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Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadására   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek számát illetően a korábbiakhoz képest változás nincs.   

Az elmúlt évben bevezettük az ügyfélszolgálati munkatársak fogalmi körét, amely a tapasztalatok 
alapján megfelelően betölti a szerepét, vagyis a Hivatalba érkező ügyfelek ahhoz az ügyintézőhöz 
mennek, akikre az adott ügy tartozik, a Városházán a telefonközpontot is ők üzemeltetik. Minden nap 
az ügyfélszolgálatot fel lehet keresni, és az ügyek zömét rögtön elintézik, a beadványokat átveszik, a 
szükséges tájékoztatást és felvilágosítást megadják. Az írásbeliséget a kérelmezőktől igényeljük, az 
ügyfél és az ügyintéző közti személyes egyeztetéseket a szükséges mértékűre mérsékeltük.  

A Gazdasági Iroda végzi az önkormányzati bérleményekkel összefüggő feladatokat, jelentős erőket 
mozgósítottunk az önkormányzati lakásállomány-portfólió letisztítására az érvényben lévő 
lakáskoncepciónak megfelelően. Az Adócsoport állományát feltöltöttük, a helyi adókkal foglalkozó 
kollégák kiemelt hangsúlyt fektetnek a kintlévőségek behajtására, amelyet a következő időszaktól 
jelentősebb mértékű helyszíni adóellenőrzéssel fogunk kiegészíteni. A Pénzügyi Osztályon is 
rendelkezésre áll a működéshez szükséges mértékű és szakképzettségű létszám. 

A Környezetvédelmi és Rendészeti Osztály létrehozásával egy kézbe került és hatékonyan, 
kiszámíthatóan működik az Önkormányzati Rendészet és a Városgondnokság. Általános tapasztalat, 
hogy a növekvő bérigények mellett is tudunk minőségi munkaerőt foglalkoztatni a zöldfelületekért 
felelős szervezeti egységnél. A Rendészet nappali járőrfeladatai mellett időszakosan, november 
hónaptól – mivel a Rendőrség személyi erőforrásai csekélyek - éjszakai járőrfeladatokat is ellát, a 
létrehozott önkormányzati beruházások és a lakosság védelme érdekében is, továbbá figyeli a 
térfigyelő-rendszert. 

A polgármesteri titkársági munkakört ellátó kolléga megtartotta eddigi feladatkörét is, és 
együttműködik a Városháza sajtóért felelős munkatársával. A Városfejlesztési Osztály által irányított 
beruházások esetében folyamatos munkafolyamat-tervezés zajlik annak érdekében, hogy a 
feladatokat ütemezetten és teljes körűen el lehessen végezni. 

Külön kollégát jelöltünk ki a képviselőkkel való kapcsolattartásra, az önkormányzati intézményekkel 
való együttműködés folyamatossá tételére, aki egyben az ügyfélszolgálat, az iktató tevékenységét is 
kontrollálja, illetve nyomon követi a vezetői értekezleteken és a képviselői hozzászólásokban 
elhangzottakat, gondoskodik a felmerülő kérdések megválaszolásáról és ellenőrzi a vezetői igények 
teljesülését. 

A humánpolitikával foglalkozó munkatársak feladatkörét kibővítettük a hivatali dolgozók 
munkarendjének, munkaidejének folyamatos ellenőrzésével, a hivatali gépjárművekbe gps-jeladót és 
menetteljesítményük nyomon követésére alkalmas technikai eszközöket helyeztünk el. A Hivatal 
épületében munkakezdéskor és a munkaidő végén elektronikus blokkolóóra használata kötelező.  

Lezajlott a Hivatal épületén belül a költözés, az épület belseje is megújult. A szervezeti egységek 
vezetőinek irodái közelebb kerülnek az általuk vezetett kollégák irodáihoz.  

Több olyan ember távozott, aki az eredmény-központú elképzelésekkel nem tudott azonosulni, néhány 
kolléga elérte a nyugdíjkorhatárt, több köztisztviselő pedig tartósan betegállományban, vagy szülési 
szabadságon van. Pótlásukra több új kolléga érkezett a Hivatalhoz, akik beillesztése folyamatos, 
kiválasztásukkor pedig ügyelünk arra, hogy lendületet hozzanak. Ez az átalakulási folyamat még kisebb 
részben nem ért véget, folytatódni fog. Mindenkit az érdemi, vagyis eredmény-orientált 
munkavégzésre ösztönzünk, sorainkban csupán az ilyen munkatársak számára maradt hely.  



Szorgalmazzuk az informatikai fejlesztéseket is, amellyel korszerűen tudunk reagálni a felénk érkező 
lakossági igényekre. Az év elején elvégeztük az elöregedett kábelek cseréjét, szervert cseréltünk a 
hatékonyság jegyében. 

A Hivatal hátsó parkolójában fedett beállókat alakítunk ki annak érdekében, hogy a hivatali járműveket 
védjük az időjárással szemben, és nagyon időszerű a Hivatal épülete energetikájának és homlokzatának 
megújítása is, pályázati forrásokból. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  

 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Polgármesteri Hivatal beszámolóját 
elfogadja. 

Felelős:               jegyző 
Határidő:  azonnal 
 

Budakalász 2016. október 17.      

                           dr. Udvarhelyi István  

                      jegyző 

 


