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BUDApEST r'6vAnos xvr. rpRt;r,nrr oNroRnANvzar
tnevz6lr

Kdsz lt a Kdpvisel6-testiilet 2017. mdrcius 22. napj dn tartand6 ulisdre!
Kdszitette: dr. Temesi Istvdnnd Ankormdnyzati referens

T6rgy: Beszrimol6 a Polg6rmesteri Hivatal
2016.6vi munkrij rir6l

Tisztelt K6pvisel6-testii let!

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pviselo-testiilete (tov6bbiakban:
K6pvisel6-testtilet) minden 6vben napirendj €re tizi a Polgdrmesteri Hivatal taj6koztat6jt* az

el<izti 6vben v6gzett tev6kenys6g6r<il.

A MagyarorszAg helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. tdrvdny (a
tovdbbiakban: Mdtv.) 84. $ (1) bekezddse 6nelmdben:

,,(1) A helyi dnkormdnyzat kepvisel5-testtilete az dnkormdnyzat miikoddsdvel, v(tlamint a
polgdrmester vag) a jegzd feladat- ds hatdskordbe tartoz6 iigtek dantisre vald
el1kdszitdsdvel is vdgrehajtdsdval kapcsolatos feladatok ellatdsara polgdrmesteri hivatalt
vag) kdzas dnkormdnyzati hivatalt hoz ldtre ..."

A Mdtv. 81. $ (l) ds (3) bekezd6se alapjrin:

A Budapest XVI. keriileti Polgiirmesteri Hivatalban (a tovribbiakban: Hivatal) a 2016. 6vben

az engedllyezett ldtszdm 141 stiitusz volt.

I. Pole6rmesteri Kabinet
F66pit6sz

[. Jesyz6i Kabinet
llazgatisi 6s Ugyfdlszolgrilati Iroda

2. Epitdsiigyi Iroda
3. Beszerzdsi lroda
Kdztertilet-feliigyelet
Belso ellen6rzds

ctq

,,(l) A jegz6 vezeti a polgdrmesteri hivatalt vag) a koziis dnkormdnyzati hivatah.

(3) A jeszd

f) 6vente beszfmol a k6pvisel6-testiiletnek a hivatal tev6kenys69616l;

A Hivatal szervezeti taqoz6disa a kiivetkez6:

ilI. Ad6 Ugyosadly
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IV Miiszaki Ugyosa6ly
Kertiletfej leszt6si 6s iizemeltet6si Iroda
Int6zm6nyfej leszdsi Iroda
Kdmyezetvddelmi Iroda

1

2
J

1

2

Gazddlkod6si Ueyosztiily
Kdltsdgvetdsi 6s P6nziigyi Iroda
Vagyonhasznosit6si Iroda

Hum6n UgyosztiilyVI.
I
2

Szoci6lis Iroda
Int6zm6nyi Iroda

A fenti sorrendre tekintettel a szervezeti egysdgek vezet6i 6ltal kdszitett beszrimol6k alapjrin
az al6bbiakban tdjdkoztatom a tisztelt Kdpviselo-testtiletet a Polgiirmesteri Hivatal 2016.6vi
munk6j616l.

I. POLGARMESTERJ KABINET

F66pit6szi Iroda

1. Szervezeti egtsdg ldtszdma: 3 fo
Az el6z6 6vhez k6pest a ldtsziim nem viiltozott.

2. Agforgalmi statisztika, pozit[v vag/ negativ el1jelti vdltozds az el6zd dvhez kdpest
Az iigyfdlfogadiison alkalmankdnt jellemz<ien 5-8 iigyf6l jelenik meg. Az elmrilt dvekhez
kdpest ndvekedett az eziriryt t.igyf6lforgalom. Jogszab6lyv6ltoz6sok miatt (lak66piilet
dpitdsdnek egyszerti bejelentdse) csdkkent a ter\tan6cson t6rgyalt tigyek szirrna, a

teleptil6skdpi bejelentdsi eljrirrisok sz6ma nciveked6st mutat.

j. Esetleges ilj feladatok, amelyek 2016-ban jelentkeztek eldszar

- 2016. dvi l6gifot6/ortofot6 kdszit6se.

- T6rinformatikai Rendszer ki6pit6s6re, tizemeltetdsdre vonatkoz6 szerzod€s megkdt6se, a

t6rinformatika m e galap ozisa.

4. A szalonai munkat befolyasoli kozponti jogszabalyvdltozds vagt jonnan megalkotott helyi
onkormdnyzati rendelet eml{tise, annak alkalmazdsdnak tapasztalatai
A telepiil6srendezdsi, dpit6si jogszab6lyok folyamatos v6ltoz6s6nak nyomon kdvet6se. A
lak6dpiilet dpitds egyszeni bejelentdsi elj iir6s6nak bevezet6sdvel a telepiitdsk6pi megjelen6s

bizonlalans6ga.

A 20 1 6-os dvet meghatdroz1.feladatok:
Ldgifot6 k6szittet6se, Tdrinformatikai Rendszer k6szittet6se, az irodiLta vonatkoz6
jogszabrilyok v6ltoz6sdnak kdvet6se, a f<ivdrosi Teleptildsszerkezeti Terv feltilvizsg:ilatdnak, a

szomszddos kertiletek szabttlyozdsanak v6lemdnyez6se, telepiil6skdpi bejelentdsi elj6rrisok
iigyint6zdse.

Feladata a polgrirmester 6s az alpolg6rmesterek munk6janak kdzvetlen segitdse, a kultur6lis ds

sport feladatok elliit6sa, az informatikai feladatok elliitiisa, illetve a pAlytuatok ir6sa 6s

benytjt6sa.
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II. JEGYZoI KABINET

A legyz6i Kabinet r6sz6t kdpezi a jegyz6i titkdrsdg, a humrinpolitikai feladatok ell6tiisa, a
belsri ellen6rzds, a jogi kdpviseletet ellAt6 tgyv6dekkel a kapcsolatot tart6, illetve egyes jogi
feladatokat elkit6 jogi referens, illetve a kdaertilet-feltigyelet is.
A tdrvdnyess6gi ellen6rzdsi, szervez6si feladatokat, a kdpviselok munkdj 6nak segitdsdt 2016.
6vben 6tlagosan 3 f6 ldtta et.

N6hiny statisztikai adat a Jegvz6i Kabinet ter'6kenvs6g6r'el kapcsolatban a 2016.6vben;

- l9l kdpvisel<i-testiileti eloterjeszt6s ker lt napirendre az til6seken;

- 4 1 1 kdpviselS-testiileti hat|rozat sziiletett;

- mindrisszesen 26 rendelet keriilt megalkotdsra;

- a k6pvisel6-testiileti til6sek szrima 20 volt;

- 9 teleptildsi nemzetis6gi 6nkormrinyzat munkdjrit segitett6k a kolldgdk.

A 2015. dvhez kdpest nott a kdpvisel<i-testiileti iil6sek szima, ugyanakkor a megalkotott
rendeletek sz6ma csdkkent.
A jegyz6, aljegyzi tevdkenysdg6t segit<i adminisztnici6s, titk6rsilgi feladatokat egy f6
jegyzoilaljegyzbi referens ldtta el. A referens munkrij6t 2016 szeptemberdt6l egy fti kdzc6lt
foglalkoztatott segitette.
A hivatal egdsz6t drint<i munkajogi, humiin-er6forr6s gazd6lkoddsi, adminisztrativ feladatokat
tov6bbra is egy f6 l6tta el. 2015-hdz k6pest bekcivetkezett v6ltozds a munkav6gz6s
tekintet6ben, hogy bevezet6sre kertilt a KIRA illetmdnyszimfejt6 program, igy az egyes
szriLrnfejt6si .feladatok ell6t6sa a Magyar Allamkincst6rt6l a humrinpolitikai referenshez
keriiltek iit. Erdekes sz6madat, hogy 2016 sor6n l6 fo be- 6s 14 f6 kildptetdsdre keriilt sor.

A jogi k6pviseletet elt6tri iigyw6dek a 2016. 6vi peres iigyekr<il jelen beszrimol6val
egyidejtteg, a 201 7. mrircius 22-i k6pvisel6+estiileti iildsre kdszitenek el6terjeszt6st.

A 2016-os, ,,a k6nyszerbetelepit6s ellen" t{rgyri n6pszavazds sor6n 25.952 fo jarult a

keriileti szavaz6umdk el6. A ndpszavaziist a teljes hivatali appardtus ktizremtiktiddsdvel
sikeresen lebonyolitotta a Hivatal.

BELSO ELLENORZES

A Bels6 Ellenrirzds az 6v folyamrin 2 fovel l6tta el tev6kenysdg6L rclsz{rnvahoz{s az el6zi5

dvekhez kdpest nem volt. A Bels6 Ellen<irz6s munkatiirsai 2016-ban a kdtelez6

tovribbk6pz6seiket teljesiten6k.
2016-ban a Bels<i Ellen6rzds feladatkdrdt 6rint6 vriltoziis nem volt. Az 6ves munkatervben

fogtalt 9 ellen6rzds vdgrehajtrisra kertilt, 1 vizsgdlat lezirdsa 2017. dvre rithtz6dott. Az dves

munkatervben szerepl6 feladatokon feliil I munkaterven feli.ili ellen6rz6s volt 2016-ban,

amely az orszdrgos n6pszavaz6s normativeihoz kapcsol6dott. A vizsg6lat ethtz6dasrinak oka a

taniicsad6 tevdkenys6g soriin felmeriilt tdm6k idoigdnye 6s a soron kivtili ellenorz6s volt. Az
6ves munkatervben szerepl<i feladatokon feliil I munkaten'en feliili ellen<irzds volt 2016-ban,

amely az orszAgos n6pszavaziis normativdihoz kapcsol6dott.
A v6grehajtott vizsg6latokon feltil a Bels6 Ellen6rz6s 2016-ban elvdgezte az 6nkorm6nyzati
intdzm6nyekre ds gazdasigi tiirsas6gokra vonatkoz6 kock6zatelemzdst, valamint aktualizilta a

PolgriLrmesteri Hivatal szervezeti egysdgeire vonatkoz6 kock6zatelemz6st.
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A jelent6sekben foglalt hidnyossdgoka a vizsgitlt szervezetek, szervezeti egysdgek - a
vezetds iiltal j6vrihagyott - intdzkedesi terveket k6szitettek, amelyek megval6sul6siit, a

k<itelezti visszajelentdsi kdtelezettsdg mellett, a Belso Ellen6rzds folyamatosan nyomon
kclveti.
Az elvfgzett ellen6rzdsek megrillapitrisair6l, a megrillapitrisok alapjdn megfogalmazott
javaslatokr6l, az azoUJa tett int6zked6sekol a Belso Ellenorzds a Kdpviselo- testiilet szrimrira
trijdkozat6st ad az dnkormdLnyzat 2016. 6vi k6ltsdgvet6si beszrimol6jAval egy idoben.

KOZTERULET.FELUGYELET

A ktizteriilet-feliiryelet st6tuszainak szdma 2016 febru6rj6t6l a kor6bbi 6 f6rol 8-ra
emelkedett, de a plusz ldtsziim 6ltakiban betdltetlen maradt, igy elmondhat6, hogy a tavalyi dv
sordnjellemz6en 6 f6vel kitta el feladatait.

Kdt statiszlikai adat a kdzleked6si szabdlysdrt6sek vonatkoz6s6ban:
Kiszabott helyszini birsrig: 193 fd / 5.865.000.- Ft
Szab6lys6rt6si feljelentds: 28 db

Osszesen 260 db iigyiratot keletkeztet<i intdzkeddsre keriilt sor a gdpjrirmiihasznillat, illetve
nem-haszn6lat tekintetdben. Ezek kdziil a legnagyobb aninyban a KRESZ szabrilyok
megsdrt6se indokolta az iigyint6z6st. Az ehrhez kapcsol6d6 iigyiratok szAma a 2015. dvhez
kdpest valamelyest ndvekedett. Toviibbra is jelentris szrimban jelent meg a hullad6kkri vrilt
gdpkocsi elsz6llitisa okozta adminisztrdci6, valamint az adalszolgdhatiis teljesitdse, illewe az
iigyfelek tdj6koztat6sa is.
A kdzteriilet-feliigyelet ell6tdsrinak tj eleme az €lszakai munkav6gzds, amely a felmertilo
ldtszrim-probl6m6.k ellendre is megval6sult. Ennek kdszdnhet6en kiemelt figyelmet forditott a

kciztertilet-feliigyelet a lak6telepen 6s a venddgldt6 egys6gekn6l megjelen6 6jszakai

rendzavariis me gakadril yozisrira.
A feliigyelet a rendkiviili t6li id<1j6nis sor6n mdg nagyobb odafigyeldssel nyrijtott a

haj ldktalanoknak segitsdget.
A 2015. dvhez kdpest ldnyegesen tdbbszcir volt szi.iks6g a feltigyelet kdzbenjrir6siira vagy

egytittmiikdd6s6re a ktl6nbdz6 hivatali rendezvdnyek lebonyolitdsa soriin, illetve az egyes

iigyosztrilyok kiils6 helyszinen tdrt6no int6zked6sdn6l.

r. IGAZGATASI 65 UGYFfLSZOLGALATI IRODA

Az iroda l6tszdma:

2016. janu.ir l-j6tril I st6tusszal nott az iroda l6tszama, igy az iroda l6tsz6ma l8 fo

Uryirat statisztika:

Az lgazgatAsi 6s Ugyf6lszolgrilati Irodrin a 2016. 6vben fosziimra 3480 db irat (el6z6 6vben

3484 db.), alszimra: 12591 db (el6z6 6vben 12237 db.),dsszesen: 16071 db irat (el6z6 6vben

15721 db.) keriilt iktatasra.

Uryiratszrimok (F6szrimra iktatott) feladattipusonk6nt:

Anyakdnyvi tigyek: 346 db (2015-ben: 345 db)
Birtokvddelem: 85 db (csdkkent, el<iz6 6vben 87 db)
Ktizdss6gi egytittdlds alapveto szab6lyainak megsdrtdse:49 db (csdkkent, el6zo 6vben 64 db)
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Hagyatdk: 1271 db. + vagyonleltar Ugyek 86 db (csdkkent, el6z6 6vben 1508 db. +82 db)
Ipar-kereskedelem: 554 db (n6tt, el6z6 6vben 546 db)
Ktimyezetvddelem: 566 db (n6tt, el<iz6 dvben 509 db)
Lakastigyek (helyi trimogatris, fiatal hdzasok els6 lakrishoz jut6sanak t6mogatisa): 24 db
(csdkkent, el6z6 6vben 59 db)
Ugyf6lszolgrl{ati iigyek: 251 db (n<itt, el5z<i 6vben 153 db)
Egy6b (pl. tdj6koztat6sok, adatszolgiltatiisok, rilkisfoglal6sok, statisztika): 248 db (n6tt, el6zo
dvben 224 db)
Kiemelend6, hogy az Ipar-kereskedelem esetdben az 554 db foszirmra 2082 db alsziim.jutott, a
kdmyezetv6delmi iigyek eset6n 566 db volt a f6szAm, melyre 1944 db alsz6m jutott, igy
megrillapithat6, hogy az elv6gzett munka mennyisdge jelent6s ezeken a teriileteken.

2016-ban az irodrin fj feladatok nem jelentkeztek.

Fo ntosa b b j o gs zab 6lyv itltozits :

2016. janudr 1-j6vel hat6lyba l6pett a 2004. 6vi CXL. t6rvdny (Ket.) 33. $ (1a) pontja, mely a
somm6s eljariist vezette be. Ennek l6nyege, hogy ha minden informiici6 6s irat rendelkez6sre
6ll, a hat6srig azonnal, de legfeljebb 8 napon beltil d6nt6st hoz.
Szintdn janurir 1-el l6pett hat6lyba aKeL7llA $-a, mely szerint a hat6s6g a k6relemre indult
eljiiriisban 8 napon beliii fiigg6 hat6lyri d<intdst hoz, melyhez akkor kapcsol6dnak joghatrlsok,
ha a hat6sig k6t h6napon beliil nem hozott ddntdst.

2. EPITESUGYI IRODA

1. Szervezeti egys6g l6tszrima, az el6z6 6vhez k6pest: cstikkent
2016. els6 fel6ben 13,5 f6 dolgozott az Epit6stgyi Irod6n: 13 fo.6llom6nyban, I ftj 4 6rds
munkakdrben (a Beszerz6si IrodSn nyilvrintartAsba vett, de az Epit6siigyi Iroda postiiziisi
munk6it segiti).
2016. m6sodik feldben 2 fo az Intdzm6nyfejlesadsi Irod6ra ment 6t, 1 f6 mdly6pit6 iigyint6z<5

m6s keriiletben keresett munk6t. Jelenleg az iroddn I I fo dolgozik f<i6llomrinyban, 6s az
emlitett 1 f6 4 6rris munkak6rben.
Feladatok elosztiisa szaktertiletenk6nt 20 I 6 6vben:

2. Ugyforgalmi statisztika, melyik feladat tekintet6ben volt pozitiv vagy negativ el6jelii
vfltozds az el6zd 6vhez k6pest

2015-ben 6s 2016-ban az 6pitdshat6s6gi feladatokat dsszehasonlit6 adatok sz6mszaki

2016. elsd f6l6v 2016. mdsodik f6l6v
8 f6 magas6pit6si el6ad6 (8 kdrzet) 7 f<i magasdpit6si eload6 (8 kcirzet)

2 f6 mdlydpitdsi el6ad6 I fd m6lydpitdsi el<iad6 (+helyettesitdssel)

I fo telekrendezo eload6 I lo telekrendezo eliiad6

I fo adminisztr6tor I fd adminisztr6tor
I f6 irodavezet6 I f6 megbizott irodavezeto + magas6pitdsi

el<iad6

Osszesen: 13,5 f6 Osszesen: 11,5 f6

6rtdkel6se az iktat6 statisztikai adatai alaoi6n:

I f6 " kblcsdnzdtt"munkatdrs I fo " kalcsdnzott"munkatdrs
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2015 6v 2016 6v kiiltinbtizet
F6sz6mos iktat6s 1868 db 1856 db -0,6"
Magas6pito friszrimok 1385 db t129 db - 18,5 %
M6ty6pit6 fosz6mok 361 db 610 db +690h
Telekendez6-lakcimi gazol6 foszdmok 122 db 103 db - 15,,6 .

- 2015-6s 6vben - mikor mdg az egyszerii bejelent6si eljarrist nem vezettdk be - a
Magas6pit6si Csoport (8 f6) 407 6 db kiadminy.t adott ki. igy havi bont6sban az I f6re es6

kiadm6nyok szdma 42 db (42,46 db).

- 2016-os 6vben a Magas6pit6si Csoport (8 fd) 4014 db kiadmrinyt adott ki, igy havi
bontriLsban az 1 f<ire es6 kiadmanyok szrima kdzel 42 db (41,81 db).
- 2016. mriLsodik fdl6vdt tekintve - amikor a legfeljebb 300 m2 dsszes hasznos
alapteriiletr.i rij lak66piilet 6pitdse miir az e-napl6ban tdrtdno bejelentdssel val6sult meg, igy
arra vonatkoz6an hatarozatokat nem kellett hozni - a kiadmanyok sz6ma 1989 db volt, mely
havi bont6sban 1 f6re vetitve 41 db (41,43 db).

- 2017 . februitr 22. napjriig a havi statisztikat lek6rve id6n 592 kiadmriny keriilt kiadAsra,
melyet a 7 f6 iigyint6z<ire levetitve 42 db (42,28 db) kiadm6nl't jelent.

Az ETDR statisztik6it figyelembe vdve a XVI. kertilet a budapesti kertiletek k6ziil
kiemelked6en sok drdemi ddntdst hozott 2015-ben is 6s 2016-ban is.
A statisztikai adatokat miis keriilettel <isszehasonlitva megdllapithat6, hogy 2015-ben a
legt<ibb drdemi ddntdst kiadott (II.) kertiletben 19 f6 dolgoz6 dsszesen 2489 db ddnt6st hozott,
igy az 1 f6re es6 dcint6sek ritlaga 13 I db volt, a XVI. keriiletben 10 f6 dolgoz6 tisszesen 1 520

db ddnt6st hozott, igy az 1 f6re es6 6tlag ddntdsek sziima 152 db volt
Hasonl6 volt az eredm6ny 2016-bart is. A legt6bb drdemi ddnt6st kiadott (XI.) keriiletben a

d<int6sek szAmit (2389 db) az Irodrin dolgoz6k (18 f<i) l6tsz6m6val arrinyositva 132,72 donl€s

iut egy dolgoz6ra, mig a XVL kertiletben kiadott 1531 ddnt6st a 9 fd magas6pit6si kolldgrira
vetitve 170,1 db d6nt6s jut 1 ftire.
(Megjegtzds: Az ETDR statisztika az dpitdsiigti hatdsagi betdlfitt iigtintdz1+ irodavezetd

stdtusszol szdmol, nem az Iroddn dolgozdk ldtszdmdval)

3. ft.i feladatok emlit6se, amelyek 2016-ban jelentkeztek el6sziir, illetve olyan feladat
emlit6se, mely 2016-t6l nem feladata az irodinak, az tinkorminyzatnak
A 2016. janu{ir l.-t6l 2016. jtnius 30. napjriig hatrilyos a lak66piilet 6pitdsdnek egyszeni

bejelent6sdrcil ds egyes dpitdsiigyi trirgyri kormrinyrendeletek m6dosit6s6r6l sz'616 45612015.

Gn. 29.) Kormiinyrendelet, tov6bbri a 2016. jrilius 1. napj6t6l hatdlyos a lak6dpiilet
dpitdsdnek egyszerti bejelent6s6r6l szol6 15512016. (VI. 13.) Korm. rendelet bevezetds6vel a

legfeljebb 300 n6gyzetm6ter dsszes hasznos alapterilletti rij lak66piilet 6pit6se, a miieml6k

kiv6tel6vel a megl6v6 lak66piilet 300 ndgyzetm6ter dsszes hasznos alaptertiletet meg nem

halad6 m6retrire b6vit6se, valamint az eze\ 6pitdsi munkriihoz sziiks6ges tereprendez6s,

trimfal6pit6s egyszeni bejelentdshez kdtdtt 6pit6si tevdkenys6gnek minosiil.
igy az Epit6sugyi lroda hat6sk6r6bol a 300 m2 alatti uj 6s megl6vo lak66ptiletek 6pitds6nek,

bovitds6nek engeddlyez6si eljardsa kikeri.ilt.

4, Szakmai munkit befolyrisol6 kiizponti jogszabily vdltozis vagy rijonnan
megalkotott helyi tinkormdnyzati rendelet emlit6se, annak alkalmazds{nak
tapasztalatai:
A k<izponti cimregiszterr6l ds a cimkezeldsrol sz6l6 34512014. (XII. 23.) Korm. rendelet ds a

kdzponti cimregiszter l6trehoz6srival 6sszefiiggo, valamint egyes igazgat6si targyt tdrvdnyek

m6dosit6sir6l sz6l6 2014.6vi XCIII. tdrvdny alapj6n a Kdzponti Cim Regiszter (KCR)
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l6trehoz6sa, javitdsa, adattisztitdsa folyamatban van. Az adattartalom mennyis6ge miatt a
munka nagy feladatot 16 telekendez<i kolldgara
Tdbb drtizeden keresztiil ellen6rzds ndlkiili adatrdgzitdsek t6rt6ntek, melyeket most kell
feliilvizsgdlni, javitani. A megrillapitott helyes cimeket [j adattartalommal (helyrajzi szrim,
ingatlan-nyilvdntartdsi azonosit6, X, Y koordin6trlk) kell elldtni. A lakcim-nyilv6ntartrisi
rendszer (rlj nev6n KCR) el6rel6that6lag 2017. jrilius 1-jdn fog "dlesben" elindulni.
2017. jrilius 1. utiin m6r nem csak a lakcimeket, hanem az ingatlan-nyilv6ntartrisba szerepl6
egy6b adatokat (intdzm6nyek, iires telkek adatait) is szerepeltetni kell a KCR-ben.

6sszess6g6ben elmondhat6, hogy az Epit6siigyi Iroda szakmai munkdjdt az iigyfelek
kiszolgriLisa, kell6 tdj6koztatdsa 6rdek6ben v6gzett gyors, etikus 6s iigyf6lbarft
iigyint6z6s jellemzi.

3. BESZERZESI IRODA

A Beszerz6si Iroda a 2016. 6vben a jegyzoi Kabinet rdsze lett. Az iroda l6tsz6ma
irodavezet6vel egyiitt 14 fo.
A k<izbeszerz6si tcirvdny 6s a hozz6 kapcsol6d6 jogszab6lyok folyamatos vitltoziLsirt k6vetve a
2016. 6vben mind<isszesen 32 db eljdris lett lefolytatva a ktivetkez<i megoszl6sban.

Eljrirds tipusa
kiiztiss6gi elj rirrisrend iirubeszerzds

szolgriltat6s

iirubeszerz6s

dpit6si beruh6z6s

nemzeti eljdrrisrend

III. AD6 UCYOSZTAIY

Az Ad6 Ugyosztirly l6\a el a helyi ad6ztat6ssal, a gdpj6rmri ad6ztatessal 6s az ad6k m6dj6ra
behajtand6 k6aartoz6sok behajtds6val kapcsolatos feladatokat.
Az ijgyoszlirly feladatait 10 f6vel l6tja el, mely ldtsz6m az elmult 6vben nem v6ltozott.
Az iigyoszt6ly eltal ell6tott ad6igazgatrisi feladatok, es az ahhoz kapcsol6d6 eljdriisrend szinte
mindegyike papir alapon t6(6nik, ezdrt elmondhat6, hogy a XVI. kertileti Onkormiinyzatniil
keletkezett iigyiratok 90%o-a az tigyosztiilyhoz kdt6dik. Az elmrilt id6szakokban az

tigyosadly 6ltal kezelt iigyiratok szdma az iigyiratforgalmi statisztika alapj6n ink6bb
n<ivekedett.
2016. 6vben az tigyosztAlyon rij feladatk6nt jelentkezett a jelenleg haszniilt ad6nyilvrintart6
rendszer, azaz az ONKADO rendszen6l az [j ad6nyilvrintart6 rendszerre, az ASP-re val6
6tt6rds elok6szit6se.
Feladatk6nt tov6bbra is itt az 6nkorm6nyzati ad6hat6s6gnril maradt a helyi jriveddki ad6

ad6igazgatrisi feladatainak ell6trisa. A feladat ell6t6sa azonban jelentos tcibbtet-

adminisztr6ci6s tehet jelent, kiildnds tekintettel a NAV r6sz6re tdrtdn6 folyamatos 6s

rendszeres adatszolgriltat6s miatt.
A helyi ad6aat6sban, illetve a g6pj6rmil ad6ztatiisban jelent6s tdrv6nyi, illetve rendeleti
m6dositris nem tdrt6nt.

db
I
1

4

26
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Iv. MUSzAKI UcvoszrAlv

Ldtszim: 1 f<i iigyosztrilyvezet6

Feladata: a Kertiletfejlesztdsi 6s iizemeltet6si Iroda, a Kdmyezetv6delmi
Intdzm6nyfej leszt6si Iroda munkrij 6nak telj es k6rii koordiniiliisa.

1. KERULETFEJLESZTfSI ES IJZEMELTETESI IRODA

Iroda ldtszdma: 7 fd, I ft, tavozot1 I fti nyugdijba ment 2016. 6vben, mindkdt f6 p6tl6sa

meg16rt6nt.

T6tel
Ugyiratok szdma f6szdm .+1 I db

alszdrl 2990 db

Iroda munkiij ittoz tartozo hatirozatok sz6ma 4l db

Elozo dvhez kdpest jelentos v6ltozris nem tdrtdnt

Szakmai munkf t befolvrisokl iogszab:ilvvriltozisok:

2016. 6vben valtozott a vizgazd|lkodttsr6l sz6l6 1995. dvi LVII. tdrv6ny 2016. jtnius 4-i
hatrillyal, a viltozls a jogszab6ly korribbi hianyossiigdt p6tolta, igy az drdekelts6gi

hozz6j6rulris 6nk ormlnyzati megdllapitiisdra a tdrvdny 45. $ ( l2) bekezddse felhatalmaziist ad.

Emiatt a kertileti szennyvizcsatoma 6p(tdsek rendj6r<il szolo 1912009. (VI. l.) rendelet

visszavondsra keriilt, de vele egyid<iben elfogadiisra keriilt az [j szabrilyoz6snak megfelel6

2612016. (XII. 2l .) dnkorm6nyzati rendeletet a vizikdzmti (szennlwizcsatorna) beruhriz6s

rendjdr6l 6s a vizikdzmii beruhi2dssal 6rintett teriiletek vonatkoz6siiban fizetend6 (ut6lagos)

csatlakozasi hozzij6rul6.sr6l.

l. Ktizmii beruhrizdsok

lroda es az

ki6pit6se. A Sashalmi
utca - Andr6s utca

Csapad6kcsatorna: Fol)'tat6dott a csapaddkviz kezel6si infrastrukttra
fogyiijt6 csatoma I. titeme meg6ptilt a Czir(ti utca - Pirosr6zsa

nvomvonalon.

z.tt-, 6rda-. na rkoki6nit6s
Az ,,[jabb 40 irj [t 6piil" tervezett iitem6ben 13 utc6ban dpitett iik ki a szit6rd burkolatot

cisszesen 2940 m hosszon.
Burkolat-fehijitas kdsziilt a czirriki utc6ban, Andras utc6ban, Lucem6s utc6ban, Margit

utcriban (Fut6r6zsa utca - Sasszem utca kdzdtt), Zdlds6ges utca egy szakasz6n, a Tdncsics

utcdban a Buk6nyftildi tit 6s Husz6r utca kdzdtt.

A Tifurcsics utca fehij it6s6val egyid6ben megrijultak a Zeneiskola parkol6i is, valamint

parkol6 dpiilt az Andocs utcdban a Pipitdr ovodanril ds a Jrinos utcaban a Szentmih6lyi

J6tsz6kert Ovodrfur5l.

A kerdkprirut hAl6zat a 2016.6vben nem bovtilt, de a kiszolg6l6s szinvonala ndvekedett,

hiszen a Szilasmenti ker6kprirtt melld KRESZ-palya 6piilt, valamint a ndvtelen utca

Az iroda tev6kenvs6s6re vonatkoz6 statisztikai adatok

Meqnevez6s

Feladatkiiriinkb e t^rtoz6 fdbb beruh:izrisok
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kidpitds6vel kidptilt a sziliird burkolatir kapcsolat a Hermina park 6s a Rdkosi riti kiserdei
ker6kprirut kdzdtt.
Ossze6llt a keriilet ker6kprlros fejleszt6si programja a 2019. 6vi teljes ki6piil6ssel, €s ezzel a
programmal pllyAzatot nyrijtottunk be a F6viirosi Onkormdnyzattal 6s a BKK Zrt.-vel
konzorciumban a VEKOP 5.3.1 keretdben. Itt 700 milli6 forint trfunogat6st nyert el a Hivatal a

program megval6sit6sii,hoz.
Uj feladat a f6vrirosi iizemeltet6sr.i utak fehij itdsri,nak 6szt<inzdse, a feltjitds el<ik6szit6s6nek,
tervez6sdnek 6tv6llatdsrival. Keriileti tervekb<il val6sitotta meg a Fovdrosi OnJ<ormdnyzat a

Csdm6ri ut (Janos utca 6s Szloviik rlt kdzdtti szakasziinak) ds az Arany J6nos utca (Sasviir
utca - Margit utca kdzdni szakasz6nak) feltjitdsrit.

{. Ktizleked6sbiztonsfqi beruhiz{sok
Befejez<iddtt a TEMPO-30 dvezet kidpit6se a keriiletiinkben.
Az iigyosa6ly el6kdszittette a Foviirosi Onkormdnyzat beruhrizdsa keret€ben megdptilo, a

Timur utca - SzlovriLk [t - Rrikosi tt jelz6ldLmp6s csom6pont, ds az Arany Jiinos utca -
Budapesti lit - M6tyris kirdly utca kdrforgalmi csom6pont terveit.

2. INTEZNIENYFEJLESZTESI IRODA

Az iroda 2016. dvben h6rom k6ztisztvisel6vel 6s az irodavezet<ivel ldtta el feladatrit. Ev
kdzben jrinius l5-t6l plusz egy f6 miiszaki ellen6rrel boviilt a l6tsziim, okt6ber l5tot az

irodavezet6 nlugdijaz6sa miatt [j irodavezeto kertilt a szewezeti egys6g 6l6re.

Az iroda altal kezelt iigvl ratok s

2015. 6vben: 7l I db volt.
2016. 6vben: 170 db f6szrim 6s l74l db alsz6mos irat volt

Az iroda iiltal kezelt kriltsdpvet6si keretosszes:
2015. 6vben: 1.512e Ft volt,
2016. 6vben: 1.890e Ft volt,

Az iroda feladatkdre
A keriilet valamennyi int6zmdnydben a beruhiiailsi, feltjitrisi, fenntartiisi munkdk

el<ikdszitdse, terveztet6se, engeddlyeztetdse 6s kiviteleztetdse a sziiksdges beszerz6si ds

kdzbeszerz6si eljdr6sok keret6ben.
Az iroda dltal v6gzett beruh6z6si 6s fehijitrisi munk6kat krivet6en a garancirilis javit6sok

elv6geztetdse, majd azt kdvet6en a szavatossegi igdnyek drvdnyesit6se'
A p5lyazatokon val6 r6szvdtelhez a miiszaki dokumentrici6k el6k6szit6se,

elk6szit6se/elk6szittet6se.
A Vagyonhasznositrisi Iroda iiltal kezelt lak6s 6s iizlethelyis6gek feltjit6si munk6i sor6n

igdnyelt szakmai kcizremrikdd6s biztosit6sa.

Az iroda iiltal 201 6 6vben vdgzett ielentosebb kivitelezdsi munkiik :

K<!lcsey Ferenc Altal6nos Iskola bovitds6hez kapcsol6d6 rij tift 6s lifthdz kidpitdse

Sashalmi Tanoda I. iitem homlokzat feltjitdsa

3, Ktizvilieitds ki6nft6se
A tegnagyobb kdzvil6gitrisi feladat a Szilas-menti ker6kprlnit napelemes LED vikigitrisriLnak

ki6pit6se volt. Emellett megval6sult az Aryedftildi Szent Anna templom diszviliigitiisa.

Az iroda hatiirozatokat nem hoz.
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Agoston Pdter utcai 6voda fehij ft6sa
AlLis utcdban T6th Ilonka Eml6khriz kivitelez6se
D6lceg utcai gyermek hiiziorvosi rendel6 felirj itrisa
Tincsics Mih6ly Alt. Iskola rij konyha ki6pitdse ds 6tterem rit6pit6se
Jiinos utcai t6bor b6vit6ssel egybekdtdtt felijit6sa.

Az iroda riltal 2016.6v sordn a 2017. dvi kivitelez6sre elokdszitett tervezdsi munk6k:
Sashalmi Tanoda II. iitem tomatermi b<ivit6ssel egybekdtdtt fehijit6sa.
Tekla utcai rendel6 intdzet b6vit6se uj lift 6s lifthaz ki6pitdssel.
Mdtydsftildi Fecskefdszek 6voda /Baross Giibor utcai dpiilete/ r6gi 6ptiletsz6my6nak
feltj it6sa kiviteli tervez6se.
Centi lak6telepen felnou ds gyermek orvosi rendel6k fehjitesa.
Centi bcilcs6de tertilet6n az 6voddsok rdszdre tomaszoba ritdpitds.
Reform6ci6 500 6ves 6vfordul6jrira emldkpark ki6pitdse.

Piilyrizatokban val6 r6szvdtel: Mrityrisftildi Fecskefeszek 6voda 3 csoportszobrival val6
bovitdse a rdgi haszniilaton kivtili 6piilet fehij itisa 6s britoroziisa nyert a piiydzatol.

6sszesitds:
Az elozo dvekhez kdpest tj feladatok nem jelentkeztek az iroda vonatkoz6s6ban, de az egyre
nagyobb beruhdz6sokkal (<isszess6g6ben 1,9 milli6rd forint) j6r6 feladatok kezeldse jelent<is

tcibblet terhet eredmdnyeznek a szrikcis irodai ldtsz6mnak. G6pdsz ds dpitdsz miiszaki
ellen<irdk alkalmazdsa elengedhetetleniil fontos a jobb feladatell6l6s drdekdben.

3. KORNYEZETVf DELMI IRODA

Az irodo munkdia:
Az dnkorm6nyzat kezel6sdben l6v<i lak6telepek, parkok, illetve egydb zcildfetiitetek
fenntartrisrinak mtiszaki ellen<irz6se, az dves 6s havonk6nti miiszaki terv elkdszitdse 6s

annak vdgrehajt6sa, sz6ml6k ellen6rz6se.
Fasorok fenntartrisinak miiszaki ellen6rz6se. Kdztertleti hat6srigi fakivrig6snril, helyszini
szemle lefolytatdsa, szakv6lemdny k6szit6se. Lakossdgi fatiLltetdsi akci6k lebonyolitiisa.
Az cinkorm6nyzat kezel6sdben l6vri erdo fenntartris6nak miiszaki ellen6rzdse.
Zdldfeliileti beruh6z6sok szervez6se, kdzbeszerz6si ds egy6b p|lyiaatok mriszaki
dokument6ci6jrinak elkdszit6se, <jssze6llit6sa, a kiir6sriban 6s 6rt6kel6sdben val6 r6szv6tel,
a p6ly6zatok technikai lebonyolitrisa.
Zdldfeliileti beruh6z6sok kivitelezds6nek pilyir,tatisa,lebonyolit6sa, miiszaki ellenorz6se.
Park illetve jdtsz6tdri - adatok aktualizril6sa, naprak6sz vezet6se.

J6tsz6terek karbantart6si, javitdsi munkiinak megszervez6se, lebonyolit6sa.
Az 0nkormriLnyzat nem hat6srigi kdmyezetvddelmi feladatainak ell6tdsdhoz szi.iks6ges

szervez6si munka.
Evenk6nti kdmyezet 6llapot jelentds elkdszitdse.

Rdszvdtel a helyi zdldfelUlet-v6delemmel kapcsolatos rendelet kidolgozrlsriban 6s

vdlemdnyez6s6ben.
Kdrnyezetv6delmi programok, akci6k menedzsel6se (komposZdldsi akci6, vad6szkerit6s

6pit6s, lakoss6gi fatiltetdsi akci6, ,,Szeretjiik a Naplds-tavat program, legszebb

konyhakertek program, elektronikai hulladdk begytijt6si program).
A K6myezetv6delmi 6s Kdzbiztons6gi Bizotts6g munkrijrinak segitdse (a kcimyezetv6delmi
verseny, komposzt6l6si akci6, e-hullad6k begyiijtdsi akci6 illetve egydb akci6k
szervezdse).
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Az iroda ldtszdma:
4f6
A l6tsz6m az elozo 6vhez k6pest nem veltozott, azonban egy szem6lyi csere tdrtdnt.

ii p y fo r s a I m i s t o t i s zt i k o :
Az iroda nem vdgez hat6siigi feladatokat.
K6ztertiletekkel kapcsolatos bejelentdsek szirna 6vr6l 6vre n6. A keriilet lakosai egyre t6bb
f6rumon kereszttil (szemdlyesen, levdlben, telefonon, zdld sz6rnon, e-mailen, facebookon,
egy6b netes feliileteken: hullad6kvaddsz, jdr6kel6, e-poldi, VarGo) tehetik meg a kdztertilettel
kapcsolatos bejelentdseiket

iti fetadatokt
2016-ban irj feladatok nem kertiltek az irodihoz, de folytatja a 2015-ben, illetve r6gebben

inditott akci6programokat:
Komposztdltisi akci6, vadriszkeritds 6pitds, lakoss6gi fa[ltet6si akci6, ,,Szeretjiik a Napkis-
tavat program, legszebb konyhakertek progrzrm, elektronikai hullad6k begyiijtdsi program,

,,Minden sziiletend6 gyermeknek iiltessiink egy f6t" program, ,,Vir6gos Magyarorsz6g6rt"
program,,,F6ld-napi" rendezvdny.

Uionnan meeo I kolott h elvi dnkormd ntzali re ndeletein k :
2016-ban nem volt.

A Gazd6lkodrisi Ugyosztdly l6tsz{madatai:

A Gazd6lkodrisi Ugyosztaly l6tsz6ma 2 f6, ebb6l 1 fo tigyosztrilyvezet6, I fd gazdalkodasi

asszisztens.

I. KOLTSEGVETESI ES PENZTJGYI IRODA

L6tszdm
A 2016. 6vben a Kdltsdgvet6si 6s Pdnztigyi Iroda engeddlyezett stAtuszszema nem veltozott a

2015.6vhez kdpest, maradt 14 fd. 13 f<i szakirrinyri felsofokir vdgzettsdgti, melyb6l egy f6
irodavezet6k6nt, 12 f6 kdlts€gvet6si 6s pdnztigyi referensk6nt, valamint egy f<i szakirrinyri

k6z6pfokri vdgzettsdgri k6ltsdgvetdsi 6s p6nziigyi iigyint6zokdnt dolgozik az irod6n.

A 2015. december vegdn t6voz6 dnkormrinyzati fok6nyvel6 helydre nem sikertilt [j embert

taliini, ez6,rt az dnkormrfuryzati fokdnyvi krinlwel6i feladatokat 2016. november 7-ig

helyettesit6ssel kitta el, mely jelent<is tdbbletterhet jelentett az ezt v6llal6 kdt koll6gano

sz6mtra. Az iires ritlis betSlt6s6t v6gtil is rigy tudta az iroda megoldani, hogy eltitte

ltszewezte a k<inyvel6ssel kapcsolatos feladatok ellatasat a kolldg6k k<izdtt, ds a p{lytnatot
m6r nem az 6nkorm6nyzati f6kdnyvi kdnyvel<ii dtkis bet6tt6s6re irta ki, hanem a

2016. ivi nosvobb beruhdzdsok:
- - Nagyiccei kiserdd j6tsz6terdnek fehij itrisa (ervezds ds kivitelezds).
- - Hrirsfa utcaj6tsz6tdr felujitesa (tervezds ds kivitelez6s).
- - Honfoglal6s lak6park jritsz6tdr ds sportp6lya6pitds (kivitelezds).
- - M6ty6s kir6ly t6r park rekonstrukci6 6s zenepavilon dpitds (tervez6s 6s kivitelez6s)'
- - Rezg6fii utcai ds Fels6malom utcai jrltsz6terek fehijitrisa (tervez6s ds kivitelezds).
- - Rutafa utcai kutyafuttat6 6thelyez6se (tervezds ds kivitelezds).
- - Naplds+6 ddli partjdnak uij6pit6szeti kialakitasa (tervez6s TERKOZ p6ly6zat).

V. GAZDALKODASI UGYOSZTALY



A Gazd6lkod6si Ugyosztdly vezet6je 2015. augusztus 1-jdt6l sztit6si szabadsigra ment, az o

feladatinak jelent6s r6sz6t az irodavezeto vette rit 2017. miircius l4-ig, amikor ismdt munkriba

rill az tigyosadlyvezet6.

Feladatok viltoz6sa
A 2016. dvben az iroda feladatai nem bovtltek jelent6sen, egy feladat sem sziint meg, vagy

keriitt el az irod6t6l. Az orsz6gos n6pszavaz6ssal egyiitt jdr6 pdnziigyi, szdmviteli,
bdrszAmfejtdsi 6s elszrtnol6si kdtelezetts6gek h6napokon 6t jelent6s t<ibbletfeladatot
gener6ltak. A minden h6nap 20-riig feladand6 id6kdzi kdlts6gvetdsi jelent6sek 6s

negyeddvente az idbklzi mdrlegjelent6sek elk6szitds6t hatAridtiben teljesitette, sokszor

6j szak6ba nytl6an vagy hdtv6gi munkavdgz6ssel. 2016. 6vtol eze.n adatszolgiltat6sokkal

egyidejrileg a f<ikdnyvi kivonatokat is fel kell tdlteni a Magyar Allamkincstiir intemetes

feliilet6re.
A kdnyveldsi feladatot tov6bbra is a 2008. januar 1-j6t6l bevezetett Saldo Creator Integr6lt

Informatikai Rendszerben kertil elvdgzdsre. A Magyar Altamkincstar fel6 teljesitend6

adatszolgiiltatiisok ter6n egyre tdbb kdvetelmdnynek kell megfelelni. Ezeket a Saldo Integrdlt

rendszerbe is igyekeznek a Saldo munkatiirsai be6piteni, de a viiltoaat6sok jelentds

tdbbletfeladatot r6nak r6juk, valamint ez|ltal az iroda kolldgdira is. A program nem

felhaszn6l6bar6t kialakitasa sem segiti a fenti viiltozSsok iitvezet6s6t a folyamatainkon.

A b6rsz6mfejtdst a Magyar Allamkincst6r 6ltal kifejlesztett irj kdzpontositott illetmdny-

sz6mfejt<i rendszerben (KIRA) vdgzik a kolt6g6k. Az 6trilkist k6vet<i neh6zs6gek sz6ma ugyan

csdkkent, de mdg most sem el6gedett az iroda a rendszerrel.

JogszabAlyi v6ltoz6sok
Aiiroda munk6j6t meghatiiroz6 jogszabrilyok - a teljessdg ig6nye n6lkiil: az iilamhiatartas

sziimviteldr6l sz6l6 412013. (1. I l.) Korm. rendelet, az itllamhAztartitsr6l sz6l6 201 1. dvi

CXCV. tdrvdny 6s a v6grehajt6sara kiadott 36812011 . (XII. 3 I .) Korm. rendelet, ad6ttirv6nyek

stb. - nem v6itoztak ugyan jelent<isen, de az 6v k6zben tdbbszcir is t6n6nt m6dosit6sokra

tekintettet kellett lenni a munkavdgz6s sor6n. Ezek a v6ltozrisok a bels<i szabalyzatokban is

etvezet6sre keriiltek.

2. VAGYONHASZNOSiTASI IRODA

Ldtszrim: 9 f6 irodavezet6vel egyiitt

2016-ban t6bb jogszabilyi 6s gazdasrigi v6ltoz6s is jelentdsen niivelte a

vagronhasznosit6si iroda feladatait.

A 2015. dvben hat6lyba ldpett, a legyzok tarsashiizak feletti tdrvdnyessdgi ieliigyeletdnek

elj6rasi szab6lyair6l sz6l6 155/2015. (vl. 25.) Korm. rendelet ds Budapest F6v6ros

Kormrtryhivatala kijel6l6se alapjan a XIV., XV., 6s XVII. kerilletttil atvett tigyek szitrna a

l2

Polgrirmesteri Hivatal kdnyvel6i helydre. A kilenc nemzetisdgi cinkormrinyzattal, a

Polgrirmesteri Hivatal kdnyvel6sdvel, valamint ezek besz6mo16inak elkdszitesdvel foglalkoz6
koll6ga 6tvette az dnkormiinyzattal kapcsolatos lbkdnlwi kcinyvet<ii feladatok ellatasat. A
PMH 6s a nemzetis6gi dnkormiinyzatok kdnlwel6s6t kdt koll6ga vefie at, egyikilk november

7-dn ldpett be, 6s az6ta egyetlen f6rfikdnt er6siti a csapatot.

Az eltelt id<iszak eredmenyei az iitszervez6s sikeressdgdt igazolj6k. A nemzetisdgi

dnkorm6nyzatok elndkei elfogadtiik a vrlltozrist, az egytittmrikddds veliik tovribbra is
zdkken6mentes, tov6bb6 a helyettesft6s sem okoz mar probl6miit ezen a teriileten.
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2015. 6vhez kdpest 2016-ban folyamatosan ndvekedett, dsszesen 19 db t6rsashdzi iigyben
folltatott eljtu6st.

Az rillami kdzneveldsi kdzfeladat elldt6s6ban fenntart6kdnt r6szt vev6 szervek6l, valamint a

Klebelsberg Krizpontr6l sz6l6 13412016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapjrin a kdzneveldsi
intdzmdnyek fenntart6siival 6s miikddtet6sdvel kapcsolatos feladatok elldtdsa c6lj6b6l a

Klebelsberg Int6zm6nyfenntart6 Kdzpontb6l (a tovribbiakban: KLIK) a teriileti szervei 2017.
janurir l-j6vel kivdltak, 6s a Korm. rendeletben meghatarozott tankeriileti kdzpontba olvadtak
be. A KLIK 2017. januitr 1-j6t6l Klebelsberg Kdzpont ndven mrikddik tovebb, az illetdkessdgi
kdr6be tartoz6 k6znevel6si intdzm6nyek fenntart6i jogai 6s kdtelezettsdgei tekintetdben 2017.
janu6r 1-j6tol jogut6dja a Tankeriileti Kdzpont. Az uj Korm.rend. hatdlyba l6pdsdt
megelrlz6en mbr 2016 6szdt6l folltak azok a munk6latok, amelynek eredmdnyek6nt a

Vagyonkezel6si Szerz6d6s, valamint az 0nkorm6ny zat 6ltal mrikddtetett kciznevel6si
int6zm6nyek 6llami miik<idtetdsbe v6tel6vel dsszefliggo, a feladatelldt6shoz kapcsol6d6
l6tszAm6tadesr6l, valamint a feladatell6t6shoz kapcsol6d6 vagyon, jogok ds kiitelezetts6gek
ritadris-6tvdtel6rril sz6l6 Megrillapodris 2016 december6ben al6ir6sra keriilt.

Az iroda a 2015. 6vben tevdkenyen r6szt vett a Helltdrtdneti ds Eml6kezet Kdzpont
ldtrehozris6ban, a Veres P6ter ii 157. szdm alatti ingatlan, a cinkotai T6jh6z 6tad6s:iban, 6s a

T6th Ilonka emldkh6a kialakit6sriban is.

A k6zteriiletek hasznllata sor6n kialakult kdzds tulajdon megszi.intet6se (cinkormrinyzati

tulajdonu ingatlan ds mag6ntulajdonri fel6pitmdny) drdekdben folltat6dott az el6zo dvekhez

hasonl6an a h6tral6kot felhalmozott kdzteriileti haszn6l6k 6ltal eladrisra felkin6lt pavilonok

megvdsarlisa 6s eredmdnyes hasznosit6sa. A 2016. 6v jelent6s eredmdnye, hogy

felt6rkdpezdsre kertiltek a keriilet kdztertiletein bejelentds n6lki.il elhelyezett 6s tiltott
6ririsptakdtok, amely soriin ezek mindegyike elbontiisra, birsrigolasra vagy - jogvita eset6n -

peresitdsre kertiltek.

A 2016. dv vdgdig gazdas6gi okokb6l 5 db iizlethelyis6g visszaad6sra kertilt a bdrlok rdsz6rol,

I db teljes fehijit6s alatt iilt, illetve 3 db-ot tartozis miatti felmond6sok kdvetkezmdnyek6nt

vett vissza az 0nkorm6nyzat, tovribb6 1 db rlj iizlethelyisdget vasAroltunk.

Az iroda l6tja el tov6bbra is a lak6s - 6s nem lak6sc6hi helyis6gek bdrleti-, szolgdltatrisi- 6s

egydb dijainak a havi, a kdzteriilet haszniilatnak 6s a mezigazdasegi cdhi teriileteknek pedig a

negyed6ves kiszimlAzAsit, nyilviintart6siit.

A viiltoz6 piaci kdmyezet 2015. 6vt6l jelentosen fellenditette a kertileti lak6sig6nyeket, amely
a 2016. dvben is folltat6dott. A megndvekedett kereslet jelent6s t6bbletmunkrilatokat vonzott
maga utiin, a megtiresed6 lakrisok mindl gyorsabb felujit6si munk6latait kdvet6en azok
piiydztatisa ds birtokba adflsa az dv tekintetdben - a tcjbbszdrds igdnyek kieldgit6se
6rdek6ben - folyamatosan zajlott, amelynek kdsz6nhet6en 16 db kdltsdgehu lak6s 6s 10 db
lak6egys6g kertilt b6rbeadrisra.

A 2015. 6vben indult, a Vagyonhasznosit6si Irod6ra hiirult <inkormdnyzati gazdasigi
tiirsasdgokkal kapcsolatos tdbblet leladatok a 2016. 6vben is folyamatosan ndvekedtek, mint
pl. a Rehab XVI. Kft. itlszervezdse, KLIK 6talakul6s miatti GAMESZ 6s a Kertletgazda
Szolgriltat6 Szervezet dtszervezdse, a Kertv6rosi Sportldtesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft.-vel ds

a Sashalmi Piac Kft.-vel kapcsolatos feladatok.
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2016-ban folltat6dott a teljes kintldv6s6g rillom6ny feltilvizsgiilata 6s a sziiks6ges eljrirrisok
meginditrisa, amely az 6vben 37 db rij peres, ds 20 db rij v6grehajt6si iigyet eredmdnyezett. A
vitris 6s h6tral6kot termel6 viszonyok az 6nkormdnyzat jogi k6pviselete 6ltali hatdkony, gyors
intdzkeddse, jogi ttra tereldse soriiLn nem volt a 2016. 6v vdgdn olyan tigyfdl, aki ellen -
szerz<id6sszegds esetdn - ne indult volna eljarris.

A 2015. dvhez kdpest folltat6dott azon forgalomk6ptelen ingatlanok feltdrkdpezdse,
amelyeket szomsz6dos magrintulajdonri ingatlanokhoz csatolva elkeritettek 6s jogcim n6lkiil
haszndlnak. Ide tartoznak a Szilas-patak partj 6n l6v<i ingatlanok is. A jogcim ndlkiili haszndlat
megsziintet6se, vagy haszndlati dij- 6s /vagy iitmin<jsit6st k<jveto adrisv6tel ttjrin kertlt
rendez6sre, illetve a vitatott iigyekben polgriri peres eljardst kezdemenyezetl az iroda.
Az Onkormrinyzat 15 db tires telket 6s I db ilres lakiist drtdkesitett pitlytnat ttjln.
Ugyancsak drtdkesit6sre kenilt a Hunyadi u. 17. idegen feldpitmdnyri, dnlorm6nyzati telek.
A2016. 6v v6g6re csak 5 db telek p6ly6ztat6sa nem zdrult eredmdnyesen, ezek k<iziil az egyik
a november h6napban meghirdetett Baross u. 171. szitm alatti telek, valamint tov6bbi 4 db
kedvezotlen adotts69ri ingatlan.

Nagy munkariifordit6ssal a 2016. 6vben megkezd<idtek az l1tLsz utca 117510 hrsz-ri, t hektdr
8856 m'teriiletii ingatlan drtdkesitdsdnek el6k6szit6 munkrilatai, amelyek a 2017. dvben
hozzik meg eredmdnyiiket, illetve tov6bbi drtdkesit6sekkel folytat6dnak.

Az iroda tevdkenysdgdre vonatkoz6 jellemz6 statisztikai adatok

VI. HUMAN UCYOSZTAIY

A szervezeti egysdg l6tsz6ma 2015-hoz kdpest nem viiltozotl

Az iigyf6lforgalom, illetve az iigyiratok szrima emelkeddst mutatott.
2016-ban a kor6bbi 6vekhez k6pest - tcibbek k<izritt - a jubileumi diplomak 6tad6siival

kapcsolatos el6k6szit6 6s szervezdsi feladatok n6ttek meg, tekintettel arra, hogy csaknem

dupl6jrira n6tt a 2016-ban diszdiplomrira jogosultak sziima.

A tavalyi dvben is tcibb int6zm6nyv ezetoi pitlylzat kertilt kiiriisra, majd pitly|zati eljiiriis keriilt
lebonyolitdsra (bedrkezett p6lyiizatok elbirdldsa , intezmdny',tezet6 kinevez6se).
A szoci6lisan r6szorul6k rdsz6re 6tadott kar6csonyi csomagok beszerz6sdvel kapcsolatos

feladatokat 2016-ban is a Hum6n Ugyosztrily bonyolitotta.

I. SZOCIALIS IRODA

Megnevez6s T6tel 2015.

F6sz6mra iktatott iigyiratok sziima: 992 1060

Alsz6mra iktatott iiLgyiratok szdma: 5281 575 5

Minddsszesen: 6273 6815

H6traldk 0

Kdszitett el6terjesztdsek sz6ma (testtileti) lo 39

Kdszitett
(bizottsrigi)

eloterjesztdsek szdma 120

L6tszrim: 6 lo irodavezet6vel egyiitt.

T6tel 2016.

0

88
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A Szocirilis Iroda feladatk6rdt 2016-ban els5dlegesen a szoci6lis tdrv6ny, a Gyermekvddelmi
tdrv6ny, valamint a szoci6lis 6s gyermekv6delmi telepiil6si trimogatdsok6l sz6l6
dnkorm6nyzati rendeletek hatiirozt6k meg.

A jogszab6lyok 6ltal az iroda feladatk<jrdbe utalt 6s az dnkdnt vrillalt feladatok mellett az iroda
intdzi a visszat6ritend6 t6mogatdsokkal kapcsolatos kd,myezettanulm6nyokat 6s bizotts6gi
el6terjeszt6seket, a szdpkoruak k<jsz<int6s6vel kapcsolatos el<ik6sziileteket valamint a Bursa
cisztdndijprogram teljes k6ni lebonyolitSs6t is.

A 2016. 6vi tigyiratforgalomra vonatkoz6 statiszikai adatok:
Iktatott iigyiratok sziima: 10154 db - ebbill 2047 db. ftisz6mos iktat6s; a f6sziimokhoz 8107
alsziim kapcsol6dik.
Els6fokri hatiiroz atok szitrna: 3607
Fellebbezdsek sziima: I db.
Mrisodfokon elj6r6 szerv 6ltal helybenhagyott elsofokri hatiirozatok szitma: I

A szociilis t6rv6ny 2015. 6vi jelent6s vriltoz6sa utan a 2016. dv volt az els6 olyan 6v, amikor
mriLr teljes egdsz6ben az rij tdrv6ny 6s ij rendelet alapjan kellett a feladatokat megval6sitani.
Mivel az tigyek egy rdsze a kormiinyhivatalhoz keriilt, igy drthet<i m6don csdkkent az
iigyiratsziim, de ez csak a foszdmok tekintet6ben mutat jelent6s vitltozist, az alszimok
mennyis6ge nem v6ltozott. Ez a Ket. vriltozrisaival magyarizhat6, amely bizonyos iigyekben
fligg6 hat6lyti vdgz6sek kibocsiit6s6t kdveteli meg, igy n6velve az adminisztrativ munk6t.

Az iroda tekintet6ben 2016. 6v legnagyobb vAltoz{sa a gyermekvddelmi tdrvdny 6ltal
bevezetett szilnidei gyermek6tkeztetds volt. Az ingyenes dtkeztetdst a hritr6nyos helyzetLi ds

halmozottan hdtr6nyos helyzetii gyermekek sz{mdra kdteles biztositani az 1nkorminyzat az
intdzm6nyek sziinidei z6rva tartris6nak id6tartama alatt.
A hetrdnyos 6s halmozottan h6triinyos gyermekek pontos nyilv6ntart6sa alapjan - akik szrima
lolyamatosan emelkedik - drtesitik a kolldg6k a sziil6ket az |tkezes ig6nybevdteldnek
lehetosdg6r6l ds a visszajelzdsek alapjdn tdjdkoztatjAk a Kertletgazda Szotgriltat6 Szervezetet
az €tkezdst ig6nybe venni kivrin6k szdmir6l. E feladat elvdgz6se pontos egytttmrikrid6st
kiv6n mind a Szociiilis Iroda, mind a Napraforg6 Kdzpont, mind a Keriiletgazda Szolg6ltat6
Szervezetet rdsz6r6l, hogy minden csaliidhoz eljusson az informdci6 6s egy rriszorul6 gyermek
se maradjon 6tkez6s n6lktil a sziinid6ben.

Minden rij iigyf6lndl kcimyezettanulminyt vdgez az iroda, hogy szem6lyesen gy6zodjenek
meg kdriilmdnyeir6l. Igy sztksdgletei alapj6n azonnal trijdkoztatni trdjik az ig6nybe vehet6
trimogat6sok6l, azok feltdteleir6l 6s a kifizetdsek m6djar6l. A tavalyi 6vben keriilt
bevezetdsre a rendkiviili telepiildsi tamogatasok egy rdszdnek Erzs6bet utalv6nyban tort6n6
kifizet6se, ami nagyon nepszerii az iigyfelek kdr6ben, a visszajelz6sek alapj6n megkedveltdk a

t6mogatdsnak ezt a m6dj6t.

2. INTEZMENYI IRODA

Statisztikai adatok:

A tavalyi lvbert 226 k<irnyezettanulm6nyt kdszitettek az iroda munkat6rsai, rdszben saj iit
hatdskcirben, r6szben bir6s6gi 6s egy6b hat6s6g felk6rds6re.

Az Intezmenyi Iroda ldtszima 2016-ben nem vAltozott, azonban a GYED-en ldvo irodavezet6
feladatait a Humrin Ugyos zlitly vezetoje 6s az Int6zmdnyi Iroda referensei vett6k At.
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Az Int6zm6nyi Iroda feladatktir6be tartoz6an az a[ibbi rij feladatok jelentkeztek 2016-
ban:
1 . Az Oktat6si Hivatal 6ltal szerevezelt intizmdnytezetli tanfeliigyeletei ellen6rz6sekben val6

kdzremr.ikdd6s:
1.1. Az intdzmdnyvezet6k iresos 6rt6keldse a munkiiltat6nak sz6l6 interjri-k6rd6sek

alapjrin.
1.2. A helyszinen vdgzett ellen6rzds sordn szem6lyes rdszvdtel - tovribbi k6rd6sekre tcirt6no

v6laszadis.
2. Az int6zmdnyek Alapit6 Okiratanak m6dosit6sa a 2016. €vben is t6bbszdri feladat volt a

Magyar Allamkincstrir k6r6sdre, illet6leg az ir,tdzmenyek iiszeryezdse, szdkhely6nek
v6ltoz6sa miaft. Valamennyi int6zm6ny Alapit6 Okirata m6dositrisra kertilt a 2016. 6vben.

3. Az 6vek 6ta kiad6sra kertil6 ,,lrrinltii a sziil<jknek az intezmlnyvilas^Ashoz" kiadvriny rij
form6ban keriilt kiadrisra az Arculati kdzikdnyvben foglaltaknak megfelel6en. Az [j forma
rij, t6bb szerkeszt6si feladattal jdrt.

4. Az 6vodrik sziLrnfua uj, web-alapt adminisztr6ci6s rendszer el6fizet6s6t biztositotta 2016-
t61 az 6nkorm6nyzat.

5. Ovodapedag6gusok kdpz6seinek szervezdse b6viilt, rij feladatkdnt jelent meg az

6vodapedag6gusok 6s a pedag6giai munk6t segit6 alkalmazottak k6pzds6nek tiimogat6sa,
egytttmrikcid6si megrillapodiis ds tanulmdnyi szerz<idds keretein beltl. Feladat az
6vodavezet6kkel, a jelentkez6 dolgoz6kkal val6 kapcsolattartis, a tanulmdnyi szerz6d6sek
elk6szit6se, a pdnziigyi intdzkeddsek elokdszitdse, a GAMESZ munkat6rsaival val6
egytittmrikdd6s.

6. Ovodapedag6gusi rillishirdetdsek megjelentetdse rij intemetes feltileten, illet6leg
napilapban. Az All{sra jelentkez6k nyilviintartiisa, tbjekoztatasa, ktizvetitdse az

int6zm6nyek fel6 az Inllzmenyi Iroda feladata.

Egy6b tev6kenys6gi ktir, ahol megn6tt a feladat:
1. A ,,Tehets6ges tanul6k t6mogat6sa" pitly|zatra 6vek 6ta egyre t6bb tanul6 jelentkezik, 6s

egyre t6bb az ervdryes pttlydzat. Ezt figyelembe v6ve 2016-ban a sz6toszthat6 keret is

boviitt.
Jelentkez<ik ds tiimogatottak sz6ma 2015-ben 6s 2016-ban:

2015 2016
Jelentkezett

tanul6k
82 f6 111 f6

T6mogatott
tanul6k

68 f6 97 f6

2. A Kribit6szeriigyi Egyeztet6 F6rum mtikdddse aktivabb lett, igy az ehhez kapcsol6d6

leladatok nagys6ga szamottev6en n6tt. El6adris-sorozal szeryez's€ben vett rdszt a KEF,

diakoknak szervezett el<iaddst az Erzs6bet-ligeti Szinhrizban, valamint csatlakozott a Fdld-

napi programhoz. Kiadvrimy't jelentetett meg, valamint rdszt vett az Emberi Eroforr6sok
Minisztdriuma megbizris:ib6l a Nemzeti Rehabilitrici6s ds Szociiilis Hivatal

lebonyolit6s6ban kiirt p6ly6zatokon.
3. Napraforg6 Szolgilat 6tszervezdsdb<il ad6d6 szakmai feladatok: A szoci6lis igazgatdsr6l 6s

szociiilis ell6t6sok6l sz6l6 1993.6vi III. t<irv6ny (tov6bbiakban: Sztv.) 6s a gyermekek

vddelm6r6l 6s a gy6miigyi igazgat6sr6l szol6 1997.6vi XXXI. t<irv6ny 2016. janutu 1-j6t6l

e[6irta, hogy a csakidsegit6s csak a gyermekj6ldti szolgdltat6ssal integr6ltan, egy szervezeti

ds szakmai egysdgben mi.ik6dhet. M6dosult a feladat ellatasi k6telezettsdg szabelya is,

valamint tj int6zm6nyi formak6nt megjelent a csalid- 6s gyermekj6ldti szolgalat, valamint
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a csaled- 6s gyermekj6ldti kiizpont. Fentieke tekintettel a Napraforg6 Szolgrilat Szervezeti

ds Mrikdd6si SzabAlyzatlnak m6dosit6sa, a szolgriltatiisra vonatkoz6 szakmai pro$am
j 6vahagy6sra keriilt 2016-ban.

4. A hlzi segits6gnyrijtds, mint szoci6lis elliitiis megv6ltozdsiib6l ered<i szakmai feladatok: A
Sztv. 2016. januriLr l-j6tol hat6lyos m6dosit6sa a h6zi segits6gnyljtris szolgriltatdson beliil
kdt tev6kenysdgi kttrt alakitott ki, a szocidlis segit6st 6s a szemdlyi gondozls, ezert a

Teriileti Szocidlis Szolgtilat Szervezeti 6s Miikdddsi Szab6lyzata is m6dositesiira keriilt.
5. A szociiilis szolgiihatristervez6si koncepci6 feltilvizsg6latiira is sor kertilt 2016-ban.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a Polgrirmesteri Hivatal 201 6. 6vi munk6jrir6l
sz6l6 besz6mol6t elfogadni sziveskedjen!

Hatdrozati javaslat: Budapest Fovriros XVl. kertileti dnkormiinyzat K6pviselo-testtilete a
Budapest XVI. keriileti Polgdrmesteri Hivatal 20t 6. 6vi munk6jar6l
sz6l6 beszrimol6t elfogadj a.

Hatriridti: 2017. miiLrcius 22.
Felel6s: Kov6cs Pdter polgiirmester
(elfogadrisa egyszeni sz6t6bbsdget igdnyel)

Budapest, 201 7. m6rcius 9.
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