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Budapest J őzsefvárosi onkoľ minyzat
Képviselő.testĺi lete számár a

Előteľjesztő: Balogh István telepiilési képviselő
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Tárgy: Javaslat kihelyezett üryfélszolgálat kĺalakítására a KesztyĺĺgyáľKtiziisségi
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság
Humánszolgáltatási Bizottság
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Határ ozati j av as|at a bizottság szátmár a:
Viárosgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottsáý Humĺĺnszolgá|tztálsi Bizottság javasolja a Képviselőtestii letnek az előteri esztés mestaľgyalását.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az iigyfelbaráltközigazgatás megvalósítása, valamint a hivatali Ĺigyek intézésévelkapcsolatos
széles kiirben eléľhető tźljékoztatásbiztosítása érdekébenJózsefvárosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft' ügyvezetője, valamint a Hivata| vezetőjével folytatott egyeztetések alapján
javasolom hivatali kihelyezett infoľmációs szo|géůat|étrebozásé/-kíséľletijelleggel' 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 véglegesítésérekeľiilhet soľ _ hason|őan a nemrégiben létrehozott kihelyezett
szabéúvsértésiiroda kia|akításáthoz.
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Javaslatom szerint a kísérletiidőszak 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
ügyfajta

az

beazonosításáthoz, továbbá az ügyfelek ellátása az ijgyintézéshezszĹikséges
nyomtatványokkal, ezen kívül terveink szerint a Koľmányhivatal lgazságtgyi Szolgá|atának
bevonásával jogi segítségnyujtó szolgálat is biztosításľa kerülne az Ĺigyfelek számára. A
kísérletiidőszakban a kihe|yezett iigyfé|szolgálat |étszźtménakbiaosítása a Hivatali
engedélyezett létszám terhére, belső munkaerő átcsopoľtosítással megoldható.
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Józsefuárosi Kiizösségi Hźzak Nonproťrt Kft. ügyvezetojének tźĘékoztatősaszerint az
ügyfélfogadáshoz sziikséges technikai fe|tételek kialakításľa keriiltek (információs pult,
szźtmítőgép),íw a mĺĺködéshez szükséges alapvető infrastľuktúľamegteremtése az átmeneti
iizemelés idejére ktilön költséggel nem jár. A feladat véglegesítéseesetén 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 biztosítĺísaa későbbiekben
felmeľülő szakmai igények a|apjén.
Kéremaza|étbbibatźrozatijavaslatelfogadását.

HłrÁnoa'TI JAvAsLAT
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. 201l. október 27. napjőttól 201l. decembeľ 31. napjáig _ pľóba jelleggel - kihelyezett
hivatali ügyfelszolgálatot létesíta Kesztyiĺgyáľ KözösségiHaz (Budapest VIII. Mátyás
tér l5.) épületében.

2. felkéri a jegyzót heýettesítő a|jegyzot a
3.

szükséges munkáltatói-munkaĹigyi
intézkedésekmegtételére az 1. pont szerinti kihelyezett ügyfélszolgálati feladatok
e||éúźtsźlhoz
szükséges munkaeľő biĺosíuísaéľdekében.
felkéri a polgáľmestert, hogy a kihelyezett iigyfélszolgálat tevékenységének
eredményeiről a képviselő-testĹilet 2011. decemberi2. ľendes iilésénszámoljon 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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