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SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

JEGYZŐ 

A beszámoló előkészítésében közreműködött:     A határozati javaslat elfogadásához 

Jegyzői kabinetvezető        egyszerű többség szükséges! 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, 

ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről 
(Készült: a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. április 13-i ülésére) 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Vezetői összefoglaló: 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. 

(IX.10.) önkormányzati rendelet 2/a sz. melléklet a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök 3. pontja 

értelmében a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt a hivatali ügyintézésről, a 

törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről szóló 

beszámoló elfogadásáról. 

 

Részletes kifejtés: 

A 2015. évben lefolytatott hatósági ügyintézés törvényességi ellenőrzésének eredményéről, a Hivatalban megvalósuló 

ügyfélfogadási rend tapasztalatairól, egyéb ellenőrzésekről, valamint a legfontosabb 2016. évre vonatkozó hivatali 

célkitűzésekről a következő tematika szerinti beszámolót adom: 

 

1. Ügyfélfogadás rendje, ügyiratforgalmi statisztika. 

2. Törvényességi ellenőrzések a Hivatalban (ÁSZ, Pest Megyei Kormányhivatal) 

3. 2015. évben megvalósult célkitűzések, feladatok 

a) Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működtetése 

b) Hivatal átvilágítása, szervezeti struktúra átalakítása, hatékonyság növelése 

c) Bírósági ülnökök választása 

d) Továbbképzések, jogszabályváltozások figyelemmel kisérése 

e) Kapcsolattartás a lakossággal, a hivatal tevékenységének kifelé történő kommunikálása, ügyfélbarát hivatal 

működtetése 

4. Hivatal 2016. évre vonatkozó célkitűzései 

 

 

1.) Ügyfélfogadás rendje, ügyiratforgalmi statisztika 

 

Az ügyfelek számára lehetőséget biztosítunk, hogy problémáikat, panaszaikat, észrevételeiket, javaslataikat a Szentendrei 

Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben az illetékes ügyintéző kollégákkal valamint minden hónapban előre 

meghatározott időpontra kitűzött fogadóóra keretében a Hivatalt vezető jegyzővel is személyesen megoszthassák, mely 

esetekben igyekszünk az ügyfelek számára is megnyugtató és elfogadható megoldásokat találni felvetett problémáikra, 

kéréseikre. 
 

Az ügyiratforgalmi statisztika Szentendre és Pilisszentlászló települések éves ügyiratforgalmáról ad tájékoztatást. 

Segítségével átfogó kép nyerhető az ügyiratforgalom nagyságáról, ügytípusonkénti megoszlásról, továbbá az egyes előadók és 

szervezeti egységek folyamatban lévő, illetve hátralékos ügyeinek számáról.  

Az elsőfokú hatósági statisztikát – az államigazgatási, illetve önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok – jogszabályi 

előírások alapján az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében a Pest Megyei Kormányhivatal kéri évenként az 

önkormányzatoktól és más közintézményektől. Ez a statisztika az ügyekhez tartozó határozatokról tartalmaz információkat.  

Az önkormányzati struktúrából következik az, hogy az önkormányzati hatósági ügyek címzettje a Képviselő-testület, míg az 

államigazgatási hatósági ügyek címzettje a feladat és hatáskörrel rendelkező jegyző. A Képviselő-testületnek ez utóbbinál – 

hatáskör hiányában – nincs kompetenciája. Ebből adódik az, hogy az államigazgatási hatósági ügyekben másodfokon – fő 

szabály szerint – a Pest Megyei Kormányhivatal jár el, míg önkormányzati hatósági ügyekben, ha első fokon a polgármester, 

vagy a bizottság hozott döntést, akkor másodfokon a Képviselő-testület fog eljárni. Ha az ügyfélnek a Képviselő-testület által 

hozott döntés nem felel meg, akkor jogszabálysértésre hivatkozva a döntést a bíróságnál támadhatja meg. 

 

A Hivatalban iktatott ügyiratok száma 2015. évben 37.561 db volt, amely kisebb mértékű csökkenést mutat a korábbi évek 

iktatott ügyirataihoz képest. 
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 2013. évben 2014. évben 2015. évben 

Államigazgatási ügyben hozott határozatok  

21331 

 

20329 

 

19899 

- határidőn belül 21299 20243 19836 

- határidőn kívül 32 86 63 

- saját hatáskörben módosított vagy visszavont 0 0 0 

Kormányhivatal – II. fokon járt el, és 

– helybenhagyta 

3 5 7 

- megváltoztatta 6 2 2 

- megsemmisítette 2 2 2 

Dekoncentrált szerv felülvizsgálta, és 

helybenhagyta 

0 0 0 

Bíróság 0 0 0 

 

Az államigazgatási ügyekben hozott határozatok száma a korábbi évekhez képest némi csökkenést mutat. Ennek egyik oka, 

hogy jogszabályváltozás következtében egyes ügyekben elegendő az ügyfélnek bejelentési kötelezettségének eleget tenni, 

melyről a hatóság egy igazolást állít ki, mely a statisztikában az érdemi döntéssel záródó ügyek között nem jelenik meg. Ez 

azonban nem jelent kevesebb terhet az ügyintézők számára.  

Emellett 2013. január 1-jétől az Okmányiroda, Gyámhivatal és néhány szociális és igazgatási jellegű hatáskör, majd 2015. 

márciusban további szociális ellátások járási hivatalhoz történő átkerülése is okozhatta az ügyiratforgalom kisebb mértékű 

csökkenését. 

 

A 2013. évben Pilisszentlászló településsel létrehozott közös hivatal kapcsán a 2015. évben is sok feladat hárult 

munkatársainkra, hiszen a meglévő hivatali apparátussal látjuk el Szentendre és Pilisszentlászló tekintetében is az 

államigazgatási és önkormányzati feladatokat. 

 

2013. január 1-jén bekövetkezett jogszabályváltozás nyomán az Építéshatósági Iroda a korábbi kistérségi települések 

tekintetében körzetközponti feladatokat lát el. A kistérségi településeken összesen 28 fő látta el mindazt a feladatmennyiséget, 

melyet nálunk 13 település tekintetében 15 fő lát el. 

 

Korábbi években hozott önkormányzati hatósági ügyek számához képest 2015-ben nőtt a döntések száma, tekintettel arra, hogy 

a szociális igazgatás területén korábban államigazgatási hatáskörben nyújtható támogatások az Önkormányzatok hatáskörébe 

helyeződtek át települési támogatás formájában.  

 

 

 2013. évben 2014. évben 2015. évben 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott 

határozatok 

 

702 

 

674 

 

750 

- határidőn belül  702 674 750 

- határidőn túl 0 0 0 

- fellebbezések száma 1 1 3 

- saját hatáskörben módosított vagy visszavont 0 0 0 

- képviselő-testület megsemmisítette és új 

eljárásra utasította 

0 1 0 

Bíróság 0 0 0 

 

 

2.)  Törvényességi ellenőrzések a Hivatalban: 

 

 Állami Számvevőszéki ellenőrzés 

Az Állami Számvevőszék 2015. január 6-án arról tájékoztatott, hogy megkezdi a „2014. évi választásokra fordított 

pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése” című ellenőrzést. Ezen ellenőrzés keretében került sor „Az országgyűlési 

képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére”, „Az Európai Parlament tagjainak 

2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére” és „A helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök 

felhasználásának ellenőrzésére.” 

 

Az ellenőrzések részletesen kitértek a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges pénzeszközök tervezésére, a 

költségvetésből finanszírozott források elosztására, előirányzatok kezelésére, a kiadások teljesítésének szabályszerűségére, a 

felhasznált pénzeszközök elszámolására. Az ellenőrzés során nagyobb súlyú hiányosságok feltárására nem került sor, az ÁSZ 

észrevételeket, javaslatokat fogalmazott meg a szabályosság biztosítása érdekében, melyek betartására a későbbi választások 

alkalmával fokozott figyelmet fogunk fordítani. 
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 Közszolgálati ellenőrzés – Pest Megyei Kormányhivatal 

2015. október 19-én került sor a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban a Pest Megyei Kormányhivatal által lefolytatott 

közszolgálati ellenőrzésre. Az ellenőrzés a vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítésével, 

megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések jogszerűségének vizsgálatára, a polgármester és a 

jegyző illetménye megállapításának jogszerűsége vizsgálatára és a vezető munkakört betöltő közszolgálati tisztviselők 

esetében az illetmény-megállapítás gyakorlatának vizsgálatára terjedt ki. 

A Kormányhivatal ellenőrzési jelentésében foglaltak szerint hiányosságot semmilyen téren nem tapasztaltak. 

 

 

3.) 2015. évben megvalósult célkitűzések, feladatok 

 

a.) Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működtetése 

 

A Pilisszentlászlóval kötött megállapodás alapján 2013. január 1-jén megkezdett működés értelmében folytatta munkáját a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Az együttműködés során a hivatal látja el továbbra is Pilisszentlászló község 

tekintetében az adóhatósági, igazgatási, pénzügyi, személyzeti, szervezési, közterület-felügyelői, anyakönyvvezetői 

feladatokat. Az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek mellett továbbra is a közös önkormányzati hivatal készíti elő 

az előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket a pilisszentlászlói képviselő-testület és szlovák nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testület üléseire, valamint intézkedik a határozatok végrehajtásáról. 
 

 

b) Hivatal átvilágítása, szervezeti struktúra átalakítása, hatékonyság növelése 

 

A 2015. évben is kiemelten fontos céljaink között szerepelt a hivatali ügyintézés hatékonyságának növelése, hiszen számunkra 

a legfőbb elismerést ügyfeleink elégedettsége biztosítja. Az ügyfelek kiszolgálásának minél magasabb szinten történő ellátását, 

a hivatal működése eredményességének biztosítását szolgálta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában foglalt döntés, melyben a testület felkérte a Polgármestert, hogy a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata 

elvégzését versenyeztesse meg. Ezen döntés értelmében Szentendre Város Önkormányzata a CMS Vezetési Tanácsadó Kft-t 

bízta meg a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, jogszerűségének, gazdaságosságának 

vizsgálatával. A vizsgálat három területre terjedt ki; a jogi környezet szintjére, a hivatal működési szintjére és az 

önkormányzati gazdálkodás szintjére. Az átvilágítást folytató cég munkája során áttanulmányozta a vonatkozó jogszabályokat, 

helyi rendeleteket, belső szabályzatokat, dokumentumokat, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket folytatott a szerződések és a 

kötelezettségvállalások jogszerűségének vizsgálata érdekében, vezetői interjúkat folytatott le, kérdőíves vizsgálatot végzett a 

munkavállalók körében. A vizsgálati eredmények alapján az egyes témákhoz kapcsolódóan javaslatokat fogalmaztak meg, 

amelyek megvalósításával a működés hatékonyabbá, rugalmasabbá, színvonalasabbá tehető és növelhető a munkatársak, az 

ügyfelek elégedettsége. A megfogalmazott javaslatok egy része már megvalósításra került, míg egy része jelenleg is 

folyamatban van. Megtörtént a hivatal szervezeti átalakítása, egyes álláshelyek megszüntetése, új álláshelyek létrehozása, mely 

eredményesen szolgálja a hatékonyabb hivatali munka ellátását. Folyamatosan végezzük a jegyzői utasítások, rendeletek 

felülvizsgálatát, aktualizálását. Kialakításra került a hivatali dolgozók teljesítményértékelésével összefüggésben egy ösztönzési 

rendszer, elősegítve ezzel a kiemelkedő munkát végző kollégák elismerését, továbbra is eredményes munkavégzésre 

ösztönzését. A hivatali működés erősségeinek megőrzésére, az ügyfélbarát jelleg erősítésére továbbra is törekszünk. Ezt segíti 

a kommunikáció fejlesztése és igyekszünk ügyintézőinket is minél ügyfél-orientáltabb munkavégzésre sarkallni. 

 

 

c.) Bírósági ülnökök választása 

 

A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök 2015. évi választását 2015. március 7. és 2015. április 30. közé eső időtartamra tűzte 

ki, mely választással kapcsolatban a Hivatalra adminisztrációs feladatok ellátása, képviselő-testületi döntésre történő 

előkészítés hárult, mely eredményesen lebonyolításra került. 

 

 

d.) Továbbképzések, jogszabályváltozások figyelemmel kisérése 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2015. évben is kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk a hivatali dolgozók továbbképzési 

lehetőségeinek, így jogszabályban előírt kötelezettségeinknek is megfelelően valamennyi munkatárs teljesítette a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem által meghirdetett e-learning képzéseket.  
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Igyekszünk folyamatosan figyelemmel kísérni a munkánkhoz kapcsolódó jogszabályok változását is, mely biztosítja, hogy 

naprakészek legyünk a hatályos jogszabályok ismeretét illetően. Ezen célt szolgálja a nagyobb jelentőségű és átfogóbb 

jogszabályváltozások esetén közös egyeztetések szervezése, a változások közös értelmezése, közös gondolkodás az eljárási 

gyakorlat kialakításában, megvalósításában. 

 

 

e.) Kapcsolattartás a lakossággal, a hivatal tevékenységének kifelé történő kommunikálása, ügyfélbarát hivatal működtetése 

 

Előző évekhez hasonlóan a 2015. év egyik kiemelt feladata volt a Hivatal és a lakosság közötti kommunikáció javítása, 

mindenekelőtt a lakossági bejelentések, levelek 30 napon belül történő megválaszolása. Emellett fontos a Hivatal által ellátott 

sokrétű tevékenységének kifelé történő kommunikálásának erősítése is. Néha úgy érezzük, hogy a lakosság nem ismeri eléggé 

a hivatali munkát, a bürokratizmust látja a Hivatalban. A kifelé irányuló kommunikáció feladata kell, hogy legyen a lakosságot 

érintő problémák, változások minél szélesebb körben történő megjelentetése, a hivatali szervezet által végzett munka 

megismertetése. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk és folyamatosan javítani kívántuk a hivatal és a lakosság 

közötti kommunikációt. Szentendre Város megújult honlapján a hivatal működéséről, eljárások rendjéről nagyon sok hasznos 

tanács megtalálható, és arra törekszünk, hogy ezen információk folyamatosan frissítésre, aktualizálásra és bővítésre kerüljenek. 

Továbbra is kiemelt célunk a lakosságbarát hivatal működtetése, folyamatosan figyelembe véve a lakosság igényeit, a 

jogszabályváltozásokhoz a leggyorsabban és leghatékonyabban alkalmazkodva törekszünk az ügyfelek kiszolgálására. 

Lehetőségeink figyelembe vételével igyekszünk minél több nyomtatványt elektronikusan hozzáférhetővé tenni. 

 

 

4. Hivatal 2016. évre vonatkozó célkitűzései, feladatai 

 

a) Hivatali működés törvényességének biztosítása, hatékonyságának növelése 

b) a 2015. évben a hivatal átvilágítását elvégző CMS Vezetési Tanácsadó Kft. jelentésében megfogalmazott észrevételek, 

javaslatok végrehajtása 

c) a helyi rendeletek, belső szabályzatok felülvizsgálata 

d) az adóbevételek további növelése: új adózók felderítésének folytatása, adózók ellenőrzése, folyamatos adó-végrehajtási 

tevékenység 

e) az ingatlanhasznosítások, értékesítések hatékonyságának növelésével a vagyongazdálkodási bevételek növelése 

f) a pályázati forrásokból származó bevételek növelése 

g) a beszerzések, beruházások költséghatékony, minőségi megvalósítása 

h) a közterületek rendjének fenntartásában együttműködés a Szentendrei Rendőrkapitánysággal 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 

 

Határozati javaslat 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. 

sz. rendelet 2/a sz. mellékletének a bizottságra átruházott hatáskörök 3. pontja alapján a hivatali ügyintézésről, a törvényesség 

helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, valamint az ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős:   Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre, 2016. március 23. 

 

 

     dr. Gerendás Gábor 

                              jegyző 

 

Előkészítette: 

 

 

Budai Mónika 

jegyzői kabinetvezető 


