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1. Vezetői összefoglaló
Jelen tanulmány célja, hogy a stratégiai tervezés és az éves
költségvetés

összekapcsolásának

hátterét,

feltételeit

és

lehetőségeit

vizsgálja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatánál.
Általánosságban

megállapítható,

hogy

hazánkban

sem

összgazdasági, sem össztársadalmi, de különösen önkormányzati szinten
nincs

egységes,

kidolgozott

módszertan

a

két

tervezési

szint

összekapcsolására. Újfajta szemléletre lenne szükség, mivel a hazai
tervezési gyakorlat – nagyrészt kényszerből – arra épít, hogy a stratégia
általános célokat fogalmaz meg és nincs közvetlen kapcsolata az éves
költségvetéssel.
Veszprém,

más

részstratégiákat

és

dokumentumokkal,

városokhoz
átfogó

melyek

hasonlóan,

koncepciókat

rövid-

közép-,

rendelkezik

megjelenítő
vagy

hosszú

olyan

stratégiai
távú,

de

mindenképpen távlatos célokat fogalmaznak meg. Ezek azonban jelenleg
szinte semmilyen szinten nincsenek összehangolva az éves költségvetési
tervezésével. Figyelemmel arra, hogy a helyhatóságok máig legnagyobb
horderejű, jogszabályi kötelezettségen alapuló tervezési feladata, egyúttal
az önkormányzati gazdálkodás kulcsa az éves költségvetési tervezés, így a
tanulmányunk

végső

célja,

hogy

bemutassa,

hogyan,

milyen

módszerekkel lehet a több évre szóló stratégiai célokat lebontva, azokat
tervezési lépcsőkre osztva beépíteni az közép- és hosszú távú terveket az
éves tervekbe. Illetve adott esetben megfordítva, hogyan lehet úgy évről
évre

költségvetést

tervezni,

hogy

az

azokban

tudatosan,

rendre

megjelenő célok, prioritások egymás után rendezve, egymásra épülve
többéves távlatban már valódi stratégiákká épüljenek. A két tervezési
szint – azaz a stratégiai és az éves költségvetési – kapcsolódása ugyanis
álláspontunk szerint kétirányú lehet. Egyrészt természetesen adódik, hogy
az időben korábban megfogalmazandó, rövid-, közép-, vagy hosszú távú
célokat, koncepciókat megjelenítő ágaszati-, rész-, vagy átfogó
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stratégiákkal kapcsolatban fogalmazzunk meg egy olyan elvárást, hogy
azok akkor „érnek valamit”, ha nem csak kampány jelleggel, esetleg
valamilyen pályázat kötelező elemeként készülnek el, különösen nem, ha
csak jogszabályi kötelezettség által teremtett szükségből születtek,
hanem, ahogy a tanulmányunk fedőlapján szereplő mottó is sugallja
„Minden stratégiai terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle.’’
Azaz ezen stratégiai dokumentumok is attól válnak élővé, akkor lesznek
belőlük egy település életét meghatározó, arra valóban hatást gyakorló
koncepciók, ha évről évre, hónapról hónapra megtörténik az „aprópénzre
váltásuk”, a „forintosításuk”, vagyis megfelelő, időarányos intézkedéseik
tételes költségvetési sorokban megjelennek az éves önkormányzati
költségvetésekben is.
Nem nehéz belátni, hogy ehhez az eddiginél jóval átgondoltabb
tervezésre, stratégiai szemléletre lenne szükség a helyhatóságoknál. Úgy
gondoljuk,

hogy

ennek

az

újszerű

tervezési

szemléletnek

a

meghonosítását az önkormányzatoknál is jól szolgálnák bizonyos, a
gazdasági életben már meghonosodott közgazdasági/pénzügyi tervezési
modellek, melyek fenntartásokkal és bizonyos korrekciókkal ugyan, de
megfelelő feltételek esetén a települések stratégiai és költségvetési
tervezésében is alkalmazhatók. Rövid alapvetéseket, fogalmi definíciókat
tartalmazó bevezetés után ezért dolgozatunk harmadik fejezetében különkülön számba vesszük a stratégiai tervezés és az éves költségvetési
tervezés leginkább adekvátnak, a jelenlegi helyzetben az önkormányzati
tervezésben alkalmazhatónak tartott, ismert módszereit. Ezt követően
számba

vesszük

Veszprém

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

hatályos részstratégiáit és irányadó átfogó stratégiai dokumentumait.
Megvizsgáljuk, hogy hol lehetnek a stratégiai és az éves költségvetés
kapcsolódási pontjai. Végezetül a fentiek tükrében javaslatot teszünk
Veszprém Megyei Jogú Városának egy olyan, a stratégiai tervezést
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kitűnően támogató éves költségvetési tervezési program bevezetésére,
mellyel álláspontunk szerint megteremthető a két tervezési szint, azaz a
stratégiai és az éves költségvetési összhangja. Dolgozatunk itt kapcsolódik
a szintén a jelen ÁROP program keretében vizsgált, „Új költségvetés
tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása” című programelemhez,
melynek keretében szintén ezt a partnereink és szakértőink segítségével
kidolgozott finanszírozási modellt mutatjuk be.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ez az 5. fejezetben bemutatott
és Veszprém közoktatási ágazatában a helyi általános iskolákban a jelen
ÁROP program során a gyakorlatban is tesztelt-bemutatott költségvetéstervezési metódus, az úgynevezett „FELFIN” feladatfinanszírozási modell
nem a versenyszférából átemelt program. Néhány lelkes önkormányzati
szakember,

helyi

városvezető,

azaz

intézmény-fenntartó

és

intézményvezető többéves fejlesztő munkájának eredménye ez az alulról
szervezett-kifejlesztett, kifejezetten az önkormányzatok igényeire szabott,
önkormányzati költségvetés készítő szoftver. Pontosabban szoftverrel
támogatott szolgáltatás, hiszen a feladat összetettsége – intézményi
költségvetések készítése a különböző önkormányzati ágazatokban – a
számítógépes programon túl természetesen némi – de a jelenlegi
gyakorlatnál lényegesen kevesebb - élő munkát, szakértői szolgáltatást is
kíván. A feladat megoldásához, azaz a stratégiai tervezés és az éves
költségvetés összekapcsolásához kínált, a költségvetés készítésében a
feladatfinanszírozási

elveket

álláspontunk

úgy

szerint

megfogalmazott

érvényre

juttatja

szempontokat,

juttató

érvényre

hogy

egyúttal

a

FELFIN-program
jelen

képes

programban
a

fenntartó

önkormányzat számára az átláthatóságot és jelentős megtakarításokat is
biztosítani. Mindezt úgy, hogy nincs mögötte állami támogatás, központi
akarat, vagy minisztériumi program sem.
A stratégiai tervezéssel és az (éves) költségvetési tervezéssel
kapcsolatos

piaci

modellek

önkormányzati

történő
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átültetésénél sem árt a fokozott óvatosság. Az „egy-az egyben” történő
alkalmazásukkal kapcsolatban ugyanakkor kollégáink az e tárgykörben az
önkormányzat illetékeseivel folytatott egyeztetéseken és interjúkon már
jelezték aggodalmaikat.
Továbbmegyünk,

álláspontunk

szerint

a

települések

tervezési

feladatainak speciális volta miatt igazából csak a kifejezetten az erre a
költségvetési

szférára

szabott

modellek

lehetnek

sikeresek.

Meggyőződésünk, hogy a jelen tanulmány témája tekintetében is csak
akkor lehet valóban működőképes modellt állítani az önkormányzat elé,
ha

speciálisan,

kifejezetten

az

önkormányzatok

igényeire

és

sajátosságaira szabott módszerekkel próbáljuk megteremteni a stratégiai
tervezés

és

az

éves

költségvetés

tervezés

közötti

összhangot.

Tanulmányunk utolsó fejezetében egy ilyen, társaságunk és partnerei által
kidolgozott finanszírozási, költségvetés-tervezési modellt ismertetünk,
melynek az ÁROP program során a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának

intézményeinél

való

működését

is

bemutattuk.

Konkrétan a város általános iskoláinak gazdálkodását világítottuk át a ki
úgynevezett

„FELFIN”

feladatfinanszírozási

modellel.

A

hivatal

munkatársainak és az illetékes intézményvezetők bevonásával közösen
modelleztük a helyi alapfokú oktatás finanszírozásának alternatív, a
feladatfinanszírozási elveket érvényre juttató módszerét. A munka során
elkészítettük a vizsgálatba bevont intézmények alternatív finanszírozási
modelljét. Fontosnak tartottuk a hagyományos normatív, illetve bázisszemléletű

finanszírozási

feladatfinanszírozási

elvek

hagyományon
érvényre

való

juttatását

az

túllépést,

a

önkormányzati

költségvetés tervezés gyakorlatában, és mint a végeredményből látható,
úgy gondoljuk, hogy sikerült plasztikus képet rajzolni az „önkényesen”
kiválasztott általános iskolai szféra nem teljesen egységes finanszírozási
gyakorlatáról. Mindezeken túlmenően is fontosabbnak tartjuk azonban azt,
hogy ezzel a – nem győzzük hangsúlyozni, hogy kifejezetten az
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önkormányzatok számára kidolgozott - finanszírozási modellel valóban
lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat tudatosan alkalmazva
valóban megteremtse az éves költségvetési tervei és a stratégiai
dokumentumai összhangját. Bevezetve ugyanis olyan jól kiszámítható
finanszírozási

elveket

képes

konvertálhatók

hosszabb

segítségével

stratégiai

eddiginél

a

tudatosabban

távú

meghonosítani,
stratégiákká,

tervekben

és

melyek
illetve

megfogalmazódó

közvetlenebbül

fordíthatók

könnyedén
megfordítva,

célok
át

minden
az

éves

költségvetés számaira. Nem ismerünk jelenleg ennél kiszámíthatóbb és
mind az intézmények, mind a fenntartó önkormányzat által jobban
tervezhető

önkormányzati

költségvetés

tervezési

programot,

mely

egyúttal ilyen szinten lenne képes a stratégiai tervezéssel való összhang
megteremtéséhez is hozzájárulni.
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2. Bevezetés
Elöljáróban ismételten szeretnénk leszögezni, mint ahogyan azt
munkatársaink a Veszprém Megyeri Jogú Város Önkormányzatának
tisztviselőivel folytatott program-megbeszéléseken is többször kifejtették,
hogy komoly fenntartásaink vannak az alapvetően az üzleti életre
kidolgozott

pénzügyi

modellek,

önkormányzati

szférában

kapcsolatban.

Természetesen

stratégiai

tervezésben

és

közgazdasági

való
az

közvetlen

ugyanez
(üzleti)

a

tervezési

alkalmazhatóságával

véleményünk

éves

módszerek

pénzügyi

az

(üzleti)

tervezésben

használatos módszerek változtatás nélküli átültetéséről is. Tekintettel
arra, hogy két, alapvetően más „univerzális értékduál”, vagy „bináris
kód” 1 szerint működő alrendszerről (önkormányzati szféra, illetve a „piac”
logikája uralta gazdasági szektor) van szó, így a tervezési sémáik sem
feltétlenül feleltethetők meg egymásnak. Nem tartjuk ugyan magunkat
sem szervezetfejlesztési, sem pénzügyi-gazdasági tanácsadónak, hiszen
egy alapvetően jogászokként, ügyvédekként veszünk részt az Államreform
Operatív Programban, mégis határozott meggyőződésünk, hogy számtalan
tanácsadó kollégánk, és a hasonló programok lebonyolításában részt vevő
társaság

téved

akkor,

amikor

egy

ilyen

témával

szembesülve

automatikusan az üzleti szférában jól/rosszul alkalmazott modelleket veszi
elő és azokat kívánja minden különösebb kritikai él és adaptációs szándék
nélkül az önkormányzati szférába átültetni. Az alapvetően a „vanprofit/nincs-profit”,

vagy

„rentábilis/nem-rentábilis”

logikájára

járó

gazdasági-üzleti szférában bevált módszereknek és technikáknak a más
szempontok – más bináris kód, vagy univerzális értékduál - alapján
1

Pokol Béla Niklas Luhmann-tól idézve rámutat, hogy a különböző társadalmi alrendszerek
(úgymint jog, politika, gazdaság, sport, egyetemi-tudományos szféra, stb.) egy-egy, a működési
logikájukat meghatározó, leginkább jellemző bináris kód köré szerveződéssel tudnak egymástól
elhatárolódni, funkcionálisan differenciálódni.
POKOL Béla: A professzionális intézményrendszerek elmélete. 1991. Budapest, Felsőoktatási
Koordinációs Iroda; Szociológiaelmélet. 1997. Budapest, Felsőoktatási Koordinációs Iroda.
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szervezett helyhatóságoknál történő direkt alkalmazása a legtöbb esetben
álláspontunk szerint a gyakorlatban nem, vagy nem megfelelően működik.
Természetesen vannak olyan stratégiai tervezési módszerek és
olyan éves költségvetési tervezést támogató közgazdasági modellek,
melyek

viszonylag

könnyen

és

zökkenőmentesen

átültethetők

a

települések gyakorlatába is. Elég például az önkormányzatoknál is széles
körben alkalmazott SWOT analízisre, vagy a szintén egyre elterjedtebb
BSC (Balanced Scorecard) módszerre gondolni. Figyelemmel kell lennünk
azonban azokra a nem elhanyagolható önkormányzati sajátosságokra,
melyek meghatározóak a települések élete, feladatszervezése, működése
szempontjából.

Ha

a

fent

idézett

Luhmann-féle

társadalomelméleti

definícióra kívánjuk mindezt lefordítani, akkor azt mondhatnánk, hogy a
helyhatóságok bináris kódja, vagy univerzális értékduálja nem az üzleti
élet rentábilis/nem-rentábilis értékválasztása alapján szerveződik, hanem
sokkal inkább a helyi közszolgáltatások megfelelő szintű ellátása van a
működése középpontjában.
Az önkormányzatok és az önkormányzati igazgatás, mint önálló,
saját szereplőkkel, intézményrendszerrel és belső logikával bíró társadalmi
alrendszer ugyanis szintén egy sajátos bináris kód köré való szerveződve
tud más alrendszerektől - például éppen a rentábilis/nem rentábilis
univerzális

értékduálja

mentén

működő

gazdasági

alrendszertől

-

elhatárolódni. Ilyen belső vezérlő elv, a működés eredményességét jelző
indikátor, azaz értékduál lehet az önkormányzatoknál a „lakossági igényt
kielégít/nem-elégít-ki” bináris kód. A települési önkormányzatok, mint
alapvetően helyi közszolgáltatásokat ellátó igazgatási egységek jórészt a
települési

polgárok

helyben

keletkező

szükségleteinek

megfelelő

ellátására, a lakosság helyi közéletének, gazdasági, társadalmi életének
szervezésére hivatottak. Ennek megfelelően elsősorban a jogszabályi
kötelezettségként irányukban megfogalmazódó kötelező – illetve részben
szabadon

választott

-

feladataik

ellátásának

eredményessége,
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közszolgáltatások
működésük.

Ez

nyújtásának
alapvetően

színvonala

különbözik

az

alapján
üzleti

ítélhető
szféra

meg

logikáját

meghatározó profitorientáltságtól, egyúttal jelzi, hogy az eltérő működési
elveik, a két alrendszer értékmérőinek különbözősége miatt az egyikben
alkalmazott modelleket minden esetben rendkívüli körültekintéssel kell a
másikra átültetni.
A fenti alapvetés után először az alapvető fogalmi definíciókat
szeretnénk tisztázni. Nézzük a vizsgálatunk tárgyát képező kifejezések
jelentését!
Mi is tulajdonképpen a stratégiai tervezés? Stratégiai tervezésen a
szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük. A
stratégiai tervezés során a szervezet hosszú távú céljaihoz (jövőkép,
küldetés) képest elemezzük a megoldandó problémákat, tekintetbe véve a
szervezetünk belső adottságait és a külső feltételeket.
Külső feltételek

Stratégia

Célok
Belső adottságok

A stratégiai tervezés előnye, hogy a világosan megfogalmazott
jövőkép belső erőt ad, motivál a célok elérésére, továbbá a napi
problémákkal leterhelt dolgozók újra megtalálhatják az eredeti célokat,
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a tevékenységük értelmét. A közös értékrend, és célok kialakításával
segít a szervezeti problémák megoldásában. Továbbá a stratégiai terv
biztos alapot szolgáltat a döntéshozatalhoz, mivel így a döntések
valóban az előre kitűzött célt fogják elérni. Ezen kívül segít az
önállóság megőrzésében, saját céljainkat fogjuk követni és nemcsak a
külvilághoz alkalmazkodni. Egy jól kidolgozott terv segít a tudatosabb
és eredményesebb munkavégzésben.
A stratégiai tervezésnek akkor van létjogosultsága a szervezetben,
ha a környezet változása közepes, ha a szervezet se nem túl egyszerű,
se

nem

túl

bonyolult,

és

a

verseny,

amelybe

az

intézmény

belekényszerül, szintén nem túlságosan éles.
A stratégiai tervezés megvalósítására vonatkozóan többféle modellt
ismerünk. Ezek közösek abban, hogy a szervezet helyzetének (külsőbelső környezetének) megismeréséből indulnak ki, az erősségekre
építve

arra

elkerüljék

a

törekszenek,
veszélyeket.

hogy

kihasználják

Tartalmazzák

a

a

lehetőségeket

szervezet

és

jövőképét,

amelynek elérése érdekében célokat fogalmaznak meg. A célok vagy
magukban hordozzák a mérhetőség kritériumát, vagy külön rendelődik
melléjük a cél megvalósulását jelző indikátor, a sikeresség kritériuma.
Megállapítható, hogy a magyarországi településeken egyelőre nincs
jellemző gyakorlata a két tervezési folyamat összekapcsolásának,
összhangjuk megteremtésének. Mint az eGov Tanácsadó Kft.-nek
(1056 Budapest, Belgrád rkp. 27.) a miskolci ÁROP program 2 (ÁROP1.A.2/B-2008-0004)

keretében,

ugyanebben

a

témában

készített

tanulmánya is találóan megállapítja: „A stratégiai tervek jellemzően a
település hosszú távú elképzeléseit rögzítik, azonban a felmerülő újabb
2

eGov Tanácsadó Kft. (1056 Budapest, Belgrád rkp. 27.): Tanulmány a stratégiai tervezés és éves
költségvetés összekapcsolásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál
„A közszolgáltatási funkciók ellátásának korszerűsítése és a közigazgatási munka hatékonyságának
javítása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” ÁROP-1.A.2/B-2008-0004
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kihívások és lehetőségek fényében az önkormányzatok időről időre
módosítják vitorláik irányát.” A eGov Tanácsadó Kft. az okokat kutatva
– véleményünk szerint nagyon helyesen – az alábbiakra jut: „A hazai
stratégiai tervezés stabil módszertanának hiánya – többek között – az
alábbi okokra vezethető vissza:
- a gazdasági környezet bizonytalanságai: a magyar gazdaság az
önkormányzatok

megalakulása

óta

változó

nehézségekkel,

problémákkal küzd.
- nincsen stabil, hosszú távon kiszámítható gazdaságpolitika, illetve
több évre szóló pénzügyi szabályozás, amely biztonságot, szilárd
keretrendszert jelentene az önkormányzatok számára.
-

a

vonatkoztatási

alapot,

kapcsolódási

pontot

jelentő

központi

középtávú tervezés hiánya.
A magyarországi településeken még nincs kidolgozott gyakorlata az
ilyen szemléletű stratégiai tervezésnek. A stratégiai tervek jellemzően
a település hosszú távú elképzeléseit rögzítik, azonban a felmerülő,
aktuális

kihívások

és

lehetőségek

fényében

módosítják

a

részstratégiáikat.
Az éves költségvetés összeállítása viszont egy évről-évre kötött
feladat: az adott település egy éven keresztüli napi működését kell
benne foganatosítani, ugyanakkor biztosítania kellene a hosszú távú
célok

folyamatos

megvalósulását

is.

Ez

utóbbi

feladat

az

önkormányzatoknál általában csak részben teljesül.”
Jelen tanulmánnyal célunk egy olyan rendszer kidolgozására való
javaslattétel, amely a tervezési folyamat egyes lépéseit is megjelölve
egy egységes folyamatot épít fel.
Először a stratégiai, illetve éves költségvetés – fentebb már említett
-, ismert tervezési módszertanai kerülnek bemutatásra. Majd számba
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vesszük Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának általunk
ismert,

rendelkezésünkre

bocsátott,

jelenleg

hatályos

stratégiai

dokumentumait. Ezt követően röviden szemléltetni kívánjuk, hogyan is
lehetne a két tervezési folyamatot összekapcsolni. Végül egy olyan, a
hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő költségvetés tervezési
programot mutatunk be, mely álláspontunk és az eddigi tapasztalataink
szerint

eleget

tesz

a

jelen

ÁROP-programelem

címében

foglalt

kívánalomnak, azaz segítségével direkt megfeleltetés biztosítható az
éves költségvetés tervezésének folyamata és az önkormányzatok
stratégiai tervei között.
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3. A stratégiai tervezés és éves költségvetés tervezésének
módszertanai
3.1. Az önkormányzati stratégiai tervezés sajátosságai, a
vállalati szektortól való eltérései
Ahogyan

a

vezetői

összefoglalóban,

és

a

bevezetőben

is

hangsúlyoztuk, az önkormányzatok, az állami szférában tevékenykedő
intézmények és a

nonprofit jellegű szervezetek stratégiai tervezése

jelentősen eltér a vállalati

szférában

alkalmazott

széles

skálán

mozgó repertoártól. Mivel nem a bevétel maximalizálása a cél, így más
szempontok kerülnek

középpontba a stratégiai tervezés során,

jelen esetben ezek inkább kapcsolódnak: a lakosok
növeléséhez,

a

lakóközösség

fejlesztéséhez

elégedettségének
és

így

a

város

versenyképességének, piaci szereplő számára történő vonzóságának
növeléséhez, mint a jogszabályok által megszabott kötelező jellegű
feladatok ellátásához.
Az előzőek eredményeként szerteágazó jellegű és irányú feladatok
fogalmazódnak meg a városvezetésben évről-évre, melyeket konkrét
stratégiát alkotva, és azokat alkalmazva könnyebben elérhet, és
egyúttal saját túlvállalásának kockázatát minimalizálhatja.
Közös sajátosság, hogy a tervek megvalósításához szükséges
forrásokat éppen olyan nehézkes előre kalkulálni, mint amilyen
körülményes a vállalati szféra szereplőinek a bevételek előre történő
becslése.
Az alábbiakban olyan tervezési modellek kerülnek bemutatásra,
melyeket alapvetően a vállalati szférára fejlesztettek ki, de kisebb
módosításokkal, jól alkalmazhatóak az önkormányzatok esetében is.
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3.2. Stratégiai tervezés módszertanai
A tanulmány a vállalati tervezés gyakorlatából ismert módszertanok
alkalmazását mutatja be, hiszen a stratégiai célhierarchia megalkotása
egy önkormányzat esetén is releváns, és a megfelelő célkitűzési
szintekhez mérhető mutatókat rendelve számszerű és követhető
kapcsolat teremthető a stratégiai célok és éves költségvetés között.
Mielőtt rátérnénk a konkrét stratégiaalkotás folyamatára, és annak
részletezésére, elöljáróban érdemes áttekinteni azokat a módszereket,
amelyek

alkalmazásával

megalkotandó

terv,

és

pontosabban
ezáltal

a

rossz

megfogalmazható
tervezés

a

kockázatait

minimalizálhatjuk.

Külső
környezet
Küldetés
megfogalmazá
sa

Belső
adottságok
vizsgálata

Stratégiai célok
kialakítása

Stratégiai
akciók
meghatározása

3.2.1. SWOT elemzés
A helyzetelemzés legáltalánosabban elterjedt módszere a SWOTanalízis. Népszerűsége minden bizonnyal abban rejlik, hogy egyszerű,
viszonylag gyorsan elvégezhető, és belső-külső elemzést egyaránt
tartalmaz.
A SWOT analízis az a módszer, amellyel feltárhatjuk a szervezet
erősségeit

és

lehetőségeket

gyengeségeit,
és

valamint

fenyegetéseket.

a

Tesszük

környezetben
ezt

azért,

meglévő
hogy

az

erősségekre építve kihasználjuk a lehetőségeket és elkerüljük a
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veszélyeket, illetve hogy leküzdjük azokat a gyengeségeinket, amelyek
megakadályoznak a lehetőségek kihasználásában és a veszélyek
elkerülésében.
Pozitív hatás
Belső tényezők

Negatív hatás

Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Külső tényezők
Az

analízis

lényege,

hogy

egy

táblázatba

rendezve

összefoglalja az adott szervezet Erősségeit, Gyengeségeit, Lehetőségeit és
Veszélyeit. Az elemzés előnye, hogy az egész szervezetre, intézményre
alkalmazható és elvégzése könnyen és gyorsan megoldható, továbbá
feltárja a szervezet egészének és legfontosabb területeinek erősségeit,
azaz azokat a működési összetevőket, amelyek magas színvonalat tudnak
biztosítani a versenyképesség érdekében.
Erősségek:
A szervezet erősségei, hogy miben jó az adott szerv, és melyik részére
lehet építeni a jövőben. Fontos, hogy technológia szempontjából
mennyire

fejlett

és

mekkora

versenyelőnnyel

rendelkezik,

vagy

rendelkezik –e egyáltalán. Az erősség javításán sokat javíthat a
megfelelő szakemberek alkalmazása.
Gyengeségek:
Azok a jellemzők, amelyet fejlesztendő területeknek is neveznek. Ezek
a problémás területek, amelyek miatt például elégedetlenek lehetnek a
partnerek, vagy a fogyasztók. A gyengeségek kialakulhatnak akár az
erősségekből, ha annak „értéke”, lecsökken. Például a vállalat erőssége
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egy fejlett technológia. Ennek elhanyagolása, nem odafigyelése a
vállalat gyengeségévé válhat.
Lehetőségek:
A

környezet

naprakész

ismerete.

Minden

új

eszköz,

vagy

munkamódszer egy nagyobb keresletet biztosíthat a cég számára. A
lehetőségek

kihasználása

jelentősen

befolyásolhatja

a

szervezet

eredményes működését.
Veszélyek:
Szervezeten

belüli

átalakítások,

melyek

háttérbe

szoríthatják

a

szolgáltatások nyújtását vagy a termék minőségét, de lehet más
veszély is egy vállalat számára: új versenytársak megjelenése vagy a
vásárlói igények nagymértékű változása, melyet a szervezet nem tud
időszerűen módosítani.
A SWOT elemzés során egy négy részre osztott táblázatba soroljuk
föl az adott csoportba tartozó információkat majd súlyozzuk és
összesítjük őket. Ezt követően kiválasztjuk az egyes mezőkben
szereplő legfontosabbakat, a mezők között pedig kapcsolatot hozunk
létre.

Ennek

során

kiderül,

hogy

az

erősségek

milyen

további

lehetőségek kiaknázását segítik, mely területeken teszik lehetővé a
veszélyek elhárítását, illetve a gyengeségek közül melyek azok,
amelyek akadályozzák az egyes lehetőségek kiaknázását, illetve a
tényleges veszélyek elhárítását.
3.2.2.
A

környezet

Misszió és vízió
elemzését

követően

megkezdődhet

a

tényleges

stratégiaalkotás, vagyis a konkrét célok meghatározása.
Mit is jelent ez a két fogalom a stratégiaalkotás során?
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A vízió egy elképzelt, kívánatos, jövőbeli képet jelenít meg, olyan
formában, amely az érintettek számára világossá teszi, hogy milyen cél
érdekében is tevékenykedik az önkormányzat.
A misszió ennek épp az ellenkezője: egyfajta átfogó cél, amely azt írja
le, hogy milyen érintett csoportok mely igényeit és hogyan szeretnénk
kielégíteni. Elkötelezettséget teremt a szervezet tagjai számára, és
általában nem kapcsolódik konkrét időtávhoz. Más elnevezéssel élve,
egyfajta „küldetés”.
Jelen esetben a tervezés leginkább a SWOT elemzés eredményeinek
alapján történik. Az önkormányzat különböző forgatókönyveket kell,
hogy felállítson, melyek közül ki kell majd választania azt mely
számára a legideálisabb, mégis reális. A tervezés során kapjuk
eredményül a víziót is, amelyből kialakítjuk a missziónkat. A vízió az
általunk kiválasztott forgatókönyv lesz, amely mellett elkötelezzük
magunkat, és elhatározzuk, hogy megvalósítjuk az abban foglaltakat.
Érdemes kerülni az olyan küldetésképek megfogalmazását, melyek
minden területen fellendülést ígérnek. Erre egyrészt úgysem lesz
forrás, hiszen a pénz csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre.
Másrészt pedig nehezíti a későbbi célmeghatározást is, ha mindenben
150%-ot tervezünk nyújtani, hiszen a stratégiánk céllebontásában
szereplő elemeket azok fontossága alapján kell majd súlyoznunk, amit
megnehezít az, ha mindent egyaránt fontosnak nyilvánítunk. Lényeges,
hogy az önkormányzat már meglévő működési helyzetből indul ki, és
eddigi működése során már elért egy teljesítési szintet, amelynek
fenntartása is jelentős erőforrásokat köt le.
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3.2.3. Balanced Scorecard
A Balanced Scorecard egyfajta keretrendszer, amely képes különbözi
nézőpontok szerint csoportosítani a stratégiai terveket úgy, hogy azok
látszódjanak teljes mélységükben és tartalmukban, mégis átlátható és
követhető

formában

lehessen

őket

akár

vezetői

áttekintés,

akár

kontrolling célokra is felhasználni. Elsődlegesen a magánszféra számára
lett kitalálva, de átalakításokkal alkalmas lehet önkormányzatok esetében
való alkalmazásra is.
A keretrendszer felépítéséről szólva elmondható, hogy a víziót veszi
alapul, azt állítja a rendszer középpontjába. A vízió megfogalmazásának
fontossága tehát ismételten előtérbe került, hiszen a menedzsment
világban már-már divatrendszerré avanzsált Balanced Scorecard rendszer
is erre alapszik.
A vízióból különböző nézőpontokat hozunk létre, melyek mentén
később

a

stratégiai

terv

lebontását

végezzük.

Ezek

rendszerint

a

következik: pénzügyi nézőpont, vevők nézőpontja, tanulás és fejődés
nézőpontja,

illetve

keretrendszernek,

a
hogy

folyamat
a

nézőpontja.

tisztán

számokra,

Fontos

jellemzője

különbözi

a

mutatókra

támaszkodó kontrolling rendszerekkel ellentétben képes kezelni a nem
materiális alapú mutatókat is. Ez egyben az egyik nagy előnye is, hiszen a
nézőpontokon belül nagy biztonsággal állíthatóan készülni fognak olyan
stratégiai tervek, melyek mutatószámainak kidolgozásánál nem tudunk
majd olyan célértéket megadni, mely egyértelmű számokat vesz górcső
alá és materiális alapú.
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A BSC folyamatábrája:

Grafika: eGov Tanácsadó Kft.
Négy dolog feltétlenül szükséges a Balanced Scorecard rendszer
nézőpontjainak működtetéséhez, ezek pedig: a stratégiai célok, az
ezeket mérhetővé tevő mutatószámok és ezekhez a mutatókhoz
tartozó célértékek, valamint a célértékek teljesítéséhez szükséges
akciók.

A

nézőpontok

tartalmának

feltöltése

után

a

rendszer

felhasználható monitoring folyamatokban való alkalmazásra is, mivel
konkrét akciókat fogalmazunk meg és helyezünk el a rendszeren belül
annak érdekében, hogy egyértelműen továbbítsuk az operatív szint
dolgozóinak az önkormányzat üzenetét, céljait és az ő tennivalójukat a
közös célelérés érdekében.
A keretrendszer kiváló eszköz a stratégia kommunikálására az
alkalmazó intézmény érintettjei felé, alkalmas a szervezetei egységek
és az egyének céljainak összehangolására, valamint képes a stratégiai
célok összekapcsolására a hosszú távú célokkal és az éves tervezéssel.
Ez utóbbi tulajdonsága az, ami miatt javasoljuk a használatát, lévén
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tanulmányunk célja egy javaslat tétele olyan rendszerre, amely ezt a
konkrét dolgot képes megvalósítani.
Kialakításának menete a következő:
1.

A

stratégiai

értelmezésével

kezdődik,

mint

minden

stratégiaalkotással kapcsolatos tevékenyég. Meghatározzuk, milyen
stratégiát

kívánunk

alkalmazni

a

jövőben,

amihez

a

szükséges

eszközöket és lépéseket eme módszertani fejezet korábbi részeiben
már

taglaltuk.

Fontos

megemlíteni,

hogy

az

általunk

ebben

a

fejezetben eddig leírt módszerek együtt teljes mértékben alkalmasak
arra,

hogy

a

pályázati

kiírásban

megfogalmazott

követelmények

stratégiai oldalának eleget tegyenek.
2. Következő lépésben a stratégiai célok meghatározása történik,
mellyel el is érkeztünk a nézőpontok feltöltéséhez. A négy nézőpont
mentén meghatározunk 4-5 jól elkülönítheti célt, melyek elérése
számunkra

prioritást

élvez

más,

esetleg

még

szóba

kerüli

célkitűzésekkel szemben.
3.Harmadik

lépcsőben

a

mutatók

kiválasztása,

az

elvárások

meghatározása történik. Ez az a pont, ahol nagy odafigyelésre van
szükség. A mutatók kiválasztása egyértelműen kapcsolódik a stratégiai
célokhoz. A mutatók alapján fogjuk értékelni egy-egy cél megvalósítása
érdekében

tett

erőfeszítéseink

sikerességét,

ezért

ezek

helyes

meghatározása fontos lépcső.
Az elvárások meghatározása sem egyszerű feladat. Mondhatjuk ezt
azért, mert évről évre el kell találni azt a szintet minden egyes
stratégia esetében, amivel még nem vállaljuk túl magunkat, azaz lesz
elég kapacitásunk elvégezni a vállalt feladatokat a kötelezően ellátandó
és

szerződésben

vállalt

kötelezettségeink

teljesítése

mellett.
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elvárások az egyes időszakok utáni eredményességmérést követien
változhatnak, gyakran fognak is a sokszor kiszámíthatatlan környezet
miatt. Ez főleg a célok elérésének ütemezésében fog megmutatkozni,
manapság már nem szokás magát a célt változtatni, feltételezve, hogy
jól
zajlott-e le a célmeghatározás folyamata.
4. Negyedik és egyben utolsó lépcsőfok a Balanced Scorecard rendszer
felépítésének
folyamatában az akciók megfogalmazása. Ez a lépcső a végső lépés
a

keretrendszer

működésbe

lépése

előtt,

mely

során

konkrét

feladatokat fogalmazunk meg a céljaink elérésének érdekében. Itt már
teljesen

operatív

szinten

gondolkodva

tervezzük

meg

a

célok

eléréséhez vezeti ösvényt. Az akcióterv létrehozásakor figyelembe kell
vennünk a terv időtartamát, prioritását, valamint a források várható
alakulását, az ellátás veszélyeztetettségét is.
Az egyes nézőpontokon belül megfogalmazott stratégiák között
fennállhat egy egymást segítő kapcsolat, azaz egy cél teljesülése
hozzájárulhat egy másik cél teljesüléséhez. Ezeket az egymásba
fonódásokat szokás stratégiai térképen ábrázolni, melyen vízszintes
sorokban szerepelnek a nézőpontokon belül megfogalmazott stratégiai
célok. A célok közötti kapcsolatot nyilakkal jelöljük, mely alapján a
későbbiekben áttekinthető, hogy mely cél megvalósításával juthatunk
közelebb egy másik felé.
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3.2.4. PEST analízis
A

PEST-analízis

a

makro

környezet

elemzésének

módszere.

Mozaikszó, mely a következő szavakat rejti magában: P- Politics, EEconomics, S-Society, T-Technology.
A PEST-analízis tehát a Polgármesteri Hivatal tág környezetének
vizsgálatát

jelenti:

A

tág

környezet

olyan

befolyásolhatatlan

keretfeltételt jelent a vállalat számára, amelyhez – ha tetszik, ha nem
– alkalmazkodnia kell. A környezetnek ez a szintje nem csak az adott
szervet és iparági környezetét, hanem egymáshoz kapcsolódó iparágak
sorát foglalja. A PEST- elemzés tulajdonképpen a szervezetre ható
hosszú

távú

tendenciák

tendenciák

hatását

rendszerezett

azután

aszerint

felkutatását

minősíthetjük,

jelenti.
hogy

Ezen

melyek

fejtenek ki kedvező hatást, vagyis teszik könnyebbé a szervezet
tevékenységét (bővítve piaci lehetőségeit), illetve melyek hatnak rá
kedvezőtlenül,

vagyis

szűkítik

piacát

(növelve

a

potenciális

adott

szervezet

versenytársak számát és erejét.
A

PEST-analízis

négy

dimenzióban

vizsgálja

az

környezetét:
1. Politikai elemek:
- adózási politika
- versenyjogi szabályok
- foglalkoztatási törvények
- környezetvédelmi törvények
- kormányzat stabilitása
2. Gazdasági elemek:
- GNP, GDP trendjei
- foglalkoztatottság/munkanélküliség
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- infláció
- a családok elkölthető jövedelmének alakulása
- az energia- és egyéb árak alakulása
- gazdasági növekedés trendjei
3. Társadalmi elemek:
- demográfiai jellemzők
- jövedelem-eloszlás
- társadalmi mobilitás
- munkához való viszony
- oktatási színvonal
4. Technológiai elemek:
- a Kormány kutatási programja (K+F kiadások mértéke, műszaki
fejlesztési

politika)

- a technológiai változás sebessége
- az alapvető infrastruktúra színvonala
- Kormányzati technológiai célkitűzések
A

PEST

elemzést

–

hasonlóan

a

fentebb

már

részletezett

modellekhez – alapvetően a vállalati szektorra fejlesztették ki, de ha
közelebbről megvizsgáljuk, alkalmas az önkormányzat, azon belül a
Polgármesteri Hivatal stratégiáinak meghatározására. Az említett
négy elem teljes mértékben alkalmas arra, hogy ezek mentén
haladjunk egy adott önkormányzat helyzetének analizálásakor.
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3.3. Éves költségvetés tervezésének folyamata, módszertanai
3.3.1. A költségvetés tervezésének folyamata
A költségvetés-tervezés az önkormányzatoknál jogszabályi úton
rögzített

feladat.

A

szakmailag

előkészített

és

jól

megtervezett

költségvetés adja az alap feltételrendszerét a stabil működésnek, és
biztosítja

a

vállalt

feladatok

ellátásának

folyamatosságát.

Ezért

elengedhetetlen a kelli hozzáértés és szakmaiság a tervezés során, amely
összhangban van a hosszú-és rövid távú célokkal.
A

célokkal

való

összhangot

az

önkormányzat

gazdasági

programjának tervezésbe való beépítésével kell biztosítani, amely a
kiindulási alapot képezi a folyamat során. Gazdasági programot az
önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv, Ötv.) 91. § előírása szerint
minden

önkormányzatnak

készítenie

kell,

de

ennek

tartalma

nem

szabályozott.
A

megfelelő

biztosítható,

hogy

időben
a

elindított

Gazdasági

előkészíti

programban

munkálatok
és

során

részstratégiákban

megfogalmazott ellátandó feladatok egységes szemléletben kerüljenek
áttekintésre és értékelésre a költségvetésben. Ennek biztosításához
részletes idő-és ütemterv készül, amely alapján a tevékenységek,
határidők, felelősök egyértelműen meghatározatók.
Az előkészíti szakasz az első rész a költségvetés tervezésének
folyamatában. Ekkor az összes feladatot számba kell venni, amely
hatással lehet valamilyen formában a költségvetésre. Többek között
szakmailag

felülvizsgálni

és

értékelni

kell

a

jelenlegi

működési

folyamatokat, ellenőrizni a folyamatban lévő fejlesztéseket, számba kell
venni költségvetési törvényjavaslatot, kalkulálni a helyi bevételekkel,
valamint a stratégiákban meghatározott feladatokat és a hozzárendelt
költségeket

aktualizálni,

különös

figyelemmel

az

adott

évet

tételekre, illetve az előző évek áthúzódó kötelezettségeire.
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Az egész folyamat során elengedhetetlen az intézmények és
önkormányzati vállalatok együttműködése a Hivatal tervezést végző
szervével.
Az előkészítő munkát követi a költségvetési koncepció összeállítása
és előterjesztése. Ennek az államháztartási törvényben (1992. évi
XXXVIII. tv, Áht.) rögzített határideje november 30., a parlamenti és
önkormányzati választások évében december 15. A koncepcióalkotás
folyamán

figyelembe

kell

venni

a

rendelkezésre

álló

központi

információkat, helyben képződő bevételeket és a kötelezettségeket,
valamint a gazdasági programban meghatározott feladatokat. Át kell
tekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat, és rangsorolni
kell ezeket különböző számítások és elemzések alapján. Lényege, hogy
kimutatásra kerüljenek a szabad forráslehetőségek, ha vannak, illetve az
esetleges forráshiány. Ebben az esetben feladatként lehet meghatározni a
további új forráslehetőségek megkeresését.
Az összeállított koncepciót jogszabályi előírás szerint egyeztetni kell
a helyi kisebbségi önkormányzatokkal és önkormányzati bizottságokkal,
de ezen kívül egyeztetéseket kell folytatni az önkormányzati intézmények
vezetőivel, valamint a szakszervezetekkel is. Erre azért van szükség, mert
az esetlegesen tervezett nagyobb volumenű változásokról pl. fejlesztések
esetében szükséges a minél szélesebb társadalmi háttér megteremtése.
A jegyző által összeállított koncepciót a polgármester terjeszti a
képviselő-testület

elé,

melynek

elfogadása

határozattal

történik.

A

határozatban a tervezés további irányát jelölik ki arra vonatkozóan, hogy
a

költségvetési

javaslat

kidolgozása

során

mire

kell

fókuszálni.

A

koncepcióról hozott határozat után a munka a részletesebb és pontos
költségvetés kidolgozásával folyatódik. Ennek tartalmára és szerkezetére
az Áht. és végrehajtási rendeletei tartalmaznak előírásokat. A tervezés
során szükséges azokat a jogszabályokat is figyelembe venni, amelyek a
költségvetési

törvényjavaslat

készítésével

egyidejűleg

parlamenti
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jóváhagyásra várnak, és amelyek befolyásolhatják az önkormányzat
feladatellátását.
Az Áht. előírása szerint a helyi önkormányzatoknak a költségvetés
összeállításakor a gördülőtervezés módszertanát alkalmazniuk kell, tehát
a rendeletalkotáskor a következő évi aktuális költségvetésen túl további 2
évre kell kalkulációt végezni. Hazánkban azonban a gördülő tervezés
gyakorlati alkalmazása sokszor problémás, hiányzik a feltételrendszer, a
szabályozó környezet stabilitása sem megbízható. Jelenleg csak olyan
esetekben

hasznosítják

ténylegesen,

amelyek

több

éven

áthúzódó

költségeket, beruházásokat érintenek.
Az önkormányzati költségvetés megtervezése különböző metodikák
alapján történhet.
Ezek részletes bemutatását a következő pontban ismertetjük. Módszertől
függetlenül figyelembe kell venni az alábbi szempontokat, amelyek
minden önkormányzatra kötelezi érvényűek:
- prioritást kell biztosítani a működési kiadások tervezésének,
- az intézményi kiadások tervezésének elsődlegességét biztosítani kell,
- gondoskodni kell „szabad” tartalék képzéséről,
- biztosítani kell a pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségét,
- a fejlesztési feladatokon belül a folyamatban lévő beruházásoknak és
felújításoknak
kell elsődlegesnek lenniük.
Ezek teljesülésének biztosítása, valamint az egész költségvetéskészítés folyamatának irányítása és felügyelete a jegyző feladata. A
szükséges adatok, információk beérkezése és az előzetes egyeztetések
alapján az előirányzatok megtervezése a következő lépés. Ezt tárgyalások
követik az intézményekkel, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal, és az
érdekképviseletekkel, hiszen a források korlátozottsága miatt általában
különböznek az igények és az előirányzott összegek.
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Az elkészült rendelettervezet benyújtási határideje február 15, de
amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben
kerül sor, akkor annak kihirdetését követő 45. nap. A költségvetési
koncepcióhoz hasonlóan a jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti
a képviselő-testület elé.
A benyújtott rendelettervezet elfogadására vonatkozó határidő azonban
nincs

egyértelműen

útmutatást

erre

meghatározva.

vonatkozóan,

Az

mégpedig

Áht.

közvetett

azzal,

hogy

módon
a

ad

Kormány

tájékoztatására a költségvetésről a benyújtástól számított 30 nap áll
rendelkezésre. Ha addig nem születik döntés, és a határidőt elmulasztják,
akkor

felfüggesztik

a

normatív

támogatások

utalását

a

központi

költségvetésből.
Ha a rendelet megalkotása nem történik meg az év január 1-ig,
amelyre szól, akkor átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadására
van lehetőség. Ez gyakran előforduló helyzet, ezért indokolt időben, már a
koncepció tervezésekor számba venni ezt a lehetőséget.

Ugyanakkor, ha

ennek megalkotására nem kerül sor, akkor a polgármester jogosult a helyi
önkormányzat

költségvetését

megilleti

bevételeknek

a

hatályos

jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton
belül a kiadások arányos teljesítésére.
A

költségvetés

jóváhagyott
hiszen

elfogadása

előirányzatok

sokszor

előfordul,

utáni

folyamatos
hogy

végrehajtási

felülvizsgálatára

ez

előzetesen

szakaszban
van

becsült

a

szükség,
költségek

változtatásra szorulnak. Ekkor a költségvetési rendelet módosítása a
megoldás, amely szintén csak rendelet útján lehetséges.
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3.3.2. A költségvetés tervezésének módszerei
Az

önkormányzatok

költségvetésének

tervezésére

a

szakirodalomban többféle módszert megkülönböztetnek. A relevánsnak és
leggyakrabban alkalmazottnak tartottakat az

alábbiakban mutatjuk be,

majd egyesével tekintjük át őket, ismertetve a főbb alapelveket és
irányokat.
Finanszírozás alanya szerint:
-intézményfinanszírozás
-feladatfinanszírozás
A tervezés során alkalmazott technikák szerint:
-teljesítmény alapú költségvetés
-programköltségvetés
-null-bázisú költségvetés
-bázis alapú költségvetés
Intézményfinanszírozás:
Az

intézményfinanszírozás

alapvetően

bázis

szemléletű

finanszírozási forma. A költségvetés tervezése intézményenként történik,
amely során a bázis előirányzatot módosítják az aktuálisan ellátandó
feladatok és költségek változásához. Tehát felülvizsgálatra kerülnek a
megváltozott körülmények, de a bázisszemlélet uralkodó.

Feladatfinanszírozás:
Ennél a finanszírozási formánál az önkormányzat egyes ellátandó
feladatai alapján történik a források elosztása. Részletes kifejtését lásd
később, az 5. pont alatt.
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Teljesítmény alapú költségvetés
Teljesítményfinanszírozás rendszere alatt azt értjük, amikor egy
adott

szervezet,

intézmény

finanszírozását

közvetlenül

annak

teljesítményével összhangban határozzák meg, vagyis a költségvetésének
nagysága függ a meghatározott indikátorok értékététől. A módszer
megvalósításához a teljesítményt jól méri mutatók kidolgozására van
szükség.
Lehet több szempont alapján is dönteni, ekkor a szempontok
fontossága szerint súlyozzuk a kapott értékeket. Az indikátorok lehetnek
központilag

kialakítottak,

amelyek

az

intézmények

közötti

összehasonlításra alkalmasak. Az így meghatározott mutatók azonban
sokszor magas követelményeket támasztanak, ami elégedetlenséget
eredményez. Ezért az intézményvezetők és az önkormányzatok által
közösen

kialakított

mutatószámok

is

előtérbe

kerültek,

amelyek

elsősorban az intézmények fejlődését mérik.
Mivel ennél a finanszírozási formánál cél a minél magasabb
teljesítmény

elérése,

a

modell

alapján

sokszor

kibővült

döntési

jogkörökkel is felruházzák a vezetőket. Egyik formája, amikor csak az
intézmény rendelkezésére álló keretösszeg kerül meghatározásra, és a
szervezeten belüli tételes elosztás a vezetik felelőssége. További lazítások,
amikor többéves tervezésre van lehetőség, így biztosítva az éven átnyúló
akciótervek és programok megvalósulását is, másrészt pedig a puhább
kincstári

rendszerek

működtetése,

amelyek

az

önkormányzatok

gyakorlatában egyre elterjedtebbé válnak.
A

teljesítményfinanszírozás

egészségügyi

és

az

egyik

oktatási

fajtája

ágazat

a

hazánkban

költségvetésének

fiként

az

tervezésénél

használatos normatív teljesítményfinanszírozás. Ez azt jelenti, hogy a
finanszírozó az intézményeknek a teljesítés átlagos, elvárt ráfordítását
téríti meg, ami független a tényleges ráfordítástól, és adott esetben az
intézmények gazdálkodásának racionalizálása felé vezet. A teljesítmény,
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ami alapján a juttatás kifizetésre kerül, sokféle lehet, pl. fejkvóta,
korrigált

fejkvóta

alapú,

vagy

a

fekvőbeteg-ellátásban

alkalmazott

homogén betegségcsoportok szerint számított.
A

normatív

alapú

hozzájárulás

a

központi

költségvetéstől

az

önkormányzatoknak nyújtott forrásokból finanszírozott kötelezi feladatok
esetén is megjelenik. A népességszám alapján kalkulált, valamint a
feladatmutatókhoz

kötött

normatívák

képezik

az

önkormányzatok

bevételének jelentős részét.
Meg kell jegyeznünk, hogy a teljesítmény alapú költségvetés sem
alkalmazható

minden

területen:

pl.

a

szociális

ellátások

területén,

valamint az önkormányzati szolgáltatások területén okozhat gondot a
modell bevezetése.
Programköltségvetés (PPBS)
A

program

alapú

költségvetési

rendszerben

a

prioritást

az

egyes

programok finanszírozása jelenti, amelyeknek jól definiált célja, a cél
teljesülését méri indikátora, költsége, határideje és felelőse van. A
módszer alapján a költségvetés tervezésének folyamata három fázisra
osztható:
1. elemzés (programming)
2. megvalósítás módszerének meghatározása (planning)
3. programok és felelősség lebontása szervezeti egységekre (budgeting)
A szakaszok szerint nevezték el a módszert Programming, Planning,
Budgeting System (PPBS) –nek.
A költségvetés tervezésének konkrét lépései is azonosíthatóvá válnak:
1. hosszú távú célok meghatározása
2. rövid távú célok meghatározása
3. költségvetési naptár készítése
4. költségvetés készítés feladatainak meghatározása
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5. munkalapok kiosztása, kérelmek előkészítése
6. költségvetési kérelmek áttekintése
7. lakosság szerepének meghatározása
8. költségvetés elkészítése
9. költségvetés jóváhagyása
10. költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
A programköltségvetést tiszta formában ritkán alkalmazzák, más
országok gyakorlata is azt mutatja, hogy nem kizárólag program
megközelítés alapján allokálják a forrásokat, de a hangsúly az eredményorientált

programok

felé

való

eltolódáson

van.

A

rendszer

működőképességének kulcsa a célok világos megfogalmazása, és ezek
elérésének monitoringja.
Null-bázisú költségvetés
A null-bázisú költségvetés tervezési-gazdálkodási és finanszírozási
rendszer fő célja az, hogy a kijelölt prioritások szerint eszközöket
csoportosítson át a fontosabb területekre a kevésbé fontosakról, nem
pedig a költségcsökkentés.
Alapvetően két lépésből áll:
- A tervezési módszer az első lépésben összesítő elemzést végez minden
egyes programra, feladatra, ún. döntési csomagokat hoznak létre. Az
elemzések

alapján

ezeket

a

döntési

csomagokat

rangsorolják

a

meghatározott szempontok szerint.
- A második lépésben a rangsorolt feladatokat olyan szempontból kell
értékelni, hogy célszerű, megalapozott, eredményes-e azok további
finanszírozása. A már felesleges, nem hatékony feladatokat célszerű
megszüntetni vagy más szervezetekhez átcsoportosítani. Jó megoldásként
kínálkozik a feladatok közös megoldása érdekében társulások létrehozása.
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A költségvetés tervezési módszere elszakad a meglévő feladat- és
szervezeti struktúrától. A tervezési rendszer jellemzően a funkció-költség
elemzést alkalmazza, nem a pénzügyi lehetőségekből indul ki. Felfogása
szerint a megalapozottan szükséges, hatékony és eredményes feladatokat
érdemes és kell finanszírozni.
Bázis alapú költségvetés
Az

állami

és

önkormányzati

költségvetés-tervezés

gyakorlata

hagyományosan a bázis alapú tervezési módszerre épült, és épül részben
ma is. Ennek oka a tervezési folyamat egyszerűsége és mindenhol
alkalmazhatósága,

emellett

illeszkedik

a

közszféra

információs

rendszeréhez.
A

tervezés

előirányzata.
mértékével,

kiindulópontja

Ezeket
illetve

az
a

alap

a

tárgyévet

értékeket

szerkezeti

kell

változások

megelőző

év

eredeti

korrigálni

az

infláció

vagy

egyéb

prioritások

változása miatt várható eltérésekkel. A szintre hozás is alapvető feladat
kell, hogy legyen a tervezés során: Ez azt jelenti, hogy a már a
tárgyévben az eredeti előirányzathoz képest bekövetkezett nem egész
éves változásokat is időarányosan módosítva fogják figyelembe venni.
A fentiekben bemutatott módszerek többségét a gyakorlatban nem
önmagában, hanem más tervezési metódusokkal együtt, egymás mellett
alkalmazzák. Bármelyik alapján készül a költségvetés, figyelembe kell
venni a központilag meghatározott, minden önkormányzatra érvényes
előírásokat.
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4. Veszprém Megyei Jogú Város helyzetképe
Jelen fejezet Veszprém Városának jelenleg hatályos és a jelen
tanulmány készítői által ismert – a hivatal által rendelkezésünkre
bocsátott - stratégiai dokumentumait veszi számba. Az átfogó stratégia
szerepét, melyet a jelen ÁROP projekt-elem keretében tehát az éves
költségvetéssel kell összekapcsolni, jelenleg – véleményünk szerint - a
Településfejlesztési koncepció, az Integrált Városfejlesztési Stratégia,
illetve a Gazdasági Program 2007-2010 tölti be.
Ezek

tekinthetők

a

Veszprém

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának átfogó - azaz több részstratégiát is magában foglaló stratégiai

dokumentumainak.

A

többi

program

úgynevezett

részstratégiának tekintendő, azaz „csupán” egy meghatározott ágazat,
terület többéves fejlesztési programját kívánja felvázolni. Vagyis az átfogó
stratégiákat a különböző alágazatokra vonatkozó részstratégiák egészítik
ki, melyekben további konkrét célkitűzések kerülnek kifejtésre. Az éves
költségvetés elkészítése szintén jogszabályon alapuló tevékenység: ez
természetesen és alapvetően Veszprémban is az Áht. rendelkezései
alapján történik.
4.1.

Összefoglaló

Veszprém

MJV

Önkormányzat

részstratégiáiról
Az alábbiakban összefoglaljuk a Polgármesteri Hivatal által
rendelkezésünkre bocsátott, egy-egy konkrét ágazat, terület fejlesztési
elképzeléseit

magába

foglaló

rész-,

vagy

ágazati

stratégiai

dokumentumokat.
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4.1.1. Veszprém MJV Önkormányzatának közoktatási,
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve (2008.)
A fejlesztési terv általános rendező elveket fogalmaz meg, melynek
alapján az Önkormányzat a számára előírt óvodai nevelést és a
tankötelezettséget a településen lakók számára óvodában és az alapfokú
képzésben

körzeti

ellátás

keretében,

minden

szinten

a

szabad

intézményválasztás lehetőségével biztosítja. Továbbá az Önkormányzat az
alapellátás körébe tartozó feladatnak tekinti az óvodákban és általános
iskolákban

a

rászorulók

logopédiai

ellátását.

Az

Önkormányzat

az

általánosos iskolai tanulók délutáni – napközis – ellátásáról az igények
alapján gondoskodik.
Alapvető törekvés, hogy a tanulókat az érettségi bizonyítvány vagy
az első szakma megszerzéséig az iskolarendszerben maradjanak, illetve
szakképző intézményekben a meglévő személyi és tárgyi feltételekre
épülő második szakma megszerzésének törvényes feltételeit biztosítani
lehessen.

Az

óvodai

megválasztásában

és

nevelési
az

és

az

önkormányzat

iskolai

pedagógiai

program

által

jóváhagyott

program

teljesítésében minden intézmény szakmailag önálló.
Az

önkormányzat

az

önkormányzati

fenntartású

intézmények

profilváltoztatási igényeit (pl.: kísérletben való részvétel, új szakmai
tartalom,

szerkezetváltás

stb.)

az

érintett

intézmények,

szakértői

testületek, és a megyei középtávú fejlesztési terv figyelembevételével
koordinálja. A pedagógiai értékek megőrzése mellett az integrált nevelés
feltételeinek kialakítása is tovább folytatódik az óvoda és általános iskola,
valamint középfokú oktatási intézményekben. Az önkormányzat vállalja a
német nemzetiségi oktatás biztosítását óvodai, általános iskolai es
középiskolai szinten.
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A fejlesztési terv az általános célok megfogalmazását követően
részletezi az óvodákra, általános iskolákra vonatkozó konkrét rendező
elveket, és az önkormányzat egyes feladatait.
4.1.2. Veszprém MJV Települési Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve (2009-2015)
A hazai es uniós pályázati források elnyerésének feltétele, hogy
település rendelkezzen esélyegyenlőségi intézkedési tervvel, így már az Új
Magyarország Fejlesztési Terv különböző operatív programjainak pályázati
kiírásaiban is feltételként szerepel a pályázathoz csatolandó, fenntartó
képviselőtestület által elfogadott esélyegyenlőségi helyzetelemzés és
intézkedési terv. Horizontálisan érvényesítendő szempont a közoktatásfejlesztésben az esélyegyenlőség es az egyenlő hozzáférés biztosításának
elve.
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell
fordítani minden infrastrukturális es szakmai fejlesztés támogatása esetén
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű
tanulók

oktatási

helyzetére

a

beruházásban,

fejlesztésben

érintett

településen, annak közoktatási intézményeiben. Kiemelten fontos az
érintett

intézmény,

áttekintésével,

intézmények

illetve

az

oktatásszervezési

intézmények

gyakorlatának

tanulói

összetételének

összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a
diszkriminációmentesség,
hátrányos

helyzetű

szegregációmentesség,

tanulók

oktatási

és

és

a

társadalmi

halmozottan

integrációjának

támogatása.
Alapvető feltételként szükséges szabni a közoktatás-fejlesztési
projektek támogatásához illetve a kiegészítő támogatások odaítéléséhez a
diszkriminációmentesség,
esélyegyenlőtlenség

szegregációmentesség

csökkentése

érdekében

folytatott

és

esélyteremtő
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tevékenység

tervszerű

esélyegyenlőségi

dokumentálását

programok,

intézkedési

települési
tervek

közoktatási

kidolgozásával

és

megvalósításával. Amennyiben a vizsgált esélyegyenlőségi területen az
érintett településen, vagy intézményben hiányosságok vannak (melyek az
esetek többségében az egyenlő bánásmód törvényt sertő gyakorlat
folytatását,

illetve

törvénysértő

állapotok

fenntartásában

való

közreműködést jelentenek), az intézmény, illetve fenntartója megfelelő
korrekciós eljárásokat, beavatkozásokat tervez es azok megvalósítását a
projekt ideje alatt vállalja. Ennek érdekében kell minden településnek
megtervezni es végrehajtani a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervet.
Veszprém

Megye

Jogú

Város

Közoktatási

Esélyegyenlőségi

Intézkedési Tervének alapvető célja, hogy biztosítsa a településen a
szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű
érvényesülését.

Az

esélyegyenlőségének
esélyteremtést,
hátrányos

oktatási
biztosításán

támogató

helyzetű

szolgáltatásokhoz
tál

lépések,

gyermekek

Veszprém

szolgáltatások

hátrányainak

való
célul

hozzáférés
tűzte

ki

az

megvalósítását

az

kompenzálása

és

az

esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
A

konkrét

cél,

hogy

a

veszprémi

oktatási

intézményekben

érvényesüljön a
• szegregációmentesség
• diszkriminációmentesség
•

halmozottan

hátrányos

helyzetű

tanulók

oktatási

és

társadalmi

integrációjának támogatása
• a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása
• az integráció biztosítása.
A veszprémi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai
• Az intézmények közötti szelekciós mechanizmusok megszüntetése
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•

A

halmozottan

hátrányos

helyzetű

tanulók

esélyegyenlőségének

biztosítása
• A sajátos nevelési igényű tanulok esélyegyenlőségének biztosítása
• Az egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása
• A közoktatási intézmények színvonalas működésének biztosítása.
Veszprém
Intézkedési

Megyei

Tervet

Jogú

szakmai

és

Város

Közoktatási

társadalmi

Esélyegyenlőségi

vitájának

érdekében

az

intézményvezetőkből, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a családsegítő
es gyermekjóléti szolgálat, a gyámügy és a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelősök képviselőjéből álló fórum vitatta meg, majd ezt követően került
elfogadásra.
4.1.3. Veszprém MJV Antiszegregációs Terve (2008.)
A város szociális viszonyai és az adatok egyidejű elemzéséből
világossá válik, hogy Veszprémben nincs szegregátum, tehát a szociális
válsághelyzetek fokozott, telepszerű és tömeges jelenléte nem állapítható
meg. Az antiszegregacios terv tehát prevenciós jellegű, és elsősorban
azon

rétegek

helyzetének

javítását

célozza,

amelyek

esetében

a

társadalmi leszakadás és a szociális elszigetelődés lehetősége fennáll.
Célja továbbá, hogy a város funkcióbővítési beruházásainak esetleges
szegregáló hatását időben kiszűrje.
A

város

2007-ben

felülvizsgálta

korábbi

Szociális

Szolgáltatásszervezési Koncepcióját azzal a céllal, hogy átfogó képet
nyújtson a szociális ellátások és a személyes szolgáltatások rendszeréről
és fejlesztési irányairól, nem csak az egyes intézmények szintjén, hanem
átfogó módon a városban felismert szükségleteket és a lehetőségeket
összhangba hozva. A szociális szolgáltatások átfogó rendszerben történő
fejlesztése jelenleg is folyik.

2010.11.23.1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail:
iroda@galnet.eu

38

Gál és Társa Ügyvédi Iroda
Az antiszegregációs szemlélet és tevékenység a város működésének
alapvető jellemzői közé tartozik. Ennek biztosítására a város 2009-ben
átfogó helyzetelemzést készít, átvilágítja, és szükség szerint módosítja az
önkormányzati rendeleteket, valamint az intézmények és szolgáltatások
működésének keretet adó szabályokat. A jövőben valamennyi helyi
rendelkezés és intézkedés megalkotásakor horizontális szempontkent
érvényesíti
feladatok

a

szegregáció

koordinálására

megakadályozásának
a

Polgármesteri

követelményét.

Hivatal

létrehozza

A
az

esélyegyenlőségi es idősügyi referens státuszt.

4.2. A részstratégiák konklúziója
A

részstratégiák

ismertetése

után

az

alábbi

összegző

megállapításokat tehetjük: az egyes szakterületek által megfogalmazott
stratégiák egymással összevetve heterogének: néhány dokumentum igen
részletes, míg néhány inkább csak a fő célkitűzésekre koncentrál, és
vázlatosabb szerkezetű. Elkészítésük időpontja, tervezési időtávjuk és
szerkezetük is eltérő. A szakterületek által meghatározott részstratégiák
az adott területért lelkesen dolgozó szakemberek elképzelései, de nem
mindig

igazodnak

önmagukban

nem

a

költségvetés

elegendőek

az

egészének
éves

realitásaihoz,

költségvetés

így

fejezeteinek

megalkotásához. A részstratégiák elkészülése óta azonban több másik,
átfogó jellegű dokumentum született, melyek egységes szerkezetbe
foglalják össze a város szakterületi célkitűzéseit.
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4.3. Átfogó stratégiai dokumentumok
4.3. 1. Veszprém – Településfejlesztési Koncepció
(2000.)
A településfejlesztési koncepció a város határozattal elfogadott
településfejlesztési
célkitűzések

stratégiájában

figyelembevételével

meghatározott

került

prioritások

kidolgozásra.

Tartalmazza

és
a

szakértői anyagok rövid, tömör összefoglalását, az egyes részkoncepciók
rendszerbe

foglalását,

a

fejlesztési

irányelvek,

feladatok,

területi

vonatkozások kiemelését.
A

koncepció

összeállításához

egyes

témakörökben

kiegészítő

adatgyűjtések történtek, ezek a szakértői anyagokkal együtt a tanulmány
alátámasztó munkarészét képezik, s a Koncepció anyagban mellékletként
szerepelnek. A koncepció feladata, a településfejlesztéssel kapcsolatos
legfőbb önkormányzati elhatározások rendszerbe foglalása, s ezáltal a
település

területének

távlati

felhasználását

meghatározó

településszerkezeti terv megalapozása. A koncepció fentiek alapján
alkalmas:
• az önkormányzat felelősségi körébe utalt, illetve vállalt feladatok,
megfelelő ellátásának segítésére,
•

a

gazdaság,

illetve

a

fejlesztés

egyéb

szereplőivel

történő

együttműködés megalapozására.
A koncepció a folyamatos tervezés és döntések részeként magában
foglalja

a

már

elhatározásokat,

elkészült
illetve

szakmai

alapul

anyagokban

szolgál

a

további

rögzített

legfőbb

szakmai

anyagok

kidolgozásához, együttműködési szerződések megkötéséhez.
A Településfejlesztési koncepció – mely a városfejlesztés főbb
irányvonalait adja meg – szintén erre a hármas prioritásra épül. A benne
foglaltak megvalósítása esetén Veszprém a XXI. században Magyarország
egyik jelentős szellemi bázisává, idegenforgalmi nevezetességévé válhat,
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a fejlődő gazdaság pedig az életkörülmények javulását eredményezheti a
város polgárai számára.
Az önkormányzati gazdálkodás továbbra is erősen függ a központi
költségvetési forrásoktól, azok elosztási módjától. Ez a körülmény sok
bizonytalanságot
gazdálkodás

visz

forrásait

be

a

tervezésbe,

meghatározó

mivel

az

önkormányzati

parlamenti

és

kormányszintű

tevékenység évről évre módosul, meglehetősen nagy kilengésekkel.
Az MTA RKK NYUTI által készített és jóváhagyott, Veszprém városra
és a KSH körzet fejlesztésére vonatkozó átfogó stratégiai terv prioritásai,
az újabb elemzések alapján javasolt kiegészítéssel képezik a város
fejlesztési koncepciójának kialakítását.
A koncepció által megnevezett prioritások:
• Helyi gazdaság innovációs- és versenyképességének erősítése
•Idegenforgalom

fejlesztése,

konferencia-turizmus

feltételeinek

megteremtése
• Egészséges környezet, városi közösségi szolgáltatások biztosítása
• Lakóterületi választék bővítése (minőség és rehabilitáció)
• Egyetem fejlesztése
• Varos és környéke partner kapcsolatainak erősítése.
A fentieket összegezve a városfejlesztési koncepció lényegét a
következőképpen lehetne összefoglalni: tudásra és együttműködésre
alapozott városfejlesztés, mely a környezeti és szellemi-kulturális értékek
megőrzésére épül és új értékteremtő folyamatok elindítására irányul.
A

városfejlesztés

gazdasági

közgazdasági

növekedésének,

a

koncepciójának

polgárok

és

a

célja:

gazdasági

a

város

szervezetek

jövedelem-, illetve vagyonteremtő képességének hosszabb távra szóló
megalapozása, a varos adóerő potenciáljának növelése, tőkefelhalmozó
képességének erősítése. A koncepcionális cél a belső források föltárásával,
aktivizálásával és külső fejlesztési források bevonásával érhető el.
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A

városfejlesztési

célok

megvalósítása

érdekében

szükséges

teendőket ennek megfelelően a koncepció két kiemelt témakör köré
csoportosítja:
1. nyitott gazdaság, a város tőkefogadó és tőkeképző képességének
növelése
2. kvalifikált munkaerő megőrzése, vonzása.
4.3.2. Veszprém MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája
(2008.)
A stratégia elkészítésébe bevont tanácsadók a feladat elvégzése
céljából feldolgozták Veszprém Megyei Jogú Város, a veszprémi kistérség,
Veszprém
vonatkozó

megye

és

felméréseit,

a

Közép-Dunántúli

Régió

dokumentumait,

terveit,

korábban

elkészült,

stratégiáit.

Ezen

túlmenően személyes interjúkat bonyolítottak a Város meghatározó
politikai, gazdasági és nonprofit vezetőivel és kulcsszereplőivel.
A Stratégia kidolgozását az Önkormányzat Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága illetve egy építészekből, civilekből és a
Polgármesteri Hivatal kiválasztott munkatársaiból álló ún. Stratégia Alkotó
Munkacsoport támogatta. A két testület kijelölte a fejlesztési irányokat
illetve a Tanácsadók által megfogalmazott javaslatokat véleményezte. A
stratégiaalkotás folyamán lakossági személyes és webes kérdőíves,
valamint nagyvállalati telefonos megkérdezésre is sort került, ezeknek a
felmérésnek a feldolgozott adatai szintén bekerültek az IVS-be. A
dokumentum kistérségi, vállalkozói, befektetői és lakossági egyeztetésen
is bemutatatásra került, és a visszajelzéseket Tanácsadók figyelembe
vették az IVS készítése során.
A dokumentum a következőképpen épül fel:
Az IVS kezdeti, helyzetelemző része (III. fejezet) tartalmazza, hogy a
Város egészének illetve az egyes IVS szerinti városrészeinek milyen
társadalmi,

gazdasági,

környezeti

jellemzői

vannak,

illetve

milyen
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közszolgáltatási funkciókat látnak el, valamint itt került bemutatásra
Veszprém szerepköre a kistérségi, megyei, regionális, országos és
nemzetközi szinten is. Erre az elemzésre alapozva került meghatározásra
Veszprém

átfogó,

tematikus

és

városrészi

céljai,

illetve

azoknak

egymáshoz valamint más települési dokumentumokhoz való illeszkedését
(IV. fejezet).
Az V. fejezetben a városrészi célokra alapozva határolja le az IVS
azokat a fejlesztési zónákat (akcióterületeket), amelyeken a Város az
elkövetkezendő 6 évben fejlesztéseket akar indítani vagy ilyeneket
indukálni

a

magánszféra

oldalán.

A

fejlesztési

elképzelések

rövid

bemutatása és priorizálása része még ennek a fejezetnek.
A VI. fejezetben került kifejtésre, ebben a formában először, a Város
ingatlangazdálkodási

terve,

amely

az

egyes

városrészekre

tagoltan

bemutatja, hogy az Önkormányzat mely ingatlanok vonatkozásában
milyen

fejlesztési,

elidegenítési

esetleg

vásárlási

elképzelésekkel

rendelkezik, és miként kívánja az ingatlangazdálkodási tevékenységét
menedzselni. Ennek a fejezetnek része még a Stratégia megvalósítása
szempontjából szintén fontos nem fejlesztési tevékenységek bemutatása,
és a Városon belüli és a Városon kívüli partnerekkel való együttműködés
felvázolása. Itt kerül bemutatásra az is, hogy a Város milyen szervezeti
keretek között képzeli el a városgazdálkodási tevékenység végrehajtását.
A végrehajtás ellenőrzésének, monitoringjának folyamata, szereplői
és a köztük lévő kapcsolatok külön alfejezetben lettek kifejtve. Az 1.
számú

mellékletbe

került

a

dokumentum

egy

fontos

része

az

Antiszegregációs Terv, ami újszerű módon mutatja be a Város hátrányos
helyzetű lakosainak élet- és lakáskörülményeit, támogatási jellemzőit, és
fogalmaz meg terveket a helyzetük javítására. Ezen túlmenően még
számos melléklet egészíti ki a Stratégia törzsszövegében foglaltakat.
A dokumentum elején található a városra vonatkozó – az általunk
már fentebb, a 3.2.1. alatt javasolt módszer - SWOT elemzés, mely
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feltárja Veszprém városában benne rejlő, és eddig még nem – vagy nem
eléggé hangsúlyozott előnyöket, és hátrányokat.
Az IVS kijelöli Veszprém város hosszú távú céljait, illetve jövőképét:
15-20 év múlva a közép-dunántúli régió megkérdőjelezhetetlen oktatási
innovációs, kulturális és turisztikai központ szerepét tölti be. Oktatási és
innovációs központi szerepe révén, jelentős számú új vállalkozást is
magához tud vonzani (az egy főre jutó SZJA a magas hozzáadott értékű
iparágak és a tercier szektor bővülése révén eléri az országos átlag 155%át). Kulturális vonatkozásban térségi szinten aktív szervező központi
szerepet, megyei viszonylatban meghatározó centrum szerep megőrzését,
régiós szinten is egyre több központi részfunkció elérését vetíthető előre.
Az erre és a természeti környezetre építő turisztikai szerepvállalása ezen
időtáv alatt tovább erősödik (a vendégéjszakák számát tekintve 10 %-kal
meghaladja a régiós átlagot). Veszprém az őt körülvevő kistérség
(agglomeráció) valódi politikai, gazdasági közszolgáltató és kulturális
központjaként üzemel, ahol a legtöbb kistérségi intézmény is működik,
miközben

a

kistérség

(agglomeráció)

az

(ingázó)

munkaerő,

a

mezőgazdasági termények, a közlekedési és logisztikai infrastruktúra,
valamint a turisztikai attrakciók egy jelentős részével járul hozzá a
kistérség fejlődéséhez. Veszprém város és az érintett állami valamint
gazdasági szereplők teljes mértékben hasznosítják a már nem kihasznált
honvédségi területeket, épületeket úgy, hogy azoknak új, közösségi,
rekreációs vagy gazdasági funkciót adnak. A Város biztosítja, hogy a
környezeti veszélyforrások a városban és környezetében megszűnjenek. A
fejlődés hatására a Városba új, fiatal betelepülő családok érkeznek,
aminek következtében a Város lakossága középtávon eléri az 1997-es
szintet, majd azt tartósan meg is haladja.
Összességében egy minőségi fejlődési pályát jelöl ki jövőkép, amely
révén a Város súlya, jelentősége megnő a fajlagos mutatóinak javulása
révén, de ez nem jár együtt a város lakosainak és gazdasági szereplőinek
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jelentős

felduzzasztásával,

és

ezáltal

nem

veszti

el

más

megyeszékhelyekhez képest intimebb, élhetőbb városi karakterét, sőt azt
tovább erősíti.
A

város

megfogalmazta

felállított
a

egy

célkitűzéseit.

háromszintű
Az

átfogó

cél

rendszert,

amelyben

fogalmazza

meg

a

jövőképben szereplő állapotot a célrendszer szintjén. A tematikus célok az
átfogó cél eléréséhez szükséges legfontosabb részterületeken jelölnek ki
prioritásokat. A városrészi célok a tematikus célokkal összhangban
fogalmaznak

meg

kézzelfogható,

operatív

célkitűzéseket

városrészi

szinteken.
Az
rendszer

IVS

megvalósulásának

létrehozásával

kell

nyomon

megalapozni.

követését
Ennek

a

egy

monitoring

rendszernek

a

működtetéséért a Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Társaság felel.
A Társaság saját illetve adott esetben külső erőforrások bevonásával
gondoskodik a rá bízott monitoring feladatok végrehajtásáról. A Társaság
feladata az integrált városfejlesztési stratégiát érintő folyamatok figyelése,
az ehhez kapcsolódó külső és a Polgármesteri Hivatalon belül keletkező
adatok gyűjtése, elemzése. Tevékenysége során szorosan együttműködik
az Városépítészeti Irodával illetve a Városfejlesztési Irodával, a Pénzügyi
Irodával és a főépítésszel. Ezen kívül az egyes akcióterületi tervek
végrehajtásával megbízott projekt menedzsment szervezettel és a bevont
partnerekkel is szorosan kooperál, hiszen az egyes konkrét fejlesztések
monitoring indikátorai náluk keletkeznek.
4.3.3. Veszprém- MJV Gazdasági Programja (2007-2010)
Veszprém

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

összhangban

a

költségvetési lehetőségekkel - a Veszprémi Kistérségi Területfejlesztési
Koncepció célkitűzéseihez illeszkedve - a társadalmi, környezeti, és
gazdasági adottságok figyelembevételével alkotta meg a 2007-2010-es
időszakra vonatkozó Gazdasági programját.
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A város gazdálkodását nagymértékben befolyásolja a kötelező
feladatellátáshoz nyújtott állami támogatás drasztikus csökkenése. A szűk
gazdasági mozgástérből való kitörési lehetőségnek az európai uniós
források fejlesztésekbe történő bevonása az egyik lehetőség, melyhez
minden

eddiginél

intenzívebb

pályázat-előkészítő

és

pályázatíró

tevékenységre van szükség a Polgármesteri Hivatal és az érintett
önkormányzati cégek és intézmények összehangolt munkája révén.
Veszprém társadalmi adottságait megyeszékhely státusa, az egyre
erősödő gazdasági szféra, a Pannon Egyetem jelenléte, és a történelmi
egyházakkal való együttműködés határozzák meg. Az Önkormányzat
szorosabb kapcsolatot kíván kialakítani Veszprém város polgáraival, és
mindazokkal a személyekkel és társaságokkal, akik a város fejlődését elő
kívánják mozdítani.
A program célul tűzi ki, hogy Veszprém a Bakony-Balaton térség
központja legyen gazdasági, közlekedési, kulturális, turisztikai oktatási és
igazgatási értelemben, ahol minden generáció jól érzi magát, és amely
vonzó a betelepülni vágyó vállalkozások és polgárok számára egyaránt.
Ehhez adott a jó környezetminőség, és a közszolgáltatások széles
kínálata, a megközelíthetőségen azonban javítani kell: Veszprém és
térsége jövője szempontjából kiemelt jelentősége van annak, hogy a 8-as
főút fejlesztése folytatódjon, a repülőtér megkezdje működését, és a
vasúti közlekedés is fejlődjön, ne leépüljön. A népesség megtartása,
növelése érdekében szükséges új munkahelyek teremtése a fejlesztési
programok és a helyi vállalkozások támogatása révén, valamint a
közszolgáltatások

színvonalának

megőrzése,

egyes

területeken

fejlesztése.
Ennek érdekében a Gazdasági programban az alábbi prioritások kerültek
megfogalmazásra:
-

innovációs gazdaságfejlesztés

-

közlekedésfejlesztés
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-

a város környezetminőségének fejlesztése

-

kulturális turizmusfejlesztés

-

önkormányzati intézmények működési költségeinek racionalizációja
Az önkormányzat munkájában fontos elem az összefogás és a

párbeszéd: a partnerekkel közösen megteremthető a tudományos és a
gazdasági szféra együttműködéséhez szükséges legoptimálisabb feltételrendszer, az együttműködésből pedig életképes, fenntartható projektek
nőhetnek ki. Az elindult folyamatokhoz a város önkormányzata a
technológiák eléréséhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztésével
tud

a

leghatékonyabban

beruházásokkal,
szükséges

melyek

hozzájárulni,

megteremtik

alapinfrastruktúrát,

és

a

illetve

a

telephelyek

fejlesztjük

az

barnamezős
kialakításához
ipar

további

megtelepedéséhez szükséges övezetek szolgáltatásait és a közlekedés, a
mobilizáció feltételeit.
A versenyképességi pólus koncepció és stratégia a városfejlesztés
markáns gazdasági dimenziója: a gazdasági versenyt felismerve olyan
hálózatos koncepciót ajánl a vidéki nagyvárosok számára, ahol az
egyetemi

tudásközpontokra

adottságokra

épülő

és

kapacitások

a

gazdasági

egyedibb

és

specifikumokra

piacképesebb

és

termelő

tevékenységet tudnak megvalósítani.
4.4. Az átfogó stratégiai dokumentumok összefoglalása
A bemutatott átfogó stratégiai dokumentumokat mindenképpen
pozitívan

tudjuk

szerkezetben

értékelni,

abból

tartalmazzák

a

a

szempontból,

szakterületi

hogy

egységes

célkitűzéseket.

A

dokumentumokat áttanulmányozva a Hivatal dolgozói szakterületenként
egymás mellett láthatják a város és a Hivatal előtt álló jövőbeli
feladatokat. Azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezek elkészítése
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nem választás kérdése, hanem jogszabályi kötelezettség, másrészt pedig
az európai uniós források elnyeréséhez is szükséges.
Az éves költségvetéssel való összekapcsolódás azonban az egységes
szerkezetű stratégiai dokumentumokkal sem automatikus. Ennek egyik
oka, hogy a stratégiai dokumentumok tervezésekor nem az éves
költségvetés sorainak való racionális és reális megfeleltetés volt az
elsődleges.
4.5. Stratégia és éves költségvetés metszéspontjai
Először is, fontos, hogy az önkormányzat megfogalmazza hosszú
távú elképzeléseit a megfelelő mélységű társadalmi beágyazódási szintek
bekapcsolásával. Ez egyszeri feladat, melyet természetesen évről-évre
újra kell gondolni.
Ha összekapcsoljuk a stratégiát a költségvetés tervezéssel, az éves
tervezés folyamata továbbra is a törvényben rögzített módon kerül
végrehajtásra:

koncepció,

intézményi,

szakfeladat

tervezés,

elemi

költségvetések készítése, egyeztetések, és végül a testületi elfogadás.
Fontos azonban, hogy minden éves tervezési folyamat elindításánál
át kell gondolni a stratégiai célokat, és ezt szem előtt tartva kezdjünk az
adott tevékenység megtervezéséhez. A hosszú távú időhorizonton eloszló
feladatok több évre szóló végrehajtását és finanszírozási igényüket
folyamatosan aktualizálni kell. A koncepció benyújtásával egy időben
érdemes a Közgyűlés elé terjeszteni az aktualizált stratégiai cél javaslatot,
és testületi döntéssel megerősíteni azt.
A koncepció elkészítésekor már figyelembe lehet venni, hogy milyen
biztos bevételi forrásokkal

számolhat az önkormányzat egyrészt a

következő évre, másrészt pedig a hosszabb távú időszakokra, és ezek
levonása utána mennyi mozgástér marad a hosszabb távú stratégiai célok
megvalósítására.
A következő fejezetben egy konkrét stratégiai-tervezési modell, a
Feladatfinanszírozási stratégia bevezetésére teszünk javaslatot.
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5.

A

közoktatási

vizsgálatán

intézmények

keresztül

hatékonyság-

bemutatott

és

erőforrás

feladatarányos

finanszírozás

Önkormányzata

Polgármesteri

(FELFIN) módszere
5.1. Elméleti bevezetés
Veszprém

Megyei

Jogú

Város

Hivatalának vezetőivel való egyeztetések, a személyes interjúk alapján a
hivatal

stratégiai

céljainak

meghatározásakor

kettős,

de

valójában

egymással szorosan összefüggő célrendszert állapítottunk meg.
Egyrészt Veszprémben is általános igényként fogalmazódott meg a konkrét programmal kapcsolatban is - a Hivatal stratégiai céljainak
meghatározásakor

a

költségvetési

döntési

folyamatok

megalapozottságának javítása, a hivatal szakmai munkája minőségének
és a gazdasági feltételek elemzési képességének javítása, a távlati
gondolkodás képességének erősítése, ezáltal pedig az önkormányzat által
nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása. Összefoglalóan tehát
egyértelmű, de általános prioritásként fogalmazódott meg a stratégiai
szemlélet erősítésének igénye.
Másrészt megállapítható, hogy konkrét és elemi igényként jelenik
meg a teljes önkormányzati szférában a költségvetési gazdálkodás
eredményességének
önkormányzatokat
költségvetési

javítása.
sokszor

A

folyamatos,

hatványozottan

megszorítások

közt

szorító

érintő
szükség

a

települési

(államháztartási)
alakul

ki

a

hagyományos, bázis/normatív finanszírozási modelleken és elveken túl új
költségvetés-tervezési technikák kidolgozására.
Általános,

Veszprémben

is

érvényes

tapasztalat,

hogy

a

forráshiányos önkormányzati rendszer egyre inkább rákényszerül, hogy új
költségvetés tervezési és végrehajtási technikákkal, alternatív, de a
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hatályos

jogszabályi

előírásoknak

mindenben

megfelelő

stratégiai

tervezéssel próbálja átalakítani intézményfinanszírozási rendszerét. Azaz
megállapítható, hogy valamennyi stratégiai cél és terv valamilyen módon
kapcsolódik

az

önkormányzatok

gazdálkodási

szükségszerűségeihez.

Szükségképpeni összefüggés és kapcsolat van a célok kijelölése, a tervek
elkészítése és a (gazdasági) tervezés folyamata között. Célunk, hogy a
Veszprémi helyzetértékelést követően egyértelmű javaslatot tehessünk a
stratégiai céloknak megfelelő koncepcionális terv elkészítésére. A konkrét
önkormányzat gyakorlatát megismerve úgy látjuk, hogy mindezt a
pénzügyi-gazdasági tervezési folyamatok átgondolásával, az intézményi
finanszírozási modell átalakításával is szolgáljuk.
Legelőször
programozás

is

és

fontosnak

gazdálkodás

tartjuk
alapvető

néhány,

az

szempontjait

önkormányzati
érintő

kérdés

tisztázását. Azaz vizsgáljuk meg, hogy milyen kérdésekkel szembesül
Veszprém Város önkormányzata, illetve Polgármesteri Hivatala, ha az
önkormányzat és intézményei működésének stratégiai tervezését, illetve
az éves költségvetés készítését, valamint ezek kapcsolatait vizsgálja felül?
Tágabb értelemen, és elvi szinten a költségvetés nem más, mint
felsőkorlátos pénzmennyiség olyan allokálása, amely az elosztó szándéka
szerinti legnagyobb hasznot hozza. Egy adott önkormányzat számára
végső soron ez azt jelenti, hogy:
- hogyan ossza el a különféle ágazatok között a rendelkezésre álló
költségvetést,
- hogyan ossza el az adott ágazat különböző szakágazatai között a
rendelkezésre álló modult, ezen belül
-

hogyan

ossza

el

az

adott

szolgáltatás

rendelkezésére

álló

részköltségvetést az ellátó hálózat egyes egységei között?
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A

vezérelv

az

a

hipotézis,

hogy akármilyen

pénzalap

áll

is

rendelkezésre, azt úgy kell elosztani, hogy az ún. „szükségenyhítés”
összességében maximális legyen. Nyilván az elosztó (döntéshozó) akkor
gondolkozik racionálisan, ha mind makro-, mind mikro szinten igaz, ha
először a legsúlyosabb gondokon enyhít, majd azután áldoz a kevésbé
problematikusabbakra. A véges pénzeszközeivel úgy kell bánnia, hogy
annak utolsó egységét is a legnagyobb eredményességgel hasznosítsa. Ezt
a gondolatmenetet kell szem előtt tartani:
-

egyszerűbb modell- esetet tekintve akkor, ha egy adott szolgáltatás
ellátó egységei között osztja el az erőforrást,

-

bonyolultabb modell esetén, ha adott ágazat különböző alágazatai
között osztja el az erőforrást.
Mindkét elosztási szituációban látni kell, hogy valahonnan egy

„utolsó pénzegység” elvételére kerül sor, azért, hogy máshol ugyanez a
pénzegység az ottani forrásokat megjelölve hasznosuljon, és így ez
funkcionáljon „utolsó egységnyi” pénzforrásként.

Ebben a szituációban

valóban azt a dilemmát kell megoldani, hogy az így átcsoportosítandó
egységnyi pénzforrás
-

kisebb mennyiségű szükséglet-kielégítési eredménytől fossza meg a
vesztes alágazatot, ellátó egységet,

-

mint

amennyi

többlet-hasznot,

azaz

szükséglet-kiegészítési

többletet hoz az átcsoportosított pénzforrásban részesülő ágazatnak,
ellátó egységnek.
Ha tehát a döntéshozó – a költségvetést készítő – ilyen logika
mentén értékeli szakmai alapon minden forintját, akkor forrásállománya
elvileg a maximális hasznot hozza.
A tervezés és a gazdálkodás konkrét folyamatát
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- az adott ágazat szakmai jellemzői,
- a költségvetési szférára vonatkozó általános, valamint
- a helyi önkormányzatokra érvényes különös szabályok határozzák meg.
Lényeges

–

és

ágazat-specifikusan

hangsúlyos

–

kérdés

az

intézmények bevételi- kiadási struktúrájának áttekintése, ezen belül külön
részletezése
- a bevételi oldalon térítési díjak képzése szabályozásának,
- a kiadási oldalon pedig a személyi juttatás és a létszám kérdésköreinek
áttekintése.
Az intézmények működtetése nem más, mint egy olyan optimumszámítás, ahol a célfüggvény a szakmai feladatok lehetőség szerinti
legjobb ellátása, a peremfeltételek és korlátok pedig a rendelkezésre álló
kapacitás.
A fentiek alapján célszerű, ha egy intézmény tisztában van
- visszamenőlegesen a tényadatok alapján,
- előretekintve pedig a tervadatok birtokában
a legfontosabb üzemgazdasági jellemzőkkel, a kapacitás kihasználtsággal.
A zavarokat a finanszírozásban az okozza, ha nincs összhangban a
feladat és annak ellátási követelményrendszere a hozzá kapcsolható
forrásokkal. Ez adódhat egyszerűbb esetben a rossz helyi tervezésből,
hibás központi elosztási rendszerekből, de kezelhetetlenné válhat akkor is,
ha

az

összforrási

lehetőség

és

az

összkiadási

szükséglet

között

nagyságrendi különbségek vannak.
Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy ma Magyarországon az
önkormányzatok

alulfinanszírozottak,

az

intézmények

finanszírozását

biztosítani hivatott normatívákból nem, vagy nem megfelelően tudják
ellátni a törvényben előírt feladataikat sem.
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Mindezek

alapján

tehát

költségvetés-tervezési

világosan

rendszer

látszik,

hogy

Veszprémen

sem

a

jelenlegi

felel

meg

mindenben a kívánt elvárásoknak, ezért nem annak módosítását
javasoljuk, hanem egy teljesen új modell, a feladatfinanszírozási
szemléletű programozás bevezetésére teszünk javaslatot.
A

Veszprém

Város

Önkormányzata

Polgármesteri

Hivatalának

illetékes vezető munkatársaival tartott egyeztetéseken közösen rögzítésre
került,

hogy

az

ÁROP

program

tematikáját,

időbeli

és

pénzügyi

ütemezését, illetve ezen alternatív finanszírozási modell sajátosságait is
figyelembe

véve

költségvetésének

a

legoptimálisabban

tervezésén

az

modellezhető

általános
és

iskolák

mutatható

be

a

feladatfinanszírozás, mint új szemléletű költségvetési technika működése.
A következőkben először általánosan szeretnénk bemutatni az
említett, „FELFIN”- betűszóval rövidített eljárásrend lényegét, majd ezt
követően a veszprémi általános iskolák költségvetési adatain elemezve
kívánjuk szemléltetni ennek gyakorlati alkalmazását.

2010.11.23.1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail:
iroda@galnet.eu

53

Gál és Társa Ügyvédi Iroda
5.2. Feladatfinanszírozási pilot projekt az ÁROP 1.A.2/B
pályázatban
A

feladatfinanszírozás,

mint

hatékony

költségvetési

tervezési

technika a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása
elnevezésű fejlesztési csoport (2. pont a pályázati útmutató szerint) e)
részterületéhez, azaz új költségvetés tervezési és végrehajtási
technikák alkalmazásához kapcsolódik. Mivel a feladatfinanszírozás egy
olyan modell, ami egy szoftverrel támogatott szolgáltatás, eleget tesz a
pályázati felhívás azon elvárásainak, amit úgy fogalmaztak meg, hogy a
következő általános eredmények érhetők el módszer megismerésével:
•

Javul

a

döntési

információáramlás

folyamatok
biztosítja

a

megalapozottsága,
döntési

folyamat

átlátható

szereplőinek

tájékozottságát, a döntésekről a partnerek tájékoztatása gyors és
érthető.

Megvalósul

a

civil

szervezetek

minél

teljesebb

körű

bevonása a döntéshozataltól a megvalósításig.
•

Növekszik a hivatalok szakmai munkájának a minősége korszerű
informatikai folyamattámogatások alkalmazásával.

•

Javul a gazdasági feltételek elemzésének képessége, korszerű
költségvetési technikák támogatják a tervek összeállítását és az
elfogadott költségvetés végrehajtását.

•

Erősödik a távlati gondolkodás képessége, a stratégiai szemlélet
beépül a meghatározó döntési folyamatokba. Nő a prioritások
képzésének megalapozottsága.

•

Javul az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minősége
részint azáltal, hogy jó gazdaként felügyeli az intézményeit, részint
pedig a nyújtott közszolgáltatások minőségét mérő standardizált
technikák alkalmazásával.
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Milyen kérdésekre várnak választ az önkormányzati döntéshozók,
döntés előkészítők, a szolgáltatást igénybevevők és általában az
állampolgárok?
•

Egyértelműen meghatározhatók-e azok a pontok, ahol a ráfordítás a
fenntartó mérlegelésétől

•

függ?

Elkészíthetők-e néhány perc alatt egy intézmény működtetésének
különböző változatai, kimutatva az

egyes

változatok

erőforrásigényét, aktuális költségeit?
•

A

fenntartó

a

finanszírozáson

keresztül

rá

tudja-e

bírni

az

intézményeket az erőforrások (létszám, eszközök, energia stb.)
ésszerű felhasználására?
•

Átfordíthatók-e egyszerűen erőforrásokra és költségekre a fenntartó
által fontosnak tartott és preferált feladatok?

•

Egyes stratégiai döntések előre, több ciklusra történő hatás- és
költségelemzése megvalósítható-e?

•

Adható-e objektív és viszonylag pontos becslés a költségvetés
végösszegére, ha ismerjük az intézmény feladatait, az aktuális
bértáblázatot, valamint a fogyasztói árakat?

•

Választ kaphatunk-e arra a kényes kérdésre, hogy a feladat
ellátásához mennyi munkaerő kell?

•

Ösztönözhető-e

az

intézményvezető

arra,

hogy

kollektíva

szakképzettségben, életkorban a megfelelő összetételű legyen?
A konkrét kérdések mellett nyilván szeretnék tudni, hogy ésszerű-e,
takarékos-e az erőforrás felhasználása. A fenntartó ennél pontosabban
szeretné ismerni a döntése előtt annak tartalmát, ezért további kérdések
megválaszolására
mennyi

az

a

tart

igényt.

minimum,

Mindenképpen

amit

rá

kell

szeretnék

fordítani

egy

tudni,

hogy

intézmény

működtetésére. Felvetődnek a tipikus önkormányzati kérdések: Hol tudok
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beleszólni a működésbe? Mennyibe kerül bizonyos dolgok megváltoztatása
(csoportbontások, gyermek és ifjúságvédelem, könyvtáros, szabadidő
szervező, stb. alkalmazása)? Mekkora humánerőforrás kell az adott
feladat elvégzéséhez? Valószínű, hogy nemcsak a döntéshozókat, hanem
annál tágabb körben is érdekes kérdés, hogy az intézmények által
igényelt, és a benyújtott költségvetések végösszege mennyire objektív,
mennyire professzionális a költségvetés tervezése?
Milyen

hiányosságai

vannak

az

eddig

megszokott

intézményfinanszírozásnak?
Nehezen

követhetők

nyomon

a

feladatváltozások

hatásai;

döntéshozók előtt nem tárja fel kellő mértékben az erőforrás-szerkezetet,
nem

biztosítja

az

azonos

típusú

intézmények

finanszírozása

esélyegyenlőségét; nehezen mutatja ki a helyi jogszabályalkotás hatásait;
nehezen tárja fel az alacsony hatékonyságú folyamatokat, mert alig
tartalmaz a folyamatokhoz jól illeszkedő hatékonysági mutatókat; és
végül, de nem utolsó sorban tovább nyílik a „finanszírozási olló” az évek
elteltével. További negatívum, hogy az intézményi „siker” titka a jó
érdekérvényesítés, ami abból adódik, hogy általában nincs átfogó helyi
finanszírozási

rendszer,

aminek

következménye,

hogy

az

intézményhálózaton belüli az egyik helyen kapacitáshiány lesz, a másikon
pedig kapacitásfelesleg lép fel.
Egy jó finanszírozási rendszer az alábbi alapértékekkel bír:
Rendszerszemléletű, részletesen feltárja a feladatokat, és azokat
össze is rendeli az erőforrással, de úgy, hogy közben biztosítja az
intézményi autonómiát, egzakt hatékonysági mutatókkal és indikátorokkal
dolgozik, informatikai támogatással készül, biztosítja az esélyegyenlőséget
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(intézmények között is!), az összehasonlíthatóságot, az áttekinthetőséget,
elszámoltathatóságot, és visszajelzést biztosít a minőségirányításnak.
A fent vázolt problémák átfogó megoldásával lassan egy évtizede
foglalkozunk

intézményvezetői,

települési

önkormányzati

és

megyei

irányítási szinten is. A probléma sokszínűsége ellenére vannak ismétlődő
és mindenütt előforduló konkrét részletek.
Ilyenek:
•

a jól definiált, koherens adat együttes

•

a szabványos és kontrollált információgyűjtés

•

egységes információfeldolgozás

•

egységes elveken nyugvó közoktatási finanszírozási rendszer

•

értékelő, elemző rendszer.

Ezekből a komponensekből sikerült összeállítani egy feladatokat értékelő
és folyamatirányító rendszert.
Az ilyen rendszertől elvárjuk, hogy:
– tárja fel a közoktatási feladatokat megfelelő részletességgel;
– a törvények, a fenntartói törekvések, hajlandóságok alapján a
feladatokhoz erőforrásokat rendeljen;
–

értelmezni tudja a fenntartó által megkövetelt hatékonyságot; a
megvalósítást

támogassa

oly

módon,

hogy

az

innovációhoz

szolgáltasson paramétereket, vonatkoztatási pontokat;
–

képezhetők

legyenek

az

intézmények,

a

fenntartói

oktatási

rendszerek összehasonlítására alkalmas mutatók;
–

a gyors értékelésre álljon rendelkezésre néhány integrált mutató,
amely mögött azonban ott van a teljes „fedélzeti műszerfal”;

–

a

feladatváltozásnak

vagy

a

törvényi

háttér

változásának

a

költségvetésre gyakorolt hatását azonnal számolni lehessen;
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– a

finanszírozáson

keresztül

alkalmas

legyen

a

közoktatás

folyamatszabályozására;
– támogassa a stratégiai tervezést;
– megbízható adatokat szolgáltasson a minőség biztosításához, a
folyamatok minőségértékeléséhez;
– a pedagógiai célkitűzés és tervezés szerves egységbe kerüljön a
pénzügyi tervezéssel;
– számítógépes

háttér

biztosítsa

a

feladattervezéshez

szükséges

számolásokat;
– a tervezés legyen nullbázisú;
– a

finanszírozás

szempontjából

valósítson

meg

valódi

esélyegyenlőséget;
– a decentralizált irányítási filozófia és a deregulációs környezet a
finanszírozásban is jelenjen meg (intézményi autonómia, hatáskörök
stb.), természetesen az ezzel járó felelősséggel.
A gyakorlat megmutatta, hogy a feladatfinanszírozási rendszer mindezt
teljesíti.
Újdonsága:
–

a bevezetés jelentős innovációs tevékenységet kíván;

–

a helyi tapasztalatok megszerzéséhez idő kell;

–

az alkalmazásához szemléletváltásra van szükség;

–

pontos,

egységes,

kontrollált

adatgyűjtést,

adatszolgáltatást

feltételez.
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5.3. A feladatfinanszírozás rövid ismertetője
A feladatfinanszírozási terv a feladatból kiindulva, a törvényeket figyelembe
véve határozza meg azt a minimális (optimális) költséget, amellyel az
adott feladat elvégezhető. Első lépésként auditálja az intézmény jelenlegi
állapotát.

A

feladatok

számbavétele,

valamint

a

ráfordítások

meghatározása nyolc EXCEL táblázatban történik (oktatási intézményre
vetítve):
1./ Oktatási feladatok, létszámok, óraszámok, bérek.
2./ Iskolai dolgozók létszáma, megoszlása.
3./ Órakedvezmények, pótlékok, szociális és egyéb juttatások.
4./ Energiafelhasználás (gáz, olaj, szén).
5./ A villamos energia felhasználása.
6./ A vízfogyasztás
7./ A szemétszállítás
8./ A működési költségek.
Ezeket a táblázatokat adatgyűjtő táblázatok segítségével az intézmények
töltik ki, amit a szolgáltató a helyszínen az intézményvezetővel és a
kitöltésben részt vevő munkatársaival ellenőriz.
Mindegyik táblázat jellemző felépítése olyan, hogy a feladat nagyságát
figyelembe véve, normák alapján határozza meg a költségeket. A normák
bizonyos

esetekben

a

törvényekből,

más

esetekben

a

szabvány

ajánlásaiból, illetve tapasztalati tényekből nyerhetők.
A feladatfinanszírozási rendszer a feladatfinanszírozási programokon
kívül egyéb segédprogramokat is tartalmaz:
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-

Bérprogramok, (nyilvántart, súlyozott óradíjat számol, stb.)

-

Segédtábla a bérprogramhoz,

-

Segédtáblák a költségvetés tervezéséhez (vizsgadíjak, felmentés,
közlekedési költségtérítés, stb….)

-

OKJ-s program,

-

Elemi

költségvetést

készít

azonnal

a

feladatfinanszírozási

programból,
-

Normatíva számítása,

-

Intézménytípusonkénti összesítés,

-

Települési szintű összesítés, modellezés.

A feladatfinanszírozási rendszer kidolgozott elemei:

-

Közoktatási ágazat:
o Óvoda
o Általános Iskola
o Középiskola, kollégium, OKJ
o Gyógypedagógia
o Művészeti Iskola
o Pedagógiai Szakszolgálat

-

Diák- és felnőtt étkeztetés

-

Szociális ágazat

-

Gyermekvédelmi ágazat

-

Kulturális ágazat

-

Konyhák

A feladatfinanszírozási elvek alkalmazása a fenntartónak a feladatok
szintjén teljes betekintést biztosít az intézményei feladatellátásába és az
egyes feladatokhoz szükséges erőforrás-felhasználásra. Így a fenntartó
felügyeleti jogainak gyakorlásához hatásos támogatást kap. Másfelől
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egyértelműen megjelennek azok a pontok is, ahol a feladatellátáshoz
felhasználható

személyi,

mérlegelésétől,

döntésétől

intézményeknek

tárgyi
függ.

lehetőségük

és
A

lesz

anyagi

erőforrás

paraméterek
középtávú

a

rögzítése
működési

fenntartó
után

az

stratégiát

kidolgozni és aszerint cselekedni. Így az intézmények működésében a
stabilitás

biztosítható,

amely

az

optimális

intézményi

működési

körülmények előfeltétele.
A feladatfinanszírozás egy olyan rugalmas, a mindenkori feladatokhoz
igazodó finanszírozási rendszer, amely a törvényi előírások betartása
mellett a finanszírozáson keresztül oldja meg a nevelési-oktatási rendszer
folyamatszabályozását. A szabályozás a fenntartói hierarchia szinten
történik.
A fenntartó biztosítja és tiszteletben tartja az intézményi autonómiát; az
intézmények belső életének megszervezéséhez, szakmai munkájához,
működéséhez az önrendelkezési jogot. A feladatfinanszírozás a működés
peremfeltételeit rögzíti. A rendszer demokratikus, mert mind a fenntartó,
mind az intézmények a szabályozási paramétereket pontosan ismerik, azt
konszenzussal

állapították

meg.

A

fenntartó

a

partnerek

számára

ellenőrizhető módon minden intézményt a feladatához mérten azonos
mértékben lát el erőforrásokkal. Így biztosítja az intézményei – és ezen
belül az intézményekben levő ellátottak számára – az esélyegyenlőséget.
A fenntartó nem uniformizál, hisz minden intézménynél, annak feladatából
indul ki.
A

feladatok

sokrétűek,

a

feladatfinanszírozási

rendszer

szervesen

illeszkedik az állami normatív támogatás rendszeréhez, és konkréttá teszi
a törvényekben egyértelműen nem szabályozott feltételeket.
Jól láthatjuk a fenti paraméterek következtében az ÁROP 1.A.2/B.
pályázat olyan komponenseinek is megfelel a rendszer, ami egyébként a
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Döntési

mechanizmusok

korszerűsítése

elnevezésű

1-es

számú

alkomponenshez tartozik. Így például eleget tesz az alábbi elvárásoknak
is:
g) az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a
döntési jogosultságok átstrukturálása;
h) az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres
információáramlás
intézményektől

folyamatának
érkező

korszerűsítése,

visszacsatolás

beépítése

illetve
a

az

hivatal

működésébe;
i) a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb
működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása;
A projekt keretében a közoktatási intézményeket, s ezek közül is az
általános iskolákat vizsgáltuk.
Elsősorban a fenntartóknak szeretnénk részletesebb tájékoztatást adni a
finanszírozást érintő törvényi változásokról, a normatíva csökkenéséről.
Rámutatunk azokra a feladatokra, amelyet az önkormányzat a kötelező
feladatain túl önként vállal, kimutatva ezek költségeit. Javaslatot teszünk
az intézmény(ek) hatékonyabb működtetésére, bemutatjuk az általunk
kidolgozott, már 10-12 éve jól működő feladatfinanszírozási rendszert,
amelyet már több száz intézmény költségvetésének előkészítésekor
használunk. A projektben érintett intézmények a következők: az Általános
Iskolai Intézmény, valamint a településen az étkeztetési feladatot ellátó
konyha.
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A

feladatfinanszírozás

alkalmazásakor

az

alábbi

jogszabályi

háttérre építünk:
•

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (a
továbbiakban: ÁHT.),

•

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról( Ötv.),

•

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a
továbbiakban: KT.),

•

többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (a
továbbiakban: SZT.),

•

többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról (a továbbiakban: KJT.),

•

többször módosított 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről
(a továbbiakban: MT.),

•

többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (a
továbbiakban: MV.),

•

többször módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: GYVT.),

•

többször módosított

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac

rendjéről (a továbbiakban: TR.),
•

többször módosított 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról (Szoct.),

•

Az aktuális költségvetési törvény (2009. CXXX. Törvény a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről)

•

1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről

•

2008.

évi

CV.

Törvény

a

költségvetési

szervek

jogállásáról

és

gazdálkodásáról
•

többször

módosított

138/1992.(X.

8)

Kormányrendelet

a

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXII. törvény végrehajtásáról a
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közoktatási intézményekben (a továbbiakban: KORM.R.)
•

többször módosított 11/1994.(VI. 8) MKM rendelet a nevelési–oktatási
intézmények működéséről (a továbbiakban: MKM.R.)

•

többször módosított 27/1998.(VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú
művészetoktatás

követelményei

és

tantervi

programjának

bevezetéséről és kiadásáról (a továbbiakban: OKM.R.)
•

16/2009.

(IV.

intézmények

2.)

OKM

rendelet

támogatása

az

alapfokú

igénylésének,

művészetoktatási

döntési

rendszerének,

folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
•

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról

•

20/1997.(II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény végrehajtásáról

•

292/2009.(XII.

19.)

Korm.

rendelet

az

államháztartás

működési

rendjéről
•

30/1996. BM. rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

•

14/1994. MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai
szakszolgálatokról

•

26/1997.

MKM.

rendelet

a

két

tanítási

nyelvű

iskolai

oktatás

irányelvének kiadásáról
•

26/1997. NM. rendelet az iskolai-egészségügyi ellátásról

•

32/1997.

MKM

nevelésének

rendelet

irányelve

a

és

Nemzeti,

a

Nemzeti,

etnikai
etnikai

kisebbség

óvodai

kisebbség

iskolai

oktatásának irányelve kiadásáról
•

28/2000. OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról

•

3/2002.

OM

rendelet

a

közoktatási

minőségbiztosításról

és

minőségfejlesztésről
•

17/2004. OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
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•

23/2004. OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

•

2/2005. OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról

•

18/2006. OM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
támogatásának igénylési rendjéről

•

Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Az elméleti háttér után tekintsük át az auditálandó tevékenységet.
1.) Jogszabályi változások
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező
2006. évi LXXI. törvény az oktató – nevelő intézmények életében jelentős
változásokat hozott, többek között érintette a beosztott pedagógusok
kötelező óraszámát.
A változások 2007. szeptember 1-jén léptek hatályba, így a 2007/2008-as
tanév megtervezésénél, a tantárgyfelosztás elfogadásánál, az óraszámok
kialakításánál és a pedagógusok létszámának megállapításánál a törvényi
előírásoknak
szándék,

megfelelően

miszerint

az

kellett

eljárni.

önkormányzatok

Nyilvánvaló

a

megszorításával

kormányzati
kívánják

a

központi költségvetés hiányát konszolidálni. Ezt leginkább úgy tudják
elérni, hogy a központi finanszírozás mérséklésével az önkormányzatokat
arra szorítják, hogy a személyi jellegű kiadások csökkentését érjék el az
ágazatban. A 2007 szeptemberétől alkalmazott csoportfinanszírozásnak
elnevezett

modell

egy

olyan

képlet

alapján

történik,

ami

a

gyereklétszámot veszi figyelembe. A közoktatási ágazatban a szükséges
változtatások csak szorgalmi időszakon kívül hajthatók végre. Ezért a
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2009/2010. tanév megkezdése előtt végleges és hosszútávra kiható
döntést kell hozni.
A beosztott pedagógusok kötelező óraszáma megemelkedett: a tanítók
kötelező

óraszáma

1

órával,

a

tanároké

(általános

iskolában,

középiskolában, szakiskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben)
2 órával, a gyógypedagógusoké 2 órával, stb. Az óraszámok fent említett
módon való megemelkedése, a központi finanszírozás változása, arra
kényszeríti

a

fenntartókat,

hogy

átgondolják

rendszerüket,

finanszírozási

szokásaikat

és

eddigi
a

finanszírozási

személyi

kiadások

tekintetében megszorításokat alkalmazzanak.
5.4. A normatíva és finanszírozás
A 2007. évi költségvetési tv. 3. számú melléklete alapján megváltozott a
2007/2008.

tanévtől

teljesítménymutató

a

normatív

számítása

a

állami

támogatás

Közoktatási

rendszere.

törvény

3.

A

számú

mellékletében az óvodai csoportokra, az iskolai évfolyamcsoportokra
meghatározott átlaglétszámok, az óvodai nevelési, az iskolai tanítási és
egyéb foglalkozási időkeretek, a pedagógusok heti kötelező óraszáma
figyelembevételével történik.
A 2006/2007. tanévben még tanulólétszám alapján határozták meg a
normatívát,

az

új

rendszer

alapján

a

teljesítménymutató

szerinti

finanszírozással. Felmenő rendszerben 4 év alatt érik el teljesen ezt a
számítási módot. (A 2007/2008. tanévben 1. és 5. évfolyamon, azt követő
tanévben 1-2. és 5-6. évfolyamon, stb.) A teljesítménymutató alapján egy
adott csoportra számolják ki a normatívát, amely mértéke attól függ, hogy
mennyire van feltöltve a csoport, valamint a tanítási együtthatótól, ami
egy, a törvényben megadott szám.
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Nézzünk egy példát:
2006/2007. tanévben egy 1. osztályos tanulóra 204 000 Ft normatívát
adtak,
21 főre: 21* 204 000 = 4 284 000 (Ft) volt az állami támogatás.
2007/2008. tanévben, amennyiben az 1. osztályban 21 tanuló van, akkor
az alábbi képlet szerint határozzák meg a normatívát:
21 főre: 21* 2 550 000*1,2= 3 060 000 (Ft) az állami támogatás.
Jól látható, hogy egyetlen 21 fős csoport esetén 1 224 000 Ft-tal
csökken az állami normatív támogatás.
Említettem, hogy ezzel a számítási modellel a csoport tanulói létszámának
megemelésével növelni lehet az egy csoportra jutó normatívát.
Ha egy osztályban nem 21, hanem 29 tanuló van, akkor
29 főre: 21*2 550 000 *1,2=4 226 000 (Ft) a normatíva, amely
összeg már megközelíti a „régi”, tanulólétszám alapján

biztosított

normatíva 21 fős csoportra jutó összegét.
Az új teljesítménymutató alapján számított normatíváknál az egy 1.
osztályos tanulóra jutó normatíva 145 700 Ft, az eddigi 204 000 Ft
helyett.
Így kiszámítható, hogy 29-30 fős csoportok indítása esetén nem
csökken az egy osztályra jutó állami támogatás.
Ebből jól látható, hogy a normatíva csökkenését úgy tudja a
fenntartó „mérsékelni”, ha a csoportok létszámát megemeli,
vagyis

feladatfinanszírozási

szemlélettel

„megemeli

a

finanszírozási csoportlétszámot”.
A 2010-es esztendő az előzőeken felül még nagyobb megpróbáltatások elé
állítja az önkormányzatokat. Felrúgva az oktatási törvény előírásait,
miszerint a megkezdett tanévben nem lehet jelentős változtatásokat
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tenni,

ennek

ellenére

az

állami

normatív

támogatás

drasztikus

csökkentése figyelmen kívül hagyja a megkezdett tanévet, hiszen 2010.
január 1-tól drasztikusan csökken a normatíva. Általában egy 8-10
ezres település esetén 35-40 millió forinttal. További kb. 5%-kal
emeli a dologi kiadásokat az ÁFA emelkedése, az infláció, valamint a
rehabilitációs hozzájárulás több mint 5-szörösére történő emelése. Ez az
általános iskola dologi kiadását, közel 4 millió forinttal emeli meg
(függetlenül

attól,

hogy

az

intézmény

költségvetésében

kerül

megtervezésre, vagy a Hivatal költségvetésében).
5.5. A feladatfinanszírozás
A közoktatási intézmények kiadásának több mint 80% -a a bér és
járulékok összege. Ezért a vizsgálódás fő iránya ez kell, hogy legyen. A
bértömeget az alkalmazottak létszáma és az átlagos bérszínvonal teszi ki.
A bérnyilvántartás alapján az általános iskolákban a bértábla alapján
meghatározott bérektől néhány esetben
garantált

bérbe

beszámítható

eltérés tapasztalható, hiszen a

illetménykiegészítés

éves

szinten,

járulékaival 6 millió Ft.
A bértömegre való másik jelentős hatást az alkalmazottak létszáma adja.
Vajon az alkalmazottak létszáma és az elvégzendő feladatok nagysága
arányban áll–e? Ennek vizsgálata több oldalról lehetséges. Két jelentős
módszert nézzünk meg!

Az egyik lehetőség:
Vizsgáljuk

meg

munkaidejük

minden

feladattal

dolgozó
fedett-e.

munkakörét,
Valószínűleg

elemezzük,
ilyen

módon

hogy

a

minden

alkalmazott valamilyen feladatot lát el, bérét munka fedi. Más kérdés az,
hogy a feladatellátás milyen hatékony. Általában a humánerőforráshoz
rendelünk (keresünk) feladatot. A fenntartó és az intézmények alku
68
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formájában

határozzák

meg

a

szükséges

létszámot.

költségvetések az így kialakult alku alapján készülnek, és a

Az

elemi

fenntartó

jóváhagyja azokat.

A másik lehetőség:
Számba vesszük az összes ellátandó közoktatási feladatot; világosan
feltűntetve, hogy melyik kötelező, és melyiket vállalja a fenntartó.
Megállapítjuk

természetes

egységekben

a

feladatokhoz

szükséges

erőforrásokat. Ennek egységes elven kell történni.
Világosan kell a törvények (KT, KJT, Munka Törvénykönyv, stb.) által előírt
feladat-ellátási normákat ismerni, és egyértelművé kell tenni a fenntartó
által elvárt, biztosított feladat ellátási naturális mutatókat, normákat.
Ezekből le lehet vezetni a szükséges humánerőforrást, struktúrát. Ennek
ismeretében ki lehet számolni a szükséges bértömeget. A feladat-ellátási
normákat legalább középtávra kell megadni, és helyi döntéssel legalizálni.
A feladatváltozást a rendszernek rugalmasan követnie kell. Az ilyen elvek
szerint szervezett közoktatás – finanszírozás a fenntartó által megkövetelt
hatékonyságot hosszú távon biztosítja. A fenntartó rendszerszinten
szabályozza (ilyen hatékony eszközökkel) a feladatellátás nagyságát,
minőségi paramétereit, és ezzel együtt a költségvetéseket is, az egyedi
alkuk helyett.
Az intézmények belső életébe a fenntartó közvetlenül nem szól bele, de
fenntartói jogait érvényesíti. Biztosítja az intézmények autonómiáját (amit
a törvény egyébként garantál).
Ez a feladatfinanszírozás lényege.
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A feladatfinanszírozási rendszer bevezetése új szemléletet feltételez mind
a fenntartó, mind az intézményvezetők részéről. Ez a szemléletváltás nem
egyszerű, tanulni és szokni kell.

Az egyik legfontosabb eltérés, - és most csak a személyi kiadások és
járulékait emelném ki - hogy az eddig megszokott finanszírozási rendszer
alkalmazásakor

általában

meghatározták

a

csoportokra

számított

óraszámokat, a státuszokat, azok bérét és járulékait. Az így megállapított
személyi kiadásokat biztosította a fenntartó az intézményei számára. Ha
csökkent a feladat pl. a gyerekek száma, akkor több csoport indításával,
vagy több feladat felvállalásával tudta biztosítani a megfelelő óraszámot
az intézmény vezetője a meglévő pedagógusoknak. A fenntartó, amikor
megnézte a tantárgyfelosztást, jól láthatta, hogy minden dolgozó neve
mellett a megfelelő számú óra áll. Nem vizsgálta azonban a csoportok
feltöltöttségét. Egy példán szeretném bemutatni, hogy ez mennyire
fontos: ha pl. 54 tanuló számára az egyik esetben 2 osztályt, míg a
másikban 3 osztályt alakít ki az igazgató. Az állami normatív támogatás
mindkét esetben ugyanannyi, mégis a második esetben a fenntartó
kiadása 1/3-ad résszel megemelkedik. Ez egyetlen évfolyamon éves
szinten kb. 3 millió Ft többletet jelent. Amennyiben mind a nyolc
évfolyamon hasonló a helyzet ez csupán egy intézmény esetén évente kb.
24-28 millió Ft többletkiadást eredményez.
Ezt a csoportfinanszírozási szemléletet váltja fel az állami normatív
támogatás rendszerét is követő feladatfinanszírozási rendszer. A fenntartó
a heti órakeretet határozza meg és ezen belül az intézmény vezetője dönti
el, hogy törvényes kereteken belül hogyan használja fel azt. Így a
fenntartó

nem

szól

bele,

hogy

milyen

szakköröket,

vagy

egyéb

foglalkozásokat szerveznek az intézményben, vagy mely órákat bontják és
melyeket tartják kiscsoportos, vagy esetleg egyéni felkészítés formájában.
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Amennyiben a képviselő-testület következetesen a feladatfinanszírozási
paraméterek mentén biztosítja intézményeinek a forrást és nem tér el
azoktól,

akkor

a

csoportalakítások,

a

választható

foglalkozások,

a

tehetséggondozás (szakkör), és felzárkóztatás (korrepetálás) kialakítása
az intézmény vezetőjének a felelőssége. Amennyiben túllépi a megadott
órakeretet,

azt

számon

lehet

kérni

tőle.

Ha

tapasztalják

az

intézményvezetők, hogy csak abban az esetben tér el a fenntartó a
rendszer paramétereitől, ha objektív körülmények indokolják azt, a felelős
vezetők minden esetben sokkal megfontoltabban döntenek majd.
A két különböző szemléletű megközelítést szembeállítottuk a vizsgálat
során. Ennek eredményeiről a csatolt grafikonok a tendenciákat jól
mutatják. Ezekből a legfontosabbak a következők:
Az összehasonlítást

3 változatban mutatjuk be, ahol az általános

iskolában
I-es. változatban 1-4 évfolyamon: 23 fős,

5-8. évfolyamon: 25 fős,

II.-es változatban 1-4 évfolyamon: 24 fős,

5-8. évfolyamon: 28 fős,

III.-es változatban 1-4 évfolyamon: 26 fős,

5-8. évfolyamon: 30 fős

a finanszírozási csoportlétszám – a KT maximális csoportszámként 26–ot,
illetve 30-at enged meg, ezeket a finanszírozási létszámokat, illetve az így
kapott főbb mutatókat vetettük össze a jelenlegi állapottal.
5.6. Konkrét megállapítások, javaslatok
a.) Általános Iskolák:
Az intézményhálózat általános jellemzője:
Veszprémben az Általános Iskolák finanszírozása nagyon eltérő.

Észrevételeink:
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o Az általános iskolákban az osztályok/csoportok feltöltöttsége nagyon
változatos. Van olyan általános iskola, ahol átlagosan 16 fős
csoportlétszámokkal kellene számolni ahhoz, hogy a jelenlegi heti
óraszámot megkapjuk. Azonban van 1-2 olyan iskola is, ahol a
törvényben meghatározott maximális osztálylétszámmal működnek
az iskolák. A bevezetőben már említettük, hogy a normatíva
csökkenését az önkormányzatok oly módon tudják kompenzálni, ha
a csoportok feltöltöttségén megpróbálnak javítani, azaz minél
jobban

meg

kellene

közelíteni

a

közoktatási

törvény

által

meghatározott maximális osztálylétszámokat.
o

Az

engedélyezett

pedagógus

álláshelyek

az

intézmények

többségében jóval magasabbak a szükségesnél. Ezt igazolja az a
megállapítás is, hogy szinte minden iskolában van betöltetlen
pedagógus álláshely. Az üres álláshelyek finanszírozása szintén
változatos képet mutat. Vannak intézmények, ahol minden üres
álláshelyet finanszíroz a fenntartó 12 hónapra, sőt az adható
juttatásokat, is biztosítja minden engedélyezett álláshelyre. Azonban
ennek a szemléletnek találkozunk a fordítottjával is, miszerint
egyetlen üres álláshelyet sem finanszíroz a fenntartó.
o A

közoktatási

törvény

pontosan

meghatározza

a

kötelezően

biztosítandó pedagógus és a pedagógiai munkát segítők körét. Ebből
a szempontból a város jelentős többletfeladatot vállal fel az
általános iskoláiban. Továbbra is biztosítja a szabadidő-szervező, a
gyermek és ifjúságvédelmi felelős, stb. álláshelyeket.
o

A városban van Egyesített Gyógypedagógiai Intézmény. Ennek
ellenére úgy is alkalmaznak logopédust általános iskolában, hogy a
fenntartó nem kap a feladat ellátására normatívát. Miközben ha
csupán a munkáltatója változna meg a logopédusnak és a feladat
ellátását ugyanúgy abban az iskolában végezné, akkor közel 1 millió
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Ft normatív állami támogatással csökkenne ennek a feladatnak a
kiegészítő önkormányzati támogatása.
o Néhány esetben azt tapasztaltuk, hogy a fenntartó alul tervezi a
dologi kiadásokat. Majd (az intézményvezetők elmondása alapján)
év közben korrigálja azokat. Ezt azért nem tartjuk jó technikának,
mert így nem érez felelősséget az Igazgató az előirányzatok
betartásával kapcsolatban.
o Van olyan intézmény, ahol az iskola igazgató-helyettes még fél
állásban rendszergazda, valamint ugyanez az iskola még a dologi
kiadások terhére évi 800 ezer Ft, megbízási díjat is kifizet
ugyancsak rendszergazdai feladatok ellátására.
o Az is feltűnt számunkra, hogy 26 osztály esetén, miért 39-en
kapnak osztályfőnöki pótlékot?
o Javasoljuk szabályozni az adható pótlékok körét!
o Javasoljuk, hogy a finanszírozás egységes elvek alapján történjen.

A következőkben vizsgáljunk meg néhány fontos mutatót a már
jelzett 3 változatban, illetve összevetve a 2010. évi tervezett
költségvetésekkel:
1. Heti ellátott órák száma:
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A heti ellátott órák száma az általános iskolákban, a különböző változatokban
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I. ábra

A grafikonok jól szemléltetik, hogy az (1) változat (sárga) grafikon által
szemléltetett

23-as,

illetve

25-ös

finanszírozási

létszámmal

meghatározott órakerethez képest is jóval több órát lát el néhány
intézmény ( pl. Dózsa; Báthory; Gyulaffy) közel azon a szinten látja el
faladatát a Botev; a Botev tagintézménye, valamint a Rózsa. A Deák a
heti órakeretet vizsgálva az 1-2-es változat között, azaz 24-26-os átlagos
osztálylétszámmal működik és 2 intézmény esetében a heti órakeretek a
közoktatási törvényben meghatározott maximális osztálylétszámokkal
számított értéken vannak.
Amennyiben a fenntartó kénytelen a jövőben megszorításokat alkalmazni,
akkor

először

az

ellátott

órák

csökkentésének

lehetőségét

kellene

megvizsgálni, ami a túlórák csökkentését jelentené. Így a dolgozók
kevesebb bért kapnak, de senki sem válik munkanélkülivé.
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2. Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma:
Az engedélyezett és a számított pedagógus álláshelyek száma a különböző változatokban
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II. ábra

Jelenleg az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma a 10 általános
iskolában 407 , amelyből 36

álláshely betöltetlen. A betöltetlen

pedagógus álláshelyeket F10-el tervezik általában a vezetők, így ezek
éves költsége közel 100 millió Ft. Már említettük, hogy ezeknek a
betöltetlen

álláshelyeknek

a

finanszírozása

eltérőn

történik.

A

36

álláshelyből 24-et finanszíroz a fenntartó 12 hónapra, minden költségével,
a másik 12-t nem finanszírozza. Azonban ez sem egységes elvek mentén
történik, hiszen vannak intézmények, amelyek költségvetésében minden
üres

álláshelyre

biztosítja

a

teljes

fedezetet,

de

vannak

olyan

intézmények, ahol csak részben, vagy egyáltalán nem. (pl. a Kossuthban
egyetlen álláshelyet sem finanszíroz a 4-ből, a Cholnokyban 2-őt
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finanszíroz a 6-ból, a Báthoryban és a Rózsában 5,5-5,5-ből kb. a felét. A
többi intézményben mindre biztosítja a fedezetet.)
Ebből következik, hogy az üres álláshelyek megvonásával nem 100 millió
Ft takarítható meg, hanem csak kb. 70 millió, a másik közel 30 millió Ft-ot
már elvonták az intézményektől.
Amennyiben a modellezett változatok valamelyikének megvalósítását
tűzné ki a fenntartó a jövőben, javasoljuk a további vizsgálatok
elvégzését, hiszen már említettük, hogy az általános iskolák mind
működésükben, mind finanszírozásukban nagyon-nagy eltérést mutatnak.

3. A

következő

ábra

a

kiadásokat

modellezi

a

különböző

változatok esetén:
Az összes kiadás az általános iskolákban a különböző változatok esetén
( e Ft )

1 696 449

1 700 000

1 587 235

1 600 000

1 521 401

1 500 000
1 351 213
1 400 000

1 300 000

1 200 000

1 100 000

1 000 000
Összesen 2010-ben, terv

Összesen 1. változat ( 23;25)

Összesen szigorított
paraméterekkel (24;28)

Összesen törvényi
minimumon (26;30)

III. ábra
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A

2010-es

költségvetési

évben

az

általános

iskolák

kiadási

előirányzata(konyhák nélkül) 1697 millió forint. Még a legenyhébb
változat esetén is közel 108 millió Ft-tal kevesebbet modelleztünk.
A legszigorúbb változat már jelentős eltérést mutat, hiszen 345 milli
Ft-tal kevesebb, mint a jelenlegi költségvetés. Ez a változat
azonban nem tartalmazza, csak a törvény által kötelezően előírt
pedagógus álláshelyeket, a csoportok létszáma maximális és az adható
juttatást is kivettük.
Ennél

reálisabb

és

általában

országosan

a

jól

finanszírozott

intézmények közé tartoznak azok az általános iskolák, amelyeket a 2es változat szerint finanszíroz a fenntartó. Ebben az esetben kb. 174
millió Ft takarítható meg az általános iskoláknál.
Itt szeretnénk felhívni a fenntartó figyelmét arra, hogy jelenleg is 1
iskoláját a Kossuth L.-t már ezen a szinten finanszírozza a személyi
kiadásokat vizsgálva.

4. Részletezzük

tovább

a

működési

kiadásokat,

nézzük

a

személyi jellegűeket először:
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A személyi+járulék alakulása az általános iskolákban a különböző változatokban összesen
( e Ft )

1 426 637

1 600 000

1 312 797

1 246 962

1 400 000

1 101 022

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0
Összesen 2010-ben, terv

Összesen 1. változat ( 23;25)

Összesen szigorított
paraméterekkel (24;28)

Összesen törvényi minimumon
(26;30)

IV. ábra
Az ábráról jól leolvasható, hogy a személyi jellegű kiadások, amelyek a
járulékokat

már

tartalmazzák

a

különböző

változatokban

csökkenő

tendenciát mutatnak.
Amennyiben

a

„legenyhébb”

változat

alapján

szeretné

finanszírozni

egységesen az intézményeit a fenntartó, akkor is közel 114 millió Ft-ot
takaríthatna meg az önkormányzat.
Ezt az összeget úgy tudná megtakarítani, ha az üres álláshelyek elvonását
követően további 40 pedagógus álláshelyet szüntetne meg, ami egyes
iskolákban a csoportok összevonásával oldható meg, stb.

5. Vizsgáljuk meg a dologi kiadásokat külön:
Az alábbi V. ábra szemlélteti, az iskolák dologi előirányzatát (konyhák
nélkül)

a

különböző

változatokban.

A

dologi

kiadásoknál

nem

különböztetjük meg az 1-es; 2-es változatot mindkét esetben ugyanazzal
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a fajlagos mutatóval számolunk, ami tapasztalatunk szerint megfelelően
biztosítja a fedezetet a működési kiadásokra.
A 3-as változatban még a működés paramétereit is csökkentettük, mert
sajnos arra is van számtalan példa az országban, hogy már csak ezen a
szinten tudják biztosítani a finanszírozást a fenntartók.
Jól látható, hogy az egyéb működési dologi kiadásokat (közüzemi díjakon
és egyéb szerződéseken felül, hiszen ezeket a tényleges adatokat
beépítettük) a Város közel azon a szinten biztosítja az általános
iskoláknak, mint az általunk javasolt értékek az említett két változatban.
Azonban itt is vannak aránytalanságok. Pl. a Kossuth L. Általános Iskola
esetén úgy véljük a tervezés közel 10 millió Ft-tal kevesebb a szükséges
kiadásokhoz képest.
Dologi kiadások összesen a különböző változatokban
( e Ft )

269 812

275 885

275 885

300 000

250 979

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
Összesen 2010-ben, terv

Összesen 1. változat ( 23;25)

Összesen szigorított
paraméterekkel (24;28)

Összesen törvényi
minimumon (26;30)

V. ábra

2010.11.23.1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail:
iroda@galnet.eu

79

Gál és Társa Ügyvédi Iroda
6. Az egyik fontos hatékonysági mutató az egy ekvivalens
tanulóra jutó költség:
Ekvivalens tanulói létszám
Az egy tanulóra vetített mutatóknál maga a képzési szabály jelentős
torzulásokat

okozhat.

Amennyiben

e

mutatót

az

intézmények

összehasonlítására használjuk, igazságtalanul járhatunk el. Ez a tény egy
egyszerű példán jól érzékeltethető.
Tekintsünk két olyan iskolát, ahová ugyanannyi – 400 – tanuló jár, és
hasonló feltételek mellett folyik az oktatás. Az egyikben 30 pedagógus, a
másikban 40 dolgozik. A tanuló/pedagógus (t/p) arány az egyikben
400/30=13,3, míg a másikban 400/40=10. Az eltérés oka az, hogy a
második iskolában napközis foglalkozás is van, amelyen 250 fő vesz részt.
Tehát a több pedagógus több feladatot is lát el. Ezt a t/p aránynál
figyelembe kell venni!
Megtehetjük ezt úgy, hogy a feladathoz igazodó úgynevezett ekvivalens
tanulói létszámot határozunk meg. Ennek megállapítása általában vitás
kérdés.

A

feladatcentrikus

nézetből

adódóan

az

ekvivalens

tanulói

létszámot a következő módon határozhatjuk meg.
Az említett példában a napközis foglalkozás óraszáma legyen 15, a
tanulók délelőtti óraszáma pedig 30. Az óraszámok arányában súlyozzuk a
napközis gyermekek létszámát!
Tekv=(15/30)*250=125
Ez lesz a napközis tanulók ekvivalens létszáma.
Ezzel az iskola ekvivalens tanulói létszáma:
tekv=400+125=525 fő
A t/p arány ezek után:
2010.11.23.1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail:
iroda@galnet.eu

80

Gál és Társa Ügyvédi Iroda
t/p=525/40=13,1
Ugyanígy számolható a tanműhelyi tanulók, a kollégisták, a tanszobai
tanulók stb. ekvivalens létszáma.
A teljes iskolai ekvivalens tanulói létszám ezen ekvivalens tanulói
létszámok összege.
A fenti meggondolásból adódik, hogy az ekvivalens tanulószámmal
képzett fajlagos mutatók, - mint például az egy ekvivalens tanulóra jutó
költség

-

már

alkalmas

a

különböző

feladatot

ellátó

iskolák

összehasonlítására is.

Egy ekvivalens tanulóra jutó összes működési kiadás
(e Ft)

Simonyi3
Simonyi2
Simonyi1
Simonyi 2010
Rózsa 3
Rózsa 2
Rózsa 1
Rózsa 2010
Kossuth 3
Kossuth 2
Kossuth 1
Kossuth 2010
Gyulaffy 3
Gyulaffy 2
Gyulaffy 1
Gyulaffy 2010
Dózsa 3
Dózsa 2
Dózsa 1
Dózsa 2010
Deák 3
Deák 2
Deák 1
Deák 2010
Cholnoky 3
Cholnoky 2
Cholnoky 1
Cholnoky 2010
Botev_tag 3
Botev_tag 2
Botev_tag 1
Botev_tag 2010
Botev 3
Botev 2
Botev 1
Botev 2010
Báthory 3
Báthory 2
Báthory 1
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VI. ábra
Ez a diagram elég sűrűnek tűnik, azonban néhány jellemző dolgot
kiemelnénk, a teljes részletességtől eltekintve.
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A középkék fekvő oszlopok jelölik az egy ekvivalens tanulóra jutó
költséget a 2010-es költségvetés alapján, vagyis a jelenlegi értéken.
Leolvasható a grafikonról, hogy az általános iskolák többségében ( 6-nál:
Deák; Dózsa; Gyulaffy; Cholnoky; Botev; Botev_tag ) az egy ekvivalens
tanulóra jutó költség meghaladja a 400 ezer Ft-ot, kettő iskola esetében (
Báthory; Rózsa) ez az érték 350 ezer-400 ezer Ft között van, a Simonyi
350 e Ft/fő és csupán a Kossuth van 300 ezer Ft/fő alatt.
Ezek nagyon magas értékek! Gondoljuk csak el, hogy átlagosan az egy
tanulóra jutó normatíva kb. 150-230 ezer Ft körül van. Ebben az esetben
az általános iskolák működtetésének több, mint 50%-át az Önkormányzat
saját erőből biztosítja, az állami normatív támogatáson felül.
Említettük a jelentős normatíva csökkenést. Ezek a számok is jól tükrözik
a leírtakat.
Általában a hatékonyan működő általános iskolák esetén

250 ezer Ft

körüli értéken van az egy ekvivalens tanulóra jutó költség.
7. Amennyiben kicsit tovább részletezzük és vizsgáljuk az egy
tanulóra jutó személyi kiadásokat , majd a dologit akkor
megállapítható, hogy átlagosan mindkét érték magas.
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Simonyi3

Egy ekvivalens tanulóra jutó személyi+járulék a különböző változatokban
( e Ft )
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VII. ábra
A Kossuth, a Simonyi és a Báthory egy ekvivalens tanulóra jutó
személyi kiadása járulékokkal 300 ezer Ft/fő alatti, azonban a 350
ezer Ft/fő feletti mutatók nagyon magasak, ezek a Dózsa,
Gyulaffy, Deák, Cholnoky.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Báthory fent említett
fajlagos mutatója még annak ellenére is a legalacsonyabb
értékek között van, hogy a városi uszoda működtetésének a
teljes költsége ezt az intézményt terheli.
Az egy ekvivalens tanulóra jutó személyi kiadások járulékokkal
általában 210-220 ezer Ft/fő azokban az általános iskolákban, ahol jól
fel vannak töltve a csoportok.

A VIII. ábra az egy ekvivalens tanulóra jutó dologi kiadásokat mutatja
be.

Ha

megvizsgáljuk

a

diagramot,

jól

látható,

hogy
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Botev_tagintézményében

a

legkiugróbb

az

érték,

hiszen

meghaladja a 90 ezer Ft/fő-t; ebben az iskolában a nagyon
alacsony tanulói létszámmal indokolható, hiszen a közüzemi díjakat itt
is ki kell fizetni. A megfelelő hatékonysággal működő általános
iskolák esetében ez az érték kb. 40-45 ezer Ft/fő .
Megállapítható, hogy Veszprém általános iskolái közül, egy
kivétellel minden intézmény jóval magasabb értéken van, ezt a
fajlagos mutatót vizsgálva.
Azonban nagyon kiugró a Kossuth Általános Iskola fajlagos
értéke, mert az egy ekvivalens tanulóra jutó kb. 22 ezer Ft/fő
nagyon alacsony, a reális érték felén van .
Ebben az esetben biztosan meg kell majd emelni a dologi
kiadásokat.
Egy ekvivalens tanulóra jutó dologi kiadás
( e Ft )
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VIII. ábra
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8. Most nézzünk meg még egy jellemző hatékonysági mutatót,
az egy pedagógus álláshelyre jutó tanulók számát:
Egy pedagógus álláshelyre jutó tanuló jelenleg

Báthory
14,0
12,0

Simonyi

11

11
Botev

10,0

12

8,0
6,0

Rózsa

Botev_tag

4,0

11

10

2,0
0,0

Kossuth

10

13

9
8
Gyulaffy

Cholnoky

10
Deák

Dózsa

IX. ábra
Az egy pedagógus álláshelyre jutó tanulói létszám is meglehetősen
változatos képet mutat. A Kossuthban a legmagasabb ez az érték, itt 13
tanuló jut egy pedagógus álláshelyre. A Botev követi, ahol 12 a t/p arány.
Három intézményben ( Báthory, Simonyi, Rózsa) 11, szintén három
iskolában( Deák, Cholnoky, Botev-tag) 10 tanuló jut egy pedagógus
álláshelyre és kettő iskolában ( Dózsa, Gyulaffy) ez az érték 10 alatti.
Általában a jó hatékonysággal működő általános iskolákban 14-16 a t/p
arány és a szakirodalmak is azt írják, amit a gyakorlat is igazol, hogy ha
ez az arány 12 alatti érték, az már szinte finanszírozhatatlan.
A fenti értékeket torzítják a betöltetlen pedagógus álláshelyek.
Csak azért mutattuk be, hogy érzékeltessük milyen torz adatok
jönnek ki, ha valóban ilyen pedagógus létszámmal működnének az
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iskolák. Azért indokolt ennek a bemutatása, mert az iskolák
többségében ezeket a pedagógus álláshelyeket finanszírozza a
fenntartó.
A következő X. ábra mutatja a jelenlegi valós helyzetet, miszerint a
ténylegesen betöltött pedagógus álláshelyekkel számoltunk.

Az egy pedagógusra jutó tanuló jelenleg
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X. ábra
Ebben az esetben már egy kicsit jobb a helyzet, hiszen a Kossuth – a
hatékonyság szempontjából – az elvárható értéken van és megközelíti
azt, a Rózsa, a Botev, és a Báthory is. Továbbra is nagyon alacsony a
többi iskolában a t/p. arány.

b.) Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
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Az intézmény nevéből is látható annak összetettsége, ezért nem építettük
be az általános iskolák közé, hiszen a feladatellátásából adódóan torz
képet kaptunk volna a fajlagos mutatók összehasonlításakor.
Vizsgáljunk meg külön néhány mutatót.
Az iskola heti órakerete 877, ebből 856 órát látnak el ténylegesen az
iskolában.
Az általunk számított 1. változat szerinti heti órakeret 755 óra a 23;
25-ös finanszírozási létszámmal. Természetesen figyelembe vettük a Kt.
által előírt 2-es; 3-as szorzószámokat a csoportalakításnál.
A

pedagógus

bértábla

alapján

45,3

pedagógus

álláshelyből

5,5

betöltetlen itt is.
Az üres pedagógus álláshelyekből a felét megfinanszírozza a fenntartó,
ami kb. 7 millió Ft.
Az 1. változat alapján az általunk számított pedagógus álláshelyek
száma 38.
Ez azt jelenti, hogy javasoljuk átgondolni az üres álláshelyek
finanszírozását, illetve elvonását.
Ebben az intézményben még a szabadidő-szervező álláshelyére is biztosít
fedezetet az Önkormányzat, pedig már több éve a közoktatási törvény
nem szerepel a kötelezően biztosítandó álláshelyek között. Ez további
közel 2,5 millió Ft többletfinanszírozást jelent a fenntartónak
Az intézményben az egy ekvivalens tanulóra jutó kiadás 300 ezer Ft
alatt van, ami jónak mondható.
A dologi kiadások fajlagos értékét vizsgálva megállapítható, hogy az is
teljesen megfelel a más hasonló intézmények fajlagos értékének, azaz 48
ezer Ft/ fő.
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5.7.Összegzés:
Az ÁROP pályázat 2.komponenense, a költségvetési gazdálkodás
eredményességének javítása, s azon belül az új költségvetés tervezési és
végrehajtási

technikák

alkalmazása

elnevezésű

intézkedés

arra

ad

lehetőséget, hogy felvillantsa egy, a hagyományostól eltérő, de sokkal
hatékonyabb intézményfinanszírozási modellt.
Kitűzött célunk, hogy egy pilot projekt keretében gyorsjelentés
jelleggel

felhívjuk

a

település

vezetőinek,

a

hivatalban

dolgozó

szakembereknek és a képviselőknek a figyelmét arra, hogy milyen
ésszerűsítési,

hatékonysági,

megtakarítási

lehetőségek

állnak

(még)

rendelkezésükre akkor, ha feladatfinanszírozás módszerével auditálják az
intézményeiket, noha nem az egész intézményhálózatot vettük górcső alá,
hanem csak az általános iskolákat és a Bárczit. (Ezzel arra szeretnénk
utalni, hogy komolyan gondolják végig, hogy egy ilye n új módszertani
megközelítéssel

milyen

további

erőforrások

tárhatók

fel

a

többi

intézménynél is.)
Még tovább lehet jutni a rendszer pontossága terén, ha nem csak
egyszeri

auditálásra

veszik

folyamatszabályozásként

igénybe

minden

a

nagyobb

szolgáltatást,
változás

hanem

esetén

(pl.

beiratkozást követően, vagy jogszabályi módosulás miatt) modellezni
szeretnék a várható költségeket vagy lehetséges megtakarításokat.
A program során a döntések előkészítésében részt vevő hivatali
munkatársaknak, illetve a fenntartó, az önkormányzat képviselőinek
részletesebb
változásokról,

tájékoztatást
a

adtunk

normatíva

a

finanszírozást

csökkenéséről.

érintő

Rámutattunk

törvényi
azokra

a

feladatokra, amelyet az önkormányzat a kötelező feladatain túl önként
vállal, kimutatva ezek költségeit.
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