
ELŐTERJESZTÉS 
Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről,  

Bicske Város Önkormányzatát érintő feladatairól 
 
 

1. előterjesztés száma: 250/2018 
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: 
- 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 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 390/2017. (XII.13.) számú határozatában 
elfogadta a Képviselő-testület 2018. évi munkatervét, amely tartalmazza a Bicskei Járási 
Hivatal vezetőjének Bicske településre vonatkozó 2017. 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 az előterjesztés megvitatását és a döntés meghozatalát. 
 
 
Bicske, 2018. május 17. 
 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. melléklet az 250/2018. 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, a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város 
Önkormányzatát érintő feladatairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
Határidő:  2018. május 31. 
Felelős:  polgármester 



 
Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 
feladatairól 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
Bicskei Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve alapján a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala Bicske településre vonatkozó 2017. évi 
beszámolóját, tevékenységéről, működéséről szóló tájékoztatóját. A tájékoztató az 
Okmányirodai Osztály, valamint a Foglalkoztatási Osztály működésére terjed ki. 
    

I. A hivatali struktúra  
 
A hivatali struktúra változatlan. 2017. évben is folyamatosan újabb feladat- és hatásköröket 
kaptunk, az összlétszám 2017. január 1. napjától 63 főről 68 főre emelkedett, osztályok 
státuszainak száma az alábbiak szerint változott: 

Hivatalvezető: 1 fő 
Okmányirodai Osztály 14 fő, 
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 21 fő, 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 5 főről 10 főre emelkedett, 
Foglalkoztatási Osztály 7 fő 
Földhivatali Osztály 15 fő.           Összesen 68 fő. 

 
A létszámemelkedés oka, hogy az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
területi illetékesség változás; 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. A működés (infrastruktúra) 

   
2017. évben még három épületben működtünk: a járási hivatal 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 2016. évi beszámolóban még az szerepelt, hogy „várhatóan 2018. év elején költözhetünk az 
új épületbe”. Ez 2018. február hónapban megvalósult, mely nagy jelentőségű esemény a 
Bicskei járás, Bicske városa életében, korszerű ügyfélkiszolgálást és ügyintézés célzó épület 
felépítésével.  
 
2018. február 19. napjától kezdődött az új épületbe történő átköltözés, mely április 24. 
napjával fejeződött be. A régi épületek teljes kiürítését 2018. június 30. napjáig kell befejezni. 

 
Folyamatban van a jelenleg még Kossuth tér 16. szám alatt működő a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatának az átköltözése is az új kormányablakhoz. A helyszíni 
egyeztetések már megtörténtek, reményeink szerint ez az ügyfélszolgálat is hamarosan a 
közigazgatási centrumban fog szolgáltatást nyújtani. 

 
 
 
 



III. Okmányirodai Osztály működése 
 

A Bicskei Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya 2017. évben még továbbra is a járás 
egyetlen okmányirodájaként működött. A megyében a Martonvásári Járás Ercsi településen 
található ügyfélszolgálattal együtt két okmányiroda volt.  
 
A bicskei ügyfélszolgálat „közepes” kategóriába tartozó okmányiroda a járáshoz tartozó 15 
település vonatkozásában. 
 
A 2018. február 19-től Kormányablak Osztály által ellátott– ezt megelőzően Okmányirodai 
Osztály - ügyeket érintő legjelentősebb jogszabályi változások bevezetésére 2017. július 1-től 
került sor.  
 
A jogszabályi változást megelőzően ezek a feladatok nem bírtak országos illetékességgel, 
tehát például a járás területén kívüli településre nem lehetett bejelentkezni a Bicskei 
Okmányirodai Osztályon, de 2017. évben – figyelemmel az országos illetékességre – bárhol 
elintézhető az ország egész területére vonatkozóan a lakcímbejelentés. 
 
- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény végrehajtásáról szóló 146/1993.(X. 26.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján 
a lakcímbejelentés országos illetékesség alapján működik. 

 
- A közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 1/A §-a alapján a „P” és „Z” betűjelű ideiglenes, valamint a sárga 
rendszámtáblák kiadása is országos illetékességgel történik. 
„P” rendszám – járműkereskedőknek ideiglenes rendszám, 
„Z” rendszám – országból történő kivitelhez, 
„S” rendszám – sárga, taxis rendszám). 

 
A lakcímbejelentés illetékessége miatti változás okán erősen megnövekedett az ilyen típusú 
ügyek száma, az ügyfelek élnek az országos illetékességből adódó lehetőségekkel.  Ugyanez 
már nem mondható el a „különleges rendszámokkal” kapcsolatosan benyújtott kérelmekről, 
ezek száma elenyésző. 
 
2017. évben az Okmányirodai Osztály egyik jelentős feladata volt az EESZT (Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér) bevezetése miatt a kártyaolvasók hivatalos átadása 101 
egészségügyi szolgáltató részére. A feladatot az okmányirodai osztály tisztviselői határidőre, 
hibátlanul elvégezték.  
 
Az osztályon dolgozó ügyintézők az elmúlt évben még ún. „front” és „back” office-ban 
dolgoztak, ami azt jelenti, hogy összesen 5 munkaállomáson láttuk el a hozzánk forduló 
ügyfelek azonnal intézhető ügyeit (személyi okmányokkal kapcsolatos és gépjármű 
ügyintézés), és a háttérben történt a hatósági ügyek feldolgozása, illetve azon kérelmek 
elbírálása, ami nem a „front office”-ban történt.  

 
A végrehajtási eljárás 2016. év augusztusától átkerült a NAV-hoz, és már az elmúlt évben is 
látható volt, hogy eredményesebb, több a sikeres végrehajtás, mint korábban volt. 

 
Az ügyintézők továbbra is komoly leterheltséggel dolgoznak, hiszen nem csak a járás 15 
településéről, hanem több más elsősorban Pest megyei településekről is rendszeresen 
felkeresik ügyfélszolgálatunkat. Nagyon sokan érkeznek más járáshoz tartozó környező 
településekről. (Herceghalom, Páty, Zsámbék, Budakeszi, Tatabánya, stb.) Ügyfeleink száma 
továbbra is inkább növekvő tendenciát mutat.  



 
Vonzáskörzetünkben hozzávetőlegesen 10 olyan nagyobb cég (közülük a legnagyobbak Spar, 
Tesco, Schmitz Cargobull, Mészáros és Mészáros Kft., Bicskei Mg. Zrt., Suzuki Autóház 
(most már Pegazus néven 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.  
 
2017. október 1. napjától az okmányiroda ügyfélfogadási idejét heti 25 óráról 34 órára 
növeltük, az egyre növekvő számú ügyfelek hatékony kiszolgálása érdekében.  
 
2018. február 19. napjától kormányablakként az ügyfeleket a lehető legmagasabb 
színvonalon, egyablakos ügyintézés keretében szolgáljuk ki. Heti 40 órás ügyfélfogadási 
időtartammal szerdán és csütörtökön 18.00 óráig tartó hosszított nyitva tartással, hétfőn reggel 
7.00 órai ügyfélfogadási kezdéssel várjuk az ügyfeleket. 
 
Az osztályon valamennyi ügyintéző rendelkezik kormányablak ügyintézői vizsgával, az 
elmúlt évben ketten fejezték be tanulmányaikat, a harmadik tisztviselő pedig 2018. januárban 
tett sikeres KAB vizsgát. 
 
2017-ben egy panasz érkezett az Okmányirodai Osztályon a kormányzati ügyfélvonalon 
keresztül, arra vonatkozóan, hogy az XR-n keresztül lefoglalt időpontban nem fogadta az 
ügyintéző. A bejelentést megvizsgáltuk és a panasz törvén alapján megválaszolásra került. 
Írásbeli panasz nem keletkezett. A szóban tett panaszokat (2 eset volt) helyben kezeltük, 
illetve az ügyfél, miután elmondta esetleges sérelmét, már nem kívánt írásban panaszt tenni. 
 
Az iktatott ügyek számát tekintve 2016-ban összesen 4 371 db főszámra és 9 669 db alszámra 
iktatott ügy keletkezett.  
Az iktatott ügyek száma 2017. évben összesen 4 518 db főszámra és 14 919 db alszámra 
iktatott ügy keletkezett, tehát jelentősen túlléptük az előző év számait. 
 
2017. évben tovább növekedett a gépjárművek első forgalomba helyezésére benyújtott 
kérelmek száma (amely legtöbbször soron kívüli, eljárásonként 35-40 perc ügyintézési idő). 
Ezen kívül megnövekedett a velük kapcsolatba hozható átírások és kivonások száma is. 
 
Okmányirodánkba érkező ügyfelek száma 2017. utolsó negyedévében és az óta is drasztikus 
mértékben megemelkedett. Ez azt jelenti, hogy heti átlagban a 400-450 ügy intézése heti 500 
– 550 ügyre emelkedett. 
 
A várakozási idő az ügyfelek számának emelkedése miatt csak kis mértében csökkent, de 
minden eszközzel azon vagyunk, hogy a várakozási időt tovább csökkentsük. 
 
 
IV. Foglalkoztatási Osztály 
 
A Foglalkoztatási Osztályon 2017-ben összességében 4229 döntés született, ebből 3640 volt 
az érdemi döntések száma. A határozatok zömét az álláskeresők nyilvántartásával és az 
álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos ügyek adják.  Hatóság szerződés 416 született, ezekben 
támogatásokat állapítottunk meg képzési ügyekben és bérjellegű támogatásokban, 
közfoglalkoztatásban. 
12 esetben került sor közfoglalkoztatási támogatások hatósági ellenőrzésére.  
 
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása 2017-ben: 



idő-szak település 
lakó-

népesség 
2015.12.31. 

 
 
 

Állás- 
keresők 
összesen 

 - ebből       

Munka-
vállalási  

korú 
népesség 

 

1 éven túli 
regisztrált 

állás-
kereső 

állás-
keresési 

járadékban 
részesül 

nyugdíj 
előtti 

álláskere-
sési 

segélyben 
részesülők 

foglalkoz-
tatást 

helyettesítő 
támogatás-

ban részesül

2017. 01. 
hó 

Ország 
összesen   

288 307 78 688 42 848 20 780 87 203 6 813 485

FEJÉR 
MEGYE 

418 487 9 198 2 306 1 671 1 063 2 094 294 865

Bicskei Járás 35 773 490 97 135 74 119 25 663

BICSKE 
város 

11 984 158 20 55 15 37 8 884

2017. 07. 
hó 

Ország 
összesen   

274 659 77 333 35 855 24 704 87 020 6 813 485

FEJÉR 
MEGYE 

418 487 8 679 2 349 1 557 1 223 2 032 294 865

Bicskei Járás 35 773 520 108 159 87 115 25 663

BICSKE 
város 

11 984 176 21 55 20 45 8 884

2017. 12. 
hó 

Ország 
összesen   

254 749 71 253 37 712 23 327 80 228 6 813 485

FEJÉR 
MEGYE 

418 487 7 969 2 131 1 509 1 105 1 802 294 865

Bicskei Járás 35 773 468 114 124 90 101 25 663

BICSKE 
város                

11 984 146 33 39 20 35 8 884

Jövőbeni célunk továbbra is a stabilan működő, szakmaiságot tükröző, állampolgárok 
irányában megvalósuló gondoskodó, szolgáltatás biztosítása. 
 
Bicske, 2018. május 10. 
 
 
 Szabó Gábor 
 hivatalvezető 
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