
siJRGŐss]íGI

ffi,ffiM
Budapest J őzsefvárosi onkoľ minyzat

Képviselő.testĺi lete számár a

Előteľjesztő: Balogh István telepiilési képviselő

A képviselő-testĺileti Ĺilés iclőpontja: 201l . oktńher 20. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat kihelyezett üryfélszolgálat kĺalakítására a Kesztyĺĺgyáľ Ktiziisségi
ľIázban

A napirendet lyĘzárt ülésen kell táľgyalni, a határozat e|fogadáséthoz eeyszeriĺ/minősített
szav azattöbb sé g szü ksé ge s.

ElorÉszÍľo SZERvEZETI EGYSÉG(tĺÉv, szlcNl): JEcvzŐl Kĺsn.IEr fut
KÉszÍrprrn (ÜcvmrÉzo ľľve): MÁrnaHÁzI JI-IDIT, DR. BoJSZA Knrszrľľł.
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,ł. ĺpcyzor rĺBLynľrpsÍri łlĺgcyzŐ

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Határ ozati j av as|at a bizottság szátmár a:

A Viárosgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottsáý Humĺĺnszolgá|tztálsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testii letnek az előteri esztés mestaľgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az iigyfelbaráltközigazgatás megvalósítása, valamint a hivatali Ĺigyek intézésével kapcsolatos

széles kiirben eléľhető tźljékoztatás biztosítása érdekében Józsefvárosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft' ügyvezetője, valamint a Hivata| vezetőjével folytatott egyeztetések alapján
javasolom hivatali kihelyezett infoľmációs szo|géůat |étrebozásé/- kíséľleti jelleggel' 2011.

október 27- f}Il. decembeľ 31. napjáig a Keszýűgyár KözösségiHźz (Budapest VIII. ker.,

Mátyás tér l5.) épĹiletében. A valós lakossági igények és érdeklődés ismeretében az

iigyfélszolgálat véglegesítésére keľiilhet soľ _ hason|őan a nemrégiben létrehozott kihelyezett
szabéúv sértési iroda kia|akításáthoz.
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Javaslatom szerint a kísérleti időszak alatt hetente f x 4 őrźtban 1-1 fő hivatali ugyintézo |étnźl

el az infoľmációs szolgálatot, melynek fő feladata _ ahivatzlban kialakított TÁMPoNT-hoz
hasonlóan _ általános infoľmációnyujtás az ügyfelek szÁmźl,ra a hivatali ligyintézésrő|, az
egyes Ĺigyekben benyujtandó iľatokľól, igazolásokľól, a Hivatal, illetve az ügyben illetékes
ijgyintézó vagy szęrvezeti egység eléľhetőségeiről, segítségnyujüís az ügyfajta
beazonosításáthoz, továbbá az ügyfelek ellátása az ijgyintézéshez szĹikséges
nyomtatványokkal, ezen kívül terveink szerint a Koľmányhivatal lgazságtgyi Szolgá|atának
bevonásával jogi segítségnyujtó szolgálat is biztosításľa kerülne az Ĺigyfelek számára. A
kísérleti időszakban a kihe|yezett iigyfé|szolgálat |étszźtménak biaosítása a Hivatali
engedélyezett létszám terhére, belső munkaerő átcsopoľtosítással megoldható.

A Józsefuárosi Kiizösségi Hźzak Nonproťrt Kft. ügyvezetojének tźĘékoztatősa szerint az
ügyfélfogadáshoz sziikséges technikai fe|tételek kialakításľa keriiltek (információs pult,
szźtmítőgép), íw a mĺĺködéshez szükséges alapvető infrastľuktúľa megteremtése az átmeneti
iizemelés idejére ktilön költséggel nem jár. A feladat véglegesítése esetén szükségessé válik a
kihelyezett tigyfélszolgáiat szewezeti szintĺi szabáiyozálsa, a hosszú távú feladatellátásnak
megfelelő létszámsziikséglet biztosítása a sziikséges munkáltatói intézkedések megtételével,
továbbá a meglévő munkafeltételek és eszkiizök fejlesztése és biztosítĺísa a későbbiekben
felmeľülő szakmai igények a|apjén.

Kéremaza|étbbibatźrozati javaslatelfogadását.

HłrÁnoa'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. 201l. október 27. napjőttól 201l. decembeľ 31. napjáig _ pľóba jelleggel - kihelyezett

hivatali ügyfelszolgálatot létesít a Kesztyiĺgyáľ KözösségiHaz (Budapest VIII. Mátyás
tér l5.) épületében.

2. felkéri a jegyzót heýettesítő a|jegyzot a szükséges munkáltatói-munkaĹigyi
intézkedések megtételére az 1. pont szerinti kihelyezett ügyfélszolgálati feladatok
e||éúźtsźlhoz szükséges munkaeľő biĺosíuísa éľdekében.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a kihelyezett iigyfélszolgálat tevékenységének
eredményeiről a képviselő-testĹilet 2011. decemberi2. ľendes iilésén számoljon be, és

teľjessze be javaslatłĺt annak további működtetése tekintetében.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: l . pont esetében 20|1,. oktőber 27 .

2. pont esetében 20|I. október27.
3. pont esetében a képviselő-testĺilet 20l l. decemberi2. rendes ülése.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2011. október 10.
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