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helyzete és a benne élő közösség ereje átlag
feletti, ezért célunk, hogy lakóhelyünk minden
tekintetben kiemelkedjen a hazai települések közül. Az elmúlt évek beruházásai és a közösségi
élet felpezsdítése után újabb mérföldkőhöz érkeztünk: a Polgármesteri hivatalok sorában elsőként hoztuk létre ügyfélszolgálatunkat. Az év

Napjainkban az önkormányzatok által nyújtott
szolgáltatásoknak is fel kell zárkóznia ahhoz a
szolgáltatási szinthez, ami már a cégek világában
megszokott. A Dunakeszi Polgármesteri Hivatalban kialakított ügyfélszolgálat kiemelkedően
ügyfélbarát intézkedés a városvezetés részéről, hiszen ennek a fejlesztésnek köszönhetően
ezentúl egy helyen, intézhetünk minden hivatali
ügyet.

elején megnyílt modern ügyféltér kialakításával az volt a legfontosabb célunk,
hogy Dunakeszi polgárai számára a
lehető legjobb kiszolgálás feltételeit
teremtsük meg.
A multinacionális cégek mintájára
megvalósított

ügyfélszolgálatunkkal

gördülékennyé, átláthatóvá, egyszerűbbé tettünk a hivatali ügyintézést. Felkészült kollégák, modern környezet, folyamatos ügyfélfogadás és rövid várakozási idő várja
ügyfeleinket. Kérem, tekintse át kiadványunkat,
amelyben összefoglaltuk Önöknek, milyen újításokat, megoldásokat alkalmazunk, valamint
rendszereztünk az ügyköröket és az ügyintézés
helyszíneit.

Az új rendszerben bővített ügyfélfogadási időben sok kényelmi funkció
szolgálja a lakosságot, ráadásul jelentősen rövidebbek a várakozási
idők, átláthatóbbá vált az ügyintézés. Alapvetés, hogy az ügyfél nem
a hivatalt keresi, hanem olyan szervezetet, amely problémáira megoldást
kínál. Az átalakítás célja az emberközeli és
közérthető ügyintézés volt, ezért ügyintézőink
folyamatos képzés mellett, kívánják a ügyfelek
kéréseit megoldani.
Reméljük, hogy a lakosság folyamatosan növekvő igényeinek a jövőben is meg fogunk tudni
felelni, és minőségi ügyfélélménnyel távoznak
majd a Polgármesteri Hivatalból.

Laczkó Szilvia
Dióssi Csaba
polgármester

ügyfélszolgálat vezető

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK
•• Adóügyek
•• Anyakönyvi és hagyatéki ügyek
•• Városüzemeltetési ügyek
•• Közterületi-ügyek
•• Építésügy
•• Kereskedelmi és ipari engedélyezési ügyek
•• Környezet- és állatvédelem
•• Vagyongazdálkodás
•• Szociális ügyek
•• Segélyezési ügyek

JÁRÁSI HIVATAL HATÁSKÖRÉBE
TARTOZÓ ÜGYEK
•• Okmányiroda
•• Hatósági Osztály
•• Földhivatali Osztály

DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁSKÖRÉBE
TARTOZÓ ÜGYEK
ADÓÜGYEK
••Hatósági ügyek
••Adó- és értékbizonyítvány
••Nullás igazolás
••Költségmentességi igazolás
••Építményadó
••Telekadó
••Idegenforgalmi adó
••Helyi iparűzési adó
••Gépjárműadó
••Talajterhelési díj
••Fizetési könnyítés (részletfizetés, méltányosság)
••Végrehajtás
••Termőföld bérbeadása utáni jövedelemadó
••Útépítési hozzájárulás
••Szennyvízcsatorna - hálózatfejlesztési
hozzájárulás
••Mezőőri járulék
••Magánfőzött párlat készítéséhez szükséges készülék vásárlásának bejelentése

ANYAKÖNYVI ÉS HAGYATÉKI ÜGYEK
••Anyakönyvi kivonat kiadása
••Hagyatéki ügyek
••Dunakeszin történt születés anyakönyvezése
••Dunakeszin történt haláleset anyakönyvezése
••Házasságkötési szándék bejelentése,
amennyiben a házasulandók Dunakeszi
közigazgatási határain belül kívánnak
házasságot kötni
••Külföldön történt születés és haláleset
hazai anyakönyvezése
••Külföldön történt házasságkötés hazai
anyakönyvezése
••Házassági névviselés módosítása
••Születési névváltoztatás

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYEK
••Utak, járdák, parkolók építése
••Forgalomtechnikai ügyek
••Helyi tömegközlekedés
••Csapadékvíz elvezetés
••Közműfejlesztések (gáz, víz, csatorna,
elektromos, távközlés), bekötések engedélyezése, útfelbontás
••Városi, intézményi beruházások, felújítások, fenntartási munkák
••Polgári védelem, katasztrófavédelem,
közbiztonság

••Kapubehajtó építése
••Szennyvízszivattyú igénylés
••Kutak fennmaradási engedélyezése

KÖZTERÜLETI - ÜGYEK
••Közterület foglalás: értékesítés, parkolás, taxi engedély, rendezvények
••Fakivágási engedély
••Építőanyag tárolás

ÉPÍTÉSÜGY
••Építési engedélyezési eljárás
••Összevont engedélyezési eljárás
••Bontási engedélyezési eljárás
••Fennmaradási engedélyezési eljárás
••Használatbavételi engedélyezési eljárás
••Használatbavétel tudomásulvételi eljárás
••Engedély hatályának meghosszabbítása
iránti engedélyezési eljárás
••Jogutódlás tudomásulvételi eljárás
••Az országos építési követelményektől
való eltérés engedélyezési eljárás
••Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló
építési tevékenység tudomásulvételi
eljárás
••Hatósági bizonyítvány kiállítása
••Kötelezési eljárás
••Végrehajtási eljárás
••Szakhatósági eljárás

•• Építésügyi hatósági szolgáltatás
••Igazolási kérelem

KERESKEDELMI ÉS IPARI
ENGEDÉLYEZÉSI ÜGYEK
•• Üzletek, vendéglátóhelyek nyitva tartása
••Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele
••Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek bejelentése
••Telepengedély-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele
••Bejelentés-köteles ipari tevékenység
folytatására irányuló bejelentési eljárás
••Bevásárlóközpont üzemeltetésének
bejelentése
••Nyilvántartások vezetése
••Piacok, vásárok engedélyezése
••Szálláshely-üzemeltetés bejelentése
••3,5 tonnás gépjármű átírásához szükséges jegyzői igazolás

KÖRNYEZET- ÉS ÁLLATVÉDELEM
••Állattartással kapcsolatos ügyek
••Méhészek bejelentése
••Környezet- és zajvédelmi ügyek
••Szúnyoggyérítés

VAGYONGAZDÁLKODÁS
••önkormányzati bérlakások
••Parkolók bérlése
••terület- és helyiség bérlés és/vagy vásárlás
••önkormányzati elővásárlási joggal rendelkező ingatlanok ügyintézése

JÁRÁSI HIVATAL
HATÁSKÖRÉBE
TARTOZÓ ÜGYEK
OKMÁNYIRODA
2120 Dunakeszi, Szent István utca 19.

SZOCIÁLIS ÜGYEK
••Oltási támogatás
••Születési támogatás

SEGÉLYEZÉSI ÜGYEK
Ügyintézés helye:
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató
Központ és Könyvtár,
2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.

••Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
••Lakhatáshoz kapcsolódó támogatások
••Gyógyszertámogatás
••Étkezési támogatás
••Temetési támogatás
••Köztemetés
••Rendkívüli települési támogatás létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került kérelmezőnek
••Tűzifa támogatás

••Adatletiltás
••Adatszolgáltatás
••Egyéni vállalkozás
••Gépjármű ügyintézés
••Okmánykiállítás (Útlevél - Személyazonosító igazolvány - Lakcímigazolvány Vezetői engedély - Erkölcsi bizonyítvány
- Egyéni vállalkozói igazolvány - Hatósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál
-Törzskönyv - Parkolási igazolvány Magyar igazolvány)
••Okmány elvesztése, találása
••Ügyfélkapu regisztráció
HATÓSÁGI OSZTÁLY

••Állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat
••Állampolgárságról lemondás
••Ápolási díj megállapítására kérelem
••Ápolási díj megállapításához igazolás
(intézményvezető tölti ki)
••Ápolási díj megállapításához igazolás és
szakvélemény (háziorvos tölti ki)
••Kiemelt ápolási díjra jogosító körülmények fennállásáról igazolás
••Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kérelem
••Hadigondozott igénybejelentés
••Honosítási kérelem (magyar felmenővel
nem rendelkező ügyfeleknek)
••Honosítási-visszahonosítási kérelem
••Időskorúak járadékának hivatalból történő megállapítása
••Időskorúak járadékának megállapítása
iránti kérelem
••Közgyógyellátás megállapítása iránti
kérelem
••Társasházkezelői-ingatlankezelői szolgáltatás bejelentése
••Temetkezési szolgáltatási tevékenység
végzéséhez kérelem

2120 Dunakeszi, Fő út 143.

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY

••Állampolgárság igazolása iránti kérelem
••Állampolgárság megszerzése hontalan
személy részére
••Állampolgárság megszerzésére irányuló
nyilatkozat 1957.10.01. előtt született
személy részére
••Aktív korúak ellátása

2120 Dunakeszi, Vasút u. 11.

••Ingatlan-nyilvántartás
••Földmérés
••Földhasználat, földvédelem
••Hirdetményi úton történő közlés
••Földforgalom és földműves nyilvántartás

2017

Kiadta:
Dunakeszi Város Önkormányzata
18.000 példányban.

