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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 JEGYZŐJE 

  

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

Előterjesztés 
A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére 

 

Tárgy:   Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló 
 
Érintett bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Humánpolitikai Bizottság 
 

 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 
polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik 
az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. Az Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a 
jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.  
 
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal feladatait az alapító okirat tartalmazza, melyet Kistarcsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2013. (II. 20.) számú határozatával hagyott 
jóvá. 
 
A Polgármesteri Hivatal belső működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza, melyet a Képviselő-testület a 87/2014. (IV. 23.) sz. határozattal fogadott el és az 
5/2015. (I. 28.) sz. határozattal módosított. Ebben került szabályozásra többek között a 
Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje, és belső tagozódása. 
 
A Hivatalban folyó munkáról szóló beszámoló irodákra bontva a következő: 
 

Szervezési iroda beszámolója 

 

2013. január 1-je óta, a pályázati-, közbeszerzési- és titkársági feladatok mellett a szervezési 
iroda látja el az iktatást, valamint a képviselő-testületi- és bizottsági ülésekkel kapcsolatos 
előkészítő és utómunkálatokat. A Szervezési iroda létszáma 1 felsőfokú vezetőből, 4 
középfokú ügyintézőből és 2 középfokú ügykezelőből tevődik össze. és három kisebb 
egységből áll: Titkárság, Iktató, Szervezés 
A Titkárság a polgármester, jegyző és alpolgármester titkársági feladatai mellett az alábbi 
feladatokat végzi: 
napi postabontás, belső ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztráció; önkormányzat által 
adományozható címekkel és díjakkal kapcsolatos ügyek; polgármesteri keretből történő 

 

  



2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
Telefon: +36 28 507-133; Fax: +36 28 470-357 

 
Email: hivatal@kistarcsa.hu• Honlap: www.kistarcsa.hu 

   

támogatás; lakossági bejelentések- panaszok fogadása; szerződéstár kezelése; polgármester 
programjainak szervezése; reprezentációval kapcsolatos feladatok; testvérvárosi kapcsolatok 
kezelése; FAÖT; pályázatokkal kapcsolatos feladatok; közreműködés közbeszerzési eljárások 
teljes körű lebonyolításában.  
Az utóbbi két évben a Titkárságon jelentős fluktuáció volt jellemző, de mára a betanításokkal 
nehezített időszak lezárult, a vezetés tevékenységét nagymértékben segítő kollégákkal 
dolgozunk együtt. 
 
A szervezési feladatok közé tartozik elsősorban a képviselő-testületi és bizottsági ülések 
anyagainak előkészítése; jegyzőkönyv vezetőként részvétel az üléseken, hanganyag alapján 
jegyzőkönyvvezetés; előterjesztések-, határozatok nyilvántartása; rendeletek, szabályzatok 
nyilvántartása, egységes szerkezetbe hozása; jegyzőkönyvek, rendeletek Kormányhivatalhoz 
továbbítása; képviselők vagyonnyilatkozataival kapcsolatos teendők, és nem utolsósorban az 
irodaszerek, kisértékű tárgyieszközök beszerzése. 
2014 októberétől, addig Gyesen lévő kollégánk visszaérkezésével ismét az irodához kerültek 
a kommunikációs feladatok; a honlap kezelés; közművelődési és sport ügyek; civil 
szervezetek pályáztatása; katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek; Értéktár Bizottsággal és 
az ASP központhoz csatlakozással kapcsolatos feladatok. 
 
Az iktatási feladatok során elsősorban a még aznapi iktatásra helyezzük a hangsúlyt, fontos, 
hogy a napi posta még a beérkezés napján az ügyintézőhöz kerüljön.  
 
Az Iroda hatékonyságát ügyiratforgalommal nem lehet mérni. A Képviselő-testület 
döntéseinek előkészítése, majd utómunkálatai, az iktatási feladatok, valamint a Titkárság 
mindennapi teendői nem ügyirat szinten kerülnek elintézésre. A pályázatokkal és a 
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok pedig önálló projektek keretein belül valósulnak meg. 
 
Az elmúlt évben 7db közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat, melynek teljes 
körű lebonyolításában közreműködött az irodavezető. A közbeszerzési eljárások átlagban 2-2 
hónap alatt futottak le. 
 
A Gyesről visszaérkező kolléganőnk munkába állásával megoldódott a pályázatokkal 
kapcsolatos túlterheltség, mely évek óta problémát okozott. A pályázatokat két külön 
csoportra, két köztisztviselőre osztottuk, továbbra is az irodavezető felügyelete alatt. A 
nemzetközi, kistarcsai fesztiválokhoz, programokhoz köthető EU-s és hazai pályázatokkal 
foglalkozó kolléga a pályázatírástól kezdve, végigköveti a programokat, az előkészületektől a 
szervezésen, lebonyolításon keresztül az elszámolásig. 2014-ben 5 db uniós pályázatot írt az 
Iroda külsős pályázatíró bevonásával és valamennyit megnyertük. Ezek közül kettő jutott 
2014-ben a megvalósítási szakaszba, továbbá lebonyolításra és elszámolásra került a 
Kistarcsai Napokhoz kötött Európa a polgárokért pályázatunk. 
A beruházásokkal kapcsolatos pályázatokban egy másik kolléga segíti az irodavezető 
munkáját.  
2014-ben megtörtént a záró elszámolása a Tölgyfa Óvoda felújításának és megvalósult a két 
napelemes pályázat. Két újabb uniós pályázat írásában közreműködött az Iroda, az ASP 
központhoz való csatlakozás, illetve a közvilágítás bővítése céljából. Mindkettő támogatást 
nyert. Hazai pályázataink közül támogatást nyert a térfigyelő kamerarendszer bővítése és 
az önkormányzati feladatok biztonságos finanszírozásán belül megvalósulhat a Gesztenyés 
Óvoda nyílászáróinak cseréje, valamint a Hunyadi utcán 748 fm útépítés. 
Három megvalósított pályázatunk fenntartási szakaszban van, melyekről minden évben 
fenntartási jelentést ad az Iroda a Közreműködő Szervezetek felé. 
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2012 óta folyamatos, rendszeresen ellátandó feladatot ad az Iroda számára az Ivóvízmisőség-
javító program, melynek zárása 2015 augusztusára várható. 
 
Összességében elmondható, hogy a jelenlegi létszámmal és munkamegosztással a Szervezési 
Iroda jól szervezett, hatékony munkát képes nyújtani, a helyettesítések megoldottak. 
 

Igazgatási iroda beszámolója 
 
Az Igazgatási Iroda elsődlegesen a feladatkörébe tartozó hatósági ügyeket látja el. 
Az iroda létszáma 12 fő: irodavezető, 2 fő anyakönyvvezető, 3 fő hatósági ügyintéző, 
recepciós, továbbá az adócsoport is az irodához tartozik: adóügyi csoportvezető és 4 fő 
adóügyi ügyintéző. 
 
Anyakönyvi feladatok: 
Az anyakönyvvezetők látják el a születés, házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését, 
valamint az ezzel járó egyéb adminisztrációs feladatokat. Közreműködnek az állampolgársági 
eskünél, névadóknál, házassági évfordulóknál. Anyakönyvi kivonatok kiadása, névmódosítási 
kérelmek, állampolgársági eskü utáni egyéb ügyintézés történik még az anyakönyvi irodán. 
2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvezés megszűnt. Ettől kezdve elektronikusan 
kell rögzíteni minden anyakönyvi eseményt (olyan adatok is rögzítésre kerülnek, amelyek 
eddig csak a kórház által kitöltött jegyzőkönyveken szerepeltek), de az adattartalom 
megnövekedése, és az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer lassúsága miatt sokkal több időt 
vesz igénybe a rögzítés. Az anyakönyvi kivonatok kiállításának menete is megváltozott, az 
eddigi egy munkafolyamat helyett, két munkafolyamatot vesz igénybe, több adatot kell 
bevinni a kérelmezőnél, így jelentősen megemelkedik az ügyintézés ideje, ami gyakran 
fennakadásokat jelent ügyfélfogadási napokon. 
Nehézséget okoz többek között a mindennapi, egész napos ügyfélfogadás – születéssel és 
halálozással kapcsolatban –, mivel így nehéz a háttérmunkát elvégezni. Továbbá újra a Flór 
Ferenc Kórházhoz csatolták vissza a régebben elvett körzeteket (Gyömrő, Monor, 
Tápiószecső, Tura, Nagykáta, Gomba, Mende, Tóalmás stb.), de nem vették el – az előtte nem 
ide tartozó – Budapest XVI. kerületet, így lényegesen megemelkedett a születés és haláleset 
anyakönyvezése.  

Anyakönyvi események száma 2013. 2014. 
Születés anyakönyvezése 1298 1497 
Házasságkötés anyakönyvezése 36 35 
Haláleset anyakönyvezése 1094 1107 

A Pest Megyei Kormányhivatal anyakönyvi felügyelője az anyakönyvi feladatok vizsgálata 
során javasolta az anyakönyvi iroda bővítését, tekintettel arra, hogy a feladat ellátásához nem 
megfelelő és méltó a helyiség, szűkössége miatt. Ennek megoldására az anyakönyvi iroda 
mellett még egy iroda kialakítását tervezzük a közeljövőben az anyakönyvvezetők részére. 
Továbbá a kórház miatti kiemelten magas anyakönyvezési eseményekre tekintettel az 
anyakönyvi feladatot ellátó munkatársak számának bővítése is szükséges, amelyet a feladatok 
munkakörök közötti átcsoportosításával oldunk meg. 

 
Szociális igazgatási feladatok: 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott ellátás, melynek két típusa van, az egyik a foglakoztatást 
helyettesítő támogatás, a másik a rendszeres szociális segély.  
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
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A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a 
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.  
Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság feltételeit önkormányzati rendelet 
határozza meg. 

2014. január 1-től a korábbi átmeneti segélyezési forma megszűnt és helyette önkormányzati 
segély került bevezetésre, amelyet szintén önkormányzati rendelet szabályoz. 

Szociális ellátások formái megállapított ellátások elutasítások száma 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 64 6 
Rendszeres szociális segély 15 0 
Lakásfenntartási támogatás 144 5 
Méltányossági közgyógyellátás 20 3 
Rendkívüli élethelyzetben nyújtott 
önkormányzati segély 

186 16 

Temetési költségek mérséklésére nyújtott 
önkormányzati segély 

32 3 

18. életévet be nem töltött gyermek 
neveléséhez nyújtott önkormányzati segély 

203 12 

A szociális igazgatás területén 2015. március 1-jétől jelentős változások történtek. 
 
Közfoglalkoztatás szervezése: 
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek célja, hogy a 
közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. Az 
önkormányzat rendszeresen kérelmet nyújt be a Munkaügyi Központ felé a közfoglalkozatás 
szervezése érdekében. 2014-ben mindösszesen 51 főt sikerült bevonni a közfoglalkoztatásba 8 
órás munka biztosításával.  
 
Gyermekvédelmi feladatok: 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint óvodáztatási támogatás 
megállapítása. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, adatszolgáltatás, 
az Alapszolgáltatási Központtal való kapcsolattartás és a fenntartó képviselete a gyermekjóléti 
munka ellenőrzésénél. A 2013. december 15-ét követően megállapított rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményeket (ez vonatkozik a rendszeres szociális ellátásokra is) 
rögzíteni kell a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerében is, 
mely nagyban megnöveli az ügyek intézésére fordított időt. 
Gyermekvédelmi és szociális ügyekben heti szinten 8-10 környezettanulmányra kerül sor, két 
ügyintéző részvételével. 

Gyermekvédelmi ellátások formái megállapított ellátások elutasítások száma 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 230 30 
Óvodáztatási támogatás 8 4 
 
Hagyatéki és leltárelőadói feladatok: 
Hagyatéki ügyben az ügyfél meghallgatása, az ingatlanok lekérdezése, adó- és 
értékbizonyítványok megkérése, a bankok adatszolgáltatásának megkérése, a hagyatéki leltár 
elkészítése és közjegyző felé való továbbítása történik. Más hatóság megkeresésére 
vagyonleltár készítése. 
 
Köznevelési feladatok ellátása: 
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A Városi Óvoda fenntartói feladatainak ellátásával kapcsolatos előterjesztések készítése, 
szakmai felügyelet és konzultáció ellátása, óvodai értekezleteken való részvétel, az óvodai 
beiratkozással kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása. 
 
Esélyegyenlőségi ügyek: 
A 2013-ban elfogadott Kistarcsa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata, melyben megtörtént az önkormányzat által kijelölt célok áttekintése, a célokat 
megvalósító intézmények beszámoltatása és az intézkedési terv kiegészítése a HEP Fórum 
egyetértésével.  
 
Kereskedelmi ügyek:  
A kereskedelmi tevékenység estén a jogszabályban meghatározott tevékenységeknél 
működési engedély kiadása szükséges, a többi esetben a bejelentés-nyilvántartásba vétele 
történik. A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetében előzetes szakhatósági 
hozzájárulás nem szükséges, a működési engedély-köteles egységek esetében az engedély 
kiadása az előzetes szakhatósági állásfoglalás ismeretében adható ki.  
Kistarcsa Város területén működő vendéglátó és kereskedelmi egységek tervezett teljes körű 
ellenőrzésére minden évben sor kerül. Az éjszaki órákban történő ellenőrzés célja az egységek 
nyitva tartási idejének betartása, illetve túllépésének a felderítése. Egy alkalommal 15-20 
üzlet éjszakai ellenőrzésére került sor.  
 
Telepengedélyezési eljárás: 
Bizonyos ipari tevékenységek kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, míg más 
tevékenységek esetében csak bejelentés szükséges.  A telepengedély iránti kérelem elbírálása 
során meg kell győződni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint a telepen az adott 
tevékenység végezhető-e. A telepengedély megadását megelőzi a szakhatóságokkal közös 
helyszíni szemle megtartása. A bejelentés alapján ipari tevékenységet végzők tevékenységét a 
szakhatóságok utólag vizsgálják.  

Ügyiratforgalom statisztika (Igazgatási Iroda 2014. évi ügyiratai) 
Főszám 2517 db 
Alszám 7339 db 

 
Egyéb feladatok: 
Birtokvédelmi, állattartási és állategészségügyi feladatok ellátása. 
Hatósági bizonyítványok kiállítása. 
Hatósági hirdetmények kifüggesztése. 
Nemzetiségi önkormányzatok (szlovák, roma) munkájának segítése. 
2014. évben három választásra került sor, amelynek előkészítésében és lebonyolításában az 
iroda dolgozóira jelentős feladat hárult. 
A recepción kerülnek átvételre a Hivatalba érkező kérelmek, beadványok. Ügyfélfogadási 
napokon átlagosan 70-80 ügyfél fordul meg, az ügyfelek 75-80%-a az igazgatási irodán intézi 
ügyeit. 
 

Pénzügyi iroda beszámolója 
 
Általános feladatok: 
A 2014. szeptemberéig 5 ügyintézővel + vezetővel (szeptembertől 6 ügyintézővel) működő 
pénzügyi iroda biztosítja a jogszabályban előírt gazdálkodási feladatok ellátását, ellenőrzését 
és irányítását. Az iroda 8 önálló intézmény, illetve szervezet (Kistarcsa Város 
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Városi Óvoda, Városi Művelődési, Sportközpont és 
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Könyvtár, Alapszolgáltatási Központ, Szlovák és Roma helyi nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Társulás) vonatkozásában önálló beszámolási, 
könyvvezetési, évközi adatszolgáltatási feladatok ellátását végzi. A 8 szervezetet érintően az 
iroda készíti el az éves elemi költségvetéseket-mely hónapokig tartó hosszú tervezési és 
egyeztetési folyamat-, majd gondoskodik róla, hogy a költségvetések végrehajtása során 
minden esetben rendelkezésre álljanak a szükséges fedezetek, elkészíti az év során 
szükségessé váló előirányzat módosításokat, rendelet tervezeteket. Az előirányzatok 
naprakészsége, ill. az önkormányzati forrásfelhasználásra vonatkozó szigorú szabályok 
szerinti eljárásrend betartása a mindennapi munkában nagy fegyelmet és a munkafolyamatok 
állandó kontrollját követeli meg 
 Az önkormányzati gazdálkodási feladatokra a 2014. évben is a megnövekedett 
adminisztrációs kötelezettség és a sokszor nehezen átlátható és szerteágazó jogi 
szabályozás jellemző (adójog, számviteli szabályozás, munkajogi előírások). 
A felelősségteljes, következményeit tekintve talán legnagyobb kockázatot hordozó feladatokat 
a pénzügyi irodán kizárólag középfokú végzettséggel é -2 esetben mérlegképes könyvelői 
képesítéssel- rendelkező ügyintézők végzik. 
A legfontosabb változás a múlt évi munkákat érintően, hogy a 2000. évtől kialakított 
szabályozás új alapokra helyezése történt meg a 2014. évről hatályos 4/2013. évi Korm. 
rendelet által az államháztartási számvitelben. Az átállás sok nehézséget okozott, az 
évtizedek óta rögzült számviteli logikától eltérő nyilvántartási szabályokkal, a vállalkozói 
logikára épülő pénzügyi számviteli rend szerinti könyvvezetéssel. Az új számviteli 
szabályozás egyértelműen nehezítette a mindennapi feladatellátást, hiszen valamennyi 
bevétel, kiadás és egyéb nem pénzforgalmi jellegű elszámolás esetében a két könyvvezetési 
rend szerint kell eljárni, a gazdasági iroda által használt szoftver jogszabályoknak 
megfelelő fejlesztése lassan történt.  
A számviteli szabályozás nehézségeitől függetlenül legjelentősebb gazdálkodási részfeladatok 
2014-ben: 
� A jogszabályváltozások adódóan a múlt évtől bevezetett, havi pénzforgalmi 
adatszolgáltatási kötelezettség 8 szervezet előirányzatainak teljesítéséről, melyet 
határidőben sok esetben kihívás volt teljesíteni.  
� A negyedévente mérlegre vonatkozó adatszolgáltatáson kívül az iroda biztosítja az 
egyes központi államigazgatási szervezetek – különösen NAV, KSH, Oktatási Hivatal- felé 
történő adatszolgáltatások teljesítését, az Áfa bevallási kötelezettségek, rehabilitációs 
hozzájárulás, mezei őrszolgálat működésével összefüggő adóhatósági bevallások teljesítését. 
Az Áfa bevallások, kapcsolódó analitikák vezetése, különösen a gyermekétkeztetést ellátó 
Városi Óvoda esetében és az uszodai (strand-fürdő) szolgáltatás esetében jelent szigorú napi 
feladatokat. A tavalyi év végén az iroda ügyintézői többletlétszámának köszönhetően sikerült 
kialakítani annak rendjét, hogy az uszodában kiállításra kerülő nyugták adattartalma szerint 
beszedett bevételek szinte azonnal megjelenjenek az intézményi bankszámlán, ill. házi 
pénztárban.  
� Valamennyi házi pénztár (8 db) esetében az iroda egy dolgozója végzi a készpénz 
kifizetéseket és készpénzes bevételek beszedését, ahhoz kapcsolódó számlakiállítást, bérleti 
szerződéseknek megfelelő számlázást, gondoskodik a megfelelő házipénztári pénzállomány 
rendelkezésre állásáról. Az iroda feladata a bérlők értesítése fizetési felszólítás kibocsátása az 
esetleges hátralékról, a hátralék behajtását, a végrehajtási eljárás megindítását ezt követően a 
városüzemeltetési iroda látja el. 
� Egy ügyintéző végzi a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat valamennyi személyi 
/munkaügyi feladatát, a kapcsolódó adatszolgáltatásokat (szabadság, betegállomány, 
megszűnés, kinevezés) beleértve a személyükben és létszámukban sűrűn változó 
közfoglalkoztatottakra vonatkozó munkaügyi feladatokat, ezzel összefüggésben a Munkaügyi 
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Hivatal felé történő elszámolást. Gondoskodik a vagyonnyilatkozatok beszedéséről, elkészíti 
a helyben számfejtésre kerülő rendszeres és eseti kifizetéseket. 
� A kis és nagy értékű eszközök nyilvántartása minden évben folyamatos pénzügyi 
irodánkat érintő feladat, csakúgy, mint a leltározási és selejtezési folyamatok elejétől annak 
lezártáig való dokumentálása. 2014. év elején (2013. 12.31-i fordulónapra) az új számviteli 
rendre történő átállással összefüggésben kellett mindenre kiterjedő, részletes fizikai leltározást 
lefolytatni. Az effektív leltározás (fizikai egyeztetés) a vagyongazdálkodási iroda 
közreműködésével zajlik, csakúgy, mint a vagyonkataszter nyilvántartás adatainak minden 
évben szükséges egyeztetése, továbbá a víziközművek nyilvántartása rendszerének és a 
kapcsolódó adatszolgáltatásoknak teljesítése. 
� Az állami támogatások évközi igényléséhez (lemondások és pótlólagos igénylések) 
kapcsolódó feladatok (különösen gyermekétkeztetés feladatellátásában) nyilvántartási 
rendszerének kialakítása és annak ellenőrzése nagy figyelmet kíván, csakúgy mint a 
gyermekétkeztetésben kiállításra kerülő (havi átlagosan 800 számla) számlák pénzügyi 
teljesítésének könyvelése.  
� Elengedhetetlen a pénzügyi iroda jelenléte valamennyi EU-s és hazai forrásból 
történő pályázat elszámolásánál, nagy figyelmet kíván az ezzel kapcsolatos elkülönített 
nyilvántartás vezetés rendszerének kialakítása és az adatszolgáltatási igények kielégítése. 
� 2014. évben a tornaterem építéssel összefüggő fejlesztési hitel felvételének 
ügyintézése jelentős többletmunkát okozott (testületi előterjesztések, Kormányengedélyezés, 
banki egyeztetések) hasonlóan a 2014. évi adósságkonszolidáció kapcsán teljesítendő 
azonnali jelentésekhez. 
 

Városüzemeltetési iroda beszámolója 
 
Városüzemeltetési Iroda 2014. évi létszáma és feladatai 
− Aljegyző - Városüzemeltetési Irodavezető  
− műszaki referens  
− építési és vagyongazdálkodási referens 
− vagyongazdálkodási referens 
− környezetvédelmi referens 
− jogi referens  
− közterület-felügyelő  
− 2014. október 13-tól városüzemeltetési ügykezelő (képviselő-testület döntése alapján) 
− 2014. december 1-től második közterület-felügyelő (képviselő-testület döntése 
alapján)  
 
Az irodához tartozó feladatok: 
Előterjesztések készítése, valamennyi környező terület fejlesztésével kapcsolatban (pl. 
szomszédos települések, stb.), rendeletalkotások (havi kb. 10 előterjesztés). 2014. május 1-től 
a települési önkormányzati főépítészi feladatok adminisztrációjának elvégzése. 
 
Műszaki, beruházási terület: 
 
Az Önkormányzati társulás legnagyobb beruházása a vízminőség javító pályázat végrehajtása, 
mely során megújult az Eperjesi úti lakótelep ivóvízvezeték hálózata, számos tűzcsap és 
szakaszoló elzáró szerelvény került beépítésre a településen, valamint ismét termelésbe állnak 
az un. Fésűsfonó kutak. 
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Az Iroda tevékenységét az önkormányzat Gazdasági Programja és beruházási elképzelései 
alapvetően meghatározzák. Ennek megfelelően 2014-ben közreműködésünkkel megtörtént a 
Kölcsey Ferenc utca szélesítése és felújítása, megépült a Borostyán utca hiányzó szakasza. 
Járdaépítések: Hunyadi és Deák, Kápolna, Széchenyi, Aulich, Árpád vezér utcában Eperjesi 
úton, és a Raktár körúton, valamint az Adamcsek ulicskában.  
 
A szennyvízcsatorna terveit készíttettük el a Szabadság útra, a Telep és Bartók Béla utca 
elejére, Homokdűlőbe, Aradi, Iglói, Mária utcákra. Gesztenyés Óvodában részleges 
nyílászáró cserét végeztettünk. Elkészült a BMX kerékpáros pálya, valamint a Szt. Imre 
szobor mögötti park, hozzá kapcsolódó parkolóval és gyalogjárdával. A településen 
valamennyi buszváró szilárd burkolatot kapott, és épült egy buszváró is. A Móra Ferenc 
utcában az út melletti korlát cseréje és padkaszélesítés is készült. A Kórházi gyalogos aluljáró 
HÉV alatti átvezetésénél padozatemelés történt. Felújításra került a Világháborús emlékmű, 
és az Ifjúságtéren felavatásra került a kettős kereszt. A Simándyligetben megépült egy új 
játszótér. Megépültek az Önkormányzat intézményein a napelemes rendszerek (Iskola, 
Egészségház, Gesztenyés Óvoda, Polgármesteri Hivatal). Elkészült a tornaterem építés miatti 
közműkiváltás az iskola területén, és a tornaterem kiviteli tervdokumentációja. A Gesztenyés 
Óvoda telken belüli parkolója megépítésre került. Kicserélésre került az Alapszolgáltatási 
Központ épületén a tetőhéjazat egy része. 2014-ben bevezetésre került a forgalmi rend 
változásának első üteme, virágládák kerültek elhelyezésre. Hunyadi úton közvilágítás létesült. 
A csapadékvizek elvezetésére elszikkasztására földmedrű árkok és kutak lettek kiásva a 
település több pontján. 
 
Pályázatok előkészítése: uszoda részleges felújítása TAO pályázat, közvilágítás korszerűsítés 
pályázat, Városi Óvoda konyhafelújítása, Térfigyelő-kamerák bővítési pályázat, VEKOP 
projektötletek generálása, majd a Pest Megyei Önkormányzat által kiválasztott 5 projekt 
végigtárgyalása, adatszolgáltatása.  
 
Közreműködés a pályázattal megvalósult fejlesztések utóéletében, Közreműködő Szervezet 
(KSZ) által lefolytatott ellenőrzéseken, garanciális munkák elvégzésében. 
 
Vagyonhasznosítási, városüzemeltetési terület: 
 
Továbbra is elsődleges feladat az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítása, 
telekalakítási, telekmegosztási folyamatok lefolytatása. A hasznosítás során az ingatlanok 
bérbeadása a fő profil, míg elidegenítésre 2 esetben került sor (volt Fűtőmű épületének 
eladása, a Széchenyi utca 2. szám alatti műhely értékesítése). 2014. év végén a 
vagyongazdálkodási referensek előkészítették a 2015.-ös év ellenőrzési stratégiáját, mind a 
bérlemények, mind az intézmények kapcsán, mely alapján a bérleti szerződések és bérlők 
teljes körű ellenőrzését hajtják végre a következő évben. 
 
 A Simándy Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műfüves pályájának a folyamatos 
ellenőrzését és az előírt karbantartási munkálatok elvégeztetését várja el az MLSZ, amit 
elláttunk. 
 
2014-es év során a választásokkal kapcsolatos technikai előkészületek és a maga a választás 
műszaki lebonyolítása is a Városüzemeltetési Iroda feladatai közé tartozott (logisztika, 
szállítás, stb.).  
A Sóderbányai ingatlanokkal kapcsolatosan 6 telek lakóival sikerült megállapodást kötni, 
melyből 4 sikeresen le is zárult, 2 még folyamatban van.  
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A Forfa volt iskolaépületben található tornaterem és egyéb termek, illetve a Simándy József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében található tornaterem bérbeadása 
folyamatosan zajlik, emiatt mindennapi kapcsolatban vagyunk a bérlőinkkel, az esetlegesen 
felmerülő problémákat pedig igyekszünk orvosolni.  
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásának folyamatos ellenőrzése 
megtörtént, az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvek alapján jeleztük a KIVÜ Kft. felé az 
elvégzendő karbantartási feladatokat.  
 
Környezetvédelmi, természetvédelmi, hatósági terület: 
 

Az elmúlt évben 2 helyszínen (Raktár körút és Kölcsey Ferenc utca) járda építésére és két 
utcaszakasz (Borostyán utca és Hunyadi utca egy része) szilárd burkolattal való ellátására 
folytattuk le az engedélyezési eljárást. A kiadott engedélyek alapján, a Raktár körúton el is 
készült a járda, valamint a Borostyán utca is szilárd burkolatot kapott.  

A nyár folyamán több eljárás indult gazos, gyomnövénnyel borított ingatlanokra vonatkozóan, 
ahol gyommentesítésre vonatkozó kötelezéseket adtunk ki.  

Jelentős ügyiratforgalom adódott a közútkezelői hozzájárulás iránt benyújtott kérelmekből, 
amelyek elsősorban az adott ingatlanok közművesítéséhez (elektromos, gáz bekötő vezeték 
létesítése) kapcsolódtak.  

Jelentős számú kérelem érkezett a korlátozott forgalmú (ún. súlykorlátos) utcákra való 
behajtás engedélyezésére vonatkozóan is. A lefolytatott eljárások számszerűen az alábbiak 
szerint alakultak: 

Közigazgatási hatósági eljárások 

Eljárás típusa Indított/indult eljárások száma 

Gyomnövény-mentesítés 53 db 

Panaszbejelentés 25 db 

Zajkibocsátási határérték megállapítása 11 db 

Közterületi fakivágás engedélyezése 5 db 

 

Egyéb, nem hatósági eljárás 

Eljárás típusa Indított/indult eljárások száma 

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem 93 db 

Közterület-használati hozzájárulás iránti 
kérelem 

28 db 

Behajtási hozzájárulás iránti kérelem 59 db 

 

Az elmúlt év végén újabb öt évre a SZÍVÓ Kft. került kiválasztásra a közművel el nem 
vezetett (szippantott) lakossági szennyvíz összegyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás 
ellátására. 2014 évben összesen 477 m3 szippantott szennyvíz került elszállításra Kistarcsa 
területéről. 
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A Szomorú Szív Kft.-vel együttműködve végezzük az állati eredetű melléktermék – így 
különösen az elhullott állat tetemének – közterületről, valamint egyéb ingatlanokról 
(amennyiben az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen 
tartózkodik) történő elszállítását.  

Önkormányzati társaságok és jogi terület: 

Ebben az évben is folyamatosan elvégzendő feladatot jelentett az Önkormányzati tulajdonú 
társaságokkal (KIVÜ Kft., DPMV Zrt., Szilasvíz Kft.) kapcsolatos ügyintézés.  
 
A KIVÜ Kft. esetében a rezsicsökkentés következtében fellépő bevételkiesés jelentett 
többletmunkát. A DPMV Zrt. esetében a gördülő fejlesztési terv jóváhagyása, a mindennapi 
üzemeltetés körében felmerülő jogértelmezési, elszámolási problémák, és a házi 
szennyvízátemelők régóta megoldatlan problémakörének kezelése jelentett feladatot.  
 
A 2014. évben is folytatódott a sóderbányai ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezésével 
kapcsolatos, valamint a Szilas-Menti-Ivóvízminőség-Javító projekt lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok megoldása.  
 
A fentiek mellett, több a 2014. évben sikeresen elnyert pályázatban és a kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásokban való közreműködés is a teljesítendő jogi feladatok közé tartozott. 
 
Közterületi feladatok: 
 
A Felügyelet településen lévő illegális közterület bontásokat,  engedély nélküli közterület 
foglalásokat deríti fel, ebbe beletartozik a közterületen elhelyezett konténer, sitt, sóder, homok 
és egyéb építési anyagok, valamint szemét és egyéb hulladékok tekintetében.  Napi feladat új 
közlekedési táblarendszer betartatása, a behajtási engedélyek ellenőrzése, valamint a 
szabálytalanul parkoló autósok rendszabályozása, rongálások elkerülése érdekében közterület 
ellenőrzése, az illegális árusok, házalók idény szerint (zöldség, faárusok, vas és 
hulladékgyűjtők, stb.) ellenőrzése, úthibák összeírása, virágládák kihelyezésében 
közreműködés, rendezvények biztosítása. A Felügyelet szorosan együtt működik a 
Rendőrséggel, valamint a Polgárőrséggel és a KIVÜ Kft.-vel.  

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Véleményem szerint a Hivatal személyi, tárgyi feltételei (az ismertetett problémán kívül) 
megfelelnek mind a XXI. századi elvárásoknak és mind természetesen a jogszabályi 
előírásoknak. Álláspontom szerint a Polgármesteri Hivatal a 2014. évben is eleget tett a vele 
szemben támasztott mind lakossági, mind önkormányzati elvárásoknak és megfelelő partner 
volt mind az önkormányzati elképzelések megvalósításában mind az ügyek intézésében. Erre 
a konstruktív kapcsolatra hivatkozva kérem, a Polgármesteri Hivatal  2014. évi munkáját 
tartalmazó beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbiak szerint elfogadni: 
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Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 
 
 

(a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

 

 

 

Kistarcsa, 2015. május 13. 
 
 
 
 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

       

 


