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Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségének
SZABÁLYZATA
a Kirendeltség épületébe történő belépés és az épületben való tartózkodás rendjéről

A szabályzat célja
1.1. A szabályzat célja a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségének (a továbbiakban: Kirendeltség) helyiségeibe (Felsőörs Szabadság tér 2.) történő belépés, valamint a Kirendeltségen tartózkodás rendjének meghatározása vagyonvédelmi, adatvédelmi, informatikai biztonsági célból, valamint a Kirendeltségen tartózkodók személyes biztonsága érdekében. 
A szabályozás érinti a Kirendeltség és Felsőörs Község Önkormányzatának látogatóit. 
A Kirendeltség vegyes funkciójú épületben helyezkedik el, az erre vonatkozó helyiségek az építmény emeletén lévő helyiségek (ügyintézői irodák), a földszinten lévő irattári helyiséggel együtt. Az épület földszintjén gyógyszertár, könyvtár, mosdó, egyéb irodahelyiség, raktár található, az azokat kiszolgáló közös használatú helyiségekkel együtt, melyekre ezen szabályzat hatálya nem terjed ki. Továbbá az építmény félemeletén mosdó helyiség és kiszolgáló konyha helyiség található, az ehhez vezető lépcsőfeljáróval együtt, mely helyiségekre ezen szabályzat hatálya nem terjed ki.
Tekintettel arra, hogy a Kirendeltség ügyintézésre, ügyfélfogadásra a Kirendeltség tanácstermében helyiséget biztosít a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatalának települési ügysegédje számára (a továbbiakban: települési ügysegéd) hétfői napokon, a kihelyezett ügyfélfogadás időpontjában a szabályzat hatálya kiterjed a települési ügysegédre is, azzal, hogy a települési ügységedhez érkező ügyfelek, vendégek be és kilépésének adminisztrálására e szabályzat hatálya nem terjed ki.
1.2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
	Az épület biztonsági zónái
	Belépési pontok

Belépési jogosultságok, belépés módjai
	A Kirendeltségen belüli tartózkodás
	Tájékoztatás

szabályozására.

Az épület biztonsági zónái
A Kirendeltségen belül a területek funkciójuk és biztonsági szempontok alapján az alábbi zónákba sorolandók:
Belső terület:	a Kirendeltség bejárata utáni közös használatú helyiségek, így a félemelettől induló lépcső és az ügyintézői irodák előtti folyosó esetében a belépés és az ottani tartózkodás szabadon lehetséges; 
Védett terület: 		valamennyi ügyintézői iroda és tárgyaló helyiség, ahová csak hivatali dolgozó, ügyintéző kíséretében, jelenlétében történhet a belépés, ill. a tartózkodás;
Érzékeny terület:	informatikai, adatátviteli funkciót ellátó terület, ahová csak hivatalos célból, ellenőrzötten, kísérővel, az Informatikai Biztonsági Szabályzatban meghatározott módon történhet látogató belépése.


Belépési pontok
A Kirendeltséghez a belépés 
	a Kirendeltség Szabadság tér 2. szám alatti félemeletéről induló lépcsőre lépéssel történik,
	a Kirendeltség épületében dolgozók esetén a ki- és belépés az a) pont szerinti területen történik.

  
Belépési jogosultságok, belépés módjai
4.1. A Kirendeltségre belépni csak ellenőrzött módon, dokumentáltan lehet. A Kirendeltséghez történő belépésre – látogatási céljaikra figyelemmel – a következő személyek jogosultak:
	a Hivatali foglalkoztatottak,

önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, óvoda, iskola, szociális szolgáltató ház alkalmazottai, közösségszervező, tanyagondnok, parkgondozó, 
	ügyfelek, akik a Kirendeltségen vagy a települési ügysegédhez történő ügyintézésre jönnek,
	a VEMKH Balatonalmádi Járási Hivatalának települési ügysegédje, 
	egyéb látogatók, partnerek: rendezvényre, esküvőre, egyéb programokra, valamint fogadóórára, tárgyalásra, megbeszélésre, valamely munka elvégzésére érkező személyek.
4.2. A Kirendeltségbe történő fizikai be- és kilépések tényét rögzíteni kell, ennek módjai a következők:
	A Kirendeltség ügyintézői jelenléti ívet vezetnek, melyen rögzítik a kilépés és belépés időpontjait.
	A települési ügysegéd be-illetve kilépését az igazgatási ügyintéző adminisztrálja, a települési ügysegéd ügyfélfogadására érkező ügyfelek, vendégek be-illetve kilépésének adminisztrálására e szabályzat hatálya nem terjed ki.
	 A képviselő-testületi, bizottsági ülésére érkező tagok, meghívottak, az ülésen megjelenő vendégek jelenlétének a jelenléti íven történik a rögzítése.
	Az ügyintézésre érkező ügyfelek be- és kilépésének naplózása a Kirendeltség alábbi ügyintézői által kerül naplózásra: adóügyi ügyintéző, pénzügyi ügyintéző, igazgatási ügyintéző, kirendeltségvezető, polgármester (a továbbiakban: ügyintéző). A naplózást akkor kell megtenni, amikor az ügyfél az ügyintéző irodájába be- illetve kilép. Az adóügyi és a pénzügyi ügyintéző irodájába közös ajtón történik a be-illetve kilépés, ezért e helyiségekbe történő be-illetve kilépést az adóügyi ügyintéző vagy a pénzügyi ügyintéző naplózza.


Az érkező ügyfelek az ügyintézőnél bejelentkeznek, azaz személyazonosításra alkalmas fényképes okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) mutatnak be, azonosításukat követően az ügyintéző a sorszámozott sorokban folyamatos kitöltéssel - rávezeti a belépési naplólapra
- 	az ügyfél nevét, lakcímét vagy tartózkodási helyét,
-	az ügyintézés helyét (a Kirendeltség ügyintézőjének a megnevezését),
- 	a belépés időpontját,
- 	a kilépés időpontját.
A belépési napló mintáját az 1. melléklet tartalmazza.
Egyéb belépő személyek közül azokra a személyekre, akik egyénileg érkeznek (pl. fogadóórára), az előző – ügyintézésre érkező ügyfelekre vonatkozó szabályok – az irányadók.
A rendezvényekre, esküvőkre, meghirdetett programokra érkezők (együtt a továbbiakban: látogató csoportok) esetében a belépés személyenkénti naplózásra nem kerül. A látogató csoportok a rendezvény, esküvő helyszínéül szolgáló tanácsterem kivételével védett területre nem léphetnek be.  
Látogató csoportok esetében a rendezvényt, eseményt a Hivatali szervezője, felelőse legkésőbb az érintett napot megelőző napon előzetesen jelezni köteles az igazgatási ügyintéző részére.

4.3. Az ügyintéző az általa - dátum szerint, naponta külön lapot nyitva - vezetett belépési naplólapokat minden nap aláírja és lefűzi az erre a célra megnyitott mappába és irodájában szekrényben őrzi. A lefűzött naplólapokba betekinteni az ügyintézőn kívül a kirendeltségvezető jogosult. Rendkívüli esemény (pl. betörés) esetén az eljáró hatóságok a vonatkozó jogszabályi előírások szerint jogosultak a naplólapokat tartalmazó mappa kezelésére. A lefőzött naplólapokat 2 hónap elteltével meg kell semmisíteni. A naplólapok lefűzéséről és megsemmisítésük tényéről folyamatos jegyzéket kell vezetni, mely a mappa legfelső lapját képezi. A jegyzék mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 

Rendkívüli esemény előfordulása esetén, valamint életveszéllyel, súlyos kárral fenyegető helyzetben nem szükséges a belépés naplózása a közfeladatuk ellátása körében helyszínre érkező mentőszolgálatot, katasztrófavédelmet ellátó személyek, rendőrség munkatársai vonatkozásában, továbbá az életveszély, súlyos kár elhárítására érkező egyéb személy (pl. orvos, polgárőr) esetében. Ilyen alkalmak dokumentálására a közfeladatot ellátó szervek jelentése, jegyzőkönyve szolgál, egyéb személyek esetében a Kirendeltség részéről készítendő jegyzőkönyv a helyszínen tartózkodó vagy helyszínre érkező ügyintéző által.

A Kirendeltségen belüli tartózkodás

5.1. A Kirendeltségen az előző pont szerinti, belépésre jogosult személyek tartózkodhatnak. 

5.2. Biztosítani kell a látogatók (ügyfelek, egyéb belépő személyek) épületen belüli kísérését, amennyiben védett területen belül ügyintézői irodába lépnek be, de másik ügyintézői irodába kívánnak menni.
A kíséretet a fogadó ügyintéző biztosítja. A vendég a Kirendeltségi folyosón szabadon tartózkodhat, várakozhat. 

A kísérés a települési ügysegédhez érkezni szándékozó, de kirendeltségi ügyintézőhöz belépő ügyfelek esetében is szükséges.


Tájékoztatás

7.1. A kirendeltsélgvezető gondoskodik arról, hogy a Kirendeltségen dolgozók dolgozók, a lakosság a szabályzatot megismerjék. A szabályzat betartása az épületben – bármely céllal – tartózkodókra kötelező.

A Hivatal épületébe érkező ügyfelek, látogatók a belépés és az épületen tartózkodás rendjéről a főbejáratnál elhelyezett tájékoztató felirat útján kapnak tájékoztatást. 
A szabályzat egy másolati példányát a Hivatal főbejáratánál található hirdetőtáblán el kell helyezni, továbbá a beléptetés és hivatali tartózkodás rendjéről a helyben szokásos módon, illetve az önkormányzat honlapján folyamatos tájékoztatást kell közzétenni.

A szabályzat 2018. szeptember 1-jén lép hatályba. 

