jogszabályi kötelezettség

alapján  kötelezendően  finanszírozandó  szolgáltatási  szinttel,  vagyis  a  tényleges

finanszírozási szükséglettel, az igazolható költségekkel. 
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Az elemzés eredményeként a szoftverrendszer segítségével mód nyílik

 optimális intézményszerkezet kialakítására,

 költségvetés feladatfinanszírozási elvű, nullbázisú tervezésére,

 hatékonyságelemzésre,

 működés átvilágítására,

 fenntartói döntések hatás- és költségelemzésére, működés modellezésére,

 erőforrás struktúrájának tervezésére,

 optimális összetételű és létszámú személyi állomány kialakítására,

 esélyegyenlőségi vizsgálatára, elemzésére, biztosítására.

Az  alapvető  cél  olyan  rendszer  bevezetése,  amely  segítségével  az  önkormányzati

intézmények  működését,  a  nyújtott  közszolgáltatásokat  adaptívvá,  hatékonnyá,

eredményessé és kellően áttekinthetővé lehet tenni. 

4.2.1.1 Adatigények

Mint  minden  információs  rendszer  esetében,  a  CityTask-ban  is  kiemelt  fontosságú  az

adatok  kezelése.  Az  adatok  minősége,  mennyisége,  forrása,  rendelkezésre  állása  és

frissítése alapvetően befolyásolja a rendszer működését, használhatóságát.

A rendszer  egyik lényege az,  hogy a különböző forrásokból  származó adatokat  olyan

formára  hozzák,  amely  a  felhasználó  számára  hasznos  információkat  hordoz  az

elemzéshez, értékeléshez, összevetéshez. 
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A  működtetés,  szolgáltatásnyújtás  során  nem  csak  elvi,  stratégiai  döntéseket,  hanem

jelentős  mértékű  operatív  döntéseket  is  kell  hozni.  Ezeknek  a  döntéseknek  az

előkészítéséhez kellő mennyiségű és különböző irányítási szinteken megjelenő adatokra,

jelzőszámokra  (indikátorokra)  is  szükség  van.  Az  adatok  használhatóságát  nagyban

elősegíti az adott döntési szintek igényeinek megfelelő adat-szerkezet, struktúra. 

Sokszor lehet találkozni olyan igénnyel is, hogy a felhasználó ugyanazokat az adatokat

más és más szerkezetben használja fel. Gyakori kívánalom az is, hogy pl. a helyi pillanatnyi

stratégiai döntésekhez speciális mutatókra nagyon rövid határidővel van szükség. 

Ezeket az igényeket leginkább akkor lehet kielégíteni, ha megfelelő számú  elemi adatot

gyűjtünk be rendszeresen, kellő megbízhatósággal és validitással. 

Más oldalról nézve fontos szempont az is, hogy a  szükséges, de a lehető legkevesebb

adatot kezeljük. 

A validitás biztosítása érdekében a bekért adathalmaznak bizonyos fokú  redundanciát is

tartalmaznia kell,  hogy az ellentmondások  jó  része  már  az  adatgyűjtés  során felszínre

kerüljön. 
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A validitás biztosítását szolgálja:

 az adatok pontos, világos definíciója, 

 a lehetőségek közül a megfelelő adatszolgáltató kiválasztása, 

 az adatbevitel során az adatok értelmezési tartományának informatikai eszközökkel

való figyelése, 

 a többszintű adatellenőrzés kellő visszacsatolással, 

 az adatok feldolgozása következtében előállt kimeneti adatok elemzése. 

A sok elemi adat áttekintése egy döntéshozatali eljárásban sokszor nem szerencsés, olykor

komoly  nehézséget  is  okoz  a  „tengernyi”  adat  kellő  értelmezése.  Ezért  sok  esetben

szükséges  az  adott  döntési  feladathoz  szabott  olyan  adatredukció,  amely  a  lényeget

megtartja  (relevancia).  Ez  a  kívánalom  az  egyes  döntési  feladatokhoz  szerkesztett

indikátorok,  speciális  mutatók képzését  követeli  meg.  A  döntési  feladatok  időközben

változnak  is,  ezért  elengedhetetlen,  hogy  az  indikátoroknak  is  idomulnia  kell  az  új

igényekhez. 

Az elemi adatok körének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az adatrögzítés

megismétlése nagyon erőforrás igényes feladat. Két – látszólag – ellentétes szempontot

kell érvényesíteni (minimális adatrögzítés és az értékeléshez és optimalizáláshoz szükséges

– akár jelenleg előre nem látható, tervezhető – vizsgálatok esetében minél részletesebb

elemi  adatkör).  Fontos  felismerni,  hogy  az  elemi  adatok  nem  csak  az  indikátorok

előállításához szükségesek, hanem az indikátorok által jelzett probléma esetén (például

kiugró indikátorértékek) a szakértő szemnek az okokat is felfedik, ami az optimalizálásnál,

helyzetelemzésnél  elengedhetetlen.  Az  elemi  adatok  –  indikátorokkal  kiegészült  –

rendszere a modellezést (a virtuális szerkezetek kialakítását) is pontosabbá teszi.
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Természetesen  szükségesek  olyan  standard,  a  közszolgáltatás  rendszer  jellemzését

szolgáló  indikátorok,  amelyek hosszútávon  érvényesek,  nemzetközi  összehasonlításokat

tesznek lehetővé. 

A  jól  szerkesztett,  algoritmizálható  indikátorképzés  nem  csak  az  adatredukciót  teszi

lehetővé,  hanem  az  indikátorokból  részben,  vagy  egészben  visszafejthető  „fedélzeti

műszerfal” megtekintését.  Meg  lehet  találni  a  műszerfalon  azokat  a  mennyiségeket,

amelyek  az  indikátorok  szélső  (nem  kívánatos)  értékét  okozhatták.  Az  ilyen  leképzés

mintegy diagnosztikai rendszerként is működik.

Az elemzésekhez szükséges információk,  indikátorok meghatározásának  folyamatán túl

nagyon fontos feladattá válik az adatgyűjtés rendszerének kialakítása. Elsősorban annak

folyamata, hogy hogyan jutunk el jó minőségű elemi adatokhoz, valamint hogyan alakítjuk

ki  azt a tárolási  struktúrát,  amely erőforrás-hatékonyan szolgálja ki  a feladattervezéssel

foglalkozó szakembereket. 

Kulcskérdéssé válik, hogy az elemi adatok honnan származnak, milyen csatornán keresztül

jutnak el  a tároláshoz, milyen módszerekkel  lehet javítani  az adatokat,  valamint milyen

ellenőrzési  eszközökkel  szűrhetők  ki  a  hibás  adatok.  Az  adatforrások  azonban

heterogének,  az  információk  beszerzése  különböző  technikákat  igényel.  Köztes

adatbetöltő modul kidolgozásával azonban elérhető, hogy a speciális módszerek, betöltők

csak a folyamat kis részét érintsék, a CityTask adattárházába, adatbázisába történő konkrét

betöltés már unifikált folyamatok segítségével történhet.

Az adatok jó vagy megfelelő minősége elvárássá válik, hiszen a modellezés, szimuláció,
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illetve a későbbi módosítási javaslat csak akkor védhető helyi/megyei/országos szinten, ha

a döntéshozatalt alátámasztó adatok megfelelőek voltak.

Az adatkörök kialakításánál törekedtünk arra, hogy minél több adat olyan adatforrásból

származzon,  amely  központi  adatbázisban  tárolt,  hogy  minimalizáljuk  az  intézményi

adatszolgáltatás  intézményekre  rótt  terhét.  Azonban  szükséges  volt,  hogy  az  adatok

minősége, validitása érdekében olyan adatokat is az intézményi adatszolgáltatás körébe

emeljünk, amelyek központi rendszerekben is megtalálhatók.

Problémaforrás,  hogy  a  különböző  adatbázisokból,  illetve  különböző  módszerekkel

beszerzett adatok tartalma sincs feltétlenül összhangban. Az egyik ok, hogy nincs közös

fogalomrendszer,  vagy éppen az adatok érvényességi (vonatkozási)  ideje nem egyezik.

Ezen a definiciók pontosításával, illetve esetenként a definíciók és időszakok figyelembe

vételével igyekszik a rendszer segíteni. 

Az  átvilágító  -  feladatalapú  modellt  megvalósító  -  elemzéshez  szükséges  -  bizonyos

esetekben ellenőrző, más esetekben egyedüli adatforrásként - az intézményektől érkező

adatok  bekérése,  fogadása.  A  rendszer  nincs  korlátozva  az  önkormányzatok

fenntartásában lévő intézményekre, szükség esetén - átfogóbb kép megalkotása kapcsán

is - egyéb fenntartók (alapítványok,  egyházak) intézményi adataira is szükség lehet, az

adott önkormányzat döntésének függvényében.

Az intézményi adatgyűjtésnél a rendszerrel szemben a következő elvárásokat állítottuk fel:

 azonosítható módon kell az adatokat rögzíteni (intézmény, rögzítő),

 egységes adatbekérő felületekkel kell rendelkeznie,
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 kitöltési  útmutató,  illetve  az  adatrögzítés  során  használt  fogalmak  magyarázata

szükséges,

 lehetővé  kell  tenni,  hogy  az  adatrögzítést  fel  lehessen  függeszteni,  és  később

folytatni lehessen (azaz a teljes adatkör rögzítése nem csak egyszerre történhet,

hanem egymást követően is),

 a már kitöltött adatokat láthatóvá kell tenni a későbbi kitöltés során is,

 az adatrögzítés lezárásáig az adatok módosíthatóságát lehetővé kell tenni,

 az adatrögzítés lezárása és az adatok befogadása után az adatok módosítására

külön  folyamatot  kell  szervezni,  különös  tekintettel  a  már  elkészült  elemzések

érvénytelenítésére; az adatmódosítást ilyen esetekben engedélyeztetni kell,

 az adatokat a rendszer adatbázisába betöltés előtt  ellenőrizni kell (elemi adatok

esetében  meg  kell  vizsgálni,  hogy  lehetséges-e  központi  adatbázisban

rendelkezésre álló kontroll adatok segítségével inkonzisztencia-vizsgálat),

 kerülni  kell  a  szabad szövegek  használatát  (kódolható,  informatikai  eszközökkel

könnyen feldolgozható adatok kellenek, a szükséges esetben választható elemek

listájának megjelenítésével),

 a rendszert  használók számára  segítségnyújtási lehetőséget kell  biztosítani  (nem

szükséges  napi  24  órás  elérhetőség,  de  szükséges  a  gyors  reagálás,  illetve  a

gyakori kérdések és válaszok listáját elérhetővé kell tenni),

 lehetővé kell tenni, hogy a rögzített adatokat egy első szintű automatikus ellenőrző

folyamat érvényesítse, lehetőleg az adatrögzítés pillanatában

 az adatok rögzítésénél lehetővé kell  tenni alternatív módszerek, már bizonyított,

illetve  vélhetően  elterjedt  adatrögzítési/adatbetöltési  metódusok  használatát

(például Excel állományok adatainak feltölthetőségét)

 minden adat  esetében világossá kell  tenni,  hogy mi az adott  adat érvényességi
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ideje

 lehetőség szerint az egymást követő adatrögzítések esetében a korábban rögzített

adatokat elérhetővé kell tenni ("klónozás" funkcióval,  amely a legutolsó érvényes

adatrögzítés adatait másolja le

Az átvilágító elemzés megköveteli, hogy a közszolgáltatásban szerepet játszó intézmények

adatait rögzítsék a rendszerben, illetve a központi adatbázisokban elérhető, az elemzés

szempontjából kiemelt adatok szintén elérhetők legyenek.

Az átvilágításhoz használt adatkörök

A  CityTask  tervezésekor  az  alapul  vett  modell  adatszükségletét  vettük  figyelembe.  A

pillanatfelvétel készítéséhez a rendszerben intézményenként, azon belül telephelyenként,

feladatellátási  helyenként  és  szakfeladatonként  rögzíteni  kell  az  elemzés  elvégzéséhez

szükséges minimális adatkört. Az adatkör az intézmény típusától és a szakfeladattól függ.
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Vizsgált intézmény típusok, szakfeladataik

A CityTask rendszer feladatalapú modulja a következő intézménytípusokat/szakfeladatokat

vizsgálja:

 Bölcsőde

 Óvoda

 Alapfokú köznevelési intézmény

 Középfokú köznevelési intézmény

 Kollégium

 Főzőkonyha

 Tálalókonyha

 Gyermekvédelem

 Gyermekjóléti Szolgálat/Központ

 Családi napközi

 Házi gyermekfelügyelet

 Helyettes szülői hálózat

 Gyermekek átmeneti otthona

 Családok átmeneti otthona

 Szociális intézmény

 Házi Segítségnyújtás

 Idősek Klubja

 Idősek, fogyatékkal élők nappali ellátása

 Időskorúak átmeneti gondozása
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 Szociális étkeztetés

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 Családsegítés

 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat

 Támogató szolgálat

 Közösségi ellátások

 Utcai szociális munka

 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

 Nappali melegedő

 Demens személyek nappali intézménye

 Idősek otthona

 Pszichiátriai  és  szenvedélybetegek  tartós  bentlakást  nyújtó  intézménye

(drogbetegeket ellátó intézmény kivételével)

 Drogbetegeket ellátó intézmény

 Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye

 Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye

 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

 Támogatott lakhatás

 Lakóotthon

 Közművelődés

 Könyvtár

 Művelődési ház

 Kiállító terem
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 Színház

 Védőnői szolgálat

Adatkörök

LÉTSZÁMADATOK 

Intézményenként és szakfeladatonként rögzítendő adatok:

Férőhelyek száma (ahol értelmezett)

Ellátottak száma (ahol értelmezett)

Óvodapedagógusok engedélyezett száma (ahol értelmezett)

Pedagógusok száma (ahol értelmezett)

Pedagógiai munkát segítők engedélyezett száma (ahol értelmezett)

Szakdolgozók engedélyezett száma (ahol értelmezett)

Egyéb alkalmazottak száma (ahol értelmezett) 

ALKALMAZOTTAK ADATAI

Intézményenként és szakfeladatonként rögzítendő adatok

Név előtag

Vezetéknév

Keresztnév

Adóazonosító jel

Munkaviszony jellege

Munkakör

A KJT szerinti fizetési osztálya

A KFT szerinti fizetési fokozata

A munkakörre előírt heti munkaidő

Kinevezési heti munkaszám
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Összes garantált illetmény (pótlékok nélkül)

Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés

Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés

Bértartalék

Címpótlék

Kötelező pótlék

Adható pótlék

Vezetői pótlék

Tárgyévre jutó jubileumi jutalom összege

Tárgyévre jutó végkielégítés összege

Soros előrelépés ideje

Megjegyzés

Aktív

ÖSSZESÍTETT BÉRADATOK

Intézményenként,  szakfeladatonként és munkakörönként rögzítendő adatok:

Munkakör

Megjegyzés

Jelenlegi statisztikai létszám

Munkajogi létszám

Összes garantált illetmény (pótlékok nélkül)

Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés

Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés

Bértartalék

Címpótlék

Kötelező pótlék

Adható pótlék

Vezetői pótlék
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ÉTKEZTETÉS, KONYHÁK ADATAI 

Főzőkonyhánként, élelmezés típusonként és élelmezés fajtánként rögzítendő adatok:

Élelmezés típusa

I. Csak ebéd (E)

II. Kétszeri étkezés (T+E v. E+U)

III. Háromszori étkezés 1. (T+E+U)

IV. Háromszori étkezés 2. (R+E+V)

V. Négyszeri étkeztetés (R+E+V+T v.U)

VI. Ötszöri étkezés (R+T+E+U+V)

Az elemzés fajtája

Bölcsődei

Óvodai

Általános iskola alsó tagozatos

Általános iskola felső tagozatos

Középiskolai

Felnőtt

Napi adagszám

Főzési napok száma

Egy adaghoz felhasznált nyersanyag nettó ára (Ft)

Egy adag teljes főzési nettó költsége (Ft)

Az intézményen belül felhasznált (tálalt) napi adagszám ellátottaknak

Egyéb (felnőtt) fogyasztóknak

Az intézményen kívül értékesített napi adagszám ellátottaknak

Egyéb (felnőtt) fogyasztóknak

Tálalókonyhánként, élelmezés típusonként és élelmezés fajtánként rögzítendő adatok:

Élelmezés típusa

Az élelmezés fajtája

Az önkormányzati főzőkonyháról vásárolt élelmezés napi adagszáma
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A nem önkormányzati főzőkonyháról vásárolt élelmezés napi adagszáma

A saját főzőkonyha által biztosított napi adagszám

Az étkezési napok száma

Egy adag nettó nyersanyagköltsége (Ft)

A vásárolt élelmezés egy adagjának nettó beszerzési ára (Ft)

Egy adag (teljes nettó) önköltsége (Ft)

K1 %-os térítési díjkedvezményben részesülő ellátottak száma

K2 %-os térítési díjkedvezményben részesülő ellátottak száma

K3 %-os térítési díjkedvezményben részesülő ellátottak száma

K4 %-os térítési díjkedvezményben részesülő ellátottak száma

K5 %-os térítési díjkedvezményben részesülő ellátottak száma

Az étkező intézményi dolgozók száma

Egyéb étkezők száma

BEVÉTELEK/KIADÁSOK

Intézményenként és szakfeladatonként rögzítendő adatok:

Saját bevételek éves összege

Állami támogatás éves összege

Személyi kiadások éves összege

Járulékok éves összege

Dologi kiadások éves összege

Éves kiadás összesen

DOLOGI KIADÁSOK

Intézményenként és szakfeladatonként rögzítendő adatok:

Összesített vízfogyasztás adatok
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Takarított alapterület (m2)

Éves nettó összeg (Ft/év)

Éves nettó alapdíj (Ft/év)

Egységár (Víz) (Ft/m3)

Egységár (Csatorna) (Ft/m3)

Részletes vízfogyasztás adatok (részfeladatonként)

Részfeladat

Kommunális vízfogyasztás

A részben foglalkoztatottak vízfogyasztása

A saját takarítás vízfogyasztása

A helyi mosás vízfogyasztása

Az öntözés vízfogyasztása

Egyéb vízfogyasztás 1.

Egyéb vízfogyasztás 2.

Csatornadíj

Elszállított szennyvíz

Alapdíj

Környezetvédelmi hozzájárulás

Karbantartás, hatósági vizsgálat

A feladatot érintő személyek száma (ahol értelmezett)

Mosott mennyiség évente (ahol értelmezett)

Saját erővel takarított illetve öntözött alapterület (ahol értelmezett)

Fajlagos mutató (ahol értelmezett)

Éves fogyasztás (ahol értelmezett)

Nettó egységár (ahol értelmezett)

Nettó költség (ahol értelmezett)

Összesített energiafelhasználás (fűtés) adatok

Fűtés módja

Fűtött (m3)

Éves nettó összeg (Ft/év)
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Éves nettó alapdíj (Ft/év)

Egységár (Ft/GJ)

Részletes energiafelhasználás (fűtés) adatok (részfeladatonként)

Részfeladat

Fűtés gázzal

Fűtés olajjal

Fűtés szénnel

Fűtés távhővel

Fűtés egyéb energiahordozóval (kivéve villamosenergia)

Meleg-víz előállítása gázzal

Meleg-víz előállítása olajjal

Meleg-víz előállítása szénnel

Meleg-víz előállítása távhővel

Meleg-víz előállítása egyéb módon (kivéve villamosenergia)

Egyéb gázfelhasználás

Egyéb olajfelhasználás

Egyéb szénfelhasználás

Egyéb távhőfelhasználás

Egyéb hőenergia-felhasználás (kivéve villamosenergia)

A gázszolgáltatás alapdíja 1.

A gázszolgáltatás alapdíja 2.

A távhő alapdíja 1.

A távhő alapdíja 2,

Energiaadó

Karbantartás, hatósági vizsgálat

A feladatot érintő személyek száma (ahol értelmezett)

Az épület hőszükséglete (ahol értelmezett)

Az éves hőfelhasználás (ahol értelmezett)

Nettó egységár (ahol értelmezett)



30

Éves nettó költség (ahol értelmezett)

Az épület légköbmétere (ahol értelmezett)

Összesített villamosenergia fogyasztás adatok

Megvilágított alapterület (m2)

Éves nettó összeg (Ft/év)

Éves nettó alapdíj (Ft/év)

Egységár (Ft/KWh)

Részletes villamosenergia fogyasztás adatok (részfeladatonként)

Részfeladat

Termek, irodák világítása

Kollégiumi szobák világítása

A tanműhely világítása

Egyéb helyiségek világítása

Őrvilágítás

Forróvíztárolók fogyasztása (bojler)

Átfolyórendszerű vízmelegítők fogy.-a

Villamos fűtés fogyasztása (vezérelt)

Az épülethűtés fogyasztása

A hűtőgépek fogyasztása

A helyi mosás fogyasztása

Tanműhelyi fogyasztás

Az épületgépészet segédenergia felhasználása

Számítógépek fogyasztása

AV eszközök fogyasztása

Irodatechnikai eszközök fogyasztása

Üzemi (karbantartási) fogyasztás

Alapdíj (általános díjszabás) 1.

Alapdíj (általános díjszabás) 2.

Teljesítménydíj 1.
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Teljesítménydíj 2.

Energiaadó

Karbantartás, hatósági vizsgálat

Nettó havidíj (ahol értelmezett)

Hónapok száma (ahol értelmezett)

Megvilágított alapterület (ahol értelmezett)

Egyidejű teljesítményigény (ahol értelmezett)

Üzemelő készülékek száma (ahol értelmezett)

Éves fogyasztás (ahol értelmezett)

Nettó egységár (ahol értelmezett)

Egyéb működési kiadás adatok összesítve

Éves összesen (Ft/év)

Egyéb működési kiadás adatok részletezve

Típus

Megnevezés

Éves összesen (Ft/év)

4.2.1.2 Az elemzés elvégzésének támogatása

A  folyamat  során  objektív,  tényadatokra  épülő  elemzés  készül,  az  Önkormányzati

fenntartásban,  vagy működtetésben álló intézmények – különösen köznevelési-oktatási,

valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézmények, illetve az önkormányzat

által üzemeltetett konyhák,  diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézmények –

esetében  a  kiadás  struktúrájáról,  a  szükséges  finanszírozási  igényről.  Megtörténik  a

jogszabályok  által  meghatározott  feladat-ellátási  szint,  valamint  a  ténylegesen

megvalósuló feladat ellátás eltéréseinek kimutatása, elemzése.
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Az elemzés során a következő pontokat vizsgálja a rendszer:

 Az intézmények alkalmazotti létszáma (összevetés a jogszabály által előírt kötelező

létszámok, illetve a tényleges szakdolgozói és egyéb alkalmazotti létszámok között)

 személyi kiadások és járulékaik

 dologi kiadások közül a közüzemi költségek és az egyéb működési kiadások

 bérek, minimumtól való eltérés

 hatékonysági mutatók (egy ellátottra jutó személyi kiadás és járulékai, egy ellátottra

jutó dologi kiadás).

Az  elkészített  elemzés  mutatószámokból,  indikátorokból  áll,  melyek  értékeit  az  egyéb

mutatókhoz hasonlóan lehet vizsgálni, megjeleníteni (táblázatokban, diagramokon, egyéb

településekkel összehasonlítva).

Az elemzés elvégzéséhez az elemzések logikáját meghatározó, az ellenőrzéseket lehetővé

tevő  paraméterek  beállítása  szükséges.  A  paraméterek  rendszerre  egyfajta  műszerfal,

amely segítségével  a módszer testre szabható.  A szükséges átvilágításhoz definiálandó

paraméterek a következők:

 Közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla

A személyi juttatások felülvizsgálatához, feladatalapú értékeléshez szükséges a vizsgált

időszakban érvényes bértáblák kezelése

 Közüzemi kiadások norma paraméterei

Tapasztalati  vagy  jogszabályban  megadott  (például  megvilágítás)  értékek  alapján

összeállított norma táblázat létrehozása szükséges a közüzemi kiadások feladatalapú

becslésére.  Az  adatrögzítések  során  a  közüzemi  kiadások  adatainak  betöltéséhez

speciális  módszertant  dolgoztunk  ki,  amely  nem  az  adott  intézmény  közüzemi
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számláiból, hanem a megoldandó feladatokból indul ki.

 Egyéb működési kiadások norma paraméterei

Az  egyéb  működési  kiadásokat  kategorizálni  kell,  és  az  egyes  kategóriák  fajlagos

jellemzőit  normatáblázatban kell  megadni.  A táblázat  segítségével  mód nyílik  arra,

hogy - bár a finanszírozás kis szeletét érintik - ezen kiadások esetében is legyen egy

normakontroll (célszerűen közszolgáltatásonként esetleg különböző módon, általában

az ellátottak arányában)

 Étkeztetés norma paraméterei

Az étkeztetés (főzés, tálalás) feladatalapú számolásához szükséges fajlagos mutatók,

paraméter definíciók is szükségesek.

 Munkakör norma paraméterek

Az  adott  munkakörökben  dolgozók  jogszabályban  vagy  tapasztalati  normákban

meghatározott  létszámadataira  vonatkozó  paraméterek,  amelyek  alapján

meghatározható, hogy egy adott intézményben dolgozók létszáma a paraméter által

meghatározott létszámhoz hogyan viszonyul. 

 Az értékelést segítő, anomáliák kiszűrését hivatott norma paraméterek

Az átvilágító elemzés során létrejövő indikátor értékek intervallum paraméterei alapján

meg lehet  határozni,  hogy  egy  indikátor  a  várt  -  elfogadott  -  értéken belül  van,

vélhetően hibát jelez, vagy pedig biztosan hibát kimutató értéken áll.

Az  elemzések  eredményét  táblázatos  forma  mellett  célszerű  diagramokon  is

megjeleníteni,  mert  sok  esetben  a  vizuális  vizsgálat  során  könnyebben  kiszűrhetők  a

kiugró - vélhetően hibás, vagy problémát mutató - értékek. A további feldolgozhatóság

miatt  az  elemzés  adatait  szabványos,  vagy  elterjedt,  megszokott  formátumban  is

elérhetővé kell tenni.
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Mivel az elemzéseket nem csak egy adott intézményre lehet elvégezni, így a különböző

szerkezeti szintek külön kezelése, az elemzések eredményében is hierarchikus szerkezet

létrehozása elengedhetetlen. A szerkezet esetenként hatalmas (hiszen szükséges esetben

önkormányzati,  megyei,  országos  kimutatás  is  készíthető,  a  sordimenziók  és  a

sordimenziókat alkotó elemek, sorrendjének testre szabása, beállíthatósága elvárt igény.

Mivel az elemzések intézményi szintről (pontosabban intézményi/tagintézményi/telephelyi

szintről) indulnak, így a magasabb szintre kivetített értékek esetében összesítés kell. Ez - az

adott  mutatószám,  indikátorérték  függvényében  -  lehet  egyszerű  összeadás,  átlagolás

vagy egyéb matematikai módszer. A jellemzőkhöz így a fejlesztés során azt is definiálni

kell, hogy az összesítés módszere milyen metódus.

Szükséges ezeken felül szűrési lehetőség biztosítása, amely segítségével közszolgáltatások,

intézménytípusok, szakfeladatok, konkrét intézmények vehetők ki az elemzendők köréből.

Az átvilágító elemzések pillanatfelvételt készítenek a vizsgált közszolgáltatások ellátásáról.

Célszerű kidolgozni olyan módszereket is, amelyek az ellátás monitorozását, felügyeletét

szolgálják.  Egy  módszer  lehet  erre  az  adatrögzítések  évközi  ismétlése  ("klónozás"

funkcióval segítve a kitöltést). Javasolt az így elvégzett adatrögzítéseknél - központilag -

definiálni, hogy az adott adatrögzítés terv adatokat, év közbeni tényadatokat, vagy pedig

év végi teljesítést tartalmaz. 

Az  adatok  kiértékelését,  monitorozását,  illetve  szimulációk  készítését  az  elemzések

adatainak lementhetősége segíti. A lementett elemzéseket összehasonlíthatóvá téve mód

nyílik komplex vizsgálatokra (verziók összehasonlítására, hatásvizsgálatokra).



35

A  CityTask  rendszerben  az  elemzés  támogatása  az  Átvilágító  elemzés  menüponton

keresztül lehetséges.

A CityTask értékelés menüpont tartalmazza az átfogó, teljes elemzést, a többi almenüpont

az egyes részvizsgálatok eredményének bemutatását takarja.

Az egyes elemzések oldalai hasonló szerkezetűek. Első lépésként a vizsgálandó egységet

kell  kiválasztani  (hierarchikus  szerkezetben).  A  kívánt  szint  kiválasztását  követően

megjelennek a rendelkezésre álló adatokból készített elemzések.
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Az adatok összesítve is megjelennek, illetve lenyitva egy összesített értékek, előtűnnek az

összesítés  részadatai.  Az  adatokat  tartalmazó  táblázat  alatt  az  éppen  kiválasztott  sor

részadatai jelennek meg diagram formájában.

Az értékelés elvégzéséhez természetesen szükséges az intézményi szintű adatszolgáltatás

befejezése, az adatok ellenőrzése.

Az értékelésben megjelenő adatok, indikátorok, mutatószámok köre, illetve az, hogy ezen

értékek milyen szerkezetben és milyen esetekben jelenjenek meg,  az oldalon található

lapozó füleken definiálható.
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Az "Adatok" fülön a kiválasztott értékelés (összesítés, részadat, stb) adatai jelennek meg. A

Citytask rendszerben szokásos módon az xls, illetve az xlsx gombra kattintva a táblázat

adatai letölthetők a kívánt formátumban.

A "Megjelenítendő jellemzők" fülön ki lehet választani azokat az értékeket, melyeket az

értékelésben  meg szeretnénk  jeleníteni.  Túl  sok  értéket  kiválasztva  a  táblázat  -  illetve

főként a diagram - esetleg áttekinthetetlen lesz, ezzel a módszerrel viszont az elemzést

végző szakember beállíthatja, hogy az adott pillanatban az elemzéséhez mely értékek a

relevánsak.  Fontos  megjegyezni,  hogy  az  így  kiválasztott  jellemzők  köre  csupán

megjelenítésben játszik  szerepet,  a  rendszer  által  elvégzett  elemzések során az összes

jellemző számítódik.

A  választható,  illetve  a  megjelenítettek  listája  fölött  közvetlenül  egy  gyors  kiválasztást

lehetővé tevő gombsor szerepel. Itt értelemszerűen ki-be kapcsolhatók az adott csoportba

sorol jellemzők (A Létszám adatok gombra kattintva például kivehetők, illetve betehetők a

megjelenítettek  körébe,  köréből  a  létszámadatok  közé  sorol  jellemzők.  Fontos

megjegyezni,  hogy  ez  a  gyors  ki-be  kapcsolásra  szolgáló  gombsor  csak  a  jellemzők
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körének hatékony kiválasztására szolgál,  az  értékelések  számításánál  nincs  jelentősége,

illetve maguk a gombok sem kapcsolódnak be, illetve ki  annak függvényében, hogy a

felhasználó manuálisan hogyan mozgatja a jellemzőket.

Bizonyos  esetekben szükséges  olyan jellemző előállítása  is,  amely  a  rendszerben nem

szerepel, mint létező indikátor, viszont könnyen képezhető már számolt jellemzőkből. A

CityTask rendszerben az ilyen esetekben úgynevezett "Speciális jellemzőt" kell létrehozni.

Ebben az esetben kiválasztható egy listából - a már számolt,  illetve rendelkezésre álló

adatok  listájából  -  az új  jellemző számláló és  nevező része.  Könnyen képezhető ilyen

módon például bármilyen érték állandó lakosságszámra vonatkoztatott értéke. A speciális

jellemző - aktív állapota esetében - az adatok között megjelenik.
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A "Sor dimenziók" fülön azt lehet megadni, hogy az értékelés hierarchiája miként épüljön

fel, azaz az egyes sorokban milyen összesítések jelenjenek meg. A képen látható példában

például a kiválasztott szervezet (például az önkormányzat) adatai szakfeladat, azon belül

pedig szervezet (intézmény) struktúrában láthatók. A sor dimenziók sorrendje is fontos,

nem csak az, hogy egy adott dimenzió megjelenített-e. A megjelenítettek listája mellett

lévő nyíl gombokkal a sorrend a kívántaknak megfelelően állítható.
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A "Szűrők" fülön szakfeladatok, illetve intézmények kivonhatók az - adott - elemzésből. Ha

például  csak  néhány  szakfeladatot  kíván  a  felhasználó  vizsgálni,  akkor  ezen a  ponton

beállíthatja a kívánalmainak megfelelő működést, a szükségtelen szakfeladatok "Tiltottak"

közé mozgatásával. Hasonlóképpen intézménytípusokat is lehet szűrni.

Az utolsó fülön "Elérhető kimutatások" ki lehet választani a kívánt elemzést. Itt jelennek

meg azok  az  elemzések,  melyeket  a  felhasználó korábban  lementett,  illetve  elvégzett,

illetve  amennyiben  többfajta  paraméterezés  rendelkezésre  áll,  akkor  a  különböző

paraméterek alapján számított értékelések fejléce is itt szerepel. Egy vagy több értékelést

kiválasztva és a kiválasztottak kimutatások adatainak megjelenítését választva az "Adatok"

fülön  -  különböző  alternatívákként,  verziókként  -  megjelennek  az  értékelések,  így

összehasonlíthatóvá  válnak  egy  egyes  -  akár  más  paraméterek  alapján,  akár  más

időpillanatban, más évben, hónapban - értékelések, a különbségek megjeleníthetők.
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4.2.2 Összehasonlító elemzés

4.2.2.1 Mutató adatok

Minden  egyes  közszolgáltatásnak  létezik  egy  vagy  több  szignifikáns  jellemzője,  ami

alapvető hatást gyakorol a szolgáltatás ellátására. Lehetnek közös jellemzők, amelyek, az

egyes  közszolgáltatási  csoportok  egészére,  mindegyikére  hatást  gyakorolnak

(kommunálisnál  pl.:  a  morfológia,  humánnál  – vagy  talán mindegyikre érvényesen – a

demográfia).  Ezeken  felül  léteznek  olyan  jellemzők  is,  amelyek  a  vizsgált  entitások

csoportosítását  teszik  lehetővé.  Vannak  továbbá  olyan  -  nem feltétlenül  szignifikáns  -

jellemzők, melyek az elvégzett elemzések eredményeit magyarázzák, az okokra adhatnak

választ.  Bizonyos  jellemzők  az  eredményességet  (versenyképességet)  is  mérhetik.

Fontosnak  látjuk,  hogy  a  -  későbbiekben  jobban  kibontott,  részletezett  -  nézőpont

fogalomba  az  egyes  mutatóelemek  -  súlyozva  -  beépíthetők,  így  komplex  -

hatékonyságot,  eredményességet,  méltányosságot  vagy  egyéb  szempontot  figyelembe

vevő - jellemzők képezhetők. Ehhez azonban fontos, hogy a rendelkezésre álló mutatók

körét - technikai megfontolásból - ne korlátozzuk.

A központi rendszerekből átvett mutatószámok esetében nincs speciális előfeldolgozás.

Ezáltal elérhető, hogy a - KSH vagy MÁK - mutatószámok az eredeti definíciójuk szerint,

eredeti  adatértelmezésükben  szerepeljenek  a  CityTask-ban.  Ez  segíti  a  rendszerek

kompatibilitását, átjárhatóságát.



42

A mutató adatok vizsgálata során lehetőség van a kiválasztott önkormányzat - vagy saját

önkormányzat  esetében  valamely  intézménye  -  jellemzőinek  vizsgálatára.  A  mutató

adatok  lehetnek  központi  adatbázisokból  származó  mutatók,  illetve  természetesen  a

CityTask rendszeren belül képzett, az elemzés során létrehozott jellemzők is. Mód nyílik

arra is, hogy a rendszer felhasználója a már létező mutatókból számított mutatót hozzon

létre, így az - akár különböző forrásokból származó - mutatószámok összekapcsolhatók,

arányok, viszonyszámok képezhetők.

A  mutató  adatok  szerkezete  nem  állandó,  célszerűen  az  elemzési  igényeknek  és

tapasztalatoknak  megfelelően  bővíthető.  A  mutató  adatok  fontos  attribútuma  az

értékükön kívül az időszak, amelyre vonatkoznak (az összehasonlításhoz, értelmezéshez)

és a szerkezetben elfoglalt helyük is (a kezelhetőséghez, megtalálhatósághoz, lehetőségek

áttekinthetőségéhez).  A  központi  adatbázisokból  származó  adatok  esetében  meg  kell

őrizni - a pontos azonosíthatóság miatt - a forrásrendszerben lévő hierarchiát.

A  mutatószámokat  -  számításuk,  előállítások  módszere  szerint  -  több csoportba  lehet

sorolni. A definiálásakor így többféle számítási módszer közül kell választani.

 Egyszerű, elemi mutatószámok.
Központi adatforrásokból, vagy önkormányzati/intézményi adatszolgáltatásból, illetve

azok kiértékeléséből származó adatok.
 Időben változó mutatószámok.
Az egyszerű mutatószámokhoz hasonlóan képezhető értékek, azonban az esetükben

technikailag az adatforrás szerkezetében időben változó helyen található adat(ok)ról

van szó. Ilyen például a pénzforgalmi adatok között az önkormányzatok költségvetési

támogatása (MÁK 80.űrlap).
 Egyszerű mutatószámokból képlet segítségével számított összetett mutatószámok.
Az egyéb mutatószámokból egyszerű matematikai műveletekkel képezhető értékek.

Általában  a  fajlagos  mutatók  ebbe  a csoportba  tartoznak  (egy  adott  mutatószám
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értéke osztva például a népességgel, vagy a népsűrűséggel).
 Algoritmus, illetve matematikai statisztikai módszerekkel számított mutatószámok.
Egyszerű  képletekkel  le  nem  írható  számítási  metódusok  alkalmazásával  létrejövő

adatok.  A  modell-terv  alapján  definiálni  kell  ezeket  az  algoritmusokat,  valamint  a

rendszerben elérhetővé kell tenni őket.

A  felhasználóbarát  kezelhetőség  fontos  jellemzője  az  információs  rendszereknek,

használatuk,  eredményességük nagyban függ ettől  a szemponttól.  Ezen okokból  és az

elemzések  szerkezetének  bizonyos  fokú  irányításához  szükséges  az  is,  hogy  külön  -

megfelelően  elnevezett,  strukturált  -  ágba  kerüljenek  a  szerkezetben  máshol  is

megtalálható, de kiemelt szerepű mutatók. ezek a megoldási javaslatok teszik lehetővé,

hogy magára az információkat tartalmazó mutatószerkezetre ne kelljen - átláthatósági,

kezelhetőségi  -  korlátokat  definiálni,  így  gyakorlatilag  a  mutatók  rendszer  bátran

bővíthető, korlátlan.

4.2.2.2 Nézőpontok

A - számított,  elemzés során meghatározott,  vagy központi  adatbázisokból  betöltött  -

mutató értékeket úgynevezett nézőpontokba lehet rendelni. Ezzel a lehetőséggel komplex

vizsgálatok  tervezhetők,  mivel  az  egyes  elemek  értékét  súlyozva  mutatók  egy  adott

szerkezetét lehet láthatóvá tenni, egy „keverőpult” segítségével finomítva a képet. Az így

képzett nézőpontok mutatóként viselkednek, újabb nézőpontba rakhatók, így a szerkezet

egyre átfogóbban tárul fel. A rendszer tartalmaz olyan alapvető definíciókat, melyek az

elemzés során szükségesek, illetve hasznosak, de a felhasználó maga is készíthet ilyeneket.

A nézőpontoknak - a mutatókhoz hasonlóan - értékük is van (melyet a tag mutatóik vagy

tag nézőpontjaik súlyozásával lehet előállítani. Az összehasonlító elemzésekben azonban

célszerű  az  oszlop-  vagy  a  sordimenziókban  a  nézőpontot  alkotó  tag  entitásokat  is

láthatóvá  tenni.  Így  a  nézőpontok  tulajdonképpen  mutatócsoportokat  is  jelenthetnek,
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amelyeket egyszerre lehet vizsgálni.

A  szerkezeti  felépítés,  kiemelés,  felhasználóbarát  szempontok  alkalmazása  javasoltan  a

mutatószerkezethez hasonló.

4.2.2.3 Települések, önkormányzatok keresése

Az  összehasonlító  elemzés  fontos  alappillére  az  elemzendők  különböző  szempontok

alapján  történő kiválasztása.  A  rendszernek  ezért  biztosítania  kell  olyan  lehetőségeket,

melyekben a területi, településmorfológiai, vagy egyéb szempontok megadásával ez az

előkészítő  feladat  elvégezhető.  Célszerűen  olyan  megoldást  kell  kidolgozni,  amelynek

során a település-nyilvántartás adatain túl a - korábban részletezett - mutató és nézőpont

struktúra elemei  is  használhatók,  ezen szempontok  tetszőleges  kombinálásával  lehet  a

vizsgált kört meghatározni. 

4.2.2.4 Referencia értékek meghatározása

Az összehasonlító elemzések következő szintje az, hogy az egyes egyedeket nem csak

jelenleg  már  létező  más  egyeddel  vetjük  össze,  hanem  a  rendszerben  lehetőséget

biztosítunk  olyan  nem létező,  de  valamilyen  szempontból  optimálisnak  -  vagy  éppen

ennek ellenkezőjeként "rossz példának" - tekintett "virtuális" települések, önkormányzatok,

intézmények létrehozására. Természetesen ez a létrehozás esetenként bonyolult feladat is

lehet,  általában  az  is,  e  miatt  informatikai  eszközökkel  támogatni  kell.  Javasolt  két

módszert  kidolgozni.  Az  egyik  használatával  a  virtuális  entitás  -  kiemelt,  szükséges  -

mutatóadatai  egyenként  megadhatók.  Ez  időigényes  módszer  lehet,  de  ennek

biztosításával  a végletekig testre szabható, a stratégiai tervezésnek pontosan megfelelő
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mutatókkal  rendelkező  "önkormányzat"  jöhet  létre.  A  másik  módszer  a  települések

keresésének eredményeként előálló körből, átlagolás segítségével állít elő automatikusan

mutatószámokat  (alsó-  és  felső  percentilisek  esetleges  elhagyásával).  A  két  módszer

vegyíthető is, azaz a második által létrehozott adatok egyedileg finomíthatók.

Fontos  eleme  a  vizsgálati  módszertannak,  hogy  a  virtuális,  valójában  nem  létező

egyedeket az elemzésekből szükség esetén ki lehessen zárni és alapértelmezetten csak a

valóságban létező, működő települések vizsgálandók.

4.2.2.5 Adatigények

Központi, országos vagy szakminisztériumi adatbázisokból származó adatok

A központi adatforrások feltárása azon alapgondolat alapján történt, hogy minél szélesebb

körű,  minél  nagyobb  területet  lefedő,  de  informatikailag  még  viszonylag  könnyen

kezelhető  számosságú  és  ennek  megfelelő  nagyságú  adatbázissal  rendelkezzen  a

CityTask. Amennyiben a mutatóadatokat nem ömlesztve, hanem strukturált rendszerben

tesszük elérhetővé az elemző felhasználó számára, úgy a használat könnyíthető, az adatok

sokaságában a célzottan kereső könnyen tájékozódhat.

A  CityTask  tervezése,  specifikálása  során  a  következő  központi  adatbázisok,  illetve  az

onnan származó adatok betöltését terveztük meg:

KSH T-Star adatbázis

Éves  településstatisztikai  adatok,  melyek  főleg  a  települések,  önkormányzatok

csoportosításában,  illetve  az  összehasonlító  vizsgálatokban,  benchmark-elemzésekben
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játszanak  fontos  szerepet.  Az  adatbázis  adatai  mutatószámokként  tölthetők,  így  az

összehasonlító  elemzés,  nézőpontok  definiálása,  illetve  entitások  keresése  kapcsán  is

rendelkezésre állnak. A specifikáció elkészítéséhez és a prototípus előkészítéséhez a KSH

honlapjáról  letölthető  Excel  állományok  fogadására  kell  felkészíteni  a  rendszert.  Az

állomány előállítása, letöltése során olyan szerkezetet választottunk, amelyben a sorokban

a különböző települések, az oszlopokban pedig az időszakok vannak, mutatószámonként

külön állományban. Ez a letöltési mód képessé teszi a prototípust és végleges rendszert

arra, hogy a későbbiekben is bővíthető legyen a feldolgozott mutatók köre, könnyen új

mutatók illeszthetők a rendszerbe.

A mutató adatok letöltését - és ezáltal  az idősoros vizsgálatát - 2002 és 2012 közötti

időszakra javasoljuk, de természetesen az adatok elérhetőségét követően azonnal célszerű

frissíteni az adatokat, az újonnan rendelkezésre álló időszakok adatainak betöltésével.

KSH településtár

A különböző összehasonlító elemzések,  kimutatások alapegysége a település,  illetve az

önkormányzat.  Ennek  megvalósításához  szükséges  a  rendszerben  egy  -  időnként

módosuló szerkezetben nyilvántartott - település nyilvántartás.

Magyar Államkincstár által  begyűjtött  adatok (01.,  03.,  06.,  08.,  10.,  16.,  25.,  80.  űrlap

adatai)

A  MÁK-tól  kapott  adatbázis  előfeldolgozása  során  az  adatokat  olyan  táblázatokká

alakítottuk,  melyben - a KSH adataihoz hasonlóan - a sordimenziókban a települések,

önkormányzatok, az oszlopdimenziókban pedig az űrlap adatok voltak, ebben az esetben

időszakonként és űrlaponként külön állományban.
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4.2.2.6 Az elemzés elvégzésének támogatása

Mutatók

A  rendszerben  lévő  mutatókat  jeleníti  meg  hierarchikus  formában.  Megfelelő

jogosultsággal  rendelkező  felhasználó  új  mutatókat  vehet  fel,  illetve  a  mutatókhoz

adatokat tölthet fel (Excel formátumban). A mutatók azonosítója és megnevezése mellett

más  információkat  is  megjelenít  a  rendszer,  mint  vonatkozási  idő,  mértékegység,

periodicitás, a rendszerben felvett minimum- és maximum érték, stb.

Mutató adatok

Az adat lekérdező oldalaknál, mint a Mutató adatok, a Referencia adatok és a Nézőpont

adatok, a felhasználónak először a paramétereket kell meghatároznia, hogy milyen adatot

szeretne látni. Ezeket a feltételeket a lap felső részében található Kiválasztás panelen tudja

megadni.

Ahhoz, hogy a rendszer az adatokat megjelenítse, a következő paramétereket kötelezően

meg kell adni:

•  Időszak:  A panel felső részén lévő gombsorral lehet meghatározni az időszakokat,

amelyekre a lekérdezendő adatok vonatkoznak. Több is kiválasztható.
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•  Mutató/Nézőpont:  A  Mutató/Nézőpont  fülön  választhatja  ki  a  felhasználó,  hogy

mely adatra kíváncsi. Egyszerre egy választható ki.

•  Földrajzi hely, vagy szervezet: Attól függően, hogy az adott adat településre, vagy

szervezetre vonatkozik, meg kell határozni, hogy mely települések/szervezetek adatait

szeretné  a  felhasználó  megjeleníteni.  Ezeket  a  Földrajzi  helyek/Kedvenc  földrajzi

helyek/Szervezetek/Keresési eredmények fülnél lehet meghatározni. Ez utóbbi akkor

jelenik  meg,  ha  a  felhasználó  előzetesen  a  Település  keresés  menüpontban

meghatározott,  illetve  kikeresett  (egy  nem  üres)  település  halmazt.  Több  is

kiválasztható. 

A paraméterek kiválasztása után automatikusan megjelennek az adatok táblázatos illetve

diagram  formában.  A  táblázatos  megjelenítés  formáját  finomhangolni  lehet  a  Sor

dimenziók  fülön  lévő  tulajdonságválasztó  segítségével.  Itt  ki  lehet  választani  a

megjelenítendő tulajdonságokat és azok sorrendjét. 

A rendszer automatikusan csoportosítja a táblázatban lévő adatokat tulajdonság szerint,

amennyiben ez lehetséges.
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Referencia adatok

Referencia települések

Olyan  a  felhasználó  által  létrehozott  települések,  amelyek  valamilyen  szempontból

referencia  adatnak  tekinthetők,  például  az  elemzés  szempontjából  ideálisnak  tekintett

mutató értékekkel rendelkezik. Ebben a menüpontban találhatók a referencia települések

adatainak  a  karbantartásához  szükséges  funkciók.  Mutató  adatok  menüponthoz

hasonlóan itt is ki kell választani a kívánt paramétereket. Amennyiben nem jelennek meg

adatok (vagyis még nem léteznek), a Mutató adatok létrehozása gombbal lehet létrehozni

azokat.  Ez  az  összes  kiválasztott  paraméter  variációban létrehozza a mutató  adatokat

(vagyis a megadott időszakokban a megadott mutatóra az összes kiválasztott településre),

ha azok még nem léteznek. Itt tudja a felhasználó módosítani a a mutató értékét is. A

kiválasztott sort a Mutató adat törlése gombbal lehet törölni.

Referencia átlag

Referencia településeket és azok adatait  lehet itt  létrehozni a már meglévő települések

adatain alapulóan.  A referencia település létrehozása (Új  gomb) és kiválasztása után a

Mutató adatok menüponthoz hasonlóan lehet meghatározni a mutató adatoknak azt a

körét, ami alapján kiszámításra kerül a referencia adat. Ebben az esetben több mutatót is

ki lehet választani (vagy akár az összeset), a kiválasztott mutatók adatai jönnek majd létre
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a  referencia  településnél.  Célszerűen  több  települést  érdemes  kiválasztani,  hiszen  a

kiválasztott települések adatainak átlaga lesz a referencia település adata. Az Alsó és felső

decilis  figyelmen  kívül  hagyásával  az  alsó  és  felső  10%-  ot  nem  veszi  figyelembe  a

rendszer az átlag kiszámításakor. A Feltételek mentése gombbal a felhasználó elmentheti

a  feltételeket,  ami  alapján létrehozta a  referencia  adatokat,  így később azt  áttekinteni,

illetve módosítani is tudja.

Település keresés

Ebben a menüpontban a felhasználó azoknak a településeknek a csoportját tudja kikeresni

amelyekre a megadott kritériumok illenek. A Szűrők panelen választhatók ki a szükséges

feltételek  és  adhatók  hozzá  a  feltételek  listához.  A  Mentett  kereső  feltételek  fülön

találhatóak a korábban létrehozott és elmentett keresési kritériumok. A kereséshez nem

kötelező elmenteni a kritériumokat.

A  következő,  Feltételek  panelen  jelennek  meg  a  kritériumok,  amelyekre  illenie  kell  a

településnek.  Itt  szerepelhetnek  nézőpontok  és  mutatók,  amelyek  mellett  definiálni

kell,hogy  milyen  intervallumba  kell  esnie,  illetve  szerepelhetnek  földrajzi  helyek,

települések, megyék, kistérségek, járások, amelyekre ugyancsak illenie kell a településnek

(a megadott település között, vagy az adott megyében lévő települések, stb.)
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5 és 10 ezer fő közötti lakosságszámmal rendelkező települések Komárom-Esztergom és

Győr-Moson-Sopron megyében

A  Nézőpontok/Mutatók  fülön  a  kívánt  elemek  kiválasztás  után  a  "Kiválasztott

nézőpont/mutató a feltételek közé" gombbal a feltételek listába kerülnek az elemek. Itt

meg kell adni az alsó és/vagy felső limitet és igény szerint az időszakot, amire a mutató

vonatkozik. Ha a listába nem kerül földrajzi jellegű feltétel (település, megye, stb.), akkor az

összes település között keres. Ha a listában szerepel földrajzi jellegű feltétel, akkor csak az

arra illeszkedő települések között keres.

Hasonló településként keresés

Ha a felhasználó kiválaszt egy települést és a feltételek közé adja hasonló településként 

 („Hasonló  településként  a  feltételek  közé”  gomb),  akkor  olyan  településeket  keres,

amelyek hasonlóak felvett  településhez a feltételekben lévő mutatók szerint.  A hasonló

település típusú feltételnél meg lehet adni egy alsó és felső limitet, ez azt határozza meg,

hogy a keresett települések mutatói milyen intervallumok közé eshetnek. Alapértelmezés

szerint  ez  5,  ami  +-5%-ot  jelent,  vagyis  a  település  mutatójának  értéke  +-5%-os

intervallumba kell hogy essen a keresett település mutatójának értéke.
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Szolnokhoz hasonló települések népesség szerint (±15%)

A feltételek definiálása után a felhasználó elindíthatja a keresést.

Ha az eredménylistában,  egy korábbi  keresés  miatt  már  szerepelnek települések,  és  a

felhasználó ezeket  a  településeket  továbbra is  szerepeltetni  kívánja  a  listában,  akkor  a

"Szűrés - hozzáadás az eredménylistához" gomb megnyomásával a jelenlegi kritériumokra

illeszkedő településekkel kiegészítheti  az eredményt. Az eredménylista az Eredménylista

ürítése  gombbal  üríthető.  Ha  az  eredménylistában,  egy  korábbi  keresés  miatt  már

szerepelnek települések, és a felhasználó azt szeretné, hogy e települések között keressen

a rendszer, akkor ezt a Szűrés - eredménylista szűrése gombbal megteheti.

Ezekkel  a  lehetőségekkel  a  felhasználó  különböző  keresések  eredményeinek  halmazát

összefűzheti,  illetve  egy  adott  keresés  eredményében  is  tud  keresni  más  kritériumok

szerint. A "Feltétel eltávolítása a listából" gombbal a kiválasztott feltételt el lehet távolítani.

A Feltételek mentése gombbal  a felhasználó által  meghatározott  feltételeket  elmenti  a
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rendszer későbbi felhasználás céljából. Ezek a feltételek a Mentett kereső feltételek fülön

jelennek meg. Ha ki van választva egy mentett kereső feltétel, akkor azt a rendszer felülírja

Nézőpontok

A nézőpontok karbantartását végezheti itt a felhasználó. Egy új nézőpont létrehozásakor a

Választható  elemek  panelen  lehet  hozzáadni  a  nézőpontban  lévő  mutatókat  illetve

nézőpontokat.  A  nézőpont  elemek  panelen  találhatók  a  nézőpontot  leíró  mutatók  és

nézőpontok. Itt lehet definiálni, hogy az adott elem milyen súllyal szerepeljen, egy adott

értéknél milyen értékeket vehet fel (referencia minimum pont - minimum érték, referencia

maximum pont - maximum érték), a kiértékelés osztópontos lineáris legyen, vagy eredeti

érték.

Kiértékelő:

 eredeti érték: a nézőpont elem az adott mutató, vagy nézőpont értékét veszi fel,

 osztópontos lineáris: a nézőpont elem értékét egy adott intervallum közé képezi le.

Az intervallumot és hogy mely értékeknél vegye fel a minimum, illetve a maximum

értéket  a  nézőpont  elemeknél  lehet  megadni.  A referencia  minimum pontnál  a

minimum  értéket  veszi  fel,  referencia  maximum  pontnál  a  maximum  értéket.

További osztópontokat vehetünk fel a Nézőpont elem paraméter táblázatban.

Nézőpont adatok

Nézőpont adatok lekérdezése a mutató adatok lekérdezéséhez hasonlóan történik.
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4.2.3 Hogyan lehet elvégezni?

Mutató adatok lekérdezése

Példa:  Abasár és Abaliget település lakónépességének száma a 2001-es és 2002-es év

végén.

1. Mutató adatok menüpontban először kiválasztjuk az időszakokat (2001, 2002)

2. Mutatók fülön kiválasztjuk a kívánt mutatót (Lakónépesség száma az év végén)

3. Földrajzi helyek fülön kijelöljük a településeket (Abasár, Abaliget)

Ezek után automatikusan láthatók az adatok.

Az  adatokat  megjelenítő  táblázat  további  beállítására  van  lehetőség  a  Sor  dimenziók

fülön. Ha hozzáadjuk az engedélyezettekhez a megye oszlopot is (majd Beállítás gomb),

az adatok megyei bontásban lesznek feltüntetve.
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Adatok csoportosítása megye és kistérség szerint
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Települések keresése

Példa:  5  és  10  ezer  fő  közötti  lakosságszámmal  rendelkező  települések  Komárom-

Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében

1. Település keresés menüpontban kiválasztjuk a Lakónépesség száma az év

végén mutatót a

2. Mutatók  fülön,  majd  Kiválasztott  mutató  a  feltételek  közé  gomb

megnyomásával hozzáadjuk a feltételekhez.

3. Megyék  fülön  kiválasztjuk  Komárom-Esztergom  és  Győr-Moson-Sopron

megyét.

4. A feltételek között a mutatónál az alsó és felső limitet megadjuk (5000 és

1000).

5. Szűrés – hozzáadás az eredménylistához gomb megnyomásával a keresés

eredménye megjelenik a táblázatban.

Feltételek  mentése  gombra  kattintva  elmenthetjük  a  keresést,  amelyet  később  is

futtathatunk.

A mentett keresés a Mentett kereső feltételek fülnél jelenik meg.
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5 Szerepkörök, jogkörök kezelése

5.1 Szerepkörök

A felelősségi körök és hozzájuk tartozó tevékenységek, feladatok a következők:

Fenntartói döntéshozó, döntés-előkészítő, elemző

 Fenntartói szimuláció
 Ezen a szinten a szimuláció megváltoztatható paraméterei a közvetlen fenntartó által

meghatározott paraméterek – természetesen amennyiben a fenntartói jogot felsőbb

szerv gyakorolja, úgy ez a modul megegyezik a fentivel.
 Bázisalapú elemzések
 Összehasonlító elemzések
 Fenntartói statisztikák
 Intézményi statisztikák
 Intézményi adatok, adatszolgáltatások elfogadása

Intézményi döntéshozó, döntés-előkészítő, elemző

 Intézményi szimuláció
Ezen  a  szinten  a  szimuláció  megváltoztatható  paraméterei  az  intézmények  által

meghatározott  paraméterek.  A  szimuláció  ezen  szintjén  az  intézmények  saját

hatáskörükben  végezhetnek  racionalizálási  elemzéseket,  vizsgálatokat,  ezzel  a

hatáskörükben  optimalizálást végezhetnek  (például  energiafelhasználást

racionalizálhatnak, optimális csoportszámot definiálhatnak).
 Intézményi statisztikák
 Intézményi adatok, adatszolgáltatás véglegesítése, lezárása

Intézményi szakterület felelős

 A szakterület adatainak rögzítése (alkalmazottak adatai, béradatok, épületek műszaki

adatai, ellátottak létszámadatai, stb.).  A szimulációk és statisztikák alapadatai ezen a

ponton kerülnek a rendszerbe.
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Alkalmazásgazda

 Az alkalmazásgazdai  adatok rögzítése  (például  a  jogszabályokban rögzített  értékek

rögzítése)
 Alkalmazásgazdai  folyamatok  (régiók,  fenntartók,  intézmények  struktúrájának

rögzítése,  jogosultságok  beállítása,  feldolgozó  folyamatok  felügyelete,  általános

rendszerfelügyelet stb.)

5.2 Jogosultság kezelés

A definiált szerepekhez tartozó feladatoknak megfelelően definiálni kell egy jogosultsági rendszert

is. Az adott egységhez tartozó felhasználók a hozzájuk rendelt jogkörök alapján végezhetnek a

rendszerben műveleteket. A nagyszámú - és dinamikusan módosuló - felhasználó miatt célszerűen

egy delegált jogkörkiosztási modellt  szükséges a rendszerben alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a

jogköröket  szintén hierarchikus  szerkezetben  kell  kiépíteni.  Így  egy adott  felhasználó  az  általa

kiosztható  jogkörök  delegálásával  új  szereplőket,  felhasználókat  vezethet  be.  Ez  a  módszer

biztosítja azt is, hogy a rendszer bevezetését több lépcsőben is el lehessen végezni (első lépésként

a fenntartói szintig elvégezve a bevezetést, majd később a delegáló modell alapján egészen az

intézményi szintig el lehet jutni).

5.3 Elemzési paraméterek kezelése

Az átvilágító  elemzés  leírása  során  definiált  paramétereket  kezelését  megfelelő  jogkörhöz  kell

kötni. A többszintű elemzés támogatásához célszerűen a paramétereket csoportosítani szükséges.

Viszont a lehetőségek nagy száma miatt olyan módszert kell kidolgozni, amelynek segítségével

kezelhető,  de  nem  megkövetelt  az  intézményhez,  intézmény  típushoz,  szakfeladathoz,

fenntartóhoz, vagy fenntartó kategóriájához tartozó paraméterkör. Ez célszerűen azt jelenti, hogy

a paraméterek ilyen bontásban is  megadhatók - figyelembe véve az egyes szintek sajátságait,

érvényesítve  bizonyos  esetekben  méltányossági  szempontokat  -,  de  alsóbb  szintű  paraméter

létezése nélkül is működőképessé válik a rendszer, azaz alapesetben csak egy - központi országos
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-  paraméterezést  kell  elvégezni.  Lehetővé  kell  tenni,  hogy  az  átvilágító  elemzések  során  a

különböző  szintek  (intézmény,  fenntartó  önkormányzat,  megye,  országos  központ)  a  saját

szintjükön definiált paraméterek alapján is elvégezhessék az elemzést (így például országos szinten

ki lehet mutatni az általános és a speciális stratégiák alapján előállított kimutatások között lévő

eltéréseket, könnyebben készíthetők hatástanulmányok).

5.4 Alkalmazásgazdai feladatok támogatása

Alkalmazásgazdai  feladatokat  ellátó  személy  a  rendszer  működését  tudja  irányítani,  felügyelni.

Javasolt  a  különböző adatszótárak  tartalmának  karbantartása,  az  adatrögzítések  definiálása  és

nyomonkövetése is.

5.5 Háttérfolyamatok

A  vizsgálandó  entitások  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  adatok  nagy  száma  miatt  célszerű  olyan

adatbányászatot  segítő  funkciók  beépítése  a  rendszerbe,  amelyek  még  országos  elemzések

elvégzésekor is  biztosítják a végrehajthatóságot.  Ilyen funkciók az  adatelőkészítő,  adatredukáló

folyamatok.  Célszerűen  az  adatrögzítések  elfogadását  követően  már  mód  nyílik  bizonyos

indikátorok  előállítására,  néhány  összesítés  elvégzésére.  Ezen  a  ponton  feldolgozható  a

szakfeladatrend, illetve kormányzati funkció szerinti feldolgozás is.

6 Technikai leírás

6.1 Felhasználói felület

A felhasználói  felület  egy böngészőből  futtatható,  felhasználóbarát  vékony kliens megoldás.  A

jelenleg elfogadott  és népszerű böngészők (Firefox,  Chrome,  Internet  Exlporer)  aktuális  verziói

támogatottak.
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6.2 Alkalmazásszerver

A rendszer mögött egy Tomcat 7 szervlet konténer található, melyben a JSF technológián alapuló

CityTask megjelenik. 

6.3 Adatbázis-kezelő

A CityTask rendszert egy MySQL adatbázis-kezelő és az általa biztosított adatbázis szolgálja ki. A

rendszer  felépítéséből  fakadóan  azonban  könnyen  illeszthető  bármilyen  JPA  kompatibilis

rendszerhez.


