
A költséghatékonyság javítása érdekében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási
Hivatalban

2009 évben megtett intézkedések, hatásuk elemzése

Évek óta jelentős intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy a kiadásaink csökkenjenek, ez a
törekvés folytatódott 2009-ben is. A regionalizáció kapcsán fontos követelmény, hogy a DARÁH
működési költségei csökkenjenek, egyúttal a hatékonyság nőjön.

I. Bevételnövelőintézkedések

1. A Hivatal kiemelt célját képezte, hogy feladat- és hatáskörébe tartozó képzések,
továbbképzések, szakmai napok , verseny vizsgák szervezésével segítse előa tervezett működési
bevételek teljesítését.

2. Az egyes rendezvények , az egyéb bevételek pénzügyi paramétereit az Önköltségszámítási
Szabályzat szerinti előkalkulációban rögzítettük.

3. Törekedtünk a részvételi díjak rendezvényeket megelőzőbeszedésére.

4. Az oktatásokat követően haladéktalanul intézkedtünk a részvételi díjak kiszámlázására.

5. Az Európai Parlamenti képviselők választása során borítékolási feladatokat végeztünk az azt
kérőönkormányzatoknak.

6. A hivatali követelésállomány csökkentése érdekében a fizetési határidő letelte után
haladéktalanul intézkedtünk a kintlévőségek beszedése iránt. A beszedés hatékonyságának
javítása érdekében az ügymenetet felülvizsgáltuk és új alapokra fektettük. A hatósági ügyekhez
kapcsolódó pénzügyi követelések nyilvántartását és behajtását hivatalvezetői rendelkezésben
szabályoztuk. A tartozások behajtása érdekében végrehajtási eljárásokat indítottunk( fizetési
meghagyás, végrehajtási lap, beszedési megbízás).

7. Igyekeztünk eseti, vagy folyamatos bevételt biztosító lehetőségeket felkutatni .

II. Kiadáscsökkentőintézkedések

1. Személyi juttatások

1.1. Az előadói és konzultációs díjak (alapvizsga és szakvizsga) mértéke 2009-ben megegyezett a
2008. évi összeggel, azt nem emeltük.

1.2. Megfelelőmunkaszervezési intézkedésekkel és ösztöndíjas foglalkoztatással igyekeztünk
kiváltani a megüresedőálláshelyek miatti helyettesítési díjak kifizetését.
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1.3. A hatósági ügymenethez kapcsolódó bírósági eljárások során külsőszolgáltatót nem bízunk
meg, a hivatali dolgozók képviselik a Hivatalt.

2. Dologi kiadások

2.1. A másológépek használatáról kimutatást vezetünk a példányszám nyomon követhetősége
érdekében. Ezzel a munkatársak nem hivatali célú másolási munkálatait igyekeztünk
visszaszorítani. A nyomtatórendszer felülvizsgálatával további megtakarítási lehetőségeket
tártunk fel. A szükséges mértékig takarékoskodtunk az irodaszerekkel, sokszorosítási
anyagokkal, papírokkal, leporellóval, figyelmet fordítottunk a kétoldalas nyomtatásra és a
másolásra is. Így csekély mértékűmegtakarítást értünk el az irodaszer felhasználás terén.

2.2. A rendezvények, helyszíni szemlék, szakmai napok szervezésénél összehangoltuk a
gépjármű-használati igényeket mind a régióközpontban, mind pedig a kirendeltségeken. Év
közben rendszeresen figyelemmel kísértük és elemeztük a gépjárművek üzemeltetési költségeit.
A gépjárműüzemeltetés gazdaságossági és hatékonysági szempontból történőfelülvizsgálata és
korrekciója megtörtént, mely jelentős megtakarítást eredményezett.

2.3. 2009. április 1-től valamennyi Regionális Államigazgatási Hivatalnál bevezetésre került az
Internet Protokoll (IP) alapú telefonrendszer, amely egységes, költséghatékony infrastruktúrát
biztosít a hivatalok telekommunikációs igényeinek az ellátására. A rendszer lehetővé teszi a
regionális hivatalok kirende3tségei közti ingyenes kommunikációt, valamint egységes, egyetlen
központra épülőmenedzselési lehetőséget biztosít. A kiépített rendszer része a díjszámláló
rendszer, amely valamennyi , a rendszerben indított hívás adatait rögzíti.
A kirendeltség-régióközpont kapcsolattartás távközlési kiadásainak csökkentése érdekében az IP
vonalainak használatát előnyben részesítettük.

A modern, korszerű telefonközpont-rendszer segítségével lehetőségünk nyílt arra, hogy a
személyre kódolt telefonhasználatot figyelemmel kísérhessük. A munkatársak külön kódot kaptak
a hivatali, illetve a magán célú telefonhasználatra. Havonta a Hivatal belsőhonlapján az
önkontroll elősegítése érdekében közzé tesszük a telefondíjak mértékét. Szabályzatban
rögzítettük a mobiltelefonok és a vonalas telefon használatát, bevezettük a hivatalvezetőáltal
engedélyezett mértéken felüli használat díjának dolgozó általi megtérítését. A vezetékes
távközlési szolgáltatás magáncélú használata után térítési kötelezettséget vezettünk be.
Igénybe vettük a Pannon Team adta kedvezményeket. Csatlakoztunk a KSZF mobil
közbeszerzési keret-megállapodásához, mely jelentős megtakarítást eredményezett.

2.4. Postaköltségek csökkentése érdekében a postázást összehangoltuk, a küldeménynek
megfelelőméretűborítékot használtunk. A lehetőségekhez mérten előnyben részesítettük az
elektronikus hírközlést és postázást, csökkentve ezáltal a papír, a nyomtatás és a postaköltséget.
Jobban kihasználtuk az Internet adta lehetőségeket, előnyben részesítettük az elektronikus
leveleket, a szakmai anyagokat javarészt elektronikus úton továbbítottuk az önkormányzatoknak,
területi államigazgatási szerveknek.
Szintén a postaköltség csökkentését szolgálta az a gyakorlat, hogy a kirendeltségen tartandó
értekezletek, rendezvények alkalmából a gépkocsivezetők, illetve a munkatársak egyúttal a
„ postás” szerepét is ellátták.
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2.5. A vezetői reprezentációs keretet felére csökkentettük, majd központosítottuk. Jelenleg
kizárólag a hivatalvezetőnek, valamint a kirendeltség-vezetőknek biztosítunk állandó
reprezentációs keretet.
A kirendeltségek működéséhez szükséges előleg összegét a takarékos gazdálkodásra való
ösztönzés érdekében felére redukáltuk.

2.6. Az alanyi jogon járó szociális és egészségügyi juttatásokat felülvizsgáltuk, az eseti,
mérlegelési jogkörben adható juttatásokat mérsékeltük.

3. Egyéb kiadások

3.1. A központosított közbeszerzést nem érintő, közbeszerzési értékhatár alatti jelentős összegű
kötelezettségvállalásokról több ajánlat ismeretében döntünk.

3.2. Bevezettük a vonalkódos leltározást, melynek köszönhetően jelentősen javult a
vagyonszámbavétel folyamatának munkahatékonysága.

3.3. Az elektromos rendszerek szabványosítása biztonságosabb és hatékonyabb
energiafelhasználást tett lehetővé.

Összességében 2009 évben a válság negatív hatásainak kivédésére, a konszolidáció
eredményeinek megőrzésére törekedtünk, továbbá arra , hogy a régiós működés érdekében a
régióközpontban és a kirendeltségeken meglévőkiadásokat, támogatásokat - mértékét és típusát
tekintve - egységesítsük .

III. Szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

Az érvényben lévőszerződéseket felülvizsgáltuk, gazdaságossági, hatékonysági szempontok
érvényesítése mellett egységesítettük.

IV. Szakmai munkavégzés módszereit érintőintézkedések

1. Törekedtünk az adatbekérésen alapuló ellenőrzés előtérbe helyezésére a helyszíni ellenőrzéssel
szemben. Az éves ellenőrzési terv összeállításakor a belsőszervezeti egységek által lefolytatandó
ellenőrzéseket összehangoltuk, ezáltal is csökkentve a gépjárműüzemelési költségeket.

2. A Pénzügyi Főosztály leterheltségének csökkentése és a hatékonyabb feladatellátás érdekében
a pénzügyi feladatokat átszerveztük, a kirendeltségek pénzügyi feladatot ellátó munkatársai
többlet feladatokat kaptak.

3. Igyekeztünk a munkaértekezleteket, szakmai egyeztető megbeszéléseket elsősorban a
hivatalvezetői értekezlet napjára tenni, mivel így csökkenteni tudtuk a közlekedési költségeket.
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4. Az előirányzatok időarányos teljesítése, a likviditás figyelemmel kísérése érdekében a vezetői
ellenőrzés a napi munkavégzés részévé vált.

V. Takarékossági intézkedések hatásvizsgálata, ellenőrzése

A vezetői ellenőrzés kiterjed a takarékossági intézkedések végrehajtásának, a kívánt hatások
teljesülésének ellenőrzésére, a költséghatékonyság javítására.

A működőképesség fenntartását, az adósságmentes gazdálkodás megőrzését célzó takarékossági
és egyéb intézkedések érvényesülését folyamatosan vizsgáljuk, hatásukat elemezzük.

Fontos célunk volt 2009. évben, hogy az évet adósságmentesen zárjuk, és ez lesz 2010. évben is.
Ennek érdekében további költségtakarékossági lehetőségeket igyekszünk felkutatni és törekszünk
a szigorú takarékossági elvek érvényesítésére.

Összességében megállapítható, hogy a regionalizáció lehetőséget teremtett a
méretgazdaságosság előnyeinek kihasználására, mód nyílt a rendszerben meglévő
aránytalanságok feltárására, a hatékonyabb feladatellátás fokozatos megvalósítására.

Gácser József
főosztályvezető
gazdasági vezető


