
ELŐTERJESZTÉS 
Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről,  

Bicske Város Önkormányzatát érintő feladatairól 
 
 

1. előterjesztés száma: 199/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2. melléklet – tájékoztató 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 
- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 366/2016. (12.21.) határozatában elfogadta a 
Képviselő-testület 2017. évi munkatervét, amely tartalmazza a Bicskei Járási Hivatal 
vezetőjének Bicske településre vonatkozó 2016. évi tájékoztatását. 
A határozat alapján, megkeresésünkre a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal 
vezetője Szabó Gábor megküldte tájékoztatását a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város 
Önkormányzatát érintő feladatairól. 
 
Kérem a tájékoztatás elfogadását! 
 
 
Bicske, 2017. június 22. 
 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. melléklet az 199/2017. számú előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 
feladatairól 
 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei 
Járási Hivatal vezetője által készített „Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város 
Önkormányzatát érintő feladatiról” szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
Határidő:  2017. június 28. 
Felelős:  polgármester 



 
Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 
feladatairól 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Bicskei Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve alapján a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Kormányhivatala elkészített a 2017. évi 
tevékenységéről, működéséről szóló tájékoztatóját, amely kiterjed a hivatal osztályainak 
munkájára. 
    

I. A hivatali struktúra  
A hivatali struktúra változatlan. 2016. évben is folyamatosan újabb feladat- és hatásköröket 
kaptunk, az összlétszám 2016. évben 61 főről 63 főre emelkedett, osztályok státuszainak 
száma az alábbiak szerint változott: 

Hivatalvezető: 1 fő 
Okmányirodai Osztály 13 főről 14 főre emelkedett, 
Hatósági és Gyámügyi Osztály 20 fő főről 21 főre emelkedett, 
Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 5 fő 
Foglalkoztatási Osztály 7 fő 
Földhivatali Osztály 15 fő.           Összesen 63 fő. 

 
A belső integrációval egyidejűleg 2015. évben bekövetkezett változás volt az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztály területi illetékesség növekedése; a Bicskei és a 
Gárdonyi Járás mellett a Móri Járás illetékességi területéhez tartozó feladatokat is ellátja.  
A 38 településre kiterjedő feladatellátásra tekintettel 2017. 01. 01. napjától az osztály 
létszáma 5 főről 10 főre növekedett. 
 
II. Államigazgatási feladatok bővülése 
  
2016. évben folytatódott a járási hivatalok megerősítésével összefüggő feladatok pontosítása, 
módosítása. Újabb feladatok átvétele 2017. január 1. napjától következik be. 2017. január 1. 
napjától a járási hivatalban intézhető ügycsoportok köre az alábbiak: 

a) igazságügyi igazgatási ügycsoport 
- mint a jogi segítségnyújtás, 
- és az áldozatvédelmi ügyek, 
b) földügyi igazgatási feladatok ügycsoport 
- családi gazdaságok, családi gazdálkodók nyilvántartásba vétele 
- őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése 
- mezőőri szolgálatok létrehozásával, nyilvántartásával, támogatásával kapcsolatos 

feladatok 
c) általános első fokú fogyasztóvédelmi hatóság. 

  
III. A működés (infrastruktúra) 

   
3.1. A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala a Bicske Város 

Önkormányzatával 2012. október 28-án megkötött és 2012. december 31-én a 
módosított megállapodás alapján használója és üzemeltetője a Bicske, Kossuth tér 
14. és a Bicske, Kossuth tér 16. sz. alatti épületeknek.  



A Járási Törvény 89. §-ának időközben történő módosítása következtében; a 
megkötött megállapodás alapján a Fejér Megyei Kormányhivatalt ingyenes 
használati jog illeti meg. 
A Bicskei Járási Hivatal székhelyintézménye Bicske, Kossuth tér 14. szám alatti 
épület mellett két épületben is működik; az okmányirodai osztály Bicske, Kossuth 
tár 16. és a foglakoztatási osztály Bicske Kisfaludy u. 50.  
Az ideiglenes települési ügysegédek közreműködésével valamennyi településünkön 
ügyfélszolgálati irodát tartunk fenn, melynek célja, hogy a korábban megszokott 
ügyintézési helyszíneken változás ne történjen. Ügyfélfogadások időpontjának a 
meghatározásakor az ügyek nagyságrendjét, az önkormányzatok ügyfélfogadási 
idejét, a helyi szokásokat igyekeztünk figyelembe venni. A minőségi ügyintézés 
érdekében az ügysegédi munkakörben is dolgozó három munkatársunk informatikai 
eszközöket, laptopot, mobiltelefont kaptak 2016. évben. Hét településen az 
ügysegédi helyszíneken nyomató eszköz kihelyezésére is sor került. 
 

3.2. A Kossuth tér 14. szám alatti torony épület csapadékvíz elvezetése a tetőről a 
kormányhivatal üzemeltetési osztály segítségével megoldódott, ezt követően az 
épület nem ázott be, szivattyúzásra azóta nem volt szükség. 
 

3.3. A foglalkoztatási osztály (Bicske, Kisfaludy utca 50.) épületének állagromlása 
megszűnt. A Kormányhivatal 2016. évben állagmegóvási munkákat végzett az 
épületen, tetőszigetelés, külső vakolás. Az ügyfeleket ismét szép környezetben 
fogadhatjuk. 

 
3.4. 2016. december 12. napján került sor a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei járási 

Hivatala új épületének alapkő letételére ünnepélyes keretek között. Nagy 
jelentőségű esemény a Bicskei járás, Bicske városa életében, egy új, a köz 
szolgálatát, a korszerű ügyfélkiszolgálást és ügyintézés célzó épület felépítésével. 
Várhatóan 2018. év elején költözhetünk az új épületbe. 

 
IV. Okmányirodai Osztály működése 

 
A Bicskei Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya – továbbra is a járás egyetlen 
okmányirodájaként – mint „közepes” kategóriába tartozó okmányiroda a járáshoz tartozó 15 
település vonatkozásában, illetve a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) és (7) 
bekezdéseiben foglaltak szerinti illetékességgel látja el feladatait. 
 
A járásban nem működik még Kormányablak, kormányablakká „alakulás” az új járási 
hivatal épületének átadásával valósul meg. 
 
Ettől függetlenül fontos feladatunknak tartjuk azon ügyfelek kiszolgálását, akik a 
Kormányablak hatáskörébe tartozó ügyeket szeretnének intézni. Sajnos erre sem személyi, 
sem tárgyi feltételeink nem adottak, ennek ellenére minden esetben segítséget nyújtunk.  
Ilyen ügyekben közvetlen elérhetőség megadásával, irattovábbítással, formanyomtatvány 
biztosításával, tájékoztatás nyújtásával segítjük az ügyfeleket kérelmük benyújtásában. 
Legjellemzőbb „KAB” megkeresések: családi pótlék, GYES, nyugdíjazással kapcsolatos 
ügyek, EU-Kártya kiadása stb. 
 
Az okmányirodába érkező ügyfelek egy része nem a járáshoz tartozó településen rendelkezik 
állandó lakcímmel, nagyon sokan érkeznek más járáshoz tartozó környező településekről. 
(Herceghalom, Páty, Zsámbék, Budakeszi, Tatabánya, stb.) A lakcímbejelentés kivételével, 
országos illetékességgel intézhetőek az okmányirodai ügyek (a hivatalból indított ügyek 



kivételével), ezért a járáshoz nem tartozó településekről érkező ügyfelek „kiszolgálása” is 
kötelezettségünk.  
 

4.1. Személyi „adottságok” 
 

Okmányirodai osztályunk 14 fővel működik: 
- 1 fő vezető, 1 fő ügykezelő beosztásban 
- 5 fő okmányirodai szakügyintéző, 
- 7 fő okmányirodai ügyintéző 

2016 évben két ügyintéző fejezte be felsőfokú tanulmányait, idén júliusban várhatóan további 
1 fő tesz államvizsgát. Két fő még legalább egy évig további tanulmányokat folytat, így a téli 
és a nyári vizsgaidőszakban az Ő munkaerejük továbbra is hiányozni fog. Jelenleg egy fő 
gyes-en van, a státuszt egy határozott idejű kinevezéssel rendelkező tisztviselő tölti be.   
 
Az osztályon dolgozó ügyintézők közül 5 fő dolgozik a front office-ban (ebből két fő 
gépjármű ügyintéző, három fő pedig személyi okmány ügyintéző), 6 fő ügyintéző a back 
office-ban, egy fő pedig az ügyfélirányítást látja el, de egyre gyakrabban van arra szükség 
arra, hogy az egyszerűbb ügyeket; kész okmány átadását, ügyfélkapu létesítését, NEK 
azonosító igénylését, fotózást intézze.  
 
A front office ügyféltérben továbbra sincs több munkaállomásunk, így nagyobb 
ügyfélforgalom esetében nem tudunk ügyfelek részére szám szerinti szolgáltatásnyújtás 
bővítését. Kormányablakként történő működésünkkor mindenképpen minőségi és hatékony 
szolgáltatásnyújtására lesz lehetőségünk. Az ügyféltérben 10 + 2 munkaállomás kialakítására 
kerül sor. A klasszikus okmányirodai ügyek intézésre hét munkaállomás, kormányablak 
ügyek intézésére három munkaállomás és rendelkezésre fog állni két fotózás céljára kijelölt 
munkaállomás.   
2018. évtől további státuszokkal számolunk egyrészt belső munkakör átszervezéssel, másrészt 
tényleges létszámbővítéssel.  

 
4.2. Feladatellátás, leterheltség  

 
Az iktatott ügyek számát tekintve 2016-ban összesen 4 371 db főszámra és 9 669 db alszámra 
iktatott ügy keletkezett. Ehhez képest az idei évben június 10-ig 2521 db főszámra és 7541 db 
alszámra iktatott ügy van, ami azt mutatja, hogy arányaiban már most túlléptük az elmúlt év 
számait. 
 
2016. év január 1-től több olyan – elsősorban a kormány bürokráciacsökkentést célzó 
intézkedéseit megalapozó - jogszabály lépett életbe, amelyek szabályozzák az okmányirodai 
ügyek intézését is.  
A legjelentősebb változás az e-SZIG bevezetése volt. A Bicskei Okmányirodai Osztályon 
arányaiban ugyan 2016-ban kevesebb volt (4648 db) a személyazonosító igazolvánnyal 
kapcsolatos ügyek száma, mint 2015-ben (4721 db), de amíg ezen belül a 2015-ban lejárt 
vagy érvényes személyazonosító igazolvány cseréje miatti eljárások száma 1963 volt, addig 
ugyanez 2016-ban 2313 volt.  
Az új e-SZIG-el kapcsolatos állampolgári érdeklődés inkább a tavalyi év elején volt jellemző, 
a későbbi hónapokban inkább már csak azok igényelték, akiknek lejárt a régi 
személyazonosító igazolványuk. Hosszabb távon az e-SZIG-el kapcsolatos ügyintézési idő 
jellemzően megnövekedett, hiszen az okmány átvételekor azt aktiválni is kell, és ez több időt 
igényel, mint egy egyszerű átvétel. Sajnálatos módon erősen növekvő tendenciát mutat az 
elvesztett okmányok pótlása, amióta illetékmentes a kiállításuk. (Van olyan ügyfélkör, akik 
havonta jelennek meg újabb e-szig igénylése miatt). 2017. január 1-től a szolgáltatást 
országos illetékességgel kell ellátni. 



2017. július 1. napjától jogszabályi változás alapján a lakcímbejelentés országos illetékességű 
feladat, ugyancsak országos illetékességű a „P” és „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla 
kiadása. Nem elhanyagolható körülmény, hogy a Bicskei Interat Suzuki kereskedés 
megemelkedett számú esetben (heti átlagban 4-5 db!) kér első forgalomba helyezést, soron 
kívül, ami eljárásonként 40-50 perc. Ezen kívül megnövekedett a velük kapcsolatba hozható 
átírások és kivonások száma is. Ezt az igényt, csak a zárva tartás ideje alatt tudják a kollégák 
(2 fő gépjármű ügyintézővel) teljesíteni, ami természetesen a háttér munkák feldolgozásának 
kárára történik.  

 
Mindkét munkaterületen – front office és back office – komoly leterheltséggel dolgoznak az 
ügyintézők, hiszen nem csak a járás 15 településéről, hanem több más településről is 
rendszeresen felkeresnek bennünket. Vonzáskörzetünkben hozzávetőlegesen 10 olyan 
nagyobb cég (közülük a legnagyobbak Spar, Tesco, Schmitz Cargobull, Mészáros és 
Mészáros Kft., Bicskei Mg. Zrt., Suzuki Autóház stb.)  található, melyek gépjármű ügyintézés 
területén történő „kiszolgálása” nem kis terhet ró ránk. Ezen túlmenően változatlanul 
hatókörünkbe tartozik még a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon, valamint a Fejér Megyei 
Integrált Szociális Intézmény is.  
 
Okmányirodánkba érkező ügyfelek száma az utóbbi hónapokban drasztikus mértékben 
megemelkedett. Ez azt jelenti, hogy heti átlagban 400-450 ügyet intéznek a kollégák a front 
office-ban. Sajnos a várakozási idő – amit az ügyfeleink kénytelenek itt tölteni – valóban nem 
nevezhető XXI. századinak, hiszen nem ritka 100 perces várakozás sem.  
Sajnos nem számolhatok be arról, hogy nincs vagy rövid a várakozási idő, de minden 
eszközzel azon vagyunk, hogy a várakozási időt csökkentsük.  
Ennek megfelelően soron kívül történik az ügyintézés az alábbi esetekben: 
- elkészült okmány átvétele, 
- interneten időpontot foglaló és így időpontra érkező ügyfelek ügyeinek intézése, 
- csecsemővel, kisgyermekkel érkező ügyfelek esetében csak és kizárólag abban az esetben, 

amikor a gyermek az ügyfél,  
- NEK, ügyfélkapu igénylése. 
 
Megjegyzendő, hogy például június 16-án – ez egy pénteki nap volt, 4 órás ügyfélfogadási 
idővel – 4 ügyintéző összesen 117 ügyfelet, míg január 19-én, hétfőn szintén 4 fő ügyintéző 
összesen 187 ügyfelet szolgált ki.) 

 
Az ügyintézők többsége csak jelentős (nem elrendelt és ezért nem is kifizetett) túlmunkával 
tudja a feladatát ellátni. Az ügyfelek kedvelik a bicskei okmányirodát, de nem jó dolog úgy 
kiszolgálni őket, hogy nem tudjuk felvenni a versenyt pld.-ul Tatabányai ügyfélszolgálattal, 
ahol gyorsabban történik az ügyintézés nyilvánvalóan a nagyobb ügyintézői létszám alapján. 
Pozitívumként említhetjük, hogy közfoglalkoztatás keretében biztonsági őr dolgozik az 
osztályon, ami nagyban hozzájárul a rend fenntartásához. Az ügyfélirányító munkatárs (amíg 
volt erre egy fő közfoglalkoztatásban) szintén sokat jelentett a gördülékeny ügyfélfogadás 
megszervezésében.  
 
2016-ben az Okmányirodai Osztályon írásbeli panasz sem érkezett. Közérdekű bejelentést 
egy esetben történt; az ügyfél a Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül tett bejelentésben 
sérelmezte, hogy a Bicskei Okmányirodában, valamint a Székesfehérvári Kormányablaknál 
nem tudott készpénzzel fizetni. 
Pozitív visszajelzések is érkeztek szóban és írásban is hogy minden alkalommal kedves, 
készséges ügyintézőkkel találkoznak, az ügyeket gyorsan, készségesen, jó hangulatban 
intézik. 
 



A szóban tett panaszokat (1-2 eset volt) – melyek a várakozási idő miatt adódtak - helyben 
„kezeltük”, illetve az ügyfél, miután elmondta esetleges sérelmét, már nem kívánt írásban 
panaszt tenni. 
 
 
Jövőbeni célunk továbbra is a stabilan működő, szakmaiságot tükröző, állampolgárok 
irányában megvalósuló gondoskodó, szolgáltatás biztosítása. 
 
 
 
Bicske, 2017. június 21. 
 
 
 
 
 Szabó Gábor 
 hivatalvezető 
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