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Kdsziilr a Kdpvisel1+est let 2020. mdrcius 18. napjdn tartandd ldsdre
Kdszitette: dr. Visnyay Nodmi Jegtzdi Kabine\ezetl

Tirry: Besziimol6 a Polgrirmesteri Hivatal
2019.6vi munkdj6r6l

A helyi dnkormAnyzatok kdtelez6 feladat- 6s hatdskdrdt 2013-t6l a Magyarorsz6g helyi
<inkormdnyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX. tv. (a tov6bbiakban: M6tv.) hatiLrozza meg.

Az M<itv. 84.9 (l) bekezd6se szerint:

..81. $ (l ) A helyi <inkorm6nyzat k6pviselo-testiilete az dnkormdnyzat mrikdd{sdvel, valamint
a polg6rmester vagy a jegyzo feladat- 6s hatdskdrdbe tartoz6 tigyek d6nt6sre val6
elokdszitdsdvel ds v6grehajt6sdval kapcsolatos feladatok ell6trisara polgdrmesteri hivatalt vagy
kozds dnkormiinyzati hivatalt hoz l6tre. A hivatal kdzremrik6dik az dnkorm6nyzatok egymiis
k<izdtti, valamint az dllami szervekkel tdrt6n6 egyiittmrikddds6nek dsszehangolis6ban."

Az Mdtv. 81. $ (3) bekezdds f) pontja alapjti.n a jegyz6 dvente besz6mol a k6pvisel6-
testi.iletnek a hivatal tevdkenysdg6rol.

Az Mcitv. szerinti beszdmolesi kdtelezetts6gel az l, szemf melldkletkdnt csatolt beszdmol6
tafialmazza, mely ritlbg6 k6pet nyrijt a Polgiirmesteri Hivatal (a tov6bbiakban: Hivatal) 2019.
dvi feladatell6tils6r6l. A besz6mol6 tartalmazza az ell lott f6bb feladatokat, projekteket, a
szemdlyi jellegri ddntdsek6l sz6l6 6sszefoglal6t, tartalmazza tov6bb6 a feladatv6gzdsre
vonatkoz6 olyan fontosabb mutat6sz6mokat, minl az tigyiratforgalom, az el6terjeszt6sek 6s

iildsek szima. tovribbri kitdr a min6sdgirdnyitds mtikddtetdsdre, az ellen6rz6sek 6s kontrolling
rendszerdre, vdgi.il a megfogalmazott cdloka 6s a fejlesztdsre vonatkoz6 javaslatoka.

2019. dvben a Hivatal engeddlyeze$ rcjszilrna 142 fo volt

A Hivatal szervezeti tagoz6dtsa a Budapest XVL kertileti PolgriLrmesteri Hivatal Szervezeti 6s

Miikciddsi Szab|lyzata 6rtelm6ben a k<j,vetkez6:

Pol giirmesteri Kabinet
1. F<i6pitdsz

II. Jegyz<ii Kabinet
l. lgazgatisi 6s Ugyfelszolgdlati Iroda
2. Epitdsiigyi Iroda
3. Kdzteriilet-feliigyelet
4. Betso ellen6rz6s (kdzvetlen irdnyitrisi, utasitdsi, beszimoltatAsi joggal a jegyn

rendelkezik)
5. Beszerzdsi Iroda

C{oBUDAPEST T6VAROS XVI, KERULETI ONKORMANYZAT
JEGYZ6JE

Tisztelt K6pviselS-testiilet!

III. Gazd6lkod6siUgyosa6ly
l. Kdltsdgvet6si 6s P6nziigyi Iroda



IV. Ad6 Ugyosztrily

Mriszaki Ugyoszt6ly
L Keriiletfejlesztdsi 6s tizemeltetdsi Iroda
2. Int6zm6nyfejlesztdsi Iroda
3. Kdrnyezetvddelmilroda

VI. Human Ugyoszt6ly
l. Szocirilis Iroda
2. Intdzmdnyi Iroda

A fenti sorrendre tekintettel a szewezeti egysdgek vezet6i riltal kdszitett beszdmol6k alapjrin a
jelen eloterjeszt6s 1. sz6m[ mell6klete szerinti tartalommal t6j6koztatom a K6pvisel6-
testtiletet a Polgdrmesteri Hivatal 2019. 6vi munkrij616l.

K6rem a tisztelt Kdpviselo-testiiletet, hogy a PolgriLrmesteri Hivatal 2019. 6vi munkajrir6l
szol6 besz6molot elfogadni sziveskedjen.

Hatrlrozati javaslat: Budapest F<ivriros XVI. keruleti Onkormiinyzat K6pvisel6-
testiilete a Budapest XVI. keriileti Polg6Lrmesteri Hivatal 2019.
6vi munk6jar6l sz6l6 besziimol6t az eloteiesztds 1. sz6mu
melldkletdben foglalt tartalommal elfogadja.

Hatrirido: 2020. mdrcius 18.

Felel6s: Kov6csPdterpolg6rmester
(elfogad6sa egyszeni sz6tdbbs6get ig6nyel)

Budapest, 2020. m6rcius 3.

ildcqr.--.-----' '

Dr. Csomor Ervin
jegyz6

ru(
Kov6cs P6ter
polgarmester

Melleklet: Besz6mol6 a Budapest XVL Kertileti Polg6rmesteri Hivatal 2019. 6vi munkdj6r6l

2. Vagyonhasznositesilroda



BEszAMoLo A
BUDAPEST XVI. KERtiLETT PolcAnursrpru HTVATAL

2019. 6vr naunx-l.lAn6l

Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tiirv6ny 81.9 (3)
bekezdds6nek f) pontja alapjan 2013. janwir 1-jdt6l a jegyzb 6vente kdteles besziimolni a
kipviselo-testiiletnek a Polg6rmesteri Hivatal (a tov6bbiakban: Hivatal) tevdkenys6g6r<il.

A Hivatalt a jegyzo vezeti, a jegyzot tevoll6tdben az aljegyz6 helyettesiti.

2019. februrir 1-t6l rij jeryz6je van a Polgirmesteri Hivatalnak.

I. POLGARMESTERI KABINET

Feladata a polgiirmester 6s az alpolgrirmesterek munkiijrinak kcizvetlen segitdse, a kultur6lis 6s
sport t'eladatok ell6t6sa, az informatikai feladatok elLltdsa, illetve a ptiytnatok ir6sa 6s

benyujt6sa.

A Polgrirmesteri Kabinet alii tartoz6 szervezeti egys6g:

r6opirnszr rRoDA

A toepiteszi tevdkenysdget a 19012009, (lX. 15.) Korm. rendelet szabtiyozza. A kertilet
egyseges dpitdszeti arculatrinak alakitiisiihoz kdtod6, dnkorminyzati feladatokkal kapcsolatos
d6ntdseket a keriileti rinkormilnyzat feladatai szerint a kertileti f66pit6sz k6sziti el6.

A Szervezeti egys6g l6tszrima: 3 fo

Ugvforgalmi statisztika, pozitiv vagy negativ el6jelii v Allozits rz el6z6 6vhez k6pest:
A lak6iptiletek 6pftdsdnek egyszeni bejetentdsi lehetosdge miatt 2019-ben - az eloz6 evhez
kepest kettovel kevesebb alkalommal (21) iildsezett a f66pit6sz elndklet6vel vezetett
dpitdszeti-miiszaki tervtaniics, ezalatt 79 esetben alakitotta ki v6lem6ny6t.
Ugyanakkor: a fodpit6sz iigyf6lfogadrisan az elozo 6vhez kdpest tov6bb ndvekedett a
szemdlyes tigyf6lforgalom, valamint a telefonon felvil6gosit6st k6r6k sz6ma - pdlddul
egyszerii bejelentdsii tervek lodpitdszi egyeztet6se, konzult6ci6ja c6lj6b6l.
A teleptildskdpi bejelentdsi eljdrrisok szdma az el6z6 dvhez kdpest stagnelt.

L;j feladatok, amelyek 2019-ben jelentkeztek el6sztir:
A 2018 novemberi k6pviselo-testiileti iildsen a helyi egyedi v6delemmel 6rintett egyes

ingatlanok vddetts6g6nek megsziintet6s6rol sz6l6 napirendben felmertilt a helyi v6delemmel

drintett dpitmdnyek listijrinak 6tgondokisa, valamint a vddelmet indokol6 megalapoz6
drt6kvizsgrilat k6szit6s6nek igdnye. Ennek alapjdn megkezd6ddtt az 6rt6kleltar elk6szit6se,

valamint a tetepiil6skdpi rendelet (TKR) szdveges rdsz6nek 6ttekintdse, pontositasa, a

rer.rdeletben rdgzitett eloirrisoka vonatkoz6 6szrev6telek figyelembe vdteldvel. Megkezd6dcitt

a Kertileti Epitdsi Szabalyzat m6dositris egyeaet6si elj6rrisanak el6k6szit6se is.

A szakmai munkdt befolyrlsol6 kdzponti jogszabiiy.tdltozds vagy tjonnan megalkotott helyi
<in-lrormdnyzati rendelet emlitdse, alkalmaz6srinak tapasdalatai:
A 2018-ban hatrilyba l6pett Keriileti Epitdsi Szab6lyzatot (KESZ) 2019-ben egy alkalommal
m6dositotta a Kdpviseto-testiilet. Ugyanakkor A KESZ elk6szitds6nek elhat6roz6s6t 6s

-lovahagyasrit kovetoen eltelt tdbb dv olyan jelent6s bedpitdsi, t6rsadalmi, egyi.ittdl6si
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probldmat vetett fel, amely megfontoland6v6 tett6k a !(J,SZ m6dosit6srinak 6tgondol6sdt -
figyelemmel a keriilet bedpitdsi struktur6j a miatt agg6d6 lakoss6g, valamint az |pitkemi
sz6nddkoz6 csal6dok telekszomsz6ds6gi elv6r6saira, ig6nydre.

A 2019-es 6vet maghatiroz6 feladatok:
A telepiildskdp v6delmdr6l sz6l6 40/2017.(XII.19.) dnkormrturyzati rendelet (TKR) m6dosit6s
rillamigazgatasi ds partners6gi egyeztetdsi eljar6sa. A KESZ m6dosit6srinak 6llamigazgatrisi 6s

partnersdgi egyeztet6si etjdrdsanak a lefolytatiisa. TerWan6csi ttirgyal6sok lebonyolit6sa.
ieleptildskdpi v6lem6nyek kialakit6sa. Telepiildskdpi bejelentdsi eljrlrrisok lefolyat6sa. Uj
legi/ortofbt6 kdszittet6se. A Polg6rmesteri Hivatal trirsirodriinak tiimogat6sa f6dpit6szi
szakmai iill6sfoglaliisok kiad6s6val.

II. JEGYZoI KABINET

A Jeevz6i Kabinet a kdvetkez6 szem6lyekb6l ds szervezeti egysdgekb6l 6ll:

Betdltdtt I6tsz6m:
- Jegyz6
- Aljegyz<i
- jegyzoi-allegyztii referens
- JegyzbiKabinetvezetti
- 4 t'o jogi- ds dnkorminyzati referens
- 2 t-o dnkorm6nyzati referens
- I fo humanpolitikai referens

Jegyz6i Kabinet al6 lartozb szervezeti egysdgek:

- lgazgat6si ds Ugyfdlszolg6lati Iroda
Epitesiigyi Iroda
Kd zte rii I et - fe I ii g ye I et

Belso ellenorzds
Beszerzdsi iroda

A 2019. 6vben sz6mos vdltoz6s tdrtdnt a Jegyzrii Kabinetben, amely folyamat m6g jelen

eloterjesZ6s kdszit6sekor is tart.

A Jegyzoi Kabinetbe 2019. mrircius 1-t6l illetve aprilis 1+61 a jogi- 6s onkormiinyzati

ref'erensi l'eladatok ell6tdsrira 2 [j koltdga keriilt kinevez6sre. 2 fd (a kor6bbi jegyz6i

kabinetvezeto 6s egy fo jogi- 6s cinkormrinyzati referens) 2019. 6vben gyeden volt'

A jegyzo, aljegyzo tevdkenys6gdt segit<i adminisar6ci6s, titkrirsrigi feladatokat ell6t6 pozici6t

I f6 jegyz6i-aljegyz6i referens ttilttitte be.

A 2019. evben a jog! 6s iinkormdnyzati, valamint az tinkormdnyzati referensek feladata

volt:
- K6pviselo-testtilet es bizottsrigok, tovribb6 a nemzetis6gi dnkorm6nyzatok tdrvdnyes

miiiOd6se vonatkoz6s6ban, a testtileti, bizottsegi Uldsek tartalmi el6k6szit6se, a

szakmailag illet6kes szervezeti egysdgek 6ltal k6szitett testtileti, bizotts6gi

el6terj esa6sek ellen6rz6se.
- K6pvisel6+esttleti tildsek jegyz6kdnyveinek elk6szit€se, ellen6rzdse, tov6bbit6sa a

t<irv6nyessdgi ellen6rz6st vdgzb szer''t tdszdte.
- Kdpviielok, nemzerisdgi onkorm6nyzati k6pviset6k rdsz6re adminisztr6ci6s, iigyviteli
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segitsdgnyijt6s.
- Szabdlyzatok, bels6 utasitdsok, int6zkeddsek k6szitdse.
- Rdszt vesz az orszriggyril6si k6pvisel6k, a helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k 6s

polgiirmesterek, a helyi nemzetisdgi dnkormdnyzati kdpvisel<ik, az eur6pai parlamenti
kepviselok viilasztrisiinak, valamint a helyi 6s orszdgos ndpszavaz{s lebonyolitdsriban.

Tov6bb6 egy f<i jogi- 6s dnkorm6nyzati referens ell6tta:
- a peres iigyek - tigyv6d 6s az Onkormrinyzat illewe a Hivatal k6zdtti - koordin6ci6j6t,
- az Onkormiinyzat 6s a Hivatal szerz6ddseinek j ogi ellenjegyz6s6t.

N6hriny statisztikai adat a Jegz6i Kabinet tev6kenys6g6vel kapcsolatban:

I 75 kdpviselo+esttileti el6terjesztds keriilt napirendre az tildseken;
404 kdpviseto-testtileti haterozat sztiletett;
27 rendelet kertilt kihirderdsre;
a k6pviselo-testiiteti iildsek sziima 13 volt.

27 fo ii dolgoz6 felv6teldvel,24 fd megsziintetdsdvel kapcsolatos munkatigyi ds tb.
iigyi teend<ik ell6t6sa,
2019. 6vben 98 fo k<iztisztvisel6 r6sz6re kertilt sor az 6v eleji eltdrit6s
(illetmenyvriltoziis) elk6szitdsdre,
16 fo nyriri sziinidos di6k munkaiigyi teend<iinek ellSt6sa valamint a didkok
fbglalkoztat6s6nak megszervez6se, intdzmdnyek megkeresdse,
2019. itnius h6napban 39 fo k6ztisztvisel6 valamint int6zm6nyi szinten 1 f6
vagyonnyilatkozat t6tel6nek lebonyolitiisa,
6 szemdlyzeti tixgyt ptrlyAzar kiir6sa 6s bonyolit6sa az tires illashelyek betdltdsdre,

amely 63 be6rkez6 pLlydzali anyag 6rt6kel6s6t jelentette,

Kinevez6s, 6s -mridosit6s, ritsoroLis elk6szit6se: 258 iigyakta, ami 390 iiryirat'
amit a UAX 6ltal kiitelezden bevezetett szdmfejt6si programban 6s

p{rhuzamosan a WINTISZT szem6lyiiryi programban is elk6sziilt'
A kdztisztvisel6k teliesitmdny 6rt6kel6se a TER programban, a r6gzit6sek illetve az

dfi6kel6sdk begyiijtdse, nyilvantart6sa, 6v elej6n, f6l6vben majd 6v v6g6n megtort6nt,

A Hivatal teljes egdszdre vonatkoz6an a cafetdria szabilyzatnak megfelel6n az egydri
nyilatkoztatdsok lebonyolit6sa, febru6rban ds novemberben is megtdrt6nt,

A Hivatal teles allomdnyrira (142 f6) vonatkoz6an dvente k6telez6 orvosi ellen6rzds

az irj beldpo dolgozok orvosi alkalmass6gi vizsg6latiihoz a beutal6k elk6szitdse,

idopontok egyeztet6se valamint az 5 fd vezeio menedzserszlir6s6nek koordinril6sa

megtOrtdnt,
37 fo rcszere (kdrelem szerint) szemdlyi juttat6sok nyilviintart6sa (szemiiveg,

csakidalapitds, szociiilis t6mogat6s).
A ktiztisztvisel6k r6sz6re kiitelez6 a k6pz6s, (2019. 6vben 96 f6) a Nemzeti

Ktizszol96lati Egyetem tov6bbk6pz6si program szervez6s6ben tiirt6nik - Probono
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A 2018. 6vhez kdpest a kdpviselo-testiileti [ldsek sz6rna nem v6ltozott, ugyanakkor a
n.regalkotott rendeletek sz6ma l5 % -kal cscikkent.
Az eloterjesztdsek sziima nott. A 2018. 6vhez kdpest 6-tal tdbb el6terjesztds keriilt
benl tjtasra. ami 3.5%-os elt6rdst mutat. A fenti szimokon ttl statisaikailag nem kimutathat6
ugyan, de kiemelt feladatk6nt jelentkezett a 2019. mdjus 26. napjdn megtartott Eur6pai
Parlamenti, valamint az okt6ber 13. napjdn megtartott helyi tinkorminyzati vdlasztdsok
lebony'olitdsa.

A humdnrrolitikai referens riltal elliitott feladatok 2Q19. 6vben a kdvetkez6k voltak:



kdpzdsi programban - folyamatos feljelentkeztet6s, nyilv6ntart6s, k6pzdsek megl6tdnek
ellenorz6se. tantsitvrinyok szem6lyenkdnti rendezdse,
A. toi'ribbtanul6 dolgoz6k (2 fo rdszdre rlj szerz6dds) tanulmiinyi szerz6ddsdnek
elkeszitese. m6dositiisa, a vizsgaidoszakok nyilviintartdsa,
2019. dvben bevezetds keriilt a foly6szrimla vezet6si dij, 6s ruhr2ati k6lts6gt6ritds, ami
a Hivatal dol9oz6inak a k6zszolg6lati szabllyzat alapj n megallapitrisra keillt,
Havi hi6nyz6sjelent6s elk6szit6se, orvosi igazol6sok nyilvrintartrisa, csed, gyed
igdnyldsessel kapcsolatos tigyint6zdsek, 6s folyamatos napi kapcsolattartis a Malyar
Allamkincst6rral.

Az Iroda l6tszdma:
Az lgazgatasi 6s Ugyf6lszolgilati Iroda lelszitmaa 2019. 6vben is 19 f6 vott, amely nem n6tt
az elozo dvhez k6pest, ellenben 4 frivel csdkkent, amelyb6l 2 st6tuszt sikeriilt betdlteni.

I. IGAZGATASI ES UGYFELSZOLGALATI IRODA

201 9. riprilisriban irodavezet6 vdlt6s tdrt6nt.

Ugrirat statisztika:

Az Igazgatdsi Iroda 6s az Uryf6lszolg{latot illet6en a 2019. 6vben ftisz6rnra 3279 db irat
(elozo dvben 3025 db.), alsziimra: 14679 db (el6z6 dvben 9552 db.),dsszesen: 1795g db irat
(elozo dvben 12617 db.) keriilt iktatiisra.

Ugyiratszrimok (Fdsz{mra iktatott) feladattipusonk6nt:
Anyaktinyvi iigyek: 374 db (nriu, el<iz6 dvben 349 db)
Birtokv6delem: 55 db (n6tt, el6z6 dvben 45 db)
Ktiztiss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabdlyainak megs6rt6se: 83 db (n6tt, el6z6 dvben 25 db)
Hagyat6k: 1298 db + vagyonlelt6r iigyek 5l db (cs6kkent, ekiz6 6vben 1343 db +71 db)
Ipar-kereskedelem: 430 db (n6tt, el6z<i 6vben 415 db)
Kiirnyezetv6delem, kommunrilis igazgatfs: 44 db (cs6kkent, el6z<i 6vben 51 db)
Allat-6s ntiv6nyv6delem: 658 db (csdkkent, el6z6 dvben 532 db)
U gyf6lszolgdlati iigyek: 131 db (nott, el<iz6 6vben 120 db) 6rkeztetds: 5054 db (n6tt, el6z<i
6vben 3 166 db), kdztertilet foglal6s: 6l 5 db; vdlasztissal kapcsolatos d6nt6sek: 2679 db;
Egydb (pl. trij6koztatrisok, adatszolgdltatiisok, 6lkisfoglaLisok, statisztika): 122 db (cs6kkent,
elozo dvben 161 db)

Uj,2019-ben az Irodrin jelentkez6 feladatok:
A szalldshely-szolg6ltatrisi tevdkenysdg follat6sdnak rdszletes feltdteleir6l 6s a sz6lliishely
tizemeltet6si engeddly kiad6s6nak rendjdr<il sz6l6 23912009. (X.20.) Kormrinyrendelet alapjrin
a kert.iletben mrikctdci szrillodrik 6s panzi6k vonatkozds6ban hat6sdgi ellen6rz6sekre keriilt
sor. illetve ellen6rzdsi terv k6sziilt a 2020.€vre a kdz6ssdgi sz6llishelyek ds egy6b
szalkishelyek hatosiigi ellen6rzds6re vonatkoz6an.

Fontosabb jogszab6lyv6ltoz6s:
Modosit6sra kertilt a f6s szririi ndvdnyek vddelmdrdl, kivrig6s6r6l 6s p6tl6s6r6l sz6l6 2012017.
( lX. 1 2. ) <inkormr{nyzati rendelet.

-4



2. EPiTESt]GYI IRODA

L Szervezeti erys6g l6tszdma, az el6z6 6vhez k6pest: csdkkent
2019. 6v elejdn 8,5 fti kezdett el dolgozni az Epitdsiigyi Irodrin: 8 fii 6.llomanyban, I fti 4 6rris
munkakdrben (a Beszerz6si Irod6n nyilvantartrisba vett, de az Iipitdsiigyi Iroda posu2isi
munkriit segiti).
2019. m6jusriban I fo magasdpitdsi tigyintdz6 nyugdijba ment, igy tovibb csdkkent az Iroda
ldtszima. A tbladatkrinik Atcsoportositdsdval ds igy az egyes koll6gakra jut6 tdbblet teher
beviillakisrival intdzkedtem arr6l, hogy az Epitdsiigyi Iroda munkrija tov6bbra is
zdkkenomentes legyen.
Az ipitdstigti is az ipitisfelageleti hatisdgok kijelaldsdrdl ds mfrkiiddsi feltiteleirdl sml6
34312006. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2020. mtircius 1-j6n 6letbel6p6 hat6skdri m6dosit6sok
miatt az dpitdshat6srigi feladatkcir jegyz6i hat6sk6rb6l a kormanyhivatal hatriskdr6be keriil.
Feladatok elosztiisa szaktertiletenkdnt 2019 6vben:

4 fo magas6pitdsi el6ad6 (4 db k0rzet)
A telekalakit6st
vegezle

egy magasdpit6si ekiad6

I f6 mdly6pitdsi el6ad6
I fo ETDR tigyfdlszolg6latot 6s K6zponti
cimregisztr6ci6t (KCR) ell6t6 telekendez6si 6s

mriszaki i.igyintdzo
I fo irodavezet<i
I fo " kdlcsdnzdll"munkqtdrs

dsszesen: 7,5 f6

2018 6v 2019 6v kiiltinbtizet
F6szrlmos iktatis 2397 db - 1,85 %
Magasdpito fosz6mok l3t7 db -2,37'h
Mdlyepfto loszdmok 658 db +28,51 oh

KCR foszamok 443 db 417 db - s,87 vo

AlszImos iktatrls 10573 db ss67 db -47 /o

Magas6pito alsz6mok 6l 84 db - 46,70oh

Mil ito alszdmok 3138 db 1714 db - 45,38 o

KC'R alszamok 407 db 554 db + 36'12 o/o

3, Szakmai munk{t befolydsol6 kiizponti jogszabdty viltozds vary tiionnan

megalkotott helyi iinkormdnyzati rendelet emlit6se, annak alkalmazasdnak

tapasztalatai:
Ai dpitestigyijogszabilyok az elozo 6vi jogszab6lyokhoz kdpest nem v6ltoaak. 

-

Helyi szinten ,,az \nkormdnyzat tulaidondban ds kezelisdben ldvd helyi kAzutak nem

kr:zieketlisi cdlti igdnybeviteldnek rendj6r6l" sz6l,6 2812018. (xI. 14.) dnkormrinyzati

rendelet 2019. f'ebiudr l.-tol len hat6lyos. A rendelet bevezet6sdvel egyidejrileg helyi

-5-

2019.6vben

2. ilgy'forgalmi statisztika, melyik feladat tekintet6ben volt pozitiv vary negativ el6jelii
vriltozris az el6zd 6vhez k6pest
2018-ban ds 2019-ben az 6pitdshat6s6gi feladatokat dsszehasonlit6 adatok szimszaki
ertekeldse az iktat6 statisztikai adatai alapi6n:

2436 db
1349 db
498 db

3296 db



nyilvdntafiiisi adatbr2ist vezettiink be, melynek segitsdg6vel a kiadott kozritkezel6i,
munkakezddsi illetve ftcsatlakoz{si hozzil|ntldsok visszakereshet6k, a befizetett dsszegek
kcinnyeddn visszaellen6rizhetok.
A vizgazd6lkoddsr6l sz6l6 1995. 6vi LVII. tdrvdny az engeddly n6lkiil l6tesitett kutak
fennmaradiisiira vonatkoz6 hatadd6t 2020. december 31. napjriig meghosszabbitotta.
Eddig a keriilet kdzigazgatdsi tertletdn beliil dsszesen 400 db kft keriilt a
nyilvrintartiisunkban. 1996-2016 kdzritt 39 db kritra adtunk l6tesit6si enged6ly, 2017-ben 8
db. 201 S-ban 25 db.
2019-ben 221 db f6leg 6sott ktttal rendelkez<i tigyfelet t6j6koaattunk- el6zetes
bejelentkezdsiiket kdvet6en - a fennmarad6si (t2emeltet6si) engeddlyez6s feltdteleir6l, akik
k6ziil kb 70 fo nyujtott be fennmarad6si engeddly irAnti kdrelmet.

A kdzponti cimregiszterr6l 6s a cimkezeldsrol sz6l6 345/2014. (X[I.23.) kormiinyrendelet 6s
a kdzponti cimregiszter ldtrehoziisdval 6sszeftigg6, valamint egyes igazgatrisi targyf
Idrvdn)ek m6dositris6r6l sz6lo 2014.6vi XCIII. trirv6ny alapj6n a Kdzponti Cimregiszterben
1KCR.1 az adatok javitiisa, adattisztit6sa tov6bbra is folyamatban van.

Az Epitdsiigyi Iroda 2019-ben 6tfog6 bels6 ellen6rzdsen esett 6t, illetve kiils6 ellen<irz6st is
kapott:

- A belso ellen6rz6s 2019. lebru6r 4+<11 dprilis 30-ig tartott, melynek keretdben a feladat
ellat6s ds tev6kenys6g 6tfog6 vizsg6lat6ra keriilt sor. A vizsg6lat sordn a bels6
ellenorzes az Iroda munkdja tekintet6ben jawl6st vdlt felfedezni.

- A kiilso ellenorzdsre 2019. november 20. napj6n keriilt sor, melynek keret6ben a
Nemzeti Ad6- ds Vrimigazgat6srig munkatifusai ellen6rzdst tartottak az boda iital
kiadott hat6srigi bizonyitvdnyok illetdkfizet6s ellenrirz6sdnek tigy6ben. Az
ellen6rzdsen mindent rendben tal6ltak, int6zked6st ig6nyl6 megdllapit6st nem tettek.

A l'ovrirosi ds megyei korm6nyhivatalok mrikdd6s6nek egyszenisitdsdvel <isszeftigg6 egyes
kornranyrendeletek m6dosit6sdr6l sz6l6 36012019. (XII.30.) KormriLnyrendelettel m6dositott
az dpitesiigyi ds az dpitdsfeltigyeleti hat6s6gok kijeldl6sdr<il 6s mtikdddsi feltdteleir6l sz6l6
34312006. (XII. 23.) Kormanyrendelet l. $ alapj6n
A Kormiiny

a) a saj6tos 6pitmdnyfajtak,
b) a repiil6tdr ldtesitds6nek, fejleszt6s6nek 6s megsziintetds6nek, valamint

a leszrill6hely ldtesitdsdnek ds megsztintet6s6nek szab6lyair6l sz6l6
kormiinyrendeletben meghatarozott hat6sdgi iigyek,

c) a vasirti dpitmdnyek 6pitdsiigyi hat6sdgi enged6lyezdsi eljarrisainak
rdszletes szab6lyair6l sz6lo 28912012. (X. I 1.) Korm. rendelet 1. $ (l) bekezd6s

d) pontj6ban meghatrirozott dpitmdnyek hat6s6gi tigyeinek,
d) az Orsz6gos Atomenergia Hivatal nukleriris energi6val kapcsolatos

eur6pai uni6s, valamint nemzetkdzi kdtelezetts6gekkel 6sszeffigg6
feladatkdrdr6l, az Orsz gos Atomenergia Hivatal hat6s6gi eljardsaiban
kozremrikddo szakhat6sdgok kijeldl6s6rSl, a kiszabhat6 birs6g mdrt6k6r6l,
valamint az Orszitgos Atomenergia Hivatal munk6jet segit6 tudom6nyos
tan6csr6l sz6lo l12l20ll. (VII. 4.) Korm. rendeletben (a tovdbbiakban: OAH r.)
meghatiirozott 6pitdstigyi hat6segi iigyek, valamint

e) mrieml6k j 6karbantartdsi iigyek
kivdtel6vel az 6pit6siigyi hat6s6gi feladatokat ell6t6 altalanos 6pit6siigyi hat6s6gk6nt az

dpitm6nyek. dpit6si tevdkenys6gek tekinteldben a f6viirosi 6s megyei kormrinyhivatalt (a

tovdbbiakban: dpit6stigyi hat6srig) jeldli ki.
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2020. m6rcius I .

hatriskdrdbe kerUl 6t.

napjdt6l AZ 6pit6s[gyi hat6s6g hatdskdre a Kormdnyhivatal

2019. 6vben a kdzteriilet-feltigyeleti iroda szervezet szerinti l6tszirna 8 f6.
A ldtsz6m egdsz dvben fel volt feltdltve 6tlagban I f6 teljesitett szolg6latot az irodavezet6vel

egyiitl.

Szabrilys6rtdsi feljelentdsre valamilyen tiggyel kapcsolatban 79 esetben kertilt sor.

Helyszini birsrigot 100 alkalommal szabtunk ki 1 450 000.- 6rtdkben.

0sszesen 271 esetben tdrt6nt olyan int6zked6s, ami tigyiratot generalt.

Az elozo dvekhez hasonl6an a KRESZ szab6lyok megs6rt6se, hullad6kk6 vrilt gdpjrirmiivek

elszdllitiisa, adatszolg6ltat6s, iigyfelek r6sz6re adott t6j6koztat6s nyomdn keletkeztek, tov6bbS

illeg6lis hulladdk lerak6sokkal kapcsolatban.

44 db iizemkdptelen, vagy roncs gepjrirrntivet szillitotnrnk el 2019-ben.

Ejszakai munkavdgzds tov6bbra is van pdnteki 6s szombati napokon, amennyiben ezt a

ldtsziinr lehet6vd teszi.
Szakmai munk{t befoly6sol6 tdnyez6 a v6laszt6sokban val6 r6szv6tel 6s az azzal kapcsolatos

feladatok v6grehajtdsa volt.

A venddgl6t6 egysdgek el6tti koztertileteken az djszakai 6ftikban a nyugalmat zavar6

tevekenysdgek sziima stagndlt. Ugyanazok a g6cpontok, mellyel 6w6l 6vre szembestiliink.

Ezeknek a helyeknek a jrirortev6kenysdg soriin kiemelt figyelmet szentelilnk. A keriiletben

meglelent munkiissz6llasokon tart6zkod6 szemdlyek agresszivek. veliik kapcsolatban

tribbsz6r kellett rend6ri segitsdget kdmi.
A hajldktalanok ell6tiisa 6s a probldma kezel6sdre szint6n kiemelt figyelmet forditottunk 2019.

6vben is.

A k6bor illetve
programnak koszdnhet6en szintdn sikeresen teljesit a kdaeriilet-feltigyelet.
A kiil<inbdz6 rendezv6nyek biztositiis6ban tovdbbra is aktivan rdszt vesztink

elveszett ebek hazajuttat6s6ban a kertiletben mri.,r 6vek 6ta miik6d6

tov6bbra is el6szeretettel kdrik segits6giinket kiildnbdz6 iigyekkelA Hivatal irodrii
kapcsolatban.

1. BELS6 ELLENoRZES

A Belso Etlenorz6s az 6v folyamdn 2 f6vel t6na el tevdkenyseg6t, ldtszamv6ltoais az elozii

6vekhez kdpest nem volt. A Bels6 Ellen6rz6s munkat6rsai 2019-ben a kdtelez6

Lov6bbkepzdseiket teljesitettdk.
2019-ben a Betso Ellenorz6s feladatkdr6t drint6 vdltozas nem volt. Az 6ves munkatervben

foglalt l0 ellenorzds vdgrehajt6sra kertilt, 3 vizsgiilat lezirisa 2020. 6vre 6thuz6dott' 2019-

ben I munkaten'en feliili ellenorz6s volt.
A vegrehajtott vizsg6latokon feliil a Betso Ellen6rzds 2019-ben elvdgezte a Polg6rmesteri

Hivatil szervezeti egys6geire vonatkoz6 kockazatelemzest, valamint akt'raliziila az

<inkormanyzati intdzmdnyekre es gazdasagi trirsas6gokra vonatkoz6 kockazatelemzdst.

A jelentdsekben foglalt hirinyossdgokra a vizsgalt szervezetek, szervezeti egys6gek- a vezetes

dlial .l6v6hagyott- int6zkeddsi terveket kdszitettek, amelyek megval6sulas6t, a. kdtelez6

.,lrrzri"lent6ii kdtelezetts6g mellett, a Bels6 Ellen6rz6s folyamatosan nyomon kdveti.

Az tigl int6zds rnennyis6gi adatai a kiivetkezokdpp alakultak 2019- ben:.Papp Andrea- ll
tigyaita,O+ alszdm 1i6 biltivO ds 38 kimen6 alizrirn); Vanyikn6 Nagy Eva- 9 tgyaktal72

3. K6ZTERULET.FELUGYELET



alsz6m (29 bejcivo 6s 43 kimen6 alsz6m); dsszesen- 20 iigyakta/l36 alsz6m (55 bejdvo 6s 81

kimeno alszdm).
Az elv€gzetr ellen6rzdsek megiillapit6sair6l, a meg6llapitasok alapj rin megfogalmazott
javaslatokr6l, az azol<ra tett int6zked6sek6l a Bels6 Ellenrirz6s a K6pvisel6- testtilet szimara
t6jdkoztatest ad az dnkormtnyzat 2019. 6vi kdlts6gvet6se vdgrehajtrisri.nak dves

besz6mol6j6val egy id6ben.

A Beszerz6si Iroda l6tszdma irodavezet6vel egyiitt a 2019. 6vben 14 f6 volt.
Az lroda feladatai kdz6 tartozik tdbbek kdzdtt a nappali 6s az 

'jszzkai 
portaszolg6lat ellatasa,

a Polgiirmesteri Hivatal tizemeltet6se, a gondnoksdgi feladatok elv6gz6se 6s a kdzbeszerz6si

elj drrisok lefolytatiisa.
A Kcizbeszerzdsi tcirvdny 6s ahozzd kapcsol6d6 jogszabiiyok folyamatos v6ltoz6sdt k6vetve a

201 f. ivben minddsszesen 30 db elj6rdst folytattunk le a ktjvetkez6 megoszl6sban.

rirubeszerz6s

szolgdltatds

6pit6si beruhr26s

6rube szerzd s

db

I
I

27

I

III. AD6 UCYOSZTAIY

Az Ad6 Ugyoszt6ly l6tja el a helyi ad6ztat6ssal, a gdpj6rmri ad6ztat6ssal, az idegenforgalmi

ad6ztatrissal, a talajterhel6si dij beszed6s6vel ds az ad6k m6dj6ra behajtand6 kdztartoz6sok

behajt6saval kapcsolatos feladatokat.
Az tigyosztiily feladatait 10 fdvel kitja el, mely az elmtlt 6vben nem v6ltozott.

Az Ad6 Ugyosztdlyon a 2019-es ad6 dvt6l feladatkdnt jelentkezett az rij iigyviteli szoftwerre,

az ASP szakrendszerre val6 ittefts. Ezzel egyid<iben jelent6sen megv6ltoztak az iigyviteli
folyamatok is. Az rij feladatelletas ldtszemb6vitdst nem eredm6nyezett.

aj ltladatkdnt jelentkezett tovlbbd az elektronikus iigyint6z6s ad6z6k rdsz6re tdrt6n6

n.regteremtds6nek lehet<is6ge is.

Az altalunk ell6tott ad6igazgatasi feladatok, 6s aa alltoz kapcsol6d6 eljiir6srend ddnt<i

tdbbsdge papir alapon t6(6nik. Ktildndsen igaz ez a magdnszemdly ad6alanyok eset6ben. Az

6 esettikben ugyanis az elektronikus tigyint6z6s csak lehet6s6g, ds nem kdtelezettsdg.

A gazdrilkod6 szervek esetdben m6r 2018. januer 01-t6l k6telez6vd v6lt az eleklronikus

iigyintdzds.
Keriilettink kertv6.rosi jelleg6bol ad6d6an az ad6alanyok jelent6s r6sze magiinszemlly. Az

ad6alanyok krirdben nagymdrt6kben feliilr.eprezent6ltak. Ezen adotts6got figyelembe v6ve

biitran nrondhatom, hogy a XVI. ker[leti 6nkorm6nyzatn6l keletkezett iigyiratok 90o/o-a az

iigl.osztalyhoz k6todik. Az elmrilt idoszakokban az tgyoszt'ly 6ltal kezelt iigyiratok szri'ma

az tigyiratforgalmi statisaika alapjiin nem cs6kkent, ink6bb nrivekedett'

Feladarkdnt iovribbra is az Onkormdnyzati Ad6hat6s6gniil maradt a helyi jtived6ki ad6

aci6igazgatrisi feladatainak ell6t6sa. A feladat elliit6sa azonban jelent6s tdbblet-

adminisitrrici6s tehet jelent sz6munkra, kiildnds tekintettel a NAV rdsz6re tdrt6n6 folyamatos

ds rendszeres adatszolgriltatds.

5. BESZERZESI IRODA

Eljdr6s tipusa

ktiztiss6gi elji16srend

nemzeti elji16srend
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A hel1,i ad6ztatasban, illetve a g6pjrirmii ad6aatiisban jelent<is tdrvdnyi illetve rendeleti
modositris nem tdrtdnt. Jelent6sen megv6ltozott azonban az adligazgatashoz kapcsol6d6
eljiirrisrendet szabrilyoz6 jogszab6lyi kdmyezet.

IV. MUSZAKI UCYOSZTATY

Ldtszrim I f-ci tigyoszt6lyvezeto

Feladata: a Kerflletfejleszt6si ds tizemeltet6si Iroda, a Kdmyezetv6delmi Iroda 6s az
Intdzmdnyfej lesztdsi Iroda munk6jAnak teljes kdrii koordin6lasa.

I. KERT]LETFEJLESZTESI 6S UZBIVTTITETESI IRODA

lroda ldtsziima: 7 fo, 201 8. dv folyamiin egy koll6ga sziil6si szabads6gra ment, <it egy rij
koll6ga hel ettesiti.

Kertiletfe lesztdsi 6s zemeltetdsi Bizo hat6rozatainak sziima

El<izo ivhez k6pest jelent6s v6ltoz6s nem tdrtdnt.

Szakmai nl unkrlt befoh'risol6 iosszab{lwd Itoz{s 2019. 6vben nem tdrtdnt.

-9 -

Megnevez6s T6tel
Ugyirytok szrima foszdm 446 db

alszdm 3 293 db
Keriiletfej lesztdsi 6s Uzemeltet6si Bizotts6g iil6seinek sziirna 9db

66 db
Pol grirmesteri hatifuozatok szirna 106 db
201 9. dvi kdlts6gvetdsben irodiihoz rendelt kdlts6gvet6si keret 2867 696EFt

.\z iroda ter'6kent s6g6re l onatkoz6 statisztikai adatok

l Kiizmii beruh6zisok
Csapaddkviz. elvezet6si gondok megoldrisa t<ibb helyszinen kisebb beavatkozrisokat
vdgeztiink. Utdpit6seket megel6z6 hirinyz6 kdzmiibekdt6sek, 6s a Csobog6 utcai ingatlanok
elokdzmiivesitdse megval6sult. Utdpit6sekkel dsszehangolva kdzvil6git6st 6pitettiink a Zselic
utcaban, a Biztat' utcaban 6s Szilaspatak utc6ban.

2. 0t-. i6rda-. parkol66pit6s
J6kai Mor lak6telepen parkol6 ds kutyafuttat6 dpit6se, kdzteriilet ds burkolatfehijitris a Kolozs
utca es Meszdros utca lak6telepi szakaszin, valamint parkol6 6pit6s tdrt6nt a Barbara utca,
Tekla utca ds Zsdlyi Aladrir utcdban. Thdkdly utca 6s N6$6dver6ce utca burkolatfelfjit{sa.
J6zsef u. (Rrikospalotai hatarut - Nonn Jilnos u.) kdz6tt viacolor j6rda dpit6se, tov6bbi
jrirdadpit6sek az irtepitdsekkel egy id6ben val6sultak meg. Csdmdr Major u. 6s Budapest XVI.
ker. Csribrir u. megl6v5 ker6kpdrulak kdz6tti M0-ris aut6p6lya felett 6tmen6 423 m kerdkp6rut

kerUlt kiepitdsre. Miniszterelndks6g 30.1.11 celeloiri;riryzata ,,a ftiv6rosi kertileti beltertileti
szikird burkolat n6lkiili utak szil6rd burkolattal tdrtdn6 ell6tasanak t6mogat6sara" cimti
piilyiizaton 20 utcaszakasz dpitdsdre 1.483.016 E Ft t6mogatdst nyerttink el. Ennek keret6ben

negdpiilt a szil6rd burkolat a N6gr6dver<ice utcriban (Zsam6 utca - Zsemldkes utca kdzdtt) a

Zselic utciiban (ljdsz utca - Leva utca kdzotl), az Arp6dfbldi Uton (Feciinkert utca -
Arpadftildi rit 4. sz. kdzdtt), a Beszterceb6nyai utc6ban, a Maramarosi utcriban, a

Rimaszombat utc6ban vdgig, a Ddcsi J6zsef utc6ban, (Mokany utca - Simongdt utca), a

Ftirge utcdban ds a Vecsehr{a utcriban vdgig, a Biztat6 utc6ban (Honfoglal6 utca - KocsmS.ros

utca kdzdtt), a Szilaspatak utca (Rrikospalotai hatarut - Viola utca kdzdtt), <isszesen 3839 m
hosszon-



3. Prilvdzati munkfk me 16sitfsa 6s elsz6mol6sa
- 2019. dvben folytat6dott Uni6s p6ly6zati forr6sb6l megval6sul6 VEKOP 5.3.1-15
k6dszrimri. ,,Fenntarthat6 kdzlekeddsfejlesads Budapesten, Ktizleked6sbiztons6gi 6s

kerekpriros-barrit fejlesztdsek Budapest XVL kertilet6ben" projekt. Befejeztiik a Naplas+6
melletti kerdkpiinit 6pitds6t, megdpiilt a Szabadltild uton a ker6kprirtt Simong6t u. -viiroshat6r
kdzotti szakaszon. A tovdbbi dpit6si munkriLkhoz szi.iks6ges k6zbeszerz6si eljarisokat
elinditottuk: Rdkosi rit (Kdrvasrit sor- R6zsa utca kdz6tt) kerdkp6nit dpitdse P6sa Lajos utca

meghosszabbitrisrlban a Ddbrdce utcriig. Szilas-patak hid, Muk6 utcai 6s J6kai utcai MAV-
HEV atjar6 kidpitds6r-e.
- Fovarosi TER-KOZ p|lyazat t6mogatrisrival fol)tat6dott a Napl6s+6 kdmy6k6nek
megfjitasa. Elkdsztilt a t6j6pit6szeti elemek kialakitas4 a t6 6s a keriilethatir kdztitti
kerekpar[t. a hal<irhriz ds a fogad66piilet 6pit6se folyamatban van. A Tanyaudvaron
betqezodcitt az 6lak dpitdse, teknoscik tava elkdsziilt. Meg6piilt B6lint gazda gyiimolcsds
kertje. Allatok n6pes sora kdltdzdtt az udvarra, mely csoportok szAmita el6zetes

bejelentkezdst kdvetoen, egydb esetben bejelentkez6s n6lkiil ingyen l6togathat6.

4. Ee!'6b feladatqk
2019. 6vben nagysziimti megrendeldst el6gitetttink ki, dsszesen 660 db csapad6kviz gyiijt6
edenv kertilt kiosztrisra.

Az irodanak hat6sagi jogkdre nincs, ennek ellendre sziirntalan ilyen jellegfl megkeresds

drkezik (szem6lyesen, telefonon, lev6lben, e-mailben, z6ld sztirnon, intemetes f6rumokon),
mely tobbletfeladatot rb az iroda dolgoz6ira.

2. INTEZMENYFEJLESZTESI IRODA
lroda letszdn.ra:

Az iroda 2019. evben I t'o irodavezetovel (6pit6sz mriszaki ellen6r), 1 f<i pdnzUgyi

adn.rinisztriitorral, I f'o 6pitdsz mtszaki ellen6rrel kezdte meg a munkavdgzdst.

2019. jrlliusaban iroda ldtszama I f6 g6pdsz miiszaki ellen6rrel b6vtilt'
Az irod6n betiiltetlen stiituszok: 2 fo 6pit€sz.

A munkakcirdk pAly iatattsa folyamatos, sajnos eredm6nltelen.

Az elozo 6vekhez hasonl6an az egyre nagyobb beruhriarisokkal jrir6 feladatok kezel6se
jelentos terhet 16 a meglev<i (4 f6) szrik6s irodai l6tszamra.

Az iroda altal kezelt tisviratok sz6ma:

2019. evben: 62 db fbszdm 6s 637 db alszirnos irat volt

Az iroda hat6ro tokat nem hoz.

Az iroda riltal kezelt kd Itsdsvet6si keretdsszes: 2.601.938.330 ,- Ft

ebbol kdtelezerrsegviillal6ssal lekdtdtt: 2.07'l .029 415,- Ft

mellbol 1.830.184.510,- Ft kertilt kifizet6sre.

Az iroda lelada
A keriilet valamennyi int6zm6nydben a beruh6zisi, feltji

eklk6szit6se, terveztetdse, enged6lyeztet6se 6s kiviteleaet6se a
t6si, fenntartasi munkril<
sziiks6ges beszerz6si 6s

k6zbeszerz6si elj6r6sok keret6ben.

Az iroda iltat vdgzett beruh6,zrisi ds feltj itrisi munkikat kdvet6en a garanci6lis

javitdsok elv6geztet6se, majd azl k6vet6en a szavatossigi igdnyek 6rvdnyesit6se 
-

A prilydiatokon val6 r6szv6telhez a mtiszaki dokument6ci6k el6k6szit6se,

elk6szitdse/elkdszittet6se.
A Vagyonhasznosit6si Iroda dltal kezelt ingatlanok fehijitasi munk6i sor6n igdnyelt

szakmai kdzremtikddds biztositasa.
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Az iroda riltal 2019 6vben vdszett ielent<isebb kivitelez6si munkik:

I . Reformiitorok tere II. Utem:
2. Varrizskorona 6voda (Szent Korona utca 98-100.) fehijitasa IL iitem: bels6 feltjit6si

munkrii
3. Cinkotai Egdszsdghriz kivitelez6si munkii
4. Arpidftildi Napsugrir Bdlcs<ide b6vit6se
5. Cinkotai Tajhiz iilagmeg6v6 felirjitdsa
6. M6ra Ferenc Altaki,nos Iskola fehijilisa I. iitem
7. Jrinos utca 51., volt MDF szdkhaz ktils6 6s bels6 fehijitisa "Oregek Napkdzi Otthondvrf'
8. Egdszs6gtigyi alapelletest ny,r:jt6 ingatlanok fehij(tdsa: H6sdk tere 7-9. szhm alatti rendel6
9. Centi Bcilcsode kapacit6s b6vitdse miatti 6talakit6s, energetikai korszenisit6se, konyha

t'el[jitrisa

Udvarok feltiiitrisrira keriilt sor:
l. Szerb Antal Cimn6zium udvar t6rburkolat felfjitisi, felszini vizelvezetdsi 6s

kapcsol6d6 javitdsi munkrii
2. Baross u. l4l . alatti Szentmihrilyi Jiitsz6kert Ovoda udvar miifiives munkdi
3. Monoki utca 67. szdm alatti bdlcsride BorostyAn tagintdzmdny udvartlnak rdszleges

miiftivez6si. jritdkok telepitdsi 6s kapcsol6d6 munk6inak elv6gz6se

Nasvobb dsszesii intdzm6nv feltiitasi munk6k:

l. Cinkotai Huncutka 6voda Ostoros u. 6-8. sz. alatti telephely bels6 burkolatok
fehljft6sa. ajt6 cser6k. udvari jritdkok javitdsa 6s kapcsol6d6 munkrii

2. Mrltydsftildi Fecskef6szek 6voda Pipit6r 2. Telephely (Csinszka u. 27.) udvar
burkolatok r6szleges fehijitasi 6s kapcsol6d6 munk6i

3. Hunyadvdr u. 43lb. Gy6gyszertdr kazin javitrisa

4. Borotvds u. 8-12. Napsug6r Ovoda Vadvirrig 1. telephely 6s Egyesitett Bdlcs6de kdzds
kazrinjainak javit6sa, szivattyu bedpit6s ds h6kdzpont 6talakit6si munk6i

5. Helytdrtdneti Emldkezet Kdzpont Veres P6ter [t 157. radi6tor csere 6s kaz6njavittls

6. Liindzsa u. 23. Napsugrir 6voda dptilet szennyviz cs6tdrds javitrisa

7. Czirilki u. 22. Gyermekj6l6ti Krizpont Csalddsegit6 Szolg6lat helyisegeinek id6szakos

6rintdsv6delmi szabvdnyoss6gi feliilvizsg6lata

8. J6kai M6r u. 6. Kdz6ss6gi hria helyisdgeinek idriszakos tijzvddelmi szabvrinyossigi

feliilvizs96lata
9. "Corvin Miivel6d6si Hdz" 3 db homlokzati ajtb p6nik ziras 6talakitrisi munk6i

I 0. Allds u. 57 . sz. T6th llonka EmldkhAz fiitdsi rendszer tervm6dosit6sainak k6szit6se

II. Zsenge u.33. "Fonix-H62" 6ptilet6ben vizvezellk cs6reped6s javitAsa

12. Baross G. u.32-34. Fecskef6szek Ovoda dptilet kazinhinilban bojler javit is, h6cser6l<i

csere 6s kapcsol6d6 javitasi munkdi

13. Manoda 6voda K6nywrir u. 26. kazAnhiaban bojler gaz6g6fej javitrisa

14. Monoki u. 58. Margardta 6voda vizesblokkj6ban a wc tart6lyok csereje 6s javitiisi

munkrii
15. XVl. kertileti Onkorm6nyzati int6zmdnyek drintdsvedelmi, ttizvddelmi ds

villdmvddelmi fettitvizsg6latok sorrin feltdLrt hib6k javit6sa

I 6. " 1 00 Ft.-os bolt" ftildg6z leszerelds ftildi csv. lezinds - J6kai u. 5/b

17. Centendriumi stny.3. 6voda 6piilet kaz6nhriz6ban giizszelep csere
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18. Csinszka u.27. Pipitdr 2. tag6vod6ban csoportszoba, folyos6 padl6burkolat cser6je 6s

vizesblokk felirjitrisi 6s kapcsol6d6 javitasi munk6i

19. H6rsfa u. 54-56 sz. alatti Gyerekkuck6 6voda kaz6n cserdje 6s k6m6ny bdlel6se

20. Napsugdr Ovoda Czirriki u. 8. sz. telephelydn 4 db vizesblokk komplett felirjit6sa 6s

sztirkeviz hasznosit6 rendszer ki6pit6se, es az elthez lartozb tervezdsi, hat6s6gi, ill.
szakhat6sdgi engeddlyeztetdsi feladatok

21. Sashalmi MANODA 6voda Kdnyrt6r u. 26. iroda helyisdg kialakitdsa 6s kapcsol6d6

.javit6si munkiii

22. Napsugdr 6voda Vadvir6g 2. 1163 Agoston P6ter u. 31-35. sz. alatti 6piilet kazan

tiizt6r csere
23. J6nos u. 141-153. Szentmih6lyi Kultur6lis Kdzpont 6ptletr6szben 5 db radi6torcsere

24. Hrfusfa u. 54-56 sz. alatti Gyerekkuck6 Ovoda kazrin cser6je 6s k6m6ny b6lel6se

25. Gyerekkuck6 Ovoda Hermina u. 66-68. sz. alatti telephely6n kazin keringet6 szivattyri

cserdje, 6s az elthez kapcsol6d6 munkak

26. M6ty6sftildi Fecskefdszek 6voda Baross G6bor u. 32-34. kerit6s javitasa ds homlokzati
ablakokhoz vizvet6 felszereldsi 6s kapcsol6d6 javitrlsi munk6i

27. OnkormriLnyzat Intdzmdnyeiben l9 db mosogat6g6p vegyszeradagol6 cser6je

28. Centen6riumi sdtiiny 3.s2. alatti Gyerekkuck6 6voda emeleti vizesblokk

balesetvesz6lyes oldalfal burkolat javit6si munk6i

29. Napsug6r Ovoda Vadvir6g I telephely Egyesitett Bd,lcs6de Borowas u. 8-12. udvari

bejiirat r6szleges fehijitrisi munk6i
30. Hoscik tere 7-9. sz. alatti felvon6 tiizeseti vez6rlds6nek kialakitrisa

31. Napsug6r 6voda Landzsa t. 23. sz. alatti telephely id6szakos 6rint6sv6delmi

szabvrinyossrigi feliilvizs96lata

32. KESZ Hos6k tere 7-9. sz. alatti dpiilet6nek id6szakos villamvddelmi szabv6nyoss6gi

feliilvizsg6lata
33. Centenariumi s6t6ny 3. Gyerekkuck6 Ovi 6ptiletdben 6tellift javitasi munk6i

34. Hosrtk TereT-9. Orvosi rendel6 szennyvizcsatoma bek6t6s javitasi munk6i

Az iroda dLltal elok6szftett tervez6si munk6k:

KESZ Tekla u

koordiniil6sa
2. szakrendelo b6vit6se emeletr66pit6ssel 6pit6si fehijit6s6nak

M6ra Ferenc Altalenos Iskola fehijit6sai munk6hoz felm6r6si 6s kivitelei terv k6szitdse

Szentmihiilyi Jiitsz6kert 6voda varrlzskorona 2. Szent Korona u. 98-100. fehijiUlsanak

kivitelezdsi tervdokumentdci6 elkdszitdse

Corvin Mrivet6ddsi H6z - Erzsdbet ligeti Szinhaz ttizv6delmi szdmirisok 6s sziiks6g

szerinti egyeztetds
Hostik teie 7-9. orvosi rendel6 felujitrisrihoz felm6r6si ds kiviteli terv k6szitdse: 6 221 E

Ft
Czirriki u. 22. Napraforg6 Csal6d-6s Gyermekj6l6ti Kdzpont kaz'6nok aef.j9 e;

akad6lymentesitesi italakit6s6ra vonatkoz6 munk6k kivitetez6si tervdokument6ci6inak

kiszitdse.
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helyszini szemle lefolyatasa, szakvdlem6ny k6szit6se. Lakossrigi fatiltetdsi akci6k

lebonyolitdsa.
- Az tinkorm6nyzat kezel6s6ben l6v6 erd6 fenntart6s6,nak miiszaki ellendrz6se.

- Zitldfeltileti beruh6z6sok szervez6se, kdzbeszerzdsi 6s egydb phlytuatok miiszaki

dokumentrici6j rinak elkdszit6se, 6sszerillit6sa, a kiir6s6ban ds 6rt6kel6s6ben va[6

reszvetel. a piilyazatok technikai lebonyolit6sa.

- Park illetve jritsz6tdri - adatok aktualiziil6sa, naprakdsz vezetdse'

- Jritsz6terek karbantartiisi, javitesi munkainak megszervezdse, lebonyolitasa.

- Az Onkorm6nyzat nem hit6srigi komyezewddelmi feladatainak ell6tasrihoz sziiksdges

szervezdsi munka.
- Evenk6ntikdmyezet6llapotjelentdselk6szit6se'
- Reszv6tet a trilyi ztildielUiet-vddelemmel kapcsolatos rendelet kidolgozis6ban 6s

velem6nyez6s6ben.
- Kcimyezltvddelmi programok, akci6k menedzseldse (Fdld napi rendezv6ny'

komposztaldsi akcio, vadriszkeritds dpit6s, lakossrigi faiiltetdsi akci6, ,,otthonunk a

Napids-t6" program, ,,Legszebb konyhakertek" program, ,'Minden sziiletend6

gyermeknek iiltessiink egy f6t" program)'

- X K6myezetvddelmi estozUiaoniagi majd a Kdmyezet- 6s Klimav6delmi Bizotts6g

munk6jrinak segitdse, iil6seinek szervezdse

Az iroda l6tszrima:
,+ tti. A letszAm az elozo dvhez k6pest nem vdltozott.

Ugyforgalmi statisztika:
Az iroda nem v6gez hat6s6gi feladatokat.

Kdztertiletekkel 
-kapcsolatoi 

bejelent6sek sz6ma 6vrdl 6vre n6' A keriilet lakosai egyre ttibb

f6rumon kereszti.il (szem6lyesen, levdlben, telefonon, zdld sz6rnon, e-mailen' facebookon'

"g.r.U 
no., f.ftileteken: huiladdkvad6sz, jrirr6kel6, e-poldi, VarGo) tehetik meg a kdaertilettel

kapcsolatos bejelentdseiket
Uj feladatok:
ZtjtS-ben rij feladatok nem ker1ltek az irodiltoz, de folytatja a r6gebben inditott

akcioprogramokat:

Ulonnan megalkotott helyi 6nkorminyzati rendeleteink:

Kiildn az troda 6ltal alkotott rendelet ZOtg-ben nem volt, de szakmailag drintettek voltunk az

al6bbi rendeletek megalkotris6ban:

Budapest F6vriros iVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek 8/2019' (III' 22')

tinkormrinyzati rendelete a f6s sz6.i nOv6nyik v6delmdr6l, kivdg6srir6l 6s p6tlasrlr6l sz6[6

20l2.Ol7 . (Ii. 26.) 6nkormri'nyzati rendelet m6dositiisar6l

3. KORNYEZETVf,DELMI IRODA

Az iroda munkija:
- Az cinkorm6nyzat kezel6s6ben ldv6 lak6telepek, parkok' illewe egydb z6ldfeluletek

f'enntartasriLnak miiszaki ellen6rzdse.

Fasorok fenntartdsdnak mriszaki ellen6rz6se. Kdztertileti hat6s6gi fakiv6g6sndl,

2019. 6vi nagrobb beruhfzisok:
Kivitelez6s:

- Jokai utcai ltp. koztertileteinek felfjit6sa
- Naptas+6 ddli partjaLnak tej6pitdszeti rendez6se

- Reformdtorok tere II. iitem 6pitdse

- "sashalmi erd<i" k6zj6l6ti fejlesa6se

Tervez6s:
- J6kai utcai ltp. kdzteriileteinek feltjitesa
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V. GAZDALKODASI TJGYOSZTALY

A Gazdrilkod6si Ugyosztdly lltszttma 2 f6, ebbtil 1 f6 tigyosa6lyvezeto, I lo gazd6lkod6si

asszisztens. Az iigyosztrilyve zeto 2018. okt6ber l7-ig dolgozott aktivan, ezt kdvet6en sziil6si

szabadsagiit t6ltdtte mdg 2019-ben is.

A Gazdrilkodrisi Ugyosztri{yt jelle mz6 2019. dvi statisztikai adatok a kdvetkez6k:

Me evezes T6tel
A Gazdasi i 6s P6nzii Bizo Altal tiLr alt el6 eszt6sek sz6ma: 136 db

Bizo 6ltal hozott hat6rozatok sz6ma: 281 db

A Gazdasd is P6nzti iBizotts l5 db

A Gazdasagi ds Pdnziigyi Bizottsrig rendkivtili til6seinek sz6ma

(rendes iildsen beltil)
6db

Fosziimon iktatott tigyiratok szrlma: 3db
Alsz6mon iktatott iratok sz6ma: 175 db

H6tral6kos iigyiratok sz6ma:

Munkaltat6i kolcson lez6t ti ek sz6ma 10 db

Munkaltat6i kdlcson lolyamatban tdvo iigyek 37 alsz6mon iktatott tigyirattal
Munk6ltat6i kdlcstin - folyamatban l6vo iigyek 2019-ig

8db
31 db

A Gazddlkodrisi Ugyosztdlyhoz kapcsol6d6an fol)'tatott tev6kenysdgek:

Z

-)

.+

Folyamatos kapcsolattartas az Onkorm6nyzat 100%-os tulajdon6ban 6116 Kft-k
iigyvezet<iivel, trij6koztat6s a tulajdonosi d6nt6sek6l, kapcsolattartiis a feliigyel6

bizottsAgokkal.
- Kertv6rosi Sportl6tesitm6nyeketUzemeltet<iKft,
- REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s Szolg6ltat6 Nonprofit Kft,
- Sashalmi Piac Ingatlanfejleszt6, Beruh6z6 ds Uzemeltet6 Kft'

Kcjzremrikdd6s a Kft-k miikddds6vel 6sszeffigg6 dokumentumok - iigyvezet6 v6laszt6s,

feliigyelo bizottsagi tagok viiaszlsa, alapit6i okiratok m6dositdsa, tdmogatAsi

szerzod6sek, megbiziisi szerz6d6sek stb. - elk6szit6s6ben.

Munk6ltat6i k6lis6nszerz6d6sek k6t6se, tovribbit6sa a hitelszdmlat kezelo p6nzint6zet

l-ele, j elzatogiog tdrl6sek iigyintdz6se.
ez 'ugyositlly 

szakirod6i kdpvisel6-testiileti hatarozatainak nyilvantartasa ds

visszaj elentdse.

KOLTSfcYETfSI fs PfxzUGYI IRoDA

L,ttszim
e ioltseguetesi 6s p6nziigyi lroda enged6lyezett statuszsz6m a a2019.6vben 15 fti volt' A

2019. dvi beszrimot6 kdszit6sekor a 15 st6tuszb6l egy betciltetlen, melyet helyettesit6ssel l6t el

az iroda. Ezen kiviil dv kdzben egy iires 6ll6s bet6lt6s6re is sor keriilt, a julius 1-j6t<il ttivoz6

k<inyvelo koll6gan6 hely6t szeptember 16-6t61 sikertilt rijra betdlteni, addig ketten

hel"vettesit6ssel tZttat .t a ieladat6i. 2019. marciusban, illetve novemberben kdt koll6g6nk tett

le .ikere. ritlamhdztart6si m6rtegk6pes kdnyvel6i vizsgat. Egy koll6grink 2019. okt6ber 6s

2020. dprilis kdzott IFRS m6rlegk6pes kdnyvel6i k6pzdsen vesz r6szt'

Az iroda osszet6teldbol t2 fo szakii6nyri fels6fokri v6gzetts6gri, melyb6l egy f5
irodavezetok6nt, l1 fo kdltsdgvetdsi 6s pdnziigyi referenskdnt, valamint k6t fd szakiranyt

k6zdptbkri vdgzensdgii k6tts6gvetdsi 6s p6nziigyi flgyintdz6k6nt dolgozik az irodrin.

Ismeieteink glarapitisa c6ljdb6l Osszesen tizenh6t tov6bbk6pz6sen vettiink rdsz.
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Feladataink
2018 nyar6n pr6batizemmel csatlakoztunk az ASP gazdtllkod6si szakrendszer6hez. 2019.

janurir l-jdtol interf6szen kereszttil mar 6lesben szolg6ltatunk adatot.

Penztigyi, szamviteli feladataink elldt6siihoz integrdlt szri,rnviteli-gazd6lkod6si szoftvert -
Saldo creator Budget - hasznrllunk, melyre az onkorm6nyzat harom 6wel ezel6tt

tiivtizemeltetdsi ,r"rr6d6rt is k6tdtt. Ez6ltal probldma esetdn azonnali segitsdget kapunk a

szolg6ltat6t6l 6s a verzi6v6ltrisokat sem nektink kelt elv6gezni. A nap 24 6rdj6ban, ftildrajzi

helyiol. szrimit6g6ptol ds sziimit6gdpes oper6ci6s rendszert6l fliggetleniil el6rhetjuk a

programor, igy mu*aiaOn kiviil az otthoni munkav6gz6s is biaositott, mely feltetleniil

iziilsdges u fiuta.laOt pontos betartdsrihoz. A szoftver megfelel a gazd6lkoddsi szakrendszer

..lojrr I6vetelnr6n5,einek. A k6nyvvezet6st kettos kdn)ry,viteli rendszerben, k6lts6gvet6si

sznnrvilel cs pdnziigyi sziimvitel szerint vezetjtik. A szoftver biaositja a bev6teli 6s kiadasi

cloir.dn-vzatok alakulasrinak, a kdvetel6sek, k6telezetts6gv6llal6sok, ..6t fizetdsi

kotelezettsigek. es ezek teljesitds6nek. toviibb6 a kdzponti kSlts6gvetds - Atrt. t+. $ (:)
bekezdise sier.inti - tejezet6b6l kapott t5mogat5sok felhasznrikis6nak, valamint a vagyon 6s

amak osszetdtel6nck, a tevdkenysdg eredmdnye val6s6gnak megfelel6, folyamatos, zirt
rendszerti. zittekintheto nl,ilr,6ntart6siit ds az 6ves k6lts6gvet6si beszrirnol6 ezekre vonatkoz6

rcszci ntegbizhatti es Val6s iisszkdpet niutat6 elkdszitdsdt. A szoftver az egyszeres adatbevitel

irrjrin biztosir.ia. hogy a gazdasagi eseffriny hat6sa egyszerre jelenjen meg mind a kdnyvviteli

szrinrldkon, a kapisol6d6 analitikus nyilv6ntartrisokon, a koltsdgvet6si szrimvitel sordn

\ezelefi nyilViintartasi szamlakon ds a p6nztigyi sziimvitel sor6n vezetett kdnyvviteli

szi'rrnlhkon.
Az iroda 6v k<jzben minden h6nap 20-6ig teljesitette a Magyar Allamkincstrlr KGR-KI 1

online 1'eltilet6n a k6telez6 id6kdzi k6lts6gvet6si jelent6sek 6s negyed6vente az id<ikOzi

merlegielentdsek hat6ridoben t6rtdn6 felad6s6t, valamint a2019.6vi elemi k6lts6gvet6s 6s a

2018.?vi besziimol6 kdszitesi kotelezetts6gnek is rendben eleget tett. Mindezek vonatkoznak

az flnkormiinyzaton 6s a Polg6rmesteri Hivatalon feliil a keriiletben miik6d<i kilenc helyi

nemzetisdgi Snkormanyzathoz kapcsol6d6 adatszolgeltat6.sra is. Jelen tai6koztat6

osszerillit6iakor a 2019. 6vi besziimol6 kdszit6s6nek munk6latai folynak'

Az Iroda r6szletes feladatait, az irodavezeto feladat-' hatas- 6s jogkdr6t a Budapest XVI'

kert.ileti Polg6rmesteri Hivatal Gazdasrigi szervezetdnek tigyrendj6r6l sz6l6 1212018' legyzor

Utasitas tarialm azza. Az ideiglenes t6vol l6v6 gazddlkodrisi iigyoszt6lyvezeto munkak6ri

tiladatainak tirlnyom6 riszet (dbbek k6z6tt: szerz6d6sek, megrendeldsek,

utalvanr-rendeletek, eloterjesztdsek ellenorz6se, p6nziigyi ellenjegyzdstik, ulal6sok

ellenoridse, folyamatban levo palyrlaatok p6nziigyi koordin6lasa) a k6lts6gvet6si 6s pdnziigyi

irodavezeto helyettesitdssel ?1ria il. lz onkormrinyzat 6ltal nffitott jelent6s szamir tamogat6s

elszamoliis6nak p6nziigyi ellen6rz6s6t az tgyosaalyvezet6 helyett az irodavezet6 helyettes,

valamint az OrikormAnyzati kft-kel kapcsolatos iigyint6z6si feladatokat a gazdalkod6si

asszisztens tribbletmunka rdford(tdssal Litja e[.

Jogszabilyi viltozrlsok
Az"iroda munk6j6t meghat6roz6 jogszab6tyok _ a teljess6g ig6nye n6lkiil:.az qlq?]"n*
szamviteldrol ,iOb qtlOtl. 11. i t--; for-. rendelet, az 6llwnhdAart6sr6l sz6l6 201 1' 6vi

CXCV.t6rv6ny6savdgrehajt6sarakiadott368120ll.CXII.3l.)Korm..rendelet,az
ad6t<irv6nyek, az dnkormrfuryzat-i tdrv6ny, a nemzetis6gekre vonatkoz6 jogszabalyok stb. -
nem v6ltoaak olyan mdrt6kben, hogy az jelent6sen kihatott volna a megszokott

munkamenetre.
A kciltsegvetdsi ds pdnziigyi iroda feladatkdr6ben a jogszab6lyi viiltoziisok .a bels6

szabdlyzaiokban (mini a sz6mviteti politika, k<itelezettsegvallaldsi, p6nztigyi etlenjegyz6si,

6rvdnyesitdsi, valamint utalvrinyoz6si rend szab6lyzata, nemzetis6gekkel m€gkdtdtt

egytitimrikoAesi meg6llapod6sok, az 1ltalin.os miikdddshez 6s 1gazati feladatokhoz

kipcsol6d6 tri,rnogata-sok ig6nyl6s6hez, valamint elszrlmol6sahoz a fenntartott k6lts6gvet6si
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szervek eltal kdz<ilt mutat6szrimok megbizhat6sdga ellen<irz6s 6nek szab lyzat4 a kdlts6gvet6s
tervezdse. a kdltsdgvet6si besz6mol6s, a k6ltsdgvetdsi maradvriny 6s v6llalkozrisi maradv6ny-
elsziimoliis 6s feltilvizsg6lat rendjdr<il sz6l6 szabitlyzat) 6tvezet6sre keriiltek.
N6hiny 2019. 6vi statisztikai adat
Banki t6telek (bevdteli ds kiad6si) kdnyvel6se az Onkormrinyzatn6l 19 39g tdtel
Banki tdtelek (bev6teli ds kiad6si) k6nlvel6se a polgiirmesteri Hivataln6l 1 640 t6tel
Szillit6i sziimla, seg6ly, intdzked6s iktatisa az Onkormanyzat eset6ben 5 206 tdtel
Szdllit6i szrimla, intdzkedds iktatiisa a polg6rmesteri Hivatal vonatko z6s6ban I 067 tdtel
Hi,zipenztiri (zdm6ben) kiad6sok ds bevdtelek kdnyveldse az Onkorm tnyzatnli 931 t6tel
Hdzipenztari (zdm6ben) kiadrisok 6s bev6telek kdnyvel6se a Hivatalniil 321 t6tel
Irod6n kirillitott szriLrnlak szirna az Onkormdnyzat vonatkozes6ban 2 27g duab
Iroddn kirillitott sziimliik szrima a Polg6rmesteri Hivatal tekintetdben 375 darab
Ugyaktak sziima 35 db
Bedrkezo irat 241 dbKiadmriny rc2 db
U. j k6telezetts6gvrillal6sok sz6ma Onkormrinyzat vonatkozds6ban 2206 darab
uj kdtelezetts6gv6llaldsok sziima Polgdrmesteri Hivatal vonatkozris6ban 272 duab

2. VAGYONHASZNOSiTASI IRODA

L6tszrim: 9 [o irodavezetovel egyi.itt

A 201 9. 6vben is sziimottev6 volt a TAo pdlyazaton indul6, dnkormiiayzati ingatlanon
beruhiizni kivan6 sportegyestiletek sz6ma, amelyhez az egyeilet1,seket 6s az el6terjesztdseket,
majd megiillapodrisokat a Vagyonhasznositiisi Iroda k6szitette el6. Ezek a beruhazrisok
minden esetben az Onkormiinyzat vagyonAt n6velt6k, ncivelik.

A jegyzok t6rsashiizak feletti tdrv6nyess6gi feliigyeletdnek eljar6si szab6lyair6l sz6l6
kormdnyrendelet alapjdn a X., XIV., XV.,6s XVII. keriilekt6l etvett tj iigyek sz6ma l4db
volt. amely a 2018. dvben indult uj [gyekhez kdpest (8 db) 75%-os ndveked6st jelent ett zolg-
ben. Ezek az iigyek rendkivr.il szerteAgaz6ak, nagy odafigyel6st, 6s sz6les spektrumf
jogismeretet kcivetelnek.

Az Iroda 6ltal kezelt l14 db helyisdg hasznosit6s6val kapcsolatosan elmondhat6, hogy a
rnegiiresedettek folyamatosan, piiyaztatAs ritjan meghirdet6sre kerultek, amely
eredmdnyekdnt pdldriul a J6kai M6r u. 6. sziim alatti Irodahazban a 34db helyis6gbril
mindegyik kiadiisra keriilt a 2019. 6v vdg6re, azaz ahtz 100%-os kihasznSlts6ggal mtik6d6tt.
A tovribbi 80db iizlethelyisdg kdziil pedig csak 2db-ot nem sikertilt a p6ly6ztat6sok ellendre
bdrbeadas r-itj 6n hasznositani, amely 977o-os hasznositast mutat.

A valtozo piaci kdmyezet jelent<lsen fellenditette a keriileti bdrlak6s ig6nyeket. A
megnrivekedett kereslet jelentos tdbbletmunk6latokat vonzott maga utrin, a megtiresed6
lakrisok min6l gyorsabb felirjit6si munk6latait kcivetoen azok p\lyiutatdsa 6s birtokba addsa az
6v tekintetdben - a tdbbszdrds ig6nyek kieldgitdse 6rdek6ben - folyamatosan zajlott. A
kiiltsdgelvti lakiisok vonatko zirsirl:an 2019-ben 2db pdlyizati elj6r6s is lezajl6dott dsszesen 7
db lakasra vonatkoz6an. Rekordsz6mri piiytaat keriilt minden alkalommal beaddsra, ezek
t-eldolgozasa a kordbbi dvek tdbbszords6nek megfelel6 feladat.
A 2019. ivben is folytat6dott az a gyakorlat, hogy a megiiresedett lak6sokra vonatkoz6an -
prilyiiztatiist kovet6en - mdr nem hatarozatlan, hanem hat6rozott id6re keriiltek a szerz6d6sek
megkotesre, ez6rt 6vente kb. 15-20 irj hatarozott idejti b6rleti szerzrid6ssel b6Wl a megl6v6
lak6sdllomany. Ez egyre tribb adminisarativ munk6t ercdmdr,yez, a lej6r6 szerz6ddsek
hosszabbit6sdhoz sziiks6ges iratok bek6r6se, valamint azok feltilvizsg6lata miatt.
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2019. december 3l-i hatrillyal bevezetdsre dtalakul a kdlts6gelvri lak6sok b6rlet6nek
idotartama, mely a 2020. 6vben nem, de az elkdvetkezend6kbJn jelent6s t6bbletrnunk6t
generiil majd.
2018. jirnius 30-i hat6llyal m6dosit6sra kertilt az Onkormanyzat tulajdon6ban 6116 lakrisok
bdrbeadiis6nak feltdteleir<jl. valamint a lakbdr mdrtdkdr<jl szoto lztzot). GI. 26.) rendelet (a
toYiibbiakban: Rendelet), amelynek eredmdnyek6ppen az Eg6szs6giigyi 6s Szociriiis Bizous6g
hatiiskdrt kapott arra vonatkoz6an, hogy a polgrirmestei lavaslatrira palyiaat lefolytatrisa
ndlkiil a Szobabdrl6k H6zriban kcizszolg6lati jelleggel b6rl6nek jelolheti ii azt a szemdiy,t, aki
a Polgamesteri Hivatal ktiztisztviseldje, vagy az O*ormdnyzat 6ltal fenntartott intdzmjnyn6l
kdzalkalmazott, vagy Onkormrinyzat kizarllagos tulajdon6ban 6116 gazdasagi trfusas6gndl
munkav6llal6 6s a k6zvetlen vezet6je tdmogatja a lak6shoz jut6s6t. Ezt kihaszniilva az tires
6vodai helyekre az 6vodavezetok lakhatdsi lehet<isdggel egrrtt tudtak hirdetni
rillrispdlyrizatokat. A 2019-es dvben risszesen 8 kdrelem lrkezett, mind a g 6v6n6t
sikertilt elhelyezni a Szobabdrlok Hizihan. Az 6piilet 48 db lak6egysdge a 2019-es 6vben
betelt. .ielenleg 2 lakris feltj itrisa van folyamatban, azon kivtil teljes m6rt6liti a kihasznrilts6ga.
A koztertilet hasznalarara vonatkoz6, 2018-as 6vben lejar6 mintegy 50 db szerz6d6s - erre
vonatkoz6 kdrelemre - 2019-ben tov6bbra is hosszabbit6sra keriilt, valamint 35 db rij, alkalmi
jellegii keriilt megkcitdsre. Emellett visszavonrisig 6rvdnyes szerz6d6s 56 db volt.

A lakbdrek. a hozzdjuk kapcsol6d6 szolgiltat6si dijak 6s a bdrleti dijak sz6ml6z6sa 2019.
evben minden h6nap elso napjaiban, kdsedelem n6lktil, rendre megt6rt6nt.
A lakbdr 6s berleti dij ktivetel6srillomiiny csdkkent6se drdek6ben 2-3 havonta keriilnek fizet6si
felszolitdsok kikiild6sre, amely intdzked6sek sor6n nem halmoz6dhat fel jelenttisebb h6tral6ka
iigyl-eleinknek.

Az elidegenit6sek kdvetel6srillomiinya is feltlvizsg6latra kertlt a2019. 6v els6 negyed6vdben,
amely sor6n a korribban r6szletfizet6ssel kdtdtt ad6sv6teli szerz6d6ses vev6knek egy rdszdnek
felaj6nliisra kernlt h6tral6kuk egydsszegii befizetdsdnek lehet<is6ge. Ezzel tdbb iigyfeltink is
elni kiviint. igy csdkkenve az elidegenit6si kdvetel6s6llomriLnyt.
Az onkormritryzat kdzmiivesitdssel egybekdtdtt parcellaz6st val6sitott meg az ij 6sz utca
mentdn. A 2019. dvben ezen ds egy6b dnkormiinyzati teriileten 6sszesen m6g 4db telek
drtdkesitdsdre kdtdtt adAsvdteli szerz6d6st az iroda, valamint 10 db telek drtdkesit6se eset6ben
a 2018. dvrol 6thriz6d6 feladatok is elv6gzdsre keriiltek.
A Nemzetgazdasagi szempontb6l kiemelked6 a Szabadftild riton, a temet6 melletti ker6kp6rut
ipitesere vonatkoz6 beruhriz6shoz sztiks6ges ingatlan - temeto melletti z<ild s6v - kisajatit6sdt
is az lroda bonyolitotta.
2019. evben 4 db lak6h6zas ingatlan is 6rt6kesftdsre kertilt.
A korribbi Ij6sz utcai parcell6zds mellett, a patak triloldalin megkezd6d6tt fjabb telkek
parcelldzis6nak el6k6szitdse, a telkek megosztiis6nak ingatlan-nyilvrintartdson val6
dtvezetdse.

1029 972
7573 6157

Hritraldk 0 0

28 3l
eloterjesztdsek szbma

93 76
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Az iroda tevdkenysdgdre vonatkozd jellemzd statisztikai adatok:

Megnevez6s T6tel - 2018. T6tel - 2019.

Foszdmra iktatott tigyiratok sz6ma:
Alsziimra iktatott i.igyiratok sz6ma:

Minddsszesen: 8602 7129

Keszitett eloterjesztdsek sz6ma (testiileti)
Kiszitett
(bizottsrisi)



yr. HUMAN UcyoszrAl,y

A szervezeti egys6g st:ituszszfma a 2019. 6vben egy f6vel emelkedett.
Az iigyteltbrgalom, illetve az {igyiratok sziima emelked6st mutatott.
A 2019. dvben a 2018. 6vhez k6pest emelkedett a diszdiplom6t ig6nyl6k sziima, ennek
kcivetkezmdnyekdnt tavaly is jelent6sek voltak a jubileumi diplomrik beszerzdsdvel
kapcsolatos adminisztrativ teendok, valamint a diplom6k 6tad6s6val kapcsolatos el6kdszit6 6s
szerv'ezdsi fetadatok.
2019-ben a krizistiiLrnogatris irdnti ig6nyek sz6ma kis mdrt6kri emelkeddst mutatott az el6zi5
di' adataihoz viszonyitva.
A 2019. ivben a Humiin Ugyosztrily feladatkdr6be kertlt a trirsashazi 6s lak{sszdvetkezeti
lak6dpiiletek homlokzati h<iszigeteldsdnek tiimogat6sdt szabAlyozo 6nkormii.nyzati rendelet
elokdszitdse, a palydzat kiir6srinak, valamint elbir6lis6nak lebonyolitdsa. A tavalyi 6vben kdt
alkalommal kertilt kiirdsra a pdlyazat.
A 2019. 6vben is t6bb int6zm6nyvezet6i pdlyiaat keriilt kiiresra, majd pilyriaati elj6nis kerult
lebonyolit6sra (prily6zatok elbinil6sa, intdzmdnyvezet6k kinevezdse).
A szocitilisan riiszorul6k rdszdre 6tadott kariicsonyi csomagok beszerz6sdvel kapcsolatos
riladatokar 201 q-ben is a Humdn Ugyosarily bonyoliroua.

I. SZOCIALIS IRODA

L6tszdm: 6 fd irodavezet6vel egyiitt.

A jogszab6lyok Altal a jegyz5 illetve a k6pvisel6 testiilet hatriskdr6be utalt, valamint az 6nk6nt
viillalt feladatok mellett az iroda int6zi a visszat6ritend6 t6mogatrisokkal kapcsolatos teljes
kciri.i iigyintdzdst, a szdpkoruak kdsz<intds6vel kapcsolatos el<ik6sziileteket, a Bursa
6szt6ndijprogram teljes kdni lebonyolitds6t, az egyhiuak t6mogat6s6val kapcsolatos
t'eladatokat is.

A 2019. dvi iigyiratforgalomra vonatkoz6 statisaikai adatok:
lktatott iigyiratok sziima: 8956 db - ebb6l 1669 db. f6sz6mos iktat6s; a foszitmok,hoz 7287
alsziim kapcsol6dik.
Elsofok[ hatiirozatok szdma: 2920
Fellebbez6sek szitma: 1

Az adatok az elozo 6vi adatokkal l6nyeg6ben megegyez<iek.

A tavalyi dvben 116 kcirnyezettanulmanyt kdszitettek az iroda munkatarsai, r6szben saj6t
hatiiskcirben, r6szben bir6s6gi 6s egy6b hat6s6g felk6r6s6re.

A karricsonyi csomaglistrik rissze6llit6sa, kiil6nb6z<i int6zm6nyekkel val6 egyeztetdse 6s a
lakossrigi ig6nyek ez irrinyri koordin6liisa az iroda egyik munkat6rs6nak a feladata.
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A Szocidlis lroda f'eladatkdrdt 2019-ben elsodlegesen a Szoci6lis t6rv6ny, a Gyermekv6delmi
torveny. a szoci6lis 6s gyermekvddelmi teleptildsi t6mogat6sok6l sz6l6 6nkormiinyzati
rendeletek, valamint az egyhiuak, felekezetek, valliisi k6zdss6gek trimogatdsrir6l sz6l6
rendelet hatriroztdk meg.

Statisztikai adatok:



A 1364/2018. (Y11.27.) kormdnyhat6rozat rendelkezett a tdli rezsicsdkkent6sben kor6bban
nem reszestiltek egyszeri termdszetbeni trimogat6srir6l, melynek tigyint6z6se rendkiviili
t-eladatot r6tt az irodiira. 99 ilyen irrinyt k6relem 6rkezett 6s t6mogat6i okirat rendelkezett a
tovribbi iigymenetrol. A tiizeloanyag kdrelmezok r6szdre tdrt6n6 eljuttatiisa 2019. 6v elejdn
v6lt eseddkessd, mely nagyon dsszehangolt munk6t kivriLnt az iroda, a teljesit6st v6llal6 c6g 6s

az iigyfelek kdzcitt.

Egy kolldga tov6bbra is aktiv koordin6tora a K6bit6szer Egyeztet6 F6rumnak.

Az iroda tovribbra is biztositja a h6tr6nyos helyzetii 6s halmozottan hritr6nyos helyzetri
gyermekek sziinidei dtkeztet6sdt. A h6tr6nyos helyzetti gyermekek szlma az elozo fvihez
kepest nem emelkedett, tavaly 47 gyermek szbrnAra 6llapitotnrnk meg ilyen ir6nyu
hat6rozatot. A sziinetekben 6tlagosan 20 gyermek szitrn|ra ig6nyeltdk meg a sziiltik az

6tkez6st.
Az dtkezds mindl hat6konyabb megszervez6se folyamatos egyiittmrikdd6st igdnyel a

Napratbrg6 Krizponttal ds a Kertiletgazda Szolg6ltat6 szervezetlel, valamint az 6rintett
csaliidokkal is.

2. INTEZMENYI IRODA

Az lntdzmdnyi Iroda l6tsz6ma 2019-ben valtozott, 4 f6r<il 5 f6re emelkedett, illetve az el6zo

evben az Irodilra jellemz6 magas fluktu6ci6 meg6llt.
Az irjabb munkakdmek kciszdnhet<ien a feladatkcir6k jobban sz6tv6lnak az irod6n. A ndgy

reterens koztil egy elsosorban a kciznevel6shez tartoz6 feladatokkal 6s az akkori KIGYB
cisszekotcji f-eladatokkal. egy elsosorban a szocirilis ds gyermekv6delmi ell6t6rendszerrel 6s az

ESZB dsszekdtoi fetadatokkal, egy elsosorban az eg6szs6giigyi ell6t6rendszenel, egy pedig

elsosorban a kdzmuvel6d6si feladatokkal 6s rendezv6nyek szervezds6vel foglalkozik.

Jeryzr6i hat6sktirben folyatott tev6kenys6gek:
Az Iroda jegyzoi hat6skcirben v6gzett l6nyegesebb tev6kenysdgei az 6vodai ell6t6s kapcsdLn

intdzen elso 6s mrisodfokri ddntdshozatalok (felment6si k6relem, fellebbezds,
jogszabalysdrrdsre hivatkoz6 panasz), az 6vodakdtelesek 6s 6vod6ba be nem iratottak

nyilr,6nta(ds6val kapcsolatos feladatok ell6t{isa, valamint tdbb szaktertiletet 6rint6en a
statisztikai adatszolgdltat6sok.
E feladatok v6gz6se minden 6vben ism6tl6dik, 2019-ben Jogszab6lyvaltoz s jellemezte en a

szakteriiletet, egy 6tmeneti 6vet generdlva, mikor parhuzamosan a kor6bbi, 6s a m6dositott

szabiilyok is drvdnyesiilnek.

Az lnt6zm6nyi Iroda feladatktir6be tartoz6an az aldbbi rij feladatok jelentkeztek 2019-

ben:
l. A Kdzentbgva Alapitv6nnyal egyiittmr.ikdddsben egy, az 6vodai 6rz6kenyitdst c6lz6

program indult el.
2. A bDpR bevezetdse kapcs6n az intlzmdnyek felk6szit6s6nek segit6se folyamatosan

bovtilo feladat, mely 2'019-ben informatikai fejlesa6st is eredm6nyezett, amivel

kapcsolatban a kommunikiici6 koordindl6sa az irodrin zajlik'

3. Ai iroda munkatars6nak koordinrikis6val ds szervez6 tev6kenys6gdvel val6sult meg

pitlyi,jati lbnasbol a Szabadsdgkoncert, kapcso16dva a honvddelmi 6s csal6di naphoz.

+. ilj Lezdemenyezdsk6nt ets6 izben keriilt megtinnept6sre a v6d6n6k napja, szint6n az lroda

munkat6rsiinik szervez6s6ben. Az [j, egdszs6gtigyi alapell6t6sr6l sz6l6 rendelet

megalkot6si folyamata, valamint ennek kapcs6n a tev6kenysegek 6tvizsg6l6sa

ereim6nyek6nt rij teruteti 6s iskola-vdd6n6i kdrzet kialakitas6ra kertilt sor, a tervezett rij

gyermek-orvosi kdrzet kialakit6sa mellett (Ez ut6bbi vrir a megval6sit6sra, de a feltdtelek

adottak hozz6).
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Egy6b tev6kenys6gi kiir, ahol megn6tt a feladat:
1. A ..Tehetseges tanul6k t6mogat6sa" pilyizatra 6vek 6ta egyre t6bb tanul6 jelentkezik, ds

egyre tdbb az drvdnyes pilyizat.
Jelentkezok 6s tdmogatottak szrirna 2018-ban ds 2019-ben:

2018 2019
Jelentkezett

tanul6k
115 fo t20fii

TAmogatott
tanul6k

105 fd 117f6

2. A Kribit6szertigyi Egyeztet6 F6rum mtikdd6se aktiv, igy az etltez kapcsol6d6 feladatok
nagysaga sz6mottev6. A KEF ism6t csatlakozott a F6ld-napi programhoz.

3. A Magyar Allamkincst6r 2019 nyarin ellen6rz6st yegzefi a gyermekdtkeztet6s 6s a
bcjlcsodei tdmogatiisok felhaszniil6siinak tdmakrirdben. Ennek keret6ben a Kdlts6gvet6si ds
Pdnziigyi irodrival egytittmiik<iddsben szolgdltatunk adatokat, az intezmdnyekbevon6s6val.

4. A Kdpvisel6-testtilet [j Idosiigyi Stratdgiat alkotott, melyhez az adatgytijtdst, a szakmai
elok6szit6st, az adatok elemzds6t, a az lrttdzmdnyi Iroda k6szitette, Ez a mindennapi
tevdkenys6gen ttlmutat6 leladat volt.

5. A Hostk terei orvosi rendel<i, valamint az rij, egdszsdgiigyi alapell6t6sr6l sz6l6 rendelet
megalkot6sa a szok6,sosn6l tdbb orvosi szerz6d6s m6dosit6s6t jelenti, mely az dsszes
szerzrldds f'eltitvizsg6lat6val jrir. Mivel a rendelet 2020-ban ldp hatdlyba, a feladat 6tnyilik
a kcjvetkezo dvre, de 2019-ben a rendel6-feltjitris kapcs6n eleve kiemelked6 feladat volt,
mely az rij rendelet miatt tov6bbi egyeaet6sek sorozatAt 6s 57 orvossal rij szerzrid6s
megkdtdsdt jelenti.
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