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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére 

 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, 

 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
Rendelet), illetve a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2014. számú Jegyzői Utasításnak rendszeres időközönkénti felülvizsgálata indokolttá vált.  
 

I. A Rendelet tekintetében az alábbi változtatási javaslatokat terjesztjük elő: 
 
Javasoljuk, hogy a Rendeletnek a bizottsági hatásköröket tartalmazó 3. számú melléklete, 
valamint a Rendeletnek a polgármesteri hatásköröket tartalmazó 4. számú melléklete a jelen 
előterjesztés szerint módosuljon.  
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 

A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 

 

 



aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 A módosításoknak nincs közvetlen gazdasági és társadalmi hatása. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincs. 

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 

b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A módosítás. elmaradása esetén a szabályozás nem teljes körű és nem felel meg a 
tényleges gyakorlatnak.  

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 
 
 

II.  A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban az 
alábbi változtatást javasoljuk: 

 
Javasoljuk, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetének 3. pontja egészüljön ki a 
„3.1.2 A Polgármesteri Hivatal feladatainak és létszámmegosztásának meghatározása” című 
alponttal. 
 
A fentiek alapján kérem a t. Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezet, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Kistarcsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
53/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján.  
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
87/2014. (IV. 23.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 
továbbiakban: „Szabályzat”) az alábbiak szerint módosítja:  
 
A Szabályzat II/3.1. pontja az alábbi 3.1.2. alponttal egészül ki: 
 
„3.1.2 A Polgármesteri Hivatal feladatainak és létszámmegosztásának meghatározása: 
 

Igazgatási feladatok 
 
1 fő irodavezető 
3 fő ügyintéző 
2 fő anyakönyvvezető 



1 fő ügykezelő 
Adócsoport: 
1 fő csoportvezető 
4 fő ügyintéző 
 

- Részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein, segíti a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, kapcsolatot tart a nemzetiségi 
önkormányzat elnökével. 

- A Szociálpolitikai Kerekasztal munkájának előkészítése és a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatra előkészítése. 

- Az önkormányzati köznevelési igazgatási feladatok teljes körű ellátása. 
- A hagyaték leltározása. 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a 

hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása és jegyzői 
gyámhatósági feladatok. 

- Települési támogatás kérelmek döntésre előkészítése. 
- Egészségügyi igazgatási feladatok. 
- A közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztráció, szervezési, elszámolási és 

ellenőrzési feladatok ellátása. 
- Köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály az anyakönyvvezető 

hatáskörébe utal; 
- Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele, az arról 

szóló igazolások kiadása.  
- Működési engedély köteles tevékenységekben működési engedélyről szóló 

igazolás kiadása. 
- Telepengedélyezési, valamint vásár- és piac engedélyezéssel kapcsolatos feladat- 

és hatáskörök. 
- Állategészségügyi feladatokkal kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása. 
- Birtokvédelmi ügyek intézése. 
- Hirdetmények kifüggesztése. 
- Hatósági bizonyítványok kiadása. 
- Ügyfélfogadási időben az ügyfelek által személyesen behozott kérelmeket, 

beadványokat a megfelelő átvételi nyomtatványon átveszi, ellenőrzi a leadott 
kérelem teljes körű kitöltését és a mellékletek meglétét. Az ügyfelek részére a 
megfelelő nyomtatványokat átadja. 

- Kezeli a telefonközpontot. 
- A napi postát bevezeti a postakönyvbe. 
- Ebnyilvántartó program vezetése. 
- Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátása. 

 
 

Szervezési feladatok 
 
1 fő szervezési ügykezelő 
4 fő szervezési ügyintéző 
 

- Részt vesz az önkormányzat és a polgármesteri hivatal kommunikációjának 
kialakításában; 

- Kapcsolatot tart sajtó képviselőkkel, szerkesztőkkel; 



- Gondoskodik a közérdekű adatok közzétételéről; 
- Előkészíti a közmeghallgatásokat; 
- ASP rendszer működtetése vonatkozásában rendelkezésre áll, illetve felelős az 

iratkezelési szakrendszerhez való csatlakozás során elvégzendő feladatok 
ellátásáért; 

- Elvégzi a Polgármesteri Hivatal iratainak számítógépes érkeztetését, iktatását; 
gondoskodik az ügyiratok irattárazásáról, rendszerbe rakásáról, határidő 
nyilvántartásáról; 

- Ellátja a titkársági feladatokat; 
- Elvégzi a beérkező küldemények bontását; 
- Elvégzi az önkormányzat által adományozható elismerő címek adományozásával, 

a belső ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, analitikus 
nyilvántartást vezet; 

- Szervezi a testvérvárosi kapcsolattartást; 
- Közreműködik a helyi önkormányzati rendeletek és szabályzatok előkészítésében, 

módosításában, szerkesztésében; 
- Ellátja a Főváros Agglomerációs Önkormányzati Társulással kapcsolatos 

feladatokat; 
- Elvégzi a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat; 
- Ellátja a Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítésével, lebonyolításával 

kapcsolatos feladatokat, biztosítja a technikai feltételeit; 
- Ellátja a Képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségével kapcsolatos teendőket; 
- Ellátja az ASP rendszer fenntartásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat; 
- Ellátja a kommunikációs feladatokat, úgy, mint: 

• Kommunikációs Terv elkészítése, éves felülvizsgálata, 
• Kapcsolattartás a tömegkommunikációs szervekkel, 
• Lakossági tájékoztatók és cikkek elkészítése, 
• Honlap tartalmának frissítése. 

- Közreműködik az önkormányzat közművelődési feladatainak elvégzésében; 
- Elvégzi a civil szervezetek támogatásával/pályázatokkal kapcsolatos feladatokat; 
- Elvégzi a Települési Értéktárral kapcsolatos adminisztrációs teendőket, részt vesz 

a Települési Értéktár Bizottsági ülésein, jegyzőkönyvet készít. 
 

Pénzügyi feladatok 
 
1 fő irodavezető 
6 fő ügyintéző 
 

- Felelős a Polgármesteri Hivatal, ill. az általa kötött megállapodás vagy jogszabály 
alapján, a gazdálkodással kapcsolatosan ellátandó feladatokért, mind az 
Önkormányzat az általa fenntartott költségvetési szervek és a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok vonatkozásában, 

- felelős különösen a költségvetés tervezése, az előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) 
végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon 
használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, 
számviteli rend betartásáért. 

- elvégzi a pénzügyi ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat. 
- elszámol az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó állami támogatásokkal, 
- előkészíti az éves költségvetést, időszaki és éves költségvetési beszámolókat; 



- az eredeti és módosított előirányzatok könyvelése, előirányzat módosítások 
nyilvántartása, javaslattétel a teljesítésekre tekintettel a szükséges előirányzat 
módosításra; 

- az önkormányzati betétállomány, hitelfelvétel, és hiteltörlesztés számlarendben 
meghatározott nyilvántartási, és egyeztetési feladatainak ellátása, 

- Felelős a Számvitelről szóló törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatások 
ellátásáért; 

- Az önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzati intézmények 
pénzforgalmának könyvelése. 

- Pénztári és banki tételek könyvelése, 
- Munkabér felhasználás könyvelésének ellenőrzése, a Magyar Államkincstár 

finanszírozási értesítője alapján,  
- időszaki költségvetési jelentés, mérlegjelentés elkészítése, határidőre történő 

továbbítása a Magyar Államkincstár felé, 
- Pályázati elszámolásokkal kapcsolatos könyvelési feladatok elvégzése, a szükséges 

dokumentumok elkészítése az elszámoláshoz. 
- Tárgyi eszközökkel kapcsolatos tételek könyvelése, üzembe helyezett eszközök 

értékcsökkenésének negyedévenkénti elszámolása, az időszaki és éves zárási 
munkálatok elvégzése: főkönyvi számlák egyeztetése az analitikus 
nyilvántartásokkal,  

- a tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatosan a számlarendben 
meghatározott feladatok elvégzése, 

- számlák és egyéb kifizetések határidőben történő rögzítése az integrált 
gazdálkodási szakrendszerben, az érvényesítési feladatok ellátása; 

- kifizetésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartásba 
vétele/kontírozása, kötelezettségvállalási keretek szükséges módosítása, nyomon 
követése, 

- teljes körűen gondoskodik az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, és önállóan 
működő költségvetési szervek, nemzetiségi önkormányzatok házi pénztárjának 
vezetéséről, valamennyi készpénzben történő ki- és befizetés teljesítéséről, 

- Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat munkaügyi feladatainak ellátása; 
 
 

Városüzemeltetési Irodai feladatok 
 
1 fő irodavezető 
3 fő közterület felügyelő 
1 fő műszaki referens 
1 fő településüzemeltetési ügykezelő 
1 fő jogtanácsos 
1 fő jogi- és vagyongazdálkodási referens 
1 fő környezetvédelmi referens 
1 fő városüzemeltetési referens 
1 fő pályázati referens 
 
 

- Közterület használati megállapodások kiadása; 
- Rendszeresen ellenőrzi a közterület használatának jogszerűségét. Nem jogszerű 

használat esetében eljárást kezdeményez, intézkedést tesz; helyszíni bírságolási 
tevékenységet végez; 



- Kistarcsa Város külterületén védelmezi, rendszeres jelleggel ellenőrzi az 
önkormányzat tulajdonában lévő termőföldeket, mezőgazdasági építményeket, 
földmérési jeleket, útkarbantartási munkálatok végrehajtását. 

- Lebonyolítja az önkormányzati beruházásokat az előkészítéstől a műszaki 
átadásig; összeállítja a műszaki tartalmat, költségbecslést; 

- Műszaki szempontból véleményezi, közreműködik az Önkormányzat által 
létesített, gazdasági társaságok beszámolóinak, közbeszerzési dokumentáció 
ellenőrzésében, elfogadásában; 

- Építésügyi Szolgáltatási Ponttal kapcsolatos feladatok ellátása, ÉTDR rendszer 
működtetése. 

- Önkormányzati közbeszerzési értékhatár alatti beruházások esetében 
ajánlattételi felhívásokat készít; 

- Beruházást, felújítást megelőző felméréseket készít; 
- Kezeli, aktualizálja a vagyonkatasztert, adatot szolgáltat; 
- Szerződésekből eredő vitás ügyek rendezi, a Polgármesteri Hivatal, az 

Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szerveinek képviseletét látja el; 
- Jogi szempontból véleményezi, közreműködik az Önkormányzat által létesített, 

gazdasági társaságok beszámolóinak ellenőrzésében, elfogadásában; 
- Közreműködik az önkormányzati rendeletek elkészítésében, a költségvetési 

rendeleten kívül véleményezi valamennyi előterjesztett rendeletet; 
- Jogi állásfoglalásokat, iránymutatásokat készít elő, és készít az Önkormányzat, a 

Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési szervei jogviszonyaival 
kapcsolatban felmerülő jogi kérdésekben, peres és nem peres ügyekben. 

- Intézményekhez nem sorolt, önkormányzati ingatlanvagyon tekintetében a 
bérbeadói/tulajdonosi feladatokat ellátja, pályáztatás lebonyolítását végzi, 
szerződéseket előkészíti; 

- Temető üzemeltetés igazgatási és közszolgáltatásból származó feladatok ellátását 
végzi; 

- Köztisztasági feladatokkal kapcsolatosan intézkedik; 
- Környezetvédelmi-, vízügyi igazgatási feladatokat lát el; 
- Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el; 
- Növényvédelmi igazgatási feladatokat, fakivágási ügyeket lát el; 
- Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hatóságokkal közvetlen kapcsolatot tart; 
- Kezeli a központi címnyilvántartást. 
- Intézi a belterületbe vonással kapcsolatos eljárásokat; 
- Ellátja az intézmények működtetési, fenntartói feladatait; 
- Ellátja a településüzemeltetési, játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos 

feladatokat; 
- Közreműködik a településképi bejelentési- és véleményezési eljárásokban; 
- Kiadja/beszerzi a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági 

hozzájárulásokat; 
- Ellátja a helyi buszközlekedés (tömegközlekedés) igazgatási és közszolgáltatásból 

származó feladatokat. 
- Rendszeresen figyelemmel kíséri a hivatalos pályázati felületeket, határidőket az 

Önkormányzatot érintő felhívások tekintetében; 
- Közreműködik a pályázatírásban; 
- Elkészíti a pályázati projekthez kapcsolódó pályázati elszámolásokat, kifizetési 

kérelmeket; 
- Elvégzi a megvalósult pályázatok monitoringozását; 
- Elkészíti és határidőben beküldi a fenntartási jelentéseket; 



- Kezeli az elektronikus kitöltő rendszereket; 
- Ellátja a Kistarcsa Város Önkormányzata által alapított intézmények, valamint 

tulajdonában lévő egyéb épületek biztosításával, kárrendezéssel kapcsolatos 
feladatokat.” 

 
A Szabályzat 1. és 3. számú melléklete hatályát veszti. 
A Szabályzat kiegészül az előterjesztés második számú melléklete szerinti, 4. számú 
függelékkel, melynek címe: Munkaköri leírások. 
A Szabályzat kiegészül az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, 5. számú 
függelékkel, melynek címe: A Polgármesteri Hivatal helyettesítési rendje. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. április 13. 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 


