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NYÍLT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
minösftett többség szűkséges
ELOTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i rendes, nyílt ülésére

Társv: Javaslat a Pilisi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzitett
ügyfélfogadásirend módosítására
Tisztelt Képviselő - testület!

A járványügyihelyzetre és növekvőesetszámra tekintettel 2020. szeptember 14. napjától az űgyfélfogadás
igénybevételérea Pilisi Polgánnesteri Hivatalban az ügyfélfogadásirend a 48/2019. (II. 28.) határozattal
elfogadott, a Pilisi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzitett ügyfélfogadási
rendtől. Az erröl szólótájékoztató, a lakosság és az ügyfelek részére megjelent azalábbi tartalommal:

"Az Ugyfelekésa Hivatalban dolgozókollégákegészségénekvédelme érdekébenaziigyféiterekbentovábbra
is a megfelelö ésjavasolt óvmtézkedésekbetartása mellett lehel tartózkodni. Az Ügyfelekcsak korlátozott
tétszámban, egymástól megfelelö (1, 5-2 méter) távolságra tartózkodhatnak az egyes várakozásra kijelölt
területeken. Az épületekben és az ügyfélfogadást bizlositó irodákba törtéiw belépés előlt kötelező a
kihelyezettkézfertöllenilökhasználata, ésa szájatésorrot eltakarómaszk, sál, vagy kendöviselése.
Fontos kiemelni. hogy a legtöbb hivalali Sgy olthonról, számitógép segitségével is mtézhetö a
megiijult https://ohp-20. asD. leov. hu/nvitolapoldalon. Kérjük,a kényelmesügyintézésérdekébenlátogassonel
a ww'w. mo. hu honlapra.

Ezentúlazegyesszervezeliegységekbiztositjáka zavartalan ügymenetetésa feladatellátást. Ügyfélfogadási
időn kivűl a kapun elhelyezelt postaládába tudják kérelmeiket benyújtani.

KérjükTisztelt Ugyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalt - valamennyiünkbiztonsága érdekében- csak
halaszlhatatlan iigyekben keressék fel személyesen. kérelmeiket lehetőség szermt irásban - poslai vagy
elektronikus úton (hivatali kapu, e-mail: https://w\m:mlis. hu/index. php?mid=1031) - jutlassák el, és
tájékoztatáskéréseeseténis e módonvagy telefononkeressékmunkatársainkat.

Kérjükvegyék igénybe az elektronikus ügyintézés, mindenki számára elérhetö és biztositott lehetoségeit:

htlps://wwH'.mlis. hii/index.vha?mid=1193

VgyintézomkelérhelőségePilis Város honlapján megtalálható:

https://wH'w. pilis. hu/index.Dhp?mid=141 amennyibenelkerülhetetlen a személyesügyintézés,arra- a sorban
áltás,várakozáselkerülése érdekében- előzetes időpontegyeztelést követöenvan lehetó'ség.
Kérjükvegyékfigyelembe, hogy azelözetesen egyeztetell időpontbanmegjelenö űgyfelekazadott idöpontban
behivásra keriilnek, fuggellenül az idöpontotnem egyeztetett várakozókszámától.

Arra az esetre, havalamilyen oknálfogvanem sikerűl közvetleniil az űgyintézövelfelvenni a kapcsolatot a

következöe-mailcimenvan lehetöségidőpontkérésére:e-mail: hivatal@lpilis.hu

A Jegyzö ügyfélfogadást lart hétfőn 9"0-11'"1 óra közötl. A Jegyzői iigyfélfogadás kizárólag elözeles
bejelentkezés ésidőponlegyeztetés alapján történikaTitkárságonkeresztíil: személyesen illetve a 06-29/696310/105. mellékenvagy a hivataldS. mlis. hu elérhetőségen.

A Polgármester iigyfélfogadást tart hétfőn 14W-16"1 óra között. A Polgármesteri ügyfélfogadás kizárólag
elözetes bejelentkezés alapján történik a Titkárságon kereszlül: személyesen illetve a 06-29/696-310/101.
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melléken vagy a hivatal(3i, pilis. hu elérhelőségen. Kérjűk, hogy hélfön 15 óráigjelezze igényét a személyes
ügyfélfogadáson való részvételre.

Az ügyfélfogadást tartó irodák idöpontjai és elérheíösége:
. Hatóságiés Mvszaki Iroda és anyakönyvi ügyekben

hétfőn OS°0-12W és l3w-nm óráig,
hivható tetefonszám: 06-29/696-314 és 06-29/696-312, e-mail: igazgatas(a), pilis. hu
.

Szociális Iroda

hélfőn08W-12Wés13W-17>óráig,
csütörtökön 0800-12'"1 és 12s"-ltí"1 óráig,
hivható telefonszáma: 06-29/696-316, e-muil: szocialis(a), pilis. hu
.

AdóügyiIroda

hétfön 08°°-12"° és 13W-17W óráig,
hivható telefonszáma: 06-29/696-324, e-mail: ado(a>. pUis. hu
.

GazdálkodásÍ Iroda

hélfőn OS"a-12"(l és ]3m-J7w óráig,
hivhaló telefonszáma: 06-29/696-327 vagy 06-29/696-322, e-mail: penzusvSil. vilis. hu
.

Pénztár

hétfön ICPI'-17wóráig
hivhatótelefoiiszáma: 06-29/696-327 vagy 06-29/696-322
.

Közérdekűmunka, közfoglalkoztatásügyekben

hétfön 081"-12°" és 13W-]7S" óráig.
hívható telefonszáma: 06-29/696-310/140. mellék, e-mail: hrdDmlis. hu
.
.

Titkárság hivható telefonszáma: 06-29/696-310/101. mellék,
e-mail: hivatal@pilis. hu
Közterület-felügyelet hivható telefonszáma: 06-29/696-310/153. meilék,
e-mail: hivaíal(a), pilis. hu

Személyes megjelenés esetén az egyes irodákban egyszerre csak egy ügyfél lartózkodhat, kivéve azon
anyakönyvi ugyekben, ahol mindkét félnek jelen kell leniiie. Az ügyet intézők kisérői a Hivatal elött
várakozhatnak. "

A most érvényben lévö ügyfélfogadási rend azonban napról-napra változhat annak függvényében, hogy a
járványűgyihelyzethogyanalakul a térségűnkben,valamint a Hivatal dolgozóinakérintettségehatóságiházi
karanténnal előfordul-e. Továbbá- az elmúlt évektapasztalatai alapján - adódikolyan rendkívüli helyzet, (pl.
áramszünet, technikai okok, stb. ) ami indokolttá teszi az SZMSZ -ben rögzített általános űgyfélfogadási
rendtöl való eltérésbiztosítását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontja
szennt:

(A polgármester)

"d) a jegyzö javaslatára előterjesztésl nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti

tagozódásának,létszámának,munkarendjének,valamint ügyfélfogadásireiidjénekmeghatározására; "
A fentiekretekintettel, a következöhatározatijavaslatotterjesztem a Képviselö-testületelé:
Határozati javaslat
Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete

a) mint irányító szerv az államháztartásrólszóló2011. évi CXCV. törvény10. § (5) bekezdésealapján,
figyelemmel Magyarországhelyi önkormányzatairólszóló2011. évi CLXXXIXtörvény 67. § (1)
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bekezdésd)pontjáraa PilisiPolgármesteriHivatal SzervezetiésMűködésiSzabályzatának6. 1.pontja
az alábbi 6. 1. 5. ponttal egészülki:

"6. 1. 5. A 6. 1. 1. és 6. 1. 2. ponttól eltéró'en a Jegyző az általánostól eltérö napi munkarendről és
munkavégzési helyről dönthet, valamint az általánoslól eltérő ügyfélfogadási rendet vezethet be. A

Jegyzőa Polgármesterjóváhagyásáva!vezetibeazáltalánostóleltérőmunkarendet, azügyfélfogadási
rend változását, valamint dönt a munkavégzési hely változásáról, amennyiben az meghaladja az 1
munkanapot."
Határidő:

azonnal

Felelős:

nmcs

Pilis, 2020. szeptember 21.

-h^- Q;i^
Híjnal Csilla
polgármester

Az előteriesztéstkészitette:Tyukodi-BihariZsuzsannaalje;
Az előteriesztés a szakmai követelménvekneltjnegfeteti-

zSWrtíyörgy jegyzö

Törvénvesséeizáradék:dr. SzabóGyörg;
Az elöteriesztést tárevalta: Az elöteriesztés mellékletei:

1. számúmelléklet:

Pilisi Polgármesteri Hivatal Szervezeti ésMűködési Szabályzata

