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E L ŐT E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadására   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek száma 2018-ban úgy változott meg, hogy az Igazgatási 
Osztály alárendeltségébe soroltuk a humánpolitikai, anyakönyvi, ügyfélszolgálati és a titkárságokon 
dolgozó kollégákat, egy osztályvezető irányítása alatt. A 2015-től működő ügyfélszolgálati kollégák 
megfelelően betöltik az ügyfél-irányítási és felvilágosítási feladataikat, számos olyan ügyben is 
közreműködnek, amely nem tartozik a hatáskörünkbe. A Városházán a telefonközpontot és az 
iktatórendszert 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. Az anyakönyvi ügykör az egyik legtöbb feladatot igénylő munkakör. 2019-től a helyi 
küldemények továbbítása céljából kézbesítők alkalmazására kerül sor. 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, továbbá a 
határidők betartását.  

A Gazdasági Főosztály végzi az önkormányzati bérleményekkel összefüggő feladatokat, jelentős 
erőket mozgósítottunk az önkormányzati lakásállomány-portfólió letisztítására az érvényben lévő 
lakáskoncepciónak és a közelmúltban elfogadott lakásrendeletnek megfelelően. Folyamatosan 
csökkentjük kintlévőségeinket, és használjuk a helyi rendeletek nyújtotta lehetőségeket annak 
érdekében, hogy minden bérlővel betartassuk a szerződése feltételeket.  

Az adócsoport állománya a 4 évvel ezelőttihez képest nagyságrendekkel több adót szed be, az 
adókintlévőségek behajtására a NAV közreműködését is igénybe vesszük. Felszámoltunk több, a 
korábbi években tapasztalt káros gyakorlatot. 

 A Pénzügyi Osztályon több kolléga elérte a nyugdíjkorhatárt, így egyes feladatoknál külső 
együttműködő partnert fogunk igénybe venni. A gazdasági szegmensben fontos változást hoz a 
kötelező ASP-rendszer 2019. januári bevezetése, amely főleg a kezdeti időben jelentősen emelni 
fogja a munkatársaink leterheltségét. 

A Környezetvédelmi és Rendészeti Osztály létrehozásával egy kézbe került és hatékonyan, 
kiszámíthatóan működik az Önkormányzati Rendészet és a Városgondnokság. Egyre növekvő 
mennyiségű zöldfelületet kell kezelnünk, így az elmúlt évben a Szentendrei út 24. szám alatt a más 
településről érkező szakszemélyzet elhelyezésére körleteket alakítottunk ki. Az osztály kapacitásait 
jelentősen leterheli a szemétszállítással kapcsolatos logisztikai feladatokban való aktív 
közreműködés, illetve az olyan ad-hoc feladatok, mint a kutak nyilvántartása. A tapasztalatok szerint 
egyre többen szemetelnek a városban, amelyet részben összeszedéssel, részben a szemetelővel 
szembeni fellépéssel kezelünk. A Rendészet nappali járőrtevékenységét élénkítettük, amelyre a 
rendőrség igen korlátozott kapacitásai miatt szükség is van. A szolgálatszervezés során a napi 
szolgálati időt úgy bontottuk meg, hogy az a nap legnagyobb részét lefedje. A parkok környékén a 
nagyszámú beavatkozást a kamerarendszer aktív használatával tudjuk kezelhető mértékűre szorítani. 
Nagy hangsúlyt fektetünk az idén életbe lépett behajtási rendelet, továbbá a jogszabály szerint az 
ingatlantulajdonosok által rendben tartandó zöldfelületek, illetve a közutak állapotát, közlekedését 
érintő kérdések, állattartás ellenőrzésére.  



A tavaly életbe lépett médiakoncepció értelmében a Hivatal felel a helyi újság kiadásáért, az új 
média-felületek kezeléséért. 

A Városfejlesztési Osztály által irányított beruházások esetében folyamatos munkafolyamat-tervezés 
zajlik annak érdekében, hogy a feladatokat ütemezetten és teljes körűen el lehessen végezni. Ez a 
team felelős a beruházások előkészítéséért és lebonyolításáért, a fejlesztési források elsősorban itt 
hasznosulnak. 

Több olyan ember távozott, aki az eredmény-központú elvárásokkal nem tudott azonosulni, néhány 
kolléga elérte a nyugdíjkorhatárt. Pótlásukra több új kolléga érkezett a Hivatalhoz, akik beillesztése 
folyamatos, kiválasztásukkor pedig szakmai alkalmasságukra figyelünk. Úgy ítélem meg, hogy 2018 
végére azok a kollégák alkotják a Hivatal személyi állományát, akik hosszú távon képesek a felmerülő 
feladatok ellátására, tovább átalakításokat, személycseréket nem tervezünk, az állomány egyben 
tartása a célunk.  

Szorgalmazzuk az informatikai fejlesztéseket, a magas fokú gépesítettséget is, amellyel korszerűen 
tudunk reagálni a felénk érkező lakossági igényekre.  

A Hivatal hátsó parkolójában fedett beállókat alakítunk ki annak érdekében, hogy a hivatali 
járműveket védjük az időjárással szemben, és nagyon időszerű volt a Hivatal épületenergetikájának 
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 2018. évi 
beszámolóját elfogadja. 

Felelős:               jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Budakalász 2018. november 21. 

 dr. Udvarhelyi István Gergely 
 jegyző 

 


