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BEVEZETŐ  

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program 
keretén belül ÁROP-1.A.5-2013 „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő 
önkormányzatok számára” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kistelek Város Önkormányzat 
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0048 azonosító számon regisztrált. 
 
Magyarországon több mint 3000 önkormányzat működik. Kezdettől tudható volt, hogy 
elengedhetetlen az együttműködés az önkormányzatok között, hogy jobb minőségű és 
olcsóbb közszolgáltatásokat tudjanak biztosítani, hogy az igazgatási feladatellátásuk 
szakszerűbb legyen. A hatékonyabb területfejlesztés, a források eredményes lehívása is 
szükségessé teszi az együttműködést. 
 
Ennek megfelelően tanulmányunk térségi szinten, több önkormányzat tekintetében a 
funkcionális tevékenységek, vagyongazdálkodási, település- és intézményüzemeltetési 
feladatok közös megszervezésének, ellátási modelljének vizsgálatát, az új modell 
megvalósítását mutatja be. Esetünkben azt vizsgáljuk, hogy mennyire költséges jelenleg egy-
egy településen a takarítás, és ezeket a költségeket hogyan tudnánk csökkenteni. 
 
Fontos megvizsgálni, hogy jelen esetben milyen költségek merülnek fel az érintett 
településeken és mekkora megtakarítást jelentene egy esetleges feladat-átszervezés, 
racionalizálás. 
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1. ÖNKORMÁNYZATOK 

1.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több 
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 
feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező 
társulást hoznak létre. 
 
A magyar önkormányzatok széles feladat- és hatáskörrel rendelkeznek. Az 1990-ben létrejött 
helyi önkormányzatok általános felelősséggel biztosítják az alapvető helyi 
közszolgáltatásokat. A decentralizáció magas foka azonban arra is ráirányította a figyelmet, 
hogy az alacsony lélekszámú települések gazdasági teljesítőképessége korlátozott, így ezek 
nem képesek valamennyi közszolgáltatás megfelelő színvonalú, gazdaságilag és szakmailag is 
hatékony biztosítására. 
 
Az önkormányzati szerv feladatkörébe beletartozik minden olyan célkitűzés, amelynek a 
megvalósítására az adott szervnek törekednie kell. 
A feladatkör tehát az önkormányzati szerv rendszeresen ellátandó feladatainak összessége, 
tevékenységének irányát, célkitűzéseit foglalja össze. A feladatkörbe beletartozik minden, 
amiért az adott államigazgatási vagy önkormányzati szervet létrehozták, és minden olyan 
eszköz is, amelyet a feladatainak végrehajtásához használ. 
 
Az önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje a képviselő-testület. Ez korántsem jelenti 
azt, hogy a testület maga oldana meg közvetlenül minden feladatot, gyakorolna valamennyi 
hatáskört, pusztán annyit, hogy a választott testületé a meghatározó szerep, a döntés. 
Kisebb településeken a hatáskörök zömét közvetlenül gyakorolja a testület, de meghatározott 
méret felett ez már lehetetlen és szükségtelen, a széles feladat- és hatásköri rendszerből 
következően megfelelő munkamegosztás szükséges. 
 
Az önkormányzati rendszer megújításának pénzügyeket is érintő legfontosabb súlyponti 
kérdései: 
• az állami és önkormányzati feladatok újraszabályozása; 
• az önkormányzati feladatok differenciáltabb meghatározása; 
• a működőképesség fenntartása, az önkormányzatok pénzügyi–gazdasági helyzetének 

megszilárdítása, 

 új feladatfinanszírozási rendszer kialakítása; 
• az adósságállomány növekedésének megállítása, meglévő kezelése; 
• a törvényességi felügyelet és gazdasági ellenőrzés eszközrendszerének megújítása. 
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A magyar stratégiai tervezésben nem idegen az integrált fejlesztéshez kapcsolódó 
gondolkodásmód, csírái már a 2004-2006-os periódusban is jelen voltak. 
A térségi integráció a 2007-2013-as időszak előkészítésekor – a tervezés megkezdésekor – az 
egyik alapelvnek tekintett megközelítésként szerepelt, a későbbiek során azonban az 
úgynevezett ágazati, vagy tematikus gondolkodási vezérelv és rendezőelv lépett a helyébe. 

1.2. ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁSRÓL 

Az államháztartási rendszer, s ezen belül az önkormányzati alrendszer gazdálkodási és 
finanszírozási gyakorlatát megújító programnak egyidejűleg négy átfogó követelményt kell 
kielégítenie 
 teremtsen összhangot a gazdasági környezetet meghatározó piacgazdasági szemlélet és a 

költségvetési logika szerint szabályozott önkormányzatok működési feltételeiben, illetve 
adjon választ az Ötv. által nem szabályozott gazdálkodási kérdésekre;  

 garantálja az önkormányzatok számára a kötelezően előírt feladatok finanszírozhatóságát, s 
teremtsen kiszámítható feltételeket a helyi közösségek által önként vállalt és saját erőből 
finanszírozott programok megvalósítására;  

 tegye átláthatóvá és kontrollálhatóvá az önkormányzatok működését, s ennek keretében 
mutassa be, hogy mi és mibe kerül, illetve milyen hatékonysággal működik (nemzetközi 
értékrend szerint milyen társadalmi hasznossággal működik);  

 juttassa érvényre, hogy a településfejlesztés egyfelől tipikusan távlati feladat (nem írható 
felül az éves költségvetési törvények ad hoc prioritásai szerint); másfelől csak térségi 
gondolkodással (települések együttműködésével) szolgálhatja a jövő érdekeit. 

 
Az önkormányzatok gazdálkodási tevékenysége kiemelkedően fontos terület, az 
önkormányzat működésének talán legmeghatározóbb eleme. Minden önkormányzat 
kiemelkedő fontosságot tulajdonít a gazdálkodásának, mely a ráfordított időből is kitűnik. A 
jól gazdálkodó önkormányzatok nem csak attól jók, hogy sok az adóbevételük, amit 
veszteség nélkül el lehet osztani, hanem attól is, hogy a meglévő javaikkal jó tulajdonosként 
bánnak a köz javára. 
 
Bevételek 
Az önkormányzatok több forrásból juthatnak bevételeikhez. Fő bevételi forrásaik: 
• a saját bevételek; 

• az átengedett központi adók; 

• a feladatalapú központi támogatások és 

• az egyéb állami támogatások 

E bevételek az önkormányzatok egységes költségvetésének bevételi oldalát alkotják. 
A bevételek többségéről az önkormányzatok szabadon döntenek. 
Ez a pénzügyi szabadság azonban jelentős felelősséggel jár. Az önkormányzatoknak 
feladataik rangsorolásakor elsősorban a kötelező feladatok teljesítéséhez kell gondoskodniuk 
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a pénzügyi fedezetről. Az önként vállalt feladatok teljesíthetőségének az önkormányzatok 
bevételei szabnak határt. 
Az önkormányzatok felelőssége a helyi lakosság irányába is fennáll, hiszen év végén minden 
önkormányzatnak számot kell adnia az éves költségvetés teljesítéséről. 
 
 
Kiadások 
A kiadások az önkormányzati dolgozók bérét a közalkalmazotti, illetve a köztisztviselői 
törvényben szabályozottaknak megfelelően tartalmazza. A kötelező feladatokról is 
gondoskodni kell, ezek, pedig  
─ alapfokú nevelés és oktatás; 
─ egészségügyi és szociális alapellátás; 
─ közvilágítás; 
─ helyi utak fenntartása; 
─ egészséges ivóvízellátás; 
─ temetőfenntartás; 
─ nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; 
─ egyéb feladatok. 

1.3. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 

A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonában lévő dolgokból és a helyi önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását 
szolgálják. 
Az önkormányzati tulajdont mint új jogi kategóriát az 1989. október 23-án hatályba lépett 
Alkotmánymódosítás teremtette meg, de valódi tartalmat az Ötv. megalkotásával kapott. Az 
alapvető cél az volt, hogy minden olyan vagyon az önkormányzatoké legyen, amely a 
lakosság kötelező közszolgáltatásokkal való ellátásának feltételéül szolgál. 
Az önkormányzatok tulajdonának alanyai maguk a települések, pontosabban e közösségek 
választójoggal rendelkező polgárai. A tulajdonosi jogokat pedig vagy közvetlenül, 
népszavazással, vagy a képviselő-testület útján gyakorolják. A lényeg: az önkormányzat 
ugyanolyan tulajdonos, mint a gazdasági élet bármelyik szereplője. 
A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A helyi önkormányzat 
tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező 
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon egy 
része forgalomképtelen, amelynek elidegenítése, megterhelése – éppen abból az okból, mert 
kötelező önkormányzati feladathoz vagy hatáskör gyakorlásához közvetlenül kapcsolódó 
vagyonról van szó – nem lehetséges. 
 
A fentiek figyelembe vételével olyan módszer segítségével kívánjuk az elemzésünket 
elvégezni, mely segítségével teljes képet kaphatunk arról, hogy melyik önkormányzat hogyan 
viszonyul az esetleges változásokhoz, mekkora szüksége van a költségeinek csökkentésére, 
milyen célokat tűz ki maga elé. Minden tényezőt figyelembe kell venni ahhoz, hogy a jó 
döntés előkészítése és igazolása megtörténhessen. 
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2. STAKEHOLDER-ELEMZÉS 

A stakeholder analízis, azaz az érintettek elemzésének alapgondolata abból fakad, hogy 
minden szervezet a működése során számos társadalmi csoporttal kerül kapcsolatba, 
amelyek hatnak a szervezet működésére, illetve olyanokkal, amelyre hat a szervezet 
működése. Ezért amikor egy feladat megoldásával kapcsolatos döntések előtt állunk ezeket a 
hatásokat figyelembe kell venni. 
 
Minden társulatnak vannak érintettjei (stakeholders), azaz olyan csoportok és egyének, akik 
érintettek a szervezet küldetésének elvégzésében. Ha az üzleti szervezetek eredményesek 
akarnak lenni a jelenlegi és a jövőbeni környezetben, akkor a menedzsereknek figyelembe 
kell venniük a stakeholderek létét. 
 
A stakeholder szó jelentése érintett. A stakeholderek azok a személyek vagyis szervezetek 
összessége 

- akik közvetve befolyásolják a projekt megvalósítását, 
- akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében, 
- akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  
- akik részt vesznek a projektben, 
- a projekt végső kedvezményezettjei, stb. 

 
A „stakeholder-menedzsment” kollakáció arra utal, hogy a szervezetnek tudatosan akció-
orientáltan irányítania indokolt az egyes stakeholder csoportokkal való kapcsolatát. Érintett 
minden olyan csoport vagy egyén, aki befolyásolhatja a szervezet célmegvalósítását vagy 
érintve van abban. Ez a meghatározás megkövetel olyan folyamatokat és technikákat, 
amelyek bővítik a szervezet stratégiai menedzsment-képességét. 
Az érintett (stakeholder) menedzsment harminc évvel ezelőtt jelent meg a stratégiai 
menedzsment területén. Edward Freeman (1984) megfogalmazta, hogy a szervezetek akkor 
lesznek sikeresek a jelenben és jövőben, ha figyelembe veszik a környezetükben lévő 
érintetteket, akik befolyásolják a szervezet céljának megvalósítását, vagy érdekeltek a 
befolyásolásban.  
 
Minden olyan személyt vagy szervezetet stakeholdernek kell tekinteni, akik valamilyen 
formában kapcsolatban vannak az adott önkormányzati, polgármesteri hivatali feladattal, 
folyamattal, mint pl. döntéshozók, akik befolyásolják valamilyen módon a célkitűzések valóra 
válását. 
 
A Stakeholderek lehetnek: 

- belső érintettek valamilyen jogviszony keretében a szervezethez tartoznak. Általában 
eltérő érdekekkel rendelkeznek, amelyek különböző törekvésekben nyilvánulnak meg. 
Ezek: képviselő-testület, bizottságai, képviselők, tisztségviselők, köztisztviselők, a 
projekt végső kezdeményezettjei, a közszférában dolgozó érintett végrehajtók, stb. 

- külső érintettek jelentik azt a hozzájárulást vagy éppen korlátot, amely 
feltételrendszer keretei között funkcionál a szervezet. Ezek: választópolgárok, civil 
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szervezetek, más önkormányzatok, állami intézmények, helyi esetleg regionális 
közösségek, a „közvélemény” képviselői, stb. 

 
A stakeholder elemzés fontossága abban rejlik, hogy minden szervezet működése függ 
azoktól a kiválasztott stakeholderektől, akik képesek együtt dolgozni a céljaik érdekében, és 
ami csökkenti vagy megszünteti a veszélyeket, ami a szervezet fő fenntartási törekvéseikre 
vonatkozik. 
 
A stakeholder analízis használatának több módja lehetséges. Bármelyik szemléletet 
alkalmazzuk, három alapvető lépés van a stakeholder analízisben: 

- definiálni a fő érintetteket és az érdekeltségüket 
- megvizsgálni az egyes stakholderek által gyakorolt hatás mértékét, szintjét 
- meghatározni azt, hogyan tudjuk átalakítani a számunkra „nem megfelelő helyen” 

levő stakeholderek velünk kapcsolatos pozícióját, és hogyan lehet a legjobban 
felhasználni őket céljaink eléréséhez. 

 
A stakeholder elemzés előnye, hogy szembe állítja egy helyzet pozitív és negatív erőit, így 
azok összehasonlíthatóvá válnak. 

- világos kép alakul ki arról, hogy kik játszanak szerepet az adott rendeletalkotásban és 
kiket érint; 

-  tisztázhatók és így könnyebben kezelhetők az alkotandó rendelettel szembeni 
ellenállások; 

-  megvilágítja a megvalósítás főbb akadályait. 
 
A stakeholder analízis lépései: 

- érintettek azonosítása 
- információgyűjtés 
- az érintettek céljainak azonosítása 
- az érintettek viselkedésének elemzése 
- cselekvési terv kidolgozása 
- információgyűjtés 
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1. ábra STAKEHOLDER FOLYAMATÁBRA 
 
Ezen lépéseket követve meg kívánjuk vizsgálni a térség önkormányzatait, képet szerzünk 
jelenlegi helyzetükről, tényadatok alapján elvégezzük az elemzést, mekkora költséget jelent 
számukra az intézményeik takarítása, és javaslatot teszünk egy optimálisabb megoldás 
kivitelezésére. 

2.1. ÉRINTETTEK 

Esetünkben a területi sajátosságokat figyelembe véve a környező településeket kívánjuk 
megjelölni érintettként. 
 
A kistérség általános jellemzése  
A Kisteleki kistérség, a Dél-alföldi régióban, Csongrád-megye észak-nyugati részén, 
Budapesttől 136km, Szegedtől és a déli határtól 20 km távolságra fekszik. A kistérség 
közlekedés-földrajzi adottságai igen kedvezőek: itt fut a Budapest-Szeged vasútvonal, az M5 
autópálya, de a kistérség határában hömpölyög méltóságteljesen az olykor medréből kilépő 
Tisza is, melyen rendszeresen közlekedik a komp.  
A kistérség területe 410,2 km2, és a kiterjedt tanyavilágnak köszönhetően a terület 86%-a  
külterület. A kistérség hat településből áll (Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, 
Pusztaszer), egyetlen városi ranggal rendelkező települése a központ, Kistelek.   
 

érintettek 
azonosítása

információ-
gyűjtés

az érintettek 
céljainak 

azonosítása

az érintettek 
viselkedésének 

elemzése

cselekvési terv 
kidolgozása
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2. ábra KISTELEK ÉS TÉRSÉGE TÉRKÉPE 
 

2.1.1. KISTELEK 

Területe: 69,19 km2, lakosok száma: 7138 fő, népsűrűség: 103,43 fő/km2. 
Kisteleken gyógyító erejű termálvízre bukkantak. Az Alföld legalacsonyabb fekvésű területei 
közé tartozik, tengerszint feletti magassága 85-90 m között van. 
Kistelek a kistérség névadó központja, a körülötte lévő településekkel karöltve alkotják a 
Kisteleki kistérséget. 
A településvezetés jövőképe: Fontos, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki szomszédjainkkal 
települési szinten, de tágabb értelemben is, gondolva a környező községekre, melyek lakosai 
szintén számítanak segítségünkre és az alkotó munkában mi is számítunk rájuk. 
Magyarországnak, mint az Európai Unió tagjának fokozottan erősíteni kell a régiókban és 
térségekben való gondolkozásbeli szemléletét. 
Kisteleknek, mint térségközpontnak az elkövetkező időszakban tudatosan fel kell készülnie a 
térségi irányító szerepre, a térségi feladatok koordinálására, hiszen csak erősödni fog az a 
folyamat, amelynek eredményeként a térségben számos, kibontakozni vágyó gazdasági, 
társadalmi, kulturális, környezetvédelmi, non-profit kezdeményezés kel életre, melyek 
intenzív és hosszú távú fejlődés motorjává válhatnak. 
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2.1.2. BAKS 

Területe: 61,92 km2 , lakosok száma: 2018 fő, népsűrűség: 33,83 fő/km2. 
Baks község a Kisteleki kistérség északi részén terül el. Domborzati viszonyait tekintve sík, 
alföldi terület. 
A településvezetés jövőképe: A község önkormányzatának feladata a lakosság változó 
igényeinek minél teljesebb kielégítése, az emberhez méltó környezet és a folyamatos 
megújulás feltételeinek a megteremtése. 

2.1.3. BALÁSTYA 

Területe: 110 km2, lakosok száma: 3481 fő, népsűrűség: 31,38 fő/km2. 
Balástya a kistérség déli részén található. Száraz, vízhiányos terület, jellegzetes síkság. 
A község vezetősége a meglévő településfejlesztési irányvonalak mellett fontosnak tartja a 
kistérségi kapcsolatok elmélyítését, munkahelyek teremtését. 

2.1.4. CSENGELE 

Területe: 60,66 km2, lakosok száma: 2033 fő, népsűrűség: 34,16 fő/km2. 
A község Csongrád megye ÉNY-i csücskében helyezkedik el. Alacsony fekvésű, sík vidék. 
Az önkormányzat legfőbb célja az intézmények működtetése olyan szinten, hogy a 
lakosságnak minden igényét kielégíthesse. 

2.1.5. ÓPUSZTASZER 

Területe: 59,50 km2, lakosok száma: 2292 fő, népsűrűség: 38,30 fő/km2. 
Csongrád megyében, a Kisteleki kistérségben Szegedtől északnyugatra fekszik. A község 
határában a tengerszint feletti magassági adatok 77 és 90 méter között változnak. Mély 
fekvésű terület, meleg, száraz, forró nyarú éghajlati körzethez tartozik. 
A község jövőbeni céljai között szerepel egy barátságos környezet kialakítása, a település 
összetartozás tudatának, kohéziójának fejlesztése. 

2.1.6. PUSZTASZER 

Területe: 48,93 km2 , lakosok száma: 1467 fő, népsűrűség: 30,33 fő/km2. 
Magyarország déli részén az asztallap simaságú Nagy-Alföldön Csongrád megyében található, 
86 méterrel a tengerszintje felett. A szikes puszta híres sokféle védett virágairól, növényeiről, 
de megtalálható a puszta jellegzetes virága, a sóvirág is. 
Pusztaszer község jövőjét a település lakosságmegtartó ereje fogja meghatározni. Ezért a 
munkahelyteremtő beruházások segítése a cél. 
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2.2. INFORMÁCIÓK, ELEMZÉS 

Ahhoz, hogy elemezni tudjuk, hogy mennyire költséges jelenleg egy-egy településen a 
takarítás, szükséges ismernünk feladat ellátásához szükséges személyi jellegű és dologi 
kifizetések nagyságát. 
 
A térségi szintű takarítási tevékenység optimális ellátásához a MATISZ (Magyar Tisztítás- 
technológiai Szövetség) állásfoglalása alapján tervezzük.  
A MATISZ véglegesítette állásfoglalását a magyarországi tisztítás-technológiai iparban 
alkalmazandó tárgyi- és tételnormákról. 
A szövetség megfelelve a szakmai és kormányzati elvárásoknak meghatározta a takarítás 
alapvető normáit, összhangban a takarítási piacnak azzal az igényével, hogy a bértarifa 
mellett legyenek ágazati normák is. Az ISSA és FIGR normagyűjteményében leírt több száz 
norma mind-mind azt a legnagyobb takarított területet adja meg, amit ideális körülmények 
között adott takarítási feladatra vonatkozóan, 1 óra alatt el lehet végezni.  
Az amerikai, német, osztrák és svéd normák összefüggésében kialakított normarendszer 
szorosan kapcsolódik a MATISZ modellhez, melynek lényege, hogy a tételnorma és a 
takarítási óradíj (TOD) szorzata adja a takarítási költséget.  
Kritikus kérdések a normák meghatározásánál: 

- Vajon mi az a reális idő és felhasználandó eszköz- és anyagmennyiség, amivel 
garantálható az elvárt szolgáltatás teljesítése? 

- Össze lehet-e a különböző takarítási szolgáltatásokat összehasonlítani? 

- Mi az a reálisan vállalható teljesítmény, amit még nem-teljesítési kockázat nélkül be 
lehet vállalni? 

- Vajon olyan normákat kell meghatároznunk, amelyeket csak a magasan képzett 
szakmunkások tudnak megvalósítani? 

 

Magyarországon a takarítás 2004. óta államilag elismert szakma. A képzés azonban csak 
2005-ben indult meg, és a takarításban jelenleg dolgozók kevesebb, mint 5%-a képzett 
szakmunkás. 
 
1.Tételnorma: az a legnagyobb terület, amelyet 1 munkaóra alatt, adott takarítási 
technológiával elvégezhető. A MATISZ által elfogadott norma a vizsgált esetben 150m2/óra.  
2. TOD: a takarítási óradíj magában foglalja a bér-és bérjellegű költségeket, a működtetés 
költségeit, és az összes felmerülő költségeket. Általánosan alkalmazható, objektív, bővíthető, 
fejleszthető rendszer alapja. Számításaink alapját szolgáló óraköltség: 929Ft/óra.  
Mivel Pusztaszer Önkormányzata elzárkózott, ezért a továbbiakban velük nem számolunk. 



    

 13

A következő táblázatban a térségi önkormányzatok által közölt adatokat láthatjuk.

Település
Takarítással 
foglalkozók 
létszáma

Napi 
munkaóra

Alapterület 
(m2)

Takarítószerek 
költsége (Ft/év)

Rendelkezésre álló 
eszközök

2 porszívó
1 takarítógép

Balástya 7 54 15 000 2 220 000 1 takarítógép
1 mosógép
4 porszívó
3 porszívó

2 takarítógép
1 medencetakarító

Ópusztaszer 4 28 889 850 000 -
9 porszívó
4 takarítógép
1 mosógép
1 medencetakarító

1 189 826

Összesítő

38 498 8 618 775Összesen:

Települések takarítására vonatkozó adatok

44 288

Baks 6 12 1 622

Csengele 6 38 3 620 1 513 000

Kistelek 21 156 17 367 2 845 949

 
3. ábra A TELEPÜLÉSEK TAKARÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATAI ÖSSZESÍTVE 
 
A települések jelenleg teljes és részmunkaidős munkavállalókat foglalkoztatnak erre a 
munkakör ellátására. Napi 288 ledolgozott óra 36 fő teljes munkaidős foglalkoztatottnak felel 
meg. Általános tapasztalat alapján szakképesítés nélküli dolgozók látják el a takarítási 
feladatokat. Ezek alapján könnyen kiszámíthatjuk, hogy a bérköltség 1 főre 1 hónapban 
128.905 Ft. Akkor 36 fő 1 év alatt 55.686.960 Ft költséget jelent. Az összes költség térségi 
szinten (bérköltség és működési költség együttesen) 62.899.779 Ft. A MATISZ tételnorma 
szerint 1 fő 1 óra alatt 150 m2 –t takarít fel. A térségben 38.498. m2 takarítandó felület van, 
amihez 257 munkaóra szükséges, azaz 31 órával kevesebb mint az általunk feltüntetett 
táblázatban látható. A norma figyelembevételével megállapítható, hogy kevesebb munkaidő 
igénybevételével is ellátható térségi szinten az intézmények takarítása. Ebben az esetben 
felszabadult óraszámból adódóan 4 fő teljes munkaidős dolgozó feladatköre 
átcsoportosítható más területre.  
Térségi szinten az önkormányzatok átlagosan 224 Ft-ot költenek takarítószerre m2-enként. A 
MATISZ által megadott normák szerint az 1m2-re eső takarítószer norma 189 Ft. Ezek alapján 
35 Ft-al többet költünk tisztítószerre, mint a norma. Ebben az esetben 1.347.115 Ft 
megtakarítás érhető el a MATISZ norma használatával.  
Jelenlegi állapotfelmérésünkre a tanulmány végén feltüntetett táblázatokat használtuk. A 
táblázatok alapján elmondható, hogy Kistelek illetve Balástya költ legtöbbet tisztítószer 
vásárlásra méretükből adódóan. Viszont Balástya közel hasonló területet fele annyi 
létszámmal takaríttat, mint Kistelek. 
A települések az adatok bekérésével egyidejűleg tájékoztattak bennünket arról, hogy 
bizonyos intézmények esetében (pl. óvoda, bölcsőde, szociális intézmény) a szakmai 
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dolgozók végzik el a takarítási feladatokat. Véleményünk szerint a szakmai működés 
minőségének javulását eredményezné, ha ezeket a feladatokat takarítók végeznék el, így a 
felszabadult kapacitást a szakmai munkára fordíthatják a dolgozók.  
 

 

4. ábra TELEPÜLÉSEK TAKARÍTÓI LÉTSZÁM ADATAI 
 
A térségben a közintézmények alapterületének arányai igen változóak. Kistelek és Balástya 
területén van a legtöbb közintézmény, ez valószínűleg a települések méretével illetve a 
lakosságszámmal van összefüggésben. Arányaiban nézve térségi szinten az alapterület 
nagysága Kisteleken 45, Balástyán 39, Csengelén 10, Bakson 4, Ópusztaszeren 2%-ot tesz 
ki.  
 

 

5. ábra TELEPÜLÉSEK TAKARÍTOTT ALAPTERÜLET NAGYSÁGA 
 

A következő ábrán látható a takarítószerek költsége éves vonatkozásban.  
 
 
 

6

7

6
21

4

Takarítással foglalkozók létszáma (fő)

Baks

Balástya

Csengele

Kistelek

Ópusztaszer

1 622

15 000

3 620

17 367

889
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Balástya

Csengele

Kistelek

Ópusztaszer
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6. ábra TELEPÜLÉSEK TAKARÍTÓSZER KÖLTSÉGEI ÉVES SZINTEN 
 
Takarítószerre összesen 8.618.775 Ft-ot költenek a települések éves szinten. Ennek 
százalékos összetétele a következő: Kistelek 33%, Balástya 26%, Baks 14%, Csengele 17%, 
Ópusztaszer 8%. A takarítószerek éves költségét településenként összevetettük az 
alapterület nagyságával, és nagyon érdekes dolgot tapasztaltunk.  
 

 

7. ábra TELEPÜLÉSEK TAKARÍTÓSZER KÖLTSÉGEI EGY NÉGYZETMÉTERRE VETÍTVE 
 
A diagramból látható, hogy azon települések, amelyek éves szinten a legkevesebbet költik 
tisztítószerre, mint Baks és Ópusztaszer ott a legnagyobb, míg Balástyán és Kisteleken a 
legkisebb az egy négyzetméterre jutó takarítószer költsége. Az új modell kialakításával ez a 
nagy különbség csökkenthető, azaz a MATISZ norma használatával optimalizálható a 
költségek egy négyzetméterre jutó hányadosa. 
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2.3. AZ ÉRINTETTEK CÉLJAINAK AZONOSÍTÁSA, 
VISELKEDÉSÜK VIZSGÁLATA 

A partnerségi kapcsolatok akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha:  
 a felek közt biztosítva van a kölcsönös, és folyamatos információcsere,  
 ha a közvetlen projekten és önmagukon túlmutatva a döntések előkészítésében 

együttműködnek a térségi szereplőkkel, a gazdasági és a civil szervezetekkel, 
 ha kölcsönös bizalommal, együtt, és egyenrangú félként vesznek részt a tervezésben és a 

végrehajtásban. 

A partnerség elvének sajátos érvényesülését jelenti az önkormányzatok együttműködése, 
valamint a beruházások a köz- és a magánszféra együttműködésében történő megvalósítása.  
A támogatások hatékony és eredményes felhasználása érdekében sokszor szükséges, hogy 
egy célt több szereplő együtt valósítson meg. 
A kiválasztott önkormányzatok megkeresését követően összesítettük az ún. Stakeholder 
elemzési lapokat. Ezek segítségével megállapítható, hogy melyik szereplő mit szeretne elérni 
a közös feladat-ellátási modell felállításával, milyen céljai vannak. Az elemző lapok 
segítségével választ kaptunk arra a kérdésre is, hogy mely önkormányzatok kívánnak részt 
venni a közös feladatellátásban. 
Az elemzés során figyelembe vettük, hogy vannak-e esetleg olyan külső érintettek, akik 
szerepet játszatnak a közös cél megvalósításában. A társadalmi tényezők, a városok lakosai 
szempontjából nincs jelentősége, hogy az intézmények takarítását ki látja el. A vállalkozói 
szféra esetünkben azért nem jelenthet megoldást a feladat-ellátásra, mert a jelenlegi takarító 
személyzet megfelelő, jól ismerik a takarítandó intézményeket, a dolgozók és vezetők bíznak 
bennük, nem kívánnak tőlük megválni a legtöbb esetben. 

2.3.1. CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Kistelek: Kezdeményező önkormányzat. Térségközpontként fontos, hogy tapasztalataival a 
környező településeket segítse, költségeit csökkentse. 
Balástya: Elsődlegesen a magas anyagköltség csökkentése, takarékosabb működés. 
Ópusztaszer: Takarékosabb feladatellátás, ha lehet, kevesebb munkaóra felhasználásával. 
Baks: Hatékonyabb munkavégzés elősegítése, költségcsökkentés, munkaerő jobb 
munkavégzésre ösztönzése, de megtartása. 
Csengele: Mindenképpen akkor szeretne részt venni a közös feladatellátásban, ha az 
kevesebb költséget jelentene. 
Pusztaszer: nem jelölt meg célt, nem kíván részt venni a közös feladatellátásban. 
 
Elmondható, hogy minden településen a legfontosabb, hogy a takarításra fordított költségek 
csökkenjenek. Az anyagköltségek csökkentése a legfontosabb Balástya esetén lenne. Mivel a 
takarítás eszköze sem minden településen a legmegfelelőbb, mindenképpen szükséges lenne 
a személyzet megfelelő eszközökkel való ellátása. Ennek költsége közös beszerzés esetén 
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valószínűsíthetően csökkenthető. Célként jelölte meg több önkormányzat is, hogy szeretné 
elérni, hogy az erőforrásait szeretné jobban kihasználni, kevesebb óraszámban, hatékonyabb 
munkavégzést elérni. Természetesen egyik önkormányzatnak sem az az elsődleges célja, 
hogy a jelenlegi állományt lecserélje, elküldje, inkább az ő munkájukat kívánja mindenki 
segíteni, megkönnyíteni, hatékonyabbá tenni.  
Megállapítható, hogy a kijelölt stakeholderek célja teljes egészében közösek, egy irányba 
mutatóak. Nincsenek a felek között érdekellentétek, kedvezőtlen befolyásoló tényezők, 
melyek hátráltatnák az esetleges közös feladatmegoldás sikerre jutását. 
Meg kell jegyezni, hogy a települések az elmúlt időszakban több területen is sikeresen 
együttműködtek, ami szintén arra utal, hogy a közös feladatellátás jól megvalósítható lehet 
ebben a kistérségben. (Jelen esetben Pusztaszer elzárkózásával.) 
 

 
8. ábra KÖZÖS FELADATELLÁTÁS CÉLJAI 

2.3.2. ÉRINTETTEK VISELKEDÉSÉNEK ELEMZÉSE 

Fontos megvizsgálni azt is, hogy egy-egy stakeholder hogyan áll a kitűzött célhoz. Akkor 
lehet sikeres az együttműködés, ha a résztvevők támogatják a közös feladatellátást, 
fontosnak tartják annak megvalósulását. Figyelembe kell venni azt is, hogy melyik 
résztvevőnek milyen a befolyása. Jelen esetben elmondható, hogy a résztvevők befolyása 
gyakorlatilag teljesen egyforma, mivel egyenrangú településekről van szó. A feladatellátás 
közös ellátását nem befolyásolja, hogy hány önkormányzat vesz benne részt, kevesebb, és 

Közös 
feladatellátás

Költségcsökkentés

Munkaóra 
csökkentés

Gépek cseréje, 
korszerűsítése

Meglévő munkaerő 
megtartása
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több tag esetén is sikeresen megvalósítható lehet az együttműködés. A vizsgálat 
szempontjából azonban fontos azt is kiemelni, hogy a megvalósítást kezdeményező 
önkormányzat Kistelek. Kistelek, mint térségközpont képes ellátni a feladatot, hogy 
összefogja és koordinálja a közös ügyvitelt. Ezért megítélésünk szerint Kistelek 
Önkormányzat a legnagyobb befolyással bíró, legjelentősebb önkormányzat. 
Az érintetteket elhelyezhetjük egy mátrixban a várható viselkedésük alapján. A céljaik 
azonosítása után könnyen meghatározhatjuk a folyamat lefutásának eredményében játszott 
szerepüket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

9. ábra STAKEHOLDER-MÁTRIX 
 
A mátrixot elemezve jól látható, hogy a pusztaszeri önkormányzat kivételével minden partner 
a mátrix azon területén helyezkedik el, akikkel az együttműködés akadály nélkül 
megvalósítható.  
A későbbiek során arra kell majd törekedni, hogy az együttműködés hatékonysága 
megmaradjon. Jó megoldás lehet, hogy a költséghatékonyságról évenként tájékoztatjuk 
Pusztaszert, ezzel motiválva az együttműködéshez való csatlakozásra. 

A kitűzött célhoz való viszonyulás 
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Megállapítható tehát, hogy a településeknek a közös érdeke egy olyan szervezet felállítása, 
mely elsődleges feladata, hogy összefogja az intézmények takarítását, ezt a kötelezően 
ellátandó feladatot szervezett keretek közt lássa el. 

2.4. CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSA 

A kiszervezés leggyakoribb formái 
 Önállóan, vagy részben önállóan működő és/vagy gazdálkodó intézménybe, 
 Gazdasági társaságba, Nonprofit gazdasági társaságba vagy közalapítványba, 
 Önkormányzati társulásba, kistérségi társulásba. 

Az akciótervek a célok elérése érdekében elvégzendő tevékenységek. A Hivataloknak meg 
kell ezeket fogalmazni annak érdekében, hogy a célok elérése biztosított legyen. Ha az 
akciótervek nem kellően alaposak, hiányosak, akkor nem alkalmasak a kivitelezésre, a 
munkatársak nem tudják elvégezni a bennük meghatározott feladatokat, szélsőséges 
esetben egészen más eredményre vezetnek, mint azt az eredeti célkitűzés meghatározta. Az 
akciótervek akkor jók, ha: 

 egyértelműen azonosított bennük a célkitűzés, 
 tartalmazzák a feladatokat, és azok ütemezését, 
 a felelősöket, 
 a határidőket, 
 a szükséges erőforrásokat, 
 az ellenőrzési pontokat, és 
 a feladatok a célok mérhető paramétereinek javulása irányába mutatnak. 

Az akciótervek készítésénél az előkészítő szakaszban célszerű bevonni néhány résztvevőt is. 
Egyrészről tapasztalatuk beépülhet, másrészről mivel részt vettek a tervezésben, személyes 
kötődésük alakul ki és elköteleződhetnek az ügy irányában. 
Az akciótervek következetes végrehajtása, ellenőrzése, problémakezelése legalább olyan 
fontos, mint a tervek létrehozása. Fontos, hogy olyan felelőst jelöljünk ki az adott 
akciótervhez, aki megfelelő formális hatalommal is rendelkezik a kivitelezés során felmerülő 
problémák kezelésére. Ha ez nem biztosítható, akkor a felsővezetői, középvezetői (Jegyző, 
Aljegyző, Főosztályvezető, Osztályvezető) támogatásnak kiemelt szerepe van a megvalósulás 
sikerében. 
A közös szervezet létrehozásának lépései javaslatunk szerint. 
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10. ábra CSELEKVÉSI TERV 
 
Elsődlegesen a települési képviselőtestületeknek szükséges megvitatniuk, hogy a takarítás 
feladatát külső szervezet keretében látják el. Miután megszülettek a támogató döntések egy 
térségi szintű egyeztetés összehívására van szükség (időpont kijelölés, meghívók kiküldése, 
telefonos egyeztetés, helyszín kiválasztás). 
Az egyeztető ülésen a legfontosabb, hogy egy olyan személyt találjanak, aki szakmailag és 
emberileg is alkalmas a térségi szintű feladatellátás koordinálására.  
Ezzel egyidejűleg meg kell határozni azt a szervezeti formát, melynek keretein belül a 
leghatékonyabban végezhető el a feladat ellátása. Ebben nagy segítséget tudnak nyújtani a 
települési jegyzők, hiszen az elmúlt évek során számos feladat került kiszervezésre, ezért a 
kiválasztáshoz szükséges tapasztalatok birtokában vannak. A megalakulás jogi előkészületei 
is a jegyzők hatáskörébe tartozhatnak. Az ő szaktudásuk segíti a képviselőtestületeket a 
helyes döntés meghozatalában.  
Nem szabad azonban megfeledkezni a pénzügyi háttér kialakításáról sem. Egy-egy szervezeti 
forma felállításának lehetnek járulékos költségei, ennek mérlegelésében mindenképpen 
szükséges a gazdasági vezetőkkel történő egyeztetés.  
Miután a szervezet jogilag megalakult, meg kell szervezni a tényleges működését is. Jelen 
szervezet működésében az alábbi tényezők játszanak szerepet: 

- humán erőforrás 
- dologi kiadások  
- infrastruktúra 
- logisztika 
- információ 

•Érintett Képviselő-testüleket elé kell terjeszteni a javaslatot (települési 
szinten) 

•Az előterjesztés megvitatása, elfogadása (települési szinten)

•Közös egyeztetés összehívása (térségi szinten)

•Koordinátor kijelölése, megválasztása (térségi szinten) 

•Szervezeti forma kiválasztása (térségi szinten)

•Jogi rendelkezések előkészítése (szervezeti szinten)

•MEGALAKUL A SZERVEZET
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2.4.1. HUMÁN ERŐFORRÁS 

Az erőforrások biztosítása a munkavégzés alapvető feltétele. Biztosítani kell, hogy 
rendelkezésre álljanak a kellő felkészültséggel rendelkező munkatársak a szervezet 
eredményes és hatékony működéséhez. Ehhez képzési és tudatosítási programokkal kell 
hozzájárulni. Ezen programok nem csak a kompetenciák fejlesztésére, hanem a munkamorál, 
a szervezeti kultúra fejlesztésére is irányulnak.  
Elsődleges cél, hogy a munkatársak a leghatékonyabb módon végezzék el a rájuk bízott 
feladataikat, hiszen a felállított modell csak teljes hatékonyság mellett működhet a 
legalacsonyabb költségen. Ennek elérése érdekében biztosítani kell a munkatársaknak a 
megfelelő pihenőidőt, szabadságot. Térségi szinten lényegesen egyszerűbb megoldani a 
helyettesítést. Ahhoz, hogy a munkavállalók megismerjék egymást, tudják, hogy kinek adják 
át a munkájukat szabadságuk ideje alatt, fontos, hogy a koordinátor segítséget nyújtson. 
Évente néhány alkalommal érdemes lenne közös programra invitálni a szervezet tagjait, ami 
több okból is hasznos lehet. Tapasztalatot cserélhetnek, ismerkedhetnek, tréningek 
segítségével növelhetik a csapat iránti elkötelezettséget. 
A munkakörök kialakítása a feladatok elosztása, felelősség és hatáskör átruházás a 
beosztottakra. 
Kialakításuk során különböző módszereket, modelleket alkalmazhatunk attól függően, hogy 
az adott munkakör milyen környezetben, célokkal, feladatokkal működik. 
Meg kell határozni a tanulmány alapján az optimális takarítói létszámot, a takarítók 
időbeosztását, helyettesítési rendet. Meg kell határozni a dolgozókkal szemben támasztott 
követelményeket.  
Felül kell vizsgálni a jelenlegi dolgozók képességeit, készségeit, motivációit, kompetenciáit. 
Ennek alapján döntést kell hozni esetleges cserékről, képzésekről, álláspályázatokról. 
A teljesítmény mérését az intézményekben dolgozók és vezetők tudják leginkább elvégezni. 
Az intézmények vezetőitől akár kérdőív kitöltésével is információt lehet begyűjteni, ami 
segítségével a koordinátor képet kaphat a munkavállalók teljesítményéről, képességeiről és 
munkamoráljáról. Nem szabad megfeledkezni a másik oldalról sem, hiszen csak akkor tud 
egy szervezet fejlődni, ha a dolgozói is hozzájárulnak ehhez. Javaslatunk szerint érdemes 
lenne a településeken ötletládákat elhelyezni, ahova a dolgozók helyezhetnék el építő jellegű 
tanácsaikat, vagy akár panaszaikat is. A koordinátor feladata lenne, hogy időről-időre ezeket 
begyűjtse, és elemezze. Majd a szükséges változtatásokat elindítsa.  
 
A koordinátor feladatai 

● az adott feladat legyen minőségileg elvégezve 
● a munkacsoport tudjon együtt dolgozni, és hozzák ki magukból a maximumot.  
● a munkatársak munkával kapcsolatos szükségletei legyenek kielégítve, motiválja őket és 
tudjanak fejlődni. 
● szervezi a munkát, vagyis beosztja, ki mikor fogja elvégezni a konkrét feladatokat,  
● koordinál, összekapcsol részfeladatokat,  
● ellenőrzi az elvégzett feladatot  
● a feladat elvégzésének egészére figyel,  
● információkat áramoltat,  
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● érzékeli a feszültségeket és segít konfliktusokat tisztázni,  
● motiválja a csoportot. 

2.4.2. DOLOGI KIADÁSOK 

Érdemes elgondolkodni annak a lehetőségéről, hogy a takarítószerek beszerzése a szervezet 
megalakulása után közösen történjen. Korábban történt számításaink alapján térségi szinten 
a költségek meghaladják a közbeszerzési értékhatárt. Ezért véleményünk szerint a 
működéshez szükséges anyagokat közbeszerzési eljárás útján a legcélszerűbb beszerezni. A 
piac törvényeiből is levezethető, hogy az azonos vagy hasonló termékek egy eljárásban való 
beszerzése a nagyobb mennyiség miatt várhatóan alacsonyabb árakat, díjakat fog 
eredményezni, mindez pedig a rendelet hatálya alá tartozó vagy oda önként belépő szervek 
gazdaságosabb működését segíti. A nemzeti eljárásrendben 2014. január 1-étől irányadó 
értékhatár klasszikus ajánlatkérők esetében árubeszerzéskor 8 millió forint. Mivel térségi 
szinten jelenleg ezen érték felett történik a takarítószerek beszerzése, ezért indokolt lehet az 
eljárás lefolytatása. 
  

Összesítő 

Települések takarítására vonatkozó adatok 

Település Takarítószerek 
költsége (Ft/év) 

Baks 1 189 826 

Balástya 2 220 000 

Csengele 1 513 000 

Kistelek 2 845 949 

Ópusztaszer 850 000 

Összesen: 8 618 775 

11. ábra ÖSSZESÍTŐ A TAKARÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEIRE VONATKOZÓAN 
 

2.4.3. INFRASTRUKTÚRA 

Fel kell mérni a jelenlegi eszközállományt, valamint a felmerülő igényeket.  
Ki kell alakítani és fenn kell tartani a szolgáltatások megfelelőségének eléréséhez szükséges 
infrastruktúrát. A központi raktárhelyiség kijelölése, esetleges felújítása, alkalmassá tétele 
ekkora szervezet kiszolgálására.  
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2.4.4. INFORMÁCIÓ 

Biztosítani kell a szükséges információáramlást. Rendszeresen tájékoztatni kell a 
munkatársakat az eseményekről, várható változásokról és a rájuk vonatkozó módosításokról. 
Amennyiben a tájékoztatás nem megfelelő, a szervezeten belül bizonytalanság alakul ki és a 
hiányzó információkat a munkatársak igyekeznek feltételezésekkel kitölteni. Fontos tehát a 
megfelelő tájékoztatás, informálás. A települési Önkormányzatok vezetői felé a koordinátor 
feladata a megfelelő információáramlás biztosítása. Ezt akár körlevél útján, vagy telefonos 
megkereséssel is tudja teljesíteni. A munkavállalók munkakörükből adódóan nem 
rendelkeznek számítógépes hozzáféréssel, ezért az ő esetükben a személyes megkeresés 
célravezetőbb lehet. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 
Kutatásaink bebizonyították, hogy a térségi szinten való gondolkodás költségcsökkentést 
eredményezhet.  
A települési Önkormányzatok egyre kevesebb pénzből tudnak gazdálkodni, ezért minden 
érintett esetében elmondható, hogy egy esetleges közös feladatellátás költségcsökkentő 
lehet.  
Jelen tanulmányban az Önkormányzatok működésének azon területét vizsgáltuk, amely az 
ÁROP-1.A.5-2013-2013-048 számú kiírás keretében benyújtott pályázat részét képezték. 
Ezen funkcionális terület tekintetében tárgyaltuk a takarítást, mely véleményünk szerint 
racionalizálható és hatékonyabbá tehető együttműködve. Ezt követően felmértük a jelenlegi 
helyzetet és arra a megállapításra jutottunk, hogy jelenleg ezen feladat ellátása nem 
optimálisan szervezett. Vázoltuk azt a helyzetet, amelyet szem előtt tartva az 
Önkormányzatok költségeiket csökkenthetik. Az általunk megadott lépések természetesen 
csak javaslatok, az Önkormányzatok szabadon döntenek, hogy a felvázolt lehetőségekből mit 
kívánnak megvalósítani, beépíteni a mindennapi gyakorlatba. Tanulmányunkat csak 
kiindulópontnak, útravalónak tekintjük, amely eligazítást ad, hogy az Önkormányzatok milyen 
úton induljanak el a közös feladatellátás kialakításának irányába. Ennek hatására, - 
amennyiben az Önkormányzatok megfogadják tanácsainkat- az alábbi eredményeket 
várhatjuk el: 
 

 a szakmai munka minőségének javulása, 
 munkához való viszonyulás javulása,  
 térségi szemlélet erősödése,  
 költséghatékony feladatellátás biztosítása,  
 az új elvárásoknak való megfelelés, 
 infrastruktúra fejlesztés. 

 
Végezetül fontosnak tartjuk, hogy a tanulmányban tett javaslatainkat, megállapításainkat, s a 
rövid összefoglalást a települések vezetői kézhez kapják, és ezt átgondolva megkezdhessék a 
térségi szintű feladat ellátási modell felállítását. 
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MELLÉKLETEK 
 
 

1. számú melléklet 

  

Stakeholder elemzési lap 

 

Érintett (stakeholder) megnevezése: 
 

Kistelek Város Önkormányzat 

Készítő: 
 

jegyző, gazdasági ügyintéző 

Dátum: 
 

2014. július 

Érintett önkormányzat céljainak 
megfogalmazása: 
 
 

Kezdeményező önkormányzat. 
Térségközpontként fontos, hogy 
tapasztalataival a környező településeket 
segítse, költségcsökkentés 

Befolyásolási képessége: 
 

magas 

Viszonylás a kitűzött célhoz: 
 

teljes mértékben támogató 

Javaslat, egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
 

A takarítás térségi szintű megszervezése 
után más területek összevonása is 
elképzelhető sikeres működés esetén. 
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2. számú melléklet 

 

  

Stakeholder elemzési lap 

 

Érintett (stakeholder) megnevezése: 
 

Balástya Község Önkormányzata 

Készítő: 
 

jegyző, gazdasági vezető 

Dátum: 
 

2014. augusztus 

Érintett önkormányzat céljainak 
megfogalmazása: 
 
 

Elsődlegesen a magas anyagköltség 
csökkentése, takarékosabb működés. 

Befolyásolási képessége: 
 

közepesen magas 

Viszonylás a kitűzött célhoz: 
 

közepesen támogató 

Javaslat, egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
 

Mindenképpen az anyagbeszerzés 
optimalizálását szeretné elérni, szeretné 
idővel a tevékenységet modernebb 
eszközökkel végezni. 
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3. számú melléklet 

 

  

Stakeholder elemzési lap 

 

Érintett (stakeholder) megnevezése: 
 

Ópusztaszer Község Önkormányzata 

Készítő: 
 

gazdasági vezető 

Dátum: 
 

2014. augusztus 

Érintett önkormányzat céljainak 
megfogalmazása: 
 
 

Takarékosabb feladatellátás, ha lehet, 
kevesebb munkaóra felhasználásával 

Befolyásolási képessége: 
 

közepesen magas 

Viszonylás a kitűzött célhoz: 
 

támogató 

Javaslat, egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
 

Takarítás idejének csökkentése, kevesebb 
óraszám igénybevétele a feladat ellátásához.  
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4. számú melléklet 

  

Stakeholder elemzési lap 

 

Érintett (stakeholder) megnevezése: 
 

Baks Község Önkormányzat 

Készítő: 
 

jegyző, gazdasági ügyintéző 

Dátum: 
 

2014. augusztus 

Érintett önkormányzat céljainak 
megfogalmazása: 
 
 

Hatékonyabb munkavégzés elősegítése, 
költségcsökkentés, munkaerő jobb 
munkavégzésre ösztönzése, de megtartása 

Befolyásolási képessége: 
 

közepesen magas 

Viszonylás a kitűzött célhoz: 
 

közepesen támogató (nem zárkózik el, de 
nem is maximálisan támogató) 

Javaslat, egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
 

- 
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5. számú melléklet 

  

Stakeholder elemzési lap 

 

Érintett (stakeholder) megnevezése: 
 

Csengele Község Önkormányzat 

Készítő: 
 

gazdasági vezető 

Dátum: 
 

2014. augusztus 

Érintett önkormányzat céljainak 
megfogalmazása: 
 
 

Költséghatékonyság, óraszám csökkentés 

Befolyásolási képessége: 
 

Közepesen magas 

Viszonylás a kitűzött célhoz: 
 

Támogató 

Javaslat, egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
 

Mindenképpen akkor szeretne részt venni a 
közös feladatellátásban, ha az kevesebb 
költséget jelentene. 
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6. számú melléklet 

  

Stakeholder elemzési lap 

 

Érintett (stakeholder) megnevezése: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzat 

Készítő: 
 

jegyző 

Dátum: 
 

2014. augusztus 

Érintett önkormányzat céljainak 
megfogalmazása: 
 
 

- 

Befolyásolási képessége: 
 

közepesen magas 

Viszonylás a kitűzött célhoz: 
 

elutasító 

Javaslat, egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
 

A településen egy fő takarítja az 
intézményeket. A takarítószerre fordított 
költség minimális, ezért nem kíván részt 
venni a közös feladatellátásban. 
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7. számú melléklet 

Intézmény neve
Takarítással 
foglalkozók 

létszáma
Óraszám

Alapterület 
(m2)

Takarítószerek 
költsége (Ft)

Rendelkezésre 
álló eszközök

Polgármesteri Hivatal 1 2 320 350 000 porszívó
Egészségház 1 2 350 150 182
Faluház 1 2 598 220 144
Közösségi Ház 1 2 100 135 000
Csillagház 1 2 125 82 500

Gondozási Központ 1 2 129 252 000
porszívó, 
takarítógép
1 takarítógép
2 porszívó

Baks

Intézmények takarítására vonatkozó adatok

Összesen: 1 622 1 189 8266 2

 
8. számú melléklet 

Intézmény neve
Takarítással 
foglalkozók 

létszáma
Óraszám

Alapterület 
(m2)

Takarítószerek 
költsége (Ft)

Rendelkezésre 
álló eszközök

Balástya Községi 
Önkormányzat 
(tanoda, védőnő) 1 8 1000 400 000

Balástyai 
Polgármesteri Hivatal 1 6 1500 600 000
Integrált Szociális 
Intézmény 1 8 500 220 000

Balástyai ÁMK 
(rendezvényház, műv.ház, 
könyvtár, teleház, óvoda, 
konyha, bölcsőde, 
vendéglő) 4 8 12000 1 000 000 takarítógép

6 8
1 6

Összesen: 15000 2 220 000 1 takarítógép

Balástya

Intézmények takarítására vonatkozó adatok
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9. számú melléklet 

Intézmény neve
Takarítással 
foglalkozók 

létszáma
Óraszám

Alapterület 
(m2)

Takarítószerek 
költsége (Ft)

Rendelkezésre 
álló eszközök

Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatal 1 8

216
215 000

porszívó, 
mosógép

1 8
1 6

Csengelei Szivárvány 
Óvoda 1 8 639 853 000 porszívó
Faluház 1 6 1 102 181 000 porszívó
Egészségház 1 2 150 89 000 -

3 8
2 6
1 2 4 porszívó

Csengele
Intézmények takarítására vonatkozó adatok

1 mosógép

porszívó

Összesen: 3 620 1 513 000

Csengelei Általános Iskola
1 513

175 000

 
10. számú melléklet 

Intézmény neve
Takarítással 
foglalkozók 

létszáma
Óraszám

Alapterület 
(m2)

Takarítószerek 
költsége (Ft)

Rendelkezésre 
álló eszközök

Kisteleki Polgármesteri 
Hivatal 1 8 697 156 256 1 porszívó
Kisteleki Ede Városi 
Könyvtár 1 6 210 82 200 -

Sportcsarnok 3 8 4 342
1 medencetakarító, 1 

takarítógép
Művelődési Központ 2 8 4 460 -
Kistelek Város 
Önkormányzat 1 425 000 -

2 8

1 6

Kisteleki Többcélú 
Társulás; Piaccsarnok 1 4 900 1 porszívó

1 4
6 8

Rózsaliget Kollégium 3 8 1 355 206 815 -
17 8 3 porszívó

2 6 2 takarítógép

2 4

1 
medencetakarító

4 943 255 678 1 takarítógép

Kistelek

17 367 2 845 949Összesen:

Intézmények takarítására vonatkozó adatok

Szociális Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 460 720 000 1 porszívó

Kisteleki Általános Iskola
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11. számú melléklet 

Intézmény neve
Takarítással 
foglalkozók 

létszáma
Óraszám

Alapterület 
(m2)

Takarítószerek 
költsége (Ft)

Rendelkezésre 
álló eszközök

Könyvtár 1 8 400 150 000 -
Bölcsőde 1 8 120 160 000 -

Polgármesteri Hivatal 1 8 100 260 000 -
Egészségház 1 4 269 280 000 -

3 8
1 4

Összesen: 889 850 000 -

Ópusztaszer
Intézmények takarítására vonatkozó adatok

 
12. számú melléklet 

Intézmény neve
Takarítással 
foglalkozók 
létszáma

Óraszám
Alapterület 
(m2)

Takarítószerek 
költsége (Ft)

Rendelkezésre 
álló eszközök

1 8 -

Összesen:

Pusztaszer
Intézmények takarítására vonatkozó adatok

1 8

 
 


