Jegyzőkönyv 1. számú melléklet

IRÁNYELV
A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL
1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
Az önkormányzat feladatainak ellátását az ország törvényei, különösen az Ötv. szabályozza.
Ezek közül többről köteles gondoskodni [Ötv. 8.§(4)], míg feladatainak másik részét maga
határozza meg a helyi lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően. Ahhoz, hogy
ezeket a feladatokat biztonságosan, valamint a lakossági igényeknek megfelelően saját
döntései alapján teljes körűn tudja ellátni, erőforrásainak felhasználását optimalizálnia kell.
Ezért szükséges stratégiákban gondolkodnia, stratégiai folyamatokat menedzselnie.
Az önkormányzati stratégiai tervezési folyamat célja, hogy a kerület sokrétű, szerteágazó,
rövid és hosszú távú feladatai egymás mellett jelenjenek meg, és a folyamat támogassa az
önkormányzati döntéshozatalt és feladatmenedzselést. A stratégiai folyamatok biztosítani
tudják az erőforrások hatékony felhasználása mellett a legjobb eredmény elérését.
Az irányelv célja, hogy a stratégiai tervezés bekerüljön az önkormányzati döntéshozatali és
feladatmenedzselési mechanizmusba; a stratégiai tervezés egyes elemei, valamint az
önkormányzati, és hivatali működés lépései a helyükre kerüljenek, a végrehajtás folyamata
szabályozott legyen és egymással való kapcsolatuk a szinergiák elérését célozzák.

2. HELYZETÉRTÉKELÉS, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, ADAT-GYŰJTÉS
2.1.

Kerületet érintő stratégiai dokumentumok

A stratégiai dokumentumokat célszerű csoportosítani: a készítés törvényi kötelezettsége
alapján, a dokumentumot készítő önkormányzati felépítésben elfoglalt helye szerint (maga a
Józsefvárosi Önkormányzat vagy megyei, regionális, országos önkormányzat), a stratégiai
folyamatban betöltött szerepük szerint (átfogó, rész), témájuk összetettségét illetően (integrált
vagy ágazati). Jelen irányelv szerint az alábbi stratégiai dokumentumok érintik a kerületi
döntéshozatalt:
1.1.1.

Az önkormányzat számára jogszabály által előírt stratégiai dokumentumok

Átfogó stratégiák
●
●
●

4 éves gazdasági program
településfejlesztési koncepció,
integrált településfejlesztési stratégia (IVS)

Kerületrészt érintő integrált programok
●

akcióterületi tervek (ATT) (MNP II, EUB)
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Ágazati koncepciók, és tervek
●
antiszegregációs terv
●
oktatáspolitikai koncepció
●
szociális szolgáltatás-tervezési koncepció
●
egészségügyi koncepció
●
ifjúságpolitikai koncepció
●
sportkoncepció
●
közművelődési, kulturális koncepció
●
kerületi építési szabályzat
1.1.2.

Az önkormányzat által készített egyéb stratégiai tervek

Kerületrészt érintő integrált programok
●

kerületi településfejlesztési részprogramok
Belvárosa, Orczy-negyed stb.)

(Corvin,

Magdolna,

Európa

Ágazati koncepciók és tervek
●
10 éves költségvetési terv
●
Helyi adópolitika
●
Kerületi hajléktalan ellátási koncepció
●
közterületi és közbiztonsági koncepció
A stratégiai dokumentumok összefoglaló táblázata, legfontosabb jellemzőikkel, felelősökkel,
jogszabályi háttérrel a mellékletben található.
1.1.3.

Kerületre kiterjedő hatókörű stratégiák

A kerület területét és a kerületi döntés hozatalt az alábbi stratégiai dokumentum csoportok
érintik:
●
●
●

Országos koncepciók és stratégiák
Regionális koncepciók és stratégiák
Fővárosi koncepciók, stratégiák, szabályzatok, tervek

3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATA
A stratégia megtervezésének lépései:
●
Helyzetértékelés
●
Célok meghatározása
●
Stratégiák megalkotása, elfogadása
A stratégiai dokumentumok előkészítése helyzetértékeléssel kezdődik. A helyzetértékelés
adatgyűjtésen alapul. Az adatok összegyűjtését célszerűen ágazati bontásban kell elvégezni.
Nagyon fontos, hogy az ismert adatok birtokában az időbeli változások is rögzítésre
kerüljenek. A helyzetértékelés során a meglévő kerületi dokumentumokat (döntések,
rendeletek, akciók, tervek, koncepciók) és a kerületet érintő más önkormányzati,
közigazgatási, szakigazgatási dokumentumokat is össze kell gyűjteni és ki kell értékelni.
Önkormányzati stratégiai célnak tekinthető, hogy gyűjtésre kerüljenek a kerület életét érintő
statisztikai adatok.
A stratégiaalkotás további lépéseiben figyelemmel kell lenni a stratégiai dokumentum
típusára.
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Az önkormányzat teljes működését átfogó stratégiák megalkotása többirányú gondolkodást
igényel. Tartalmát egyrészt az önkormányzat elvi politikai céljai, a lakossági igények
határozzák meg, másrészt a törvényi és ágazati koncepcionális keretek, harmadrészt ezeket a
stratégiákat jelentősen befolyásolják az önkormányzati erőforrások, és a minket körülvevő
világ hatásai.
Az önkormányzati stratégiának a kerület egészét átfogó célokat és stratégiákat kell
tartalmaznia. Feladata, hogy az egyes területek részcéljai, és felhasznált eszközei az
önkormányzati közös célt szolgálják, és annak megvalósulását segítsék elő. Ennek
megfelelően a kerületi célok erős hatással vannak az egyes szakterületi célokra, és ugyanez
igaz fordítva is. A kerületi stratégia biztosítja a hosszú távú célok és a 4 éves programok
együttműködését, illetve a kitűzött célokat és a felhasznált eszközöket folyamatosan vizsgálni
kell abból a szempontból, hogy azok koherensek egymással, illetve a környezet változásaival.
Az átfogó stratégiák felülvizsgálatakor figyelni kell az ágazati elképzelésekre, és az egyes
kerületrészekre készülő programokra is.
Az ágazati koncepcióknak a kerületi átfogó stratégiára és a kerületi szakmapolitikai elvekre
kell épülnie. Ugyanakkor az ágazati tervezéskor figyelembe kell venni az egyes területek
közötti összefüggéseket, vizsgálni kell azt, hogy az egyes ágazati stratégiák illeszkednek-e a
kerületi átfogó koncepcióba, az egyes ágazati koncepcióknak figyelembe kell venniük a többi
szakterületi koncepciót is.
Az átfogó stratégiák valamint a kerületrész programok és ágazati koncepciók elkészítési
módja megegyezik, csak részletezettségük tér el. A kerületrészi programokat és ágazati
koncepciókat sokkal részletesebben kell kidolgozni, ezek helyzetelemzési szakaszában
felhasználhatók a már elvégzésre került átfogó vizsgálatok, de azok további részletezésére van
szükség.
A stratégiai dokumentumok elkészítése során mindig számba kell venni, meg kell tervezni a
végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat.

4. A STRATÉGIÁK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI
4.1.

Programok, projektek

Az Önkormányzat Stratégiai dokumentumaiban megfogalmazott céljainak teljesülése
érdekében koncepciókat, programokat készít. Ezek a koncepciók, programok is a stratégiai
dokumentumok részei. A célok és a programok megvalósulása érdekében önkormányzat
projekteket hoz létre.

4.2.

Gazdasági eszközök

Az Önkormányzat Stratégiai dokumentumaiban megfogalmazott céljainak teljesülése
érdekében gazdasági eszközöket rendel hozzá az egyes stratégiai projektjeihez, és
intézkedéseihez. Az önkormányzatnak saját gazdálkodásának szabályozási eszközeivel –
költségvetési politika, vagyonpolitika – és az országos törvényi keretek között a kerület
területét érintő adópolitikájával teremti elő a stratégai finanszírozási igényeket. Ezt egészíti ki
átvett - nemzetközi, országos, és fővárosi – valamint elnyert pályázati forrásokkal.
1.1.4.

Költségvetési politika

Az önkormányzat minden évben elfogadja költségvetését. A költségvetés tervezésekor a
stratégiai dokumentumokban foglalt hosszú távú céljainak éves előirányzati igényére, és az
intézkedési tervek éves igényeire tekintettel kell lenni, meg kell vizsgálni, hogy az adott évre
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vonatkozóan azok milyen költségvonzattal járnak. A fejlesztési feladatok számba vételekor a
stratégiákat figyelembe vevő 4 éves gazdasági program végrehajtása prioritást élvez. A
költségvetés egyik legfontosabb stratégiai alapelve, hogy a működési bevétel-kiadás
egyensúlyba legyen.
1.1.5.

Vagyonpolitika

Az önkormányzat vagyonpolitikáját úgy alakítja, hogy kerület a stratégiai célkitűzéseit
szolgálja. Az önkormányzat legfontosabb vagyonpolitikai stratégiai alapelve, hogy vagyonát
csak fejlesztési célok érdekében konvertálja.

1.1.6.

Helyi adópolitika

Az önkormányzat saját forrásai tekintetében kulcsfontosságú a helyi adóbevétel, ezért
tekintjük az elkészítendő adópolitikát stratégiai dokumentumnak. A költségvetés tervezésének
egyik pillére az önkormányzati stratégia célokat szolgáló helyi adópolitika. A helyi
adópolitika stratégiai alapelve, hogy a kerület területét illetően a kerületi gazdasági és
társadalmi környezetet a stratégiai célok érdekében mozgósítsa, és ugyanakkor biztosítsa az
önkormányzat számára az arányos bevételt.

1.1.7.

Forráskeresés

A stratégiai célok megvalósítása érdekében más önkormányzati és kormányzati partnerek
szövetségével lehet átvett forrásokhoz jutni. Ennek érdekében az önkormányzatnak meg kell
mindent tennie, hogy projektjeit, programjait megismertesse az önkormányzati és
kormányzati környezettel. Emellett a célok megvalósítása érdekében tudatosan kell keresni a
nyitva álló uniós, kormányzati és fővárosi pályázatokat, és elnyerni támogatásokat
Önkormányzati forráskeresési alapelvnek kell tekinteni, hogy az önkormányzat céljai
eléréséhez keressen pályázatot, és ne a kiírt pályázat vezérelje az önkormányzati pályázati
tevékenységet.

1.1.8.

Hitel

Önkormányzat stratégiai hitelpolitikai célja, hogy az önkormányzat működésre nem, csakis
fejlesztésre vesz fel hitelt. A stratégiai dokumentumok megvalósítási fejezeteiben kell
kidolgozni, hogy az önkormányzat mely rendkívüli cél teljesítése érdekében vesz fel hitelt,
annak a bizonyításával, hogy a feladatot semmilyen más forrásból nem lehet finanszírozni,
továbbá a feladatnak mindenképpen szükséges a stratégiai célok között szerepelnie.

4.3.

Szabályozási eszközök

Az önkormányzat rendeletalkotással segítheti elő stratégiai céljainak teljesülését,
természetesen törvényi és jogszabályi keretek között. A kerületi építésügyi szabályzat, a
közterületek használatára, a parkolás rendjére vonatkozó szabályozási tevékenység alapvetően
befolyásolja a kerület stratégiai fejlesztési lehetőségeit, ezért fontos, hogy ezeket is stratégiai
dokumentumoknak tekintsük. Stratégiai alapelvnek tekinthető, hogy az önkormányzati
szabályalkotás illeszkedjen – a törvényi lehetőségek között – az önkormányzati célokhoz.

4.4.

Szervezési eszközök

Az önkormányzat szervezeti kereteinek (önkormányzat, hivatal, intézmények, gazdasági
társaságok) alakításával (átalakítás, alapítás, átszervezés, kiszervezés, összevonás,
megszüntetés.). az önkormányzat alapvető hatást tud gyakorolni stratégiai céljainak
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teljesülésére. Az önkormányzat azon szervezeteinek alakítása során is, melyek nem vagy nem
csak a stratégiái programok, projektek végrehajtásával foglalkoznak, fontos, hogy figyelembe
vételre kerüljenek a stratégiai célkitűzések. Az önkormányzat stratégiai szervezetalakítási
alapelvének kell tekinteni, hogy a szervezetalakítások során a stratégiákban megfogalmazott
alapelveknek megfelelő szervezeti környezet kerüljön kialakításra.

5. A CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
5.1.

A végrehajtás ellenőrzése

A stratégiai dokumentumokban foglalt célkitűzések megvalósulását, az intézkedési tervek
végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kísérni, ellenőrizni kell. Ha beavatkozásra vagy
módosításra van szükség, esetleg olyan akadály merült fel, amely alapvetően meghatározza a
stratégiai megvalósulását, akkor erről tájékoztatni kell a döntéshozót, illetve módosítani kell a
stratégiai dokumentumot.

5.2.

Hatáselemzés

Az önkormányzati stratégiák szerint elért eredmények jelentős hatással lesznek a kerület
egészére, annak gazdasági – társadalmi – fizikai környezetére. Emellett közvetlen és közvetett
környezetünk is állandóan változik. Ezeknek a hatásokat időről időre fel kell mérni és
elemezni kell, a legfontosabb nagy döntések előtt modellezni kell a várható hatásokat, és
ezeket összevetni. A társadalom változásai nehezen tervezhetők, ezért csak a hatáselemzésből
lehet olyan információkat kinyerni, melyeket fel lehet és fel kell használni céljaink
teljesülésének pontosításához, módosításához. Stratégiai alapelvnek kell tekinteni, hogy a
legfontosabb nagy döntéseknél előre, az egész folyamatot illetően időszakosan hatáselemzést
kell elvégezni.

5.3.

Felülvizsgálat, visszacsatolást

A stratégiai dokumentumokat megalkotásukkor meghatározott vagy a jogszabályban
megszabott időszakonként (pl. a városfejlesztési koncepciót 4 évenként, azaz ciklusonként)
felül kell vizsgálni. Az egyes stratégiai dokumentumok felülvizsgálati kötelezettségét, azaz,
hogy hány évente kell ezt megtenni a melléklet tartalmazza.)
A modern stratégiáknak nyitottnak és kellően flexibilisnek kell lennie, mert környezetünk
állandóan és egyre gyorsabb ütemben változik, a magunk elé kitűzött célok eléréséhez
szükséges eszközöket a változások függvényében folyamatosan módosítani kell, és a
visszajelzéseket állandóan be kell építeni.

6. A STRATÉGIAI MENEDZSMENT SZERVEZETI HÁTTERE
6.1.
1.1.9.

Döntés előkészítés
Stratégiai Tanácsadó Iroda

A Polgármesteri Hivatalban a Stratégiai Tanácsadó Iroda készíti elő a hatáskörébe sorolt
stratégiai dokumentumokkal kapcsolatos előterjesztéséket (a stratégiai dokumentumok
elfogadása, felülvizsgálata, módosítása, szinkronizálása, éves jelentések elkészítése). Az Iroda
alapvető feladata az önkormányzat stratégiaalkotásának koordinációja, az irányelvben
foglaltak végrehajtása. Koordinálja, ellenőrzi, szinkronizálja és véleményezi a Hivatal és
Intézményei hatáskörébe tartozó előterjesztéseket, ideértve a pályázati javaslatokat, és
együttműködési javaslatokat is. Az Iroda feladata a folyamatellenőrzés, az esetleges
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finomítások, korrekciók megtételére történő javaslat megtétele. Az irányelvben foglaltak
szerint kell az Irodának a koncepciók közötti koherenciát biztosítani, ellenőrizni a lépések
megtörténtét, a felhasznált adatbázisok naprakészségét, a résztvevők körét, a dokumentumok
nyilvánosságának biztosítását. Az Iroda feladata, hogy éves intézkedési tervben rögzítse az
abban az évben esedékes felülvizsgálatokat, és ellenőrizze azok megtörténtét. Az Iroda a
stratégiai dokumentumok tárgykörében önállóan is tehet javaslatot.
6.1.2. Szakmai szervezeti egységek
A Polgármesteri Hivatal ezen irányelv mellékletében meghatározott szervezeti egységei a
felelősek a hatáskörükbe rendelt stratégiai dokumentumok és a kapcsolatos előterjesztések
előkészítéséért, az irányelvben meghatározott felülvizsgálat, és esetleges módosítás
határidőben történő végrehajtásáért. A hivatali szervezeti egységeknek törekedniük kell a
szervezetközi információáramlásra, kooperációra és a Stratégiai Tanácsadó Irodával való
együttműködésre.
6.1.3. Stratégiai Tanács
A stratégiai dokumentumokkal kapcsolatos előterjesztéseket a polgármester terjeszti elő a
képviselő-testület számára. A Stratégiai Tanács a polgármester tanácsadó testületeként
megvitatja a polgármester hatáskörébe tartozó stratégiai jellegű döntéseket, illetve
megtárgyalja a polgármesternek megküldött, a kerület stratégiáját érintő megkereséséket,
pályázati javaslatokat, együttműködési felkéréseket, a képviselő-testületnek benyújtott
stratégiai dokumentumokkal kapcsolatos előterjesztéseket. A Tanács működése elősegíti,
hogy az önkormányzat vezetése egységes nézőpontból, egységes elvek mentén kezelje az
önkormányzat stratégiai ügyeit. A Tanács tagjait a polgármester kéri fel.

6.2.

Döntés

A kerület stratégiájáért, a stratégiai döntéshozatalért a képviselő-testület a felelős. Az 1. sz.
mellékletben felsorolt stratégiai dokumentumok elfogadása, felülvizsgálata, módosítása,
szinkronizálása, a képviselő-testület hatásköre. A stratégiai dokumentumok része az
önkormányzat, a hivatal és az önkormányzat intézményei által beadandó pályázatok köre is,
ezek beadásáról is az önkormányzat dönt SZMSZ-ben meghatározott módon.

6.3.

Végrehajtás

A Polgármesteri Hivatal ezen irányelvben meghatározott szervezeti egységei a felelősek a
hatáskörükbe rendelt stratégiák végrehajtásának biztosításáért. A végrehajtás érdekében
minden stratégiai dokumentumnak kell rendelkeznie intézkedési fejezettel, melyben rögzíteni
kell az előkészítés, döntés, végrehajtás, felülvizsgálat lépéseit, felelőseit, határidőit. Rögzíteni
kell benne a célok teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérését, és az eltérések azon
mértékét, ahol az önkormányzatnak be kell avatkoznia, vagy a dokumentumot módosítani
kell.

7. A STRATÉGIAI FOLYAMATOK TÁRSADALMASÍTÁSA
7.1.

A stratégiai folyamatba történő társadalmi bevonás módja, lépései

Az önkormányzat kitűzött céljait csak a kerületben élőkkel és dolgozókkal együtt tudja elérni.
Ezért fontos, hogy a stratégia alkotás és menedzsment folyamatokba a társadalom minél
szélesebb rétegei be legyenek vonva. Lényeges feltétele a stratégiai folyamatok
sikerességének az önkormányzat szervezeti keretei között dolgozók bevonása és
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elkötelezettségük biztosítása is. Ezért stratégiaalkotási alapelvnek kell tekinteni, hogy a
készülő intézkedési terveknek legyen társadalmi bevonási fejezete, amely szabályozza a
lépéseket és konkrét eszközöket (szakértők és laikusok bevonása, lakossági fórumok,
internetes nyilvánosság, az önkormányzati konzultatív testületei (kerekasztalok, tanácsok),
civil szervezetek, egyházak, helyi vállalkozók képviselői). Az itt élők elkötelezettsége az
egyik kulcsa a megvalósult eredmények hosszú távú fenntarthatóságának.

7.2.

A stratégiai dokumentumok nyilvános hozzáférésének biztosítása

A stratégiai dokumentumok elfogadása után gondoskodni kell arról, hogy mind a
végrehajtásban közreműködők, mind az egyéb érintettek, a széles nyilvánosság megismerje
azokat. A fejlesztési tevékenység bemutatása céljából az Önkormányzat honlapján külön rovat
kerül kialakításra.
Az önkormányzat és a Hivatal vezetésének gondoskodnia kell az önkormányzati rendszeren
belüli horizontális és vertikális kommunikáció megfelelő eszközeiről, a Hivatal, a gazdasági
társaságok és az intézmények munkatársainak informáltságáról. Alapvető elvárás, hogy
valamennyi önkormányzati alkalmazott tisztában legyen azzal, milyen stratégiai döntések
születtek, az elkészült dokumentumokat a napi munkavégzés során figyelembe venniük, azok
szellemét és tartalmát pedig kötelesek képviselni.

8. MELLÉKLETEK
stratégiai dokumentumok jegyzéke

7

8

9

10

11

