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Képviselő.testĺĺlete számár a

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2012. január L9. . sz. napiľend

T árgy : Beszámoló a kihelyezett hivatali iĺgyfélszolgálat tevékenységéľő|

A napirendet lsÍ|tlzźrt ĺi|ésen kell tárryalni, a határozat e|fogadésźlhoz egyszeríĺ/minősített
szav azattöbb s é g szüksé ge s.

ElorÉszĺro SZERvEZETI EGYSÉG (NÉv, szlcľó): JecvzoI KÁBINETJoGI CSoPoRT
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Dn. MÉszÁnErura
A JEGYZoT HELYETTEsÍĺÓ eurcyzo

Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Hatfu ozati i av as|at a bizotĺsźtg szőmźr a:

A Városgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgélltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
test[iletnek az e|őteriesztés mestársvalását.

TÍsztelt Képviselő-testĺilet!

A Képviselő-testĹilet a422/f0I1. (X.20.) sz.hatźrozatával Balogh István képviselő javas|atára
döntött a hivatali ügyfélszolgálat kísérleti jellegű kihelyezésérő| 20|1. októbeľ f7. - 20I|.
december 31. közötti időszakban aKesztyugyár KözösségiHaz(Mátyás tér 15.) épĹiletébe.

A kíséľleti időszakban azugyfé|szo|gélat hetente 2x4 őrźhan,hétfói és cstitöľtöki napokon
működött, l x 4 órában okmányirodai, 1 x 4 őrá.ŕian szociális ugyintézó |źtta e| azugyťé|szo|-
gálati feladatokat' A munkatáľsak fó feladata az źúta|ános infoľmációnyujtás vo|t az iigyfelek
részére a hivatali Ĺigyintézésľőt, az egyes Ĺigyekben benyujtandó iľatokról, igazolásokrő|, az
egyes ügyben illetékes szervezeti egység eléľhetőségeiľől, valamint az ügyfelek ellátása a
szükséges nyomtatványokkal. A működés idószakában atapaszta|atok alapján megźú|apithatő,
hogy a kihelyezett ügyfélszolgá|athíre eljutott a lakossághoz, hiszen hétfői napokon átlagosan
napi 3-5 fő felkereste az ugyfé|szolgálatot, azonban csütöľtöki napokon rendkívül alacsony
volt az éľdeklődők száma és az iigyfelek többsége jogi jellegiĺ felvilágosítást, segítséget kívánt
igénybe venni.

Tekintęttel arra, hogy a kihe|yezett iigyfélszo|gźiat fó cé|ja a tź$ékoztatas és infoľmációnyuj-
tás volt a hivatali ügyintézésről, megállapítható, hogy a tavalyi évben a kihelyezett ügyfél-
szo|gźiat nem teljes mértékben éľte el akívánt cé|jat.
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Mindezek figyelembe vételével 2012. évben február 01-től május 3|-igtartő időszakban java-
solom a kihelyezett iigyfélszolgálat további fenntaľtását, a heti 2 x 4 fua csökkentését heti 1 x
4 órára. Javasolom, hogy a júniusi képviselő-testĺileti iilésľe késziiljiin előterjesztés a kihelye.
zett Ĺigyfélszo|gáúat tevékenységének201'2. évi eredményeiről és ezt kiivetően isméte|ten ja-
vaslatot fogok tenni a további működtetés tekintetében.

A képviselö-testiilet hatĺásktire az ow.35. $-ában foglaltakon alapul. Jelen előteľjesztés pénz-
ügyi fedezetet nem igényel.

Kéľem az a|ábbi hatfuozati javaslat elfogadását.

H.ą'ľÁnozł,TI JAV"AsLAT

A Képviselő-testĺilet rigy dönt, hogy

l. elfogadja a polgármester beszámolóját a Kesztyiĺgyár Közösségi Haz (.lľlÁáńyős téľ l5.)
épiiletében kihelyezett hivatali iigyfelszolgá|at 20|1. október 27. - fD|l. decembeľ 31.
napja közötti tevékenységéről.

f0I2. február 0 l . napjátó| f012. május 3 1. napjáig heti 1 alkalommal 4 óľában kihe|yezett
hivatali Ĺiryfelszolgálatot létesít a Keszt5ĺÍĺgyár Közösségi Ház (Budapest VIil. Mátyás téľ
15.) épĹiletében.

felkéri a jegyzot helyettesítő a|jegyzőt. a szĺikséges munkáltatói-munkaiigyi intézkedesek
megtételéľe az |. pont szerinti kihelyezett ügyfélszolgálati feladatok ellátĺísához sztikséges
munkaerő biztosítása érdekében.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálat tevékenységének eľedményei-
ľől a Képviselő-testiilet 2012. jtłniusi 2. rendes iilésén számoljon be, és terjessze be javas-
latát annak további miĺkiidtetése tekintetében.

Felelős: |.2. 4. pont esetében polgáľmester
3. pont esetében j egyzőt helyettes íto a|jegyzó

Határidő: l. pont esetében: f0I2. januáľ |9.
f. és3. pont esetében2012. február 0l.
4. pont esetében a képviselő-testület 2012. jűniusi 2. ľendes ülése.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtrido: 20|2. január |9 .

A diintés végľehajtásátvégzii szewezeti egység: Jegyzői Kabinet
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Budapest' 2012. január |9.
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