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Bevezetés
Erzsébetváros

Önkormányzata

kiemelt

figyelmet

fordít

a

szolgáltatások

színvonalának emelésére, a lakosság széles körét érintő feladatainak szakszerű
és minőségi ellátására.
Fontos célkitűzés, hogy ügyfeleinknek a kérelmek leadásának pillanatától a
hatósági döntés, hozzájárulás, határozat kézhezvételéig olyan környezetet
biztosítsunk, ahol a lehető legrövidebb idő alatt, a legkevesebb adminisztrációs
terhet róva rájuk, szakértelemmel és odafigyeléssel intézik ügyeiket, lehetővé
téve ezáltal, hogy elégedetten távozzanak ügyeik intézését követően.
Fenti feltételek megteremtéséhez nemcsak a szakmailag hozzáértő, képzett
humán erőforrás szükséges, hanem egy olyan technikai háttér megteremtése,
olyan a feladatok végrehajtását támogató informatikai alkalmazások megléte,
amellyel az ügyintézésre fordított idő a lehető legoptimálisabban csökkenthető.
A technika és infrastrukturális feltételek megteremtése mellett, hatékony
munkaszervezéssel,

a

feladatok

megfelelő

elosztásával,

az

adminisztráció

automatizálásával az ügyintézési idő szintén eredményesen csökkenthető, ezzel
is növelve nemcsak ügyfeleink, de munkatársaink elégedettségét is.
2013 évben megkezdődött a helyi rendeletek, szabályozások felülvizsgálata,
melynek célja nemcsak a hatályos magasabb szintű jogszabályoknak való
megfelelés, a szabályozások aktualizálása volt, hanem többek között az érintett
munkafolyamatok

átgondolása,

átszervezése,

rendeleti

úton

történő

megváltoztatása.
Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató
folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok
felülvizsgálata során két olyan kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása
történt meg, melyek a lakosság széles körét érintik, mindkét területen jelentős
ügyfélforgalom valósul meg, így még fontosabb volt, hogy ezeken a területeken
az ügyintézés hatékonyan, gördülékenyen történjen.
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda feladatkörébe tartozó két kiválasztott terület
a kedvezményes várakozási hozzájárulások eljárási szabályainak optimalizálása,
valamint a közterület-használati hozzájárulások kiadásával kapcsolatos eljárás
optimalizálása.
Vonatkozó jogszabályok:
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet
10. § (1) Lakossági várakozási hozzájárulás - kérelemre - annak a lakosnak
adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van, az általa
megjelölt egy darab
a) személygépkocsira, vagy
b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy
c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy
d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó
tehergépkocsira,
ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy - ennek hiányában - ha azt a lakos
a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben
tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.
(2) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:
a) a költségtérítés megfizetése,
b) a várakozási díj megfizetése,
c) a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása,
d) a kérelem beadásának időpontjában - valamennyi fővárosi parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál
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régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott
várakozási díj és pótdíj tartozás.
(4) A lakossági várakozási hozzájárulás az adott kerület - amennyiben a
kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet zónákra osztotta,
akkor az adott zóna - kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein
és jelen rendelet 5. számú mellékletében megjelölt fővárosi önkormányzati
tulajdonú közúti várakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozásra
jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni.
13. § (1) A lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási
hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a
kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.
(2) A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást
és az egészségügyi várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselőtestülete adja ki. E hozzájárulások kiadásának eljárási szabályait, a jelen
rendelet szerint kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítését,
valamint a lakossági várakozási hozzájárulások kiadásának jelen rendelet 10. §
(2) bekezdésében felsoroltakon túli egyéb feltételeit a kerületi önkormányzatok
saját rendeletükben szabályozzák.
Budapest

Főváros

VII.

kerület

Erzsébetváros

Önkormányzata

Képviselő-

testületének Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a
várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 59/2013.
(XI.04.) önkormányzati rendelete
5. § (1) Lakossági várakozási hozzájárulás adható – kérelemre –
a) a FÖR 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak,

Oldal 5 / 26

b) annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van,
az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy
négykerekű

motorkerékpárra,

vagy

egy

darab

három-

vagy

négykerekű

segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett
legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az
üzembentartója,
c)

a

Budapesti

Rendőr-főkapitányság

VII.

Kerületi

Rendőrkapitányság

használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt
személygépkocsikra,
d) az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat fenntartásában
működő intézmény, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági
társaság és vezetőik által meghatározott alkalmazottaik üzemeltetésében vagy
használatában lévő személygépkocsikra,
e) a központi költségvetési szervek használatában lévő személygépkocsikra,
f)

a

Budapest

tevékenységet

Főváros

VII.

folytató

kerület

(például:

közigazgatási

szociális,

területén

közérdekű

nevelési-oktatási,

oktatási,

egészségügyi, kulturális és sport, továbbá egyházi) intézmények, szervezetek és
vezetőik által meghatározott alkalmazottaik, továbbá a kerület érdekében
kiemelkedő

tevékenységet

kifejtő

magánszemélyek

üzemeltetésében

vagy

használatában lévő személygépkocsikra,
g) a c)-f) pontok alapján kiadott hozzájárulások száma nem haladhatja meg az
a) és b) pontok alapján kiadott hozzájárulások számának 10%-át.
6. § A FÖR 13. § (2) bekezdésében és jelen rendelet 5. §-ában meghatározott
várakozási hozzájárulásokat a Polgármester adja ki.
7. § (1) Jelen rendeletben meghatározott, a polgármester hatáskörébe tartozó
hozzájárulások

kiadása

iránti

kérelmet

a

Polgármesternek

írásban

az
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Önkormányzat

Hatósági

és

Ügyfélszolgálati

Irodáján

rendszeresített

nyomtatványon kell benyújtani.
8. § (3) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:
a) a hozzájárulás számát,
b) a gépjármű forgalmi rendszámát,
c) az érvényességi időtartamot,
d) a hozzájárulás típusát.
Budapest

Főváros

VII.

kerület

Erzsébetváros

Önkormányzata

Képviselő-

testületének Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelete
2. A közterület használati kérelem, a közterület használati hozzájárulás
2.

§

(1)

A

közterület-használati

hozzájárulás

iránti

kérelmet

a

www.erzsebetvaros.hu weboldalon is elérhető formanyomtatványon és annak
mellékleteivel kell a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján
benyújtani. A Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozó esetekben a
közterület használati hozzájárulás iránti kérelmet az engedélyezni kért időtartam
kezdő időpontját megelőző legalább 30 nappal, egyéb esetekben legalább 10
nappal korábban be kell nyújtani.
(2)

A

Képviselő-testület

vendéglátó,

kereskedelmi,

az

e

rendelet

reklám

célú

hatálya

alá

használatára

tartozó

közterületek

irányuló

kérelmek

tekintetében, továbbá azon rendezvények tartására irányuló kérelmek tárgyában,
amelyekhez kereskedelmi, vendéglátó, reklámcélú tevékenység is kapcsolódik a
döntés

jogát

a

Városüzemeltetési

Bizottságra,

minden

más

használati

hozzájárulás esetében – amennyiben a közterület-használat kért időtartama a
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két évet nem haladja meg – valamint a jogosulatlan közterület-használatról való
döntés esetén a Polgármesterre ruházza át.
(3)

A

jelen

használatát

rendeletben
(a

meghatározott,

továbbiakban:

közterület

közterület-használat)

rendeltetésétől
az

eltérő

önkormányzat

a

tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó határozatban (a továbbiakban együtt:
közterület-használati hozzájárulás) engedélyezi.
5. § (2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:
a) a kérelmezőnek,
b) a Polgármesteri Hivatal pénzügyekért felelős irodájának.
c) az Erzsébetvárosi Közterület-felügyeletnek.
(3) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelettel.
(4)

A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles

másolatát, valamint a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott
díjfizetési kötelezettség teljesítését igazoló iratot a tevékenységet folytató
személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult
személyek (12. §) felhívására felmutatni.
3. A közterület-használat díja
6. § (1) A közterület-használatért a rendeletben meghatározott kivételektől
eltekintve a hozzájárulás jogosultja jelen rendelet mellékleteiben meghatározott
díjszabás szerint megállapított és általános forgalmi adóval növelt használati díjat
köteles fizetni. A díjfizetés szempontjából a megkezdett díjfizetési időszakot
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teljes napnak, illetve hónapnak kell tekinteni. Minden megkezdett négyzetméter
egész négyzetméternek számít.
(1/a)

Amennyiben

használatra

irányuló

a

kérelem
kérelmek

–

vendéglátó,

tekintetében,

kereskedelmi,
továbbá

azon

reklám

célú

rendezvények

tartására irányuló kérelmek tárgyában, amelyekhez kereskedelmi, vendéglátó,
reklámcélú tevékenység is kapcsolódik – benyújtására nem az 2. § (1)
bekezdésben meghatározott határidőben került sor, úgy az 1. mellékletben
meghatározott közterület-használati díj 125 %-a fizetendő.
(2)

Jogosult a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott díjat a

közterület-használati hozzájárulásban meghatározott időtartamra és módon, egy
összegben, előre, a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles
megfizetni, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetet.
7. § (5)

Vendéglátó előkert, terasz céljára történő közterület használat

tekintetében, a 3 hónapot el nem érő egybefüggő közterület-használat esetében
az 1. mellékletben meghatározott közterület-használati díj 125 %-a fizetendő.
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I.

fejezet – a kedvezményes várakozási hozzájárulások
eljárási szabályainak optimalizálása

1.

Vezetői összefoglaló

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi kiemelt céljai
között szerepel – a jogszabályi, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti
változásai miatt – a helyi rendeletek, szabályozások felülvizsgálata.
Ennek tükrében került felülvizsgálatra az Erzsébetváros közterületein a járművel
várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási
szabályairól szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 15/2010. (VI. 28.) rendelete is.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján kidolgozásra került egy költséghatékonyabb,
és a jelenkornak megfelelő eljárási rend kialakítása is, amely jelen rendelet
elfogadásával megvalósításra kerül, elsősorban megszűnik a parkolási matrica, a
jogosultak részére kizárólag hozzájárulás kerül kiállításra, így nemcsak a
költségek csökkennek, de az adminisztráció is egyszerűsödik, továbbá az
ügyfeleink igényeinek is eleget teszünk az új, és egyszerűbb eljárással,
jogosultság igazolással.
A rendeletalkotást megelőző hatásvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a
rendeletalkotásnak

költségvetési

kiadásai,

környezeti-

és

egészségi

következményei nincsenek.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételek
biztosítottak.
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2.

A program megvalósításának előkészítése

2013 év októberéig, az új rendelet elfogadásáig a várakozási hozzájárulások
(parkolási engedélyek) kiadása a következő eljárási rend szerint történt.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat által kiadott várakozási hozzájárulások
érvényességi ideje minden év január 31-én lejár, szükséges a több, mint 10.000
engedély meghosszabbítása, a jogosultság további igénybevételéhez. Figyelembe
véve a nagyszámú engedélyt és a rendelkezésre álló rövid időd (1 – 1,5 hónap)
az

eljárással

kapcsolatos

feladatok

mindig

jelentős

emberi

erőforrás

átcsoportosítással, és rendszeres túlmunkával jártak.
A kerület lakói ugyan időben értesültek a lakossági engedélyek átvételének
lehetőségéről és módjáról, továbbá az utcák/körzetek szerint ütemezetten
kértük, hogy keressék fel a polgármesteri hivatalt, mégis elkerülhetetlen volt a
sorban állás. Az évek során az ügyintézési idő, a munkaállomások és ügyintézők
számának növelésével egyre rövidült, azonban ez jelentős erőforrásokat vont el
más területekről. Az akkori rendelet alapján a várakozási hozzájárulás nemcsak a
hozzájárulásból, hanem az azt igazoló matricából is állt, amit a gépjármű első
szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és teljes egészében olvasható
módon

kellett

elhelyezni.

A

jogosultság

ellenőrzése

során,

a

gépjármű

tulajdonosa vagy üzembentartója ezzel igazolta a hozzájárulás meglétét.
Ezeknek az un. parkolási matricáknak a használata többféle problémát felvetett,
mind a használók, mind pedig az önkormányzat részéről.
Egyrészt a matricák éves költsége meghaladta a félmillió forintot, a magas
biztonsági követelmények miatt, csak néhány nyomda volt képes az előállítására
és csak speciális tollal lehetett a rendszámot ráírni. A matricák az érvényességi
idő lejártát követően nehezen voltak eltávolíthatóak a szélvédőről, általában
nyomot

hagytak,

ami

a

lakók

nagy

részében

nemtetszést

váltott

ki.
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Elégedetlenségre adott okot a lakók részéről az is, hogy bár a parkolásüzemeltető cég és az önkormányzat között elektronikus adatátadás történt, a
jogosultság igazolásához mégis, az akkori jogi szabályozás alapján – a matrica
megléte és felhelyezése a szélvédőre is szükséges volt, egyébként az ellenőrzést
végző parkoló őrök bírságot szabtak ki.
Mint az előzőekben már említettem, az önkormányzatnak viszont jelentős
többletmunkát jelentett, hogy ezek a hozzájárulások, és vele együtt a matricák
az előző évi matrica érvényességi idejének lejárta előtt eljussanak, mind a közel
10.000 kerületi lakoshoz, akár személyes, akár postai átvétellel.
A

várakozási

hozzájárulás

kiadásának

további

feltétele

a

költségtérítés

megfizetése, melyet személyesen, az ügyfélszolgálati csoport ügyintézőinél
tudtak megtenni a kérelmezők. A befizetésről bevételi pénztárbizonylat és számla
kerül kiállításra a hivatal pénzkezelési szabályai alapján.
Ehhez az ügyfélszolgálati ügyintézők is a hivatal által alkalmazott integrált
pénzügyi szoftvert használják, melyhez ezen un. „parkolási engedélyezési
időszakban” indokolatlanul sok jogosultság beszerzése lett volna szükséges a
zökkenőmentes

munkavégzéshez.

Munkaszervezéssel

átmenetileg

ezt

a

nehézséget is orvosoltuk, amihez azonban az ügyintézők fegyelmezettségére és
együttműködésére volt szükség közel két hónapon keresztül.

3.

A program megvalósításának folyamata

Gyakorlat átvétele más önkormányzatoktól
A fentiekben részletezett eljárási gyakorlat egyre inkább indokolttá tette annak
átalakítását.

A

legmegfelelőbb

és

legoptimálisabb

megoldás

megtalálása

érdekében a fővárosi kerületek önkormányzatainak engedély-kiadási gyakorlatát
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tanulmányozva találtunk rá a XII. kerületi önkormányzat munkatársaira, akik
készséggel osztották meg velünk tapasztalataikat, munkamódszerüket.
A XII. kerületben már néhány éve megszűnt a matrica kiadása, a jogosult
kerületi lakók „csak” hozzájárulással rendelkeznek, a parkolási jogosultság
ellenőrzése pedig kizárólag elektronikus úton történik, a kerületi önkormányzat
parkolási társaság felé történő adatátadása alapján.
Olyan informatikai adatbázist alkalmaznak a kerületben, amely kapcsán napi
szintű adatátadás történik az ellenőrzést végző parkolás üzemeltető felé.
Az új gyakorlat kidolgozása érdekében felvettük a kapcsolatot a VII. kerületi
parkolás

üzemeltető

társasággal,

és

egyeztetéseket

kezdeményeztünk

az

adatátadás és ellenőrzési tevékenységükkel kapcsolatban.
A parkolás-üzemeltetők vezetői nyitottak voltak a kezdeményezésünkre, és több
egyeztetést követően sikerült kidolgozni a mindkét fél számára kedvező
megoldást.
Javaslat a folyamat átalakítására:
2013 év őszére kidolgozásra került egy új eljárási rend, és az adattovábbítás új
rendszere a parkolás-üzemeltetésben részt vevők között. A változások a
várakozás rendjét szabályozó helyi rendelet újra gondolását, és ezzel egyidejűleg
egy új rendelet megalkotását is indokolták.
Az új szabályozás célja, egy költséghatékonyabb, és a jelenkornak megfelelő
eljárási rend kialakítása volt. Ennek eredményeként elsősorban megszűnik a
parkolási matrica, a jogosultak részére kizárólag hozzájárulás kerül kiállításra,
így nemcsak a költségek csökkennek (matrica előállításának a díja), de az
adminisztráció is egyszerűsödik, továbbá az ügyfeleink igényeinek is eleget
teszünk az új, és egyszerűbb eljárással, jogosultság igazolással.
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A várakozási hozzájárulást, az előzetesen minden érvényes jogosultsággal
rendelkező kerületi lakosnak megküldött, kérőlapon lehet igényelni postai úton,
vagy az ügyfélszolgálatokon elhelyezett postaládákba bedobva. A kérelmek
mellett megküldésre került, a név szerint kitöltött készpénz átutalási megbízás,
mely a költségtérítés megfizetésére szolgál.
A kérelmek beérkezését követően, az önkormányzat az elkészített várakozási
hozzájárulásokat postai úton juttatja el a jogosultaknak, a nyilvántartásunkban
szereplő kerületi lakcímekre. Tekintettel arra, hogy matricára már nincs szükség
a jogosultság igazolásához, így elegendő, ha a nyilvántartásban rögzítésre, majd
naponta a parkolás-üzemeltető felé továbbításra kerülnek az engedély adatai, a
hozzájárulás megküldésével tulajdonképpen az ügyfél tájékoztatása történik
arról, hogy kérelmének elbírálása megtörtént, a továbbiakban is jogosult a
kedvezményes várakozásra. Ezzel a módszerrel elkerülhető az éves érvényességi
idő lejárta előtti utolsó napok nagyszámú ügyfél-forgalma, és ezáltal a sorban
állás és a vele járó izgalmak kellemetlensége.
Az engedélyek rögzítése a kérelmek visszaérkezésének ütemében történik, így az
előző évekhez képest kevesebb létszámot igényel, és jobban ütemezhető. Az
ügyfélforgalom is érezhetően kevesebb egyrészt a döntően postai továbbítás,
másrészt

az

elektronikus

időpontfoglalás

bevezetése

miatt,

ami

a

gördülékenyebb és ütemezhetőbb ügyintézést teszi lehetővé.
Ezáltal az emberi erőforrások bevonása is kevesebb, sokkal inkább a technikai
megoldások felé terelődik a hangsúly. Az újonnan létrehozott, adminisztratív
nyilvántartások (beérkezett kérelmek, befizetések, postázott engedélyek, stb.
nyilvántartása) segítségével jobban szervezhetőek a feladatok, egyszerűsödnek a
munkafolyamatok.
Az újonnan bevezetett eljárási rend mind az ügyintézők, mind az ügyfelek
megelégedésére szolgált, jórészt pozitív visszajelzések érkeztek.
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A parkolás-üzemeltetők felé történő adattovábbításhoz egyrészt a parkolási
engedélyek rögzítésére, nyilvántartására létrehozott szoftver módosítására volt
szükség, másrészt az adatvédelmi követelményeknek megfelelő adattovábbítási
rendszer kiépítésére, megállapodások megkötésére.
A várakozási hozzájárulások adatai (gépjármű rendszámára/azonosítószám
/érvényesség kezdete-vége/zóna/típus) átadásának és feldolgozásának célja,
hogy az Önkormányzat által kibocsátott lakossági várakozási hozzájárulással
jogszerűen várakozó gépjárművek azonosítása a hozzájárulást megtestesítő
matrica használata nélkül is lehetséges legyen a parkolás-üzemeltetők számára.

4.

Eredmények

A kedvezményes várakozási hozzájárulások kiadásával kapcsolatos eljárás
folyamatának

átszervezése

következtében

megvalósult

egy

hatékonyabb

ügyintézési folyamat, csökkentek az eljárási költségek, kevesebb emberi
erőforrás igénybevételére volt szükség a feladat végrehajtásához, a jogosultság
igazolása pedig egyszerűbbé, és könnyebben ellenőrizhetővé vált.
A várakozási hozzájárulás igazolására szolgáló matrica költsége a 2014 évi
költségvetésbe már nem került betervezésre, a gyártó cég kiválasztásával és
szerződéskötéssel járó adminisztráció megszűnt.
Összehasonlítva a 2011 évi emberi erőforrás, ügyfélfogadó hely-kihasználási
adatokat az alábbi csökkenés volt megállapítható:
2011. évi engedélyek kiadása

2014. évi engedélyek kiadása

Ügyfélszolgálati csoport

4 pult

Adócsoport

5 pult

Okmányiroda

3 pult

Ügyintézők száma

13 fő

4 pult

8 fő
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Az 1 – 1,5 hónap (december – január) elkészített, közel 7000 darab lakossági
várakozási hozzájárulások közül, több mint 2000 darabot postai úton küldtünk
meg az érintettek részére.
Azok az ügyfeleink, akik személyesen keresték fel a hivatalt ügyintézés céljából,
az elektronikus időpontfoglalásnak köszönhetően sorban állás nélkül, néhány
perc alatt kézhez kapták a várakozási engedélyüket.
A parkolás-üzemeltető cégek felé történő napi szintű elektronikus adatátadásnak
köszönhetően, a kiadott engedélyek érvényességi idejének kezdő napján már
rendelkezésükre álltak az adatok, így, ha a postai kézbesítés, ill. átvétel még
nem is történt meg az ügyfelek részéről, a jogosultságuk már igazolva volt az
ellenőrzést végzők felé.
Ennek következtében a bírságolások, pótdíjazások száma az előző évekhez
képest minimálisra csökkent.
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II.

fejezet – a Közterület-használat engedélyezésével
kapcsolatos eljárás optimalizálása
1.

Vezetői összefoglaló

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi kiemelt céljai
között szerepel – a jogszabályi, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti
változásai miatt – a helyi rendeletek, szabályozások felülvizsgálata.
A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában
lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV. 30.) rendelet
módosítása azért vált szükségessé, mivel a gyakorlati alkalmazás során szerzett
tapasztalatok alapján kidolgozásra került a – elsősorban a vendéglátó teraszokat
érintő – közterület-használati díj hatékonyabb megfizetését elősegítő eljárási
rend kialakítása, amelynek a rendeletbe történő integrálása valósult meg a
módosító rendelkezések elfogadásával.
A rendeletalkotást megelőző hatásvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a
rendeletmódosításnak környezeti- és egészségi következményei nincsenek, a
munkatársak adminisztrációs tevékenységei sem rendeződnek át. A módosított
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételek
biztosítottak. A módosítás szükségességét a helyi viszonyoknak való megfelelés
indokolja.
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2.

A program megvalósításának előkészítése

Kritikus pontok és javaslat a folyamat átalakítására:
Jelenleg a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodája látja el a
közterület

használat

polgármesteri,

engedélyezésével

részben

a

kapcsolatos

polgármester

által

feladatokat,

átruházott

részben

hatáskörben

a

Városüzemeltetési Bizottság döntései alapján.
A kérelmek elbírálását követően, a közterület használati hozzájárulás kiadásra
kerül. A határozatban kirótt közterület használati díjat az önkormányzat fizetési
számlájára fizeti be a jogosult, mely befizetések kezelésével, ellenőrzésével és az
ezzel kapcsolatos adminisztráció lebonyolításával a Pénzügyi Iroda foglalkozik.
Az engedélyek a Közterület-felügyelet részére a jogerőre emelkedést követően
kerülnek továbbításra, kézbesítő útján, illetve azonnali intézkedést igénylő
esetekben faxon, e-mailben. A Közterület felügyelet látja el a közterület
használat helyszíni ellenőrzését az önkormányzat által szolgáltatott adatok,
információk

alapján,

és

amennyiben szükséges

jegyzőkönyvben rögzíti a

szabálytalanságokat, melyet további intézkedésre, szankcionálásra megküld a
Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodának.
A közterület használati díj megfizetésének ellenőrzése gyakran telefonon történik
az illetékes szakiroda munkatársaival, ill. időközönként írásban is értesítést
küldenek a befizetések teljesítéséről. Ez a nagyrészt papír alapú, manuális
rendszer az ellenőrzés folyamatát, ill. az információk áramlását nehézkessé teszi,
az azonnali reagálás bonyolulttá válik, az ügyintézők idejéből több munkaóra
megy el csak az egyeztetésekre, információk közlésére.
A változó jogszabályi környezethez, és a megnövekedett felhasználói igényekhez
igazodva,

továbbá

elősegítve

egy

hatékonyabb

és

gyorsabb

elektronikus
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feldolgozás

lehetőségét

hozzájárulások

kiadását,

szükségessé

vált

nyilvántartását,

egy,

a

ellenőrzését

közterület-használati
támogató

szoftver

beszerzése.
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetőivel folytatott egyeztetéseket
követően megállapodás született a közterület-felügyelői rendszer területfoglalási
moduljának funkció bővítésére, a hatósági munkát segítendő átalakítására.
A területfoglalási rendszernek képesnek kell lenni a közterület használati
hozzájárulások

felvitelére,

nyilvántartására

és

az

engedélyekhez

tartozó

határozatok elkészítésére, az engedélyek meglétének ellenőrzésére.
Továbbá,

figyelembe

véve,

hogy

a

feladat

végrehajtása

több

iroda

együttműködését igényli, megoldhatóvá kell tenni a több helyszínen történő
adatrögzítést és feldolgozást. Ezzel lehetővé válik, hogy a külön - külön
helyszínen

felvitt

adatok

(hozzájárulást

tartalmazó

határozatok

rögzítése,

pénzügyi tranzakciók feldolgozása, helyszíni ellenőrzés eredményeinek rögzítése)
egy adatbázisban tárolhatóak legyenek.
Cél, hogy a területfoglalási rendszer egyrészt információt biztosítson a helyszínen
tartózkodó felügyelő számára, az adott helyszínhez tartozó közterület-használati
hozzájárulásokról, továbbá információt nyújtson a határozat előkészítését végző
eljáró

ügyintézőnek,

az

esetleges

közterület-felügyelői

intézkedésekről,

a

közterület-használati díj, ill. a jogellenes közterület használat miatt kirótt
közigazgatási bírság megfizetéséről.
Így mind az önkormányzati hatóság, mind a közterület - felügyelet egy
funkcionalitásában

jelentősen

kibővült,

hatékonyságában

jobb,

ügyvitel-

szervezési és bonyolítási funkcióit tekintve egyszerűbb és ellenőrizhetőbb
rendszert kap a vonatkozó feladatai ellátásához.
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3.

A program megvalósításának folyamata és eredményei

Más önkormányzattól átvett gyakorlat
A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában
lévő közterületek használatáról és rendjéről 22/2013. (IV.30.) önkormányzati
rendelet megalkotása, majd a későbbi módosításai során – a humánerőforrás
megfelelő

kihasználása,

valamint

az

esetlegesen

felmerülő

költségek

csökkentésének figyelembe vételével – kiemelt szempont volt a közterülethasználati hozzájárulások kiadására irányuló eljárás menetének optimalizálása.
Ennek érdekében a rendeletben az eljárás menetének javítása, valamint a
szükséges

tervezhetőség

érdekében,

a

közterület-használati

hozzájárulás

kiadására irányuló kérelem benyújtására vonatkozóan – a környező települések,
elsősorban a fővárosi kerületek vonatkozó rendeletének tanulmányozása után –,
a közterület-használat jellegétől függő határidők kerültek meghatározásra.
A már meghatározott, és a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozó
határidő betartását előmozdítandó, a kerülethez hasonló turisztikai adottságokkal
rendelkező települések – Budapest Főváros V. kerület, VI. kerület, IX. kerület,
Szentendre, stb. – vonatkozó rendeletében foglaltak, illetve az esetleges
tapasztalatok értékelése alapján a Rendeletben meghatározásra került az
irányadó határidők be nem tartása esetén alkalmazandó többlet használati díj.

Városüzemeltetési Bizottság munkáját segítő változtatások:
A Képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó közterületek vendéglátó,
kereskedelmi, reklám célú használatára irányuló kérelmek tekintetében, továbbá
azon

rendezvények

tartására

irányuló

kérelmek

tárgyában,

amelyekhez

kereskedelmi, vendéglátó, reklámcélú tevékenység is kapcsolódik a döntés jogát
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a Városüzemeltetési Bizottságra, minden más használati hozzájárulás esetében –
amennyiben a közterület-használat kért időtartama a két évet nem haladja meg
–

valamint

a

jogosulatlan

közterület-használatról

való

döntés

esetén

a

Polgármesterre ruházza át.
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda végzi az önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek

használatával

és

rendjével

kapcsolatosan

előterjesztések

előkészítését a Képviselő-testület illetékes bizottsága, a Városüzemeltetési
Bizottság

számára,

valamint

gondoskodik

az

ezzel

kapcsolatosan

hozott

Képviselő-testületi, illetve bizottsági döntések végrehajtásáról.
A bizottsági ülésekre előterjesztendő kereskedelmi, vendéglátó és reklám célú
közterület használati kérelmek elbírálása, különös tekintettel a közterületek
vendéglátó

terasz

célú

hasznosítására,

érdekében

szükséges

volt

azt

ütemezhetővé, tervezhetővé tenni figyelembe véve a Bizottság éves munkatervét
is.
A kereskedelmi szokások az elmúlt időszak tapasztalatai alapján számottevően
megváltoztak, egyre gyakoribbá vált, hogy a teraszok esetében a közterület
használati

hozzájárulást

havonta

kérték

meg

a

kereskedők,

jellemzően

ugyanarra a területre, és havonta kérték az engedély egy hónappal történő
meghosszabbítását.
Emiatt a Városüzemeltetési Bizottság rendszeresen szinte csak az ilyen havi
területhasználatokról döntött, ami már olyan jelentős számúra nőtt, hogy
akadályozta a bizottsági munka gördülékenységét, és az eljáró ügyintézőkre is
jelentős adminisztratív terhet rótt.
Fentiek miatt szükségessé vált az eljárás menetének, a kérelem-beadás
határidejének szabályozása. Ez jelentette egyrészt azt, hogy a vendéglátó
előkert, terasz céljára történő közterület használat tekintetében, a 3 hónapot el
nem érő egybefüggő közterület-használat esetében a közterület-használati díj
125 %-a fizetendő, másrészt ugyanezen használat esetében, ha a kérelem
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benyújtására nem a Rendeletben meghatározott határidőben került sor - az
engedélyezni kért időtartam kezdő időpontját megelőző legalább 30 nappal előbb
- úgy szintén a közterület-használati díj 125 %-a fizetendő.
Területfoglalási modul
2014 októberében megtörtént a Területfoglalási modul funkció- és szoftverliszensz beszerzésére kötött szerződés aláírása az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0037
azonosítószámú,

„Működési

folyamatok

optimalizálása

Erzsébetváros

Önkormányzatánál” című projekt keretében. A modul különösen alkalmas az
alábbi funkciók támogatására: engedélyek kiadása, határozatok nyomtatása,
engedély adatok helyszíni ellenőrzése pda alkalmazással.
A területfoglalási modul célja a közterület használati engedélyek felvitele,
nyilvántartása

és

az

engedélyekhez

tartozó

határozatok

elkészítése,

az

engedélyek meglétének ellenőrzése.
A rendszernek információt kell biztosítani a helyszínen tartózkodó felügyelő
számára, az adott helyszínhez tartozó közterület-használati engedélyekről.
A közterület használati hozzájárulások kiadása előtt – a vonatkozó jogszabályok
előírásai

szerint

–

ellenőrizni

kell,

hogy

a

kérelmezőnek

van-e

az

önkormányzattal szemben közigazgatási bírság, továbbá közterület-használati
ügyből

kifolyólag

egyéb

tartozása

(pl.:

közterület-használati

díjhátralék,

közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei stb.).
Különféle tartozások ellenőrzése jelenleg kézi módon, email küldésével vagy
telefonos egyeztetéssel történik.
A rendszer támogatja az email küldés, és az e-mailre visszaérkező válasz
regisztrálását.
A tartozás ellenőrzés megkönnyítése céljából a rendszer képes email küldésére
az ellenőrző szervek felé.
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A rendszer által elküldött email-ek szövegét a rendszer sablon alapján generálja,
kiegészítve a szóban forgó engedélyhez kapcsolódó adatokkal. A tartozás
ellenőrzés

céljából,

minden

kérelemhez,

engedélyhez

külön

email

kerül

elküldésre.
Ha a kérelem megfelel a jogszabályi előírásoknak, a jogosult részére közterülethasználati hozzájárulás kerül kiadásra, melyről az eljáró hatóság határozatot
hoz.

A

felhasználónak

többféle

határozat

létrehozására

kell

lehetőséget

biztosítani. Az egyes határozat típusok más-más szöveggel készülnek el, amit
iratminták alkalmazásával támogat a rendszer.
Az alábbiakban részletezett határozat típusok elkészítését, kezelését támogatja a
program:


elfogadó határozat



elutasító határozat



visszavonó határozat

A határozat létrehozásakor az alábbi adatok megadására van lehetőség a
rendszerben:


Határozat iktatószáma

Minden kérelmet iktatni kell az iktatórendszerben. Ebben a mezőben lehet
rögzíteni az iktatórendszer által, a határozathoz rendelt iktatószámot.


Határozat dátuma

Alapértelmezett értéke az aktuális dátum.
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Határozat típusa

A felhasználó listából választhatja ki a határozat (fajtáját), mely lehet:
o kérelem elfogadva (engedélyező határozat),
o kérelem elutasítva (elutasító határozat),
o előző határozat visszavonása (visszavonó határozat)


Jogerő dátuma

A határozat jogerőre emelkedésének dátuma. Amennyiben kitöltésre kerül,
a határozat jogerősnek tekinthető és megjelenhet a mobil alkalmazásban
is.


Megjegyzés

Tetszőleges, szabadszöveges megjegyzést rendelhet a felhasználó a
határozathoz.
A határozat adatainak rögzítése után, a felhasználónak lehetősége nyílik a
határozat nyomtatására. Minden határozat típus esetén, lehetőség van többféle
iratminta használatára, melyet a határozat nyomtatása előtt választhat ki a
felhasználó.
A határozat elkészítése előtt ellenőrzést végez a rendszer, hogy a szóban forgó
kérelemhez rögzítve lett-e a befizetés ténye, illetve ellenőrzésre kerül, hogy az
ügyfélnek van-e bármilyen rögzített tartozása.
Amennyiben a fenti ellenőrzéseknek megfelel a kérelem, azaz az ügyfélnek nincs
tartozása, akkor elfogadó határozat készíthető. Természetesen ebben az esetben
elutasító határozatot is készíthet a felhasználó, ha egyéb feltételek miatt nem
adható engedély. Ha az ügyfélnek tartozása van, akkor csak elutasító határozat
készíthető az adott kérelemhez.
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Visszavonó határozat, egy már meglévő, jogerős határozathoz kapcsoltan
hozható létre. A visszavonó határozat létrehozásakor kötelezően ki kell választani
azt a határozatot, melyet vissza szeretnénk vonni.
Visszavonó határozat létrehozásakor befizetés- és tartozás ellenőrzés nem
történik.
A

területfoglalás

modulba

előre

rögzíthető

iratminták

alapján

történik

a

kiválasztás és a határozat nyomtatása. A sablonok között a határozat típusának
megfelelő (elutasító, engedélyező, visszavonó) lista kerül megjelenítésre. A
kiállított határozatban az indoklásnál megjelenik a választott sablon szövege.
A program lehetőséget biztosít a Közterület-felügyelet utcai ellenőrzéséhez,
intézkedéséhez a PDA eszközön történő támogatással.
Az ellenőrzéshez az adott utcát, illetve házszámot kell megadni. Ha az adott
utcában és házszámnak megfelelően nincs területfoglalási engedély, akkor az
ellenőrzés befejezhető ezen a helyen és a megjelenő képernyőn választani lehet
az ellenőrzés vége vagy egy új ellenőrzés megkezdésének lehetősége között. Ha
van engedély a kereső feltételek szerint, akkor a rendszer kilistázza azokat.
Ha nincs engedély, vagy lejárt engedély van, akkor lehet rá felszólítást nyomtatni
(észlelés), majd 8 nap múlva jegyzőkönyvet, határozatot készíteni a backoffice
területfoglalási rendszerben.
A központi szerveren lévő PDAadmin felületen látszódik ki mit kért le és milyen
választ kapott (van-e az adott területre bárkinek engedélye vagy nincs),
továbbá, ha történt intézkedés is, akkor az látszódik az intézkedések felületen.
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4.

Eredmények

A területfoglalási modul bevezetésével megvalósul a közterület használati
hozzájárulások elektronikus rögzítése, nyilvántartása és az ehhez kapcsolódó
határozatok elkészítése.
A hozzájárulások meglétének ellenőrzéséhez a határozatok szintén elektronikus
úton lekérdezhetőek az ellenőrzést végző közterület felügyelők által használt PDA
eszközök segítségével, így a határozatok papír alapon történő továbbítása
kiiktatható.
Megoldhatóvá válik a több helyszínen történő adatrögzítés és feldolgozás. Ezzel
lehetővé válik, hogy a külön - külön helyszínen felvitt adatok (hozzájárulást
tartalmazó határozatok rögzítése, pénzügyi tranzakciók feldolgozása, helyszíni
ellenőrzés eredményeinek rögzítése) egy adatbázisban tárolhatóak legyenek. A
pénzügyi ellenőrzést végző iroda részére szintén megszűnik a határozatok papír
alapon történő továbbítása.
Az

elektronikus

nyilvántartásnak

köszönhetően

a

közterület-használati

hozzájárulások nyilvántartásban szereplő adatainak részletes, összetett keresési
feltételeknek

megfelelő

lekérdezési

lehetősége,

a

hozzájárulások

alapján

meghatározott díjak, vagy befizetések összesítése, és egyéb adatszolgáltatás
biztosított.
A

személyre

használatával

szabható keresési,
nem

csak

a

lekérdezési, adatszolgáltatási lehetőségek

közterület-használati

hozzájárulások

kiadására

irányuló eljárások válnak hatékonyabbá, de a bizottsági munka elősegítését
szolgáló adatszolgáltatások is megvalósulhatnak.
A rendszer telepítése és tesztelése jelenleg folyamatban van.
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