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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 legutóbb a 
Képviselő-testület a 30/2013. (II. 20.) számú határozatával módosított. 
 
A Polgármesteri Hivatal belső működési rendjét Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza, melyet a Képviselő-testület a 87/2014. (IV. 23.) sz. határozattal fogadott el és a 
105/2017. (IV. 26.) sz. határozattal módosított. Ebben került szabályozásra többek között a 
Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje, és belső tagozódása. 
 
A Hivatal 2016. évre vonatkozó tevékenységét, irodákra bontva az alábbiak szerint mutatjuk 
be: 
 

Szervezési Iroda 
 
A Szervezési iroda három kisebb egységből áll: Titkárság, Iktató, Szervezés, létszáma 1 
felsőfokú vezetőből, 1 fő felsőfokú és 3 középfokú ügyintézőből, ill. 1 középfokú 
ügykezelőből tevődik össze. 
 

 



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 támogatás; lakossági bejelentések fogadása; szerződéstár kezelése; 
polgármester programjainak szervezése; reprezentációval kapcsolatos feladatok; 
katasztrófavédelmi feladatok, testvér-települési utazások, kapcsolatok szervezése, 
hagyományos titkársági feladatok (faxok, e-mailek fogadása), tárgyalások leszervezése. 
 
Az iroda szervezési feladatai 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 tárgyi eszközök beszerzése. 
Ugyancsak a Szervezési Iroda feladatai közé tartoznak a kommunikációs feladatok; a honlap 
kezelés; közművelődési és sport ügyek; civil szervezetek pályáztatása; Értéktár Bizottsággal 
és az ASP központhoz csatlakozással kapcsolatos feladatok. 
 
Az iktatási feladatok során 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 ügyirattal kerülnek elintézésre.  
 
2016-os évben több rendezvény szervezésében is közreműködött az Iroda az elnyert 
pályázatok kapcsán.  
A HAT-10-16 Határtalanul! Kárpátalja Akcióprogram (Emberi Erőforrás Minisztérium) az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével nyert az Önkormányzat támogatást, 
amelynek köszönhetően elindult a fancsikai testvér-települési program, illetve a Szent Katalin 
Óvoda is 200 000 Forint támogatásban részesülhetett. 
Az IDEA-C „Európa a polgárokért” program keretében 2016. február 12-14. között Drezda 
városában konferencián képviselhettük az Önkormányzatot. 
A szicíliai „Inter-cultural Dimension for European Active Citizenship” pályázat keretében 
2016. február 12-14. között szintén megrendezésre került egy konferencia, melyen Kistarcsa 
is képviseltette magát az Iroda közreműködésével. 
A „Remembering the Past – Buliding the Future (ReBuild)” pályázat keretében 4 nemzetközi 
eseményt rendeztek a konzorciális partnerek, amelyek a következők voltak: 

1. 2016. március 19-24. Thesszaloniki (Görögosrszág) 
2. 2016. május 6-9.Olesnica és Wroclaw (Lengyelország) 
3. 2016. november 10-13. Drezda (Németország) 
4. 2017. február 24-27. Kistarcsa (Magyarország). 

Ezen projekt keretösszegének Kistarcsa városára eső része 4000 euró volt. 
 
Az irodánál gondot okozott, hogy időszakosan szakemberhiánnyal küzdött. 2016-ban 
december 15-én szűnt meg a nemzetközi pályázatokkal, civil szervezetekkel foglalkozó 
ügyintéző jogviszonya, akit csak március 1-vel tudtunk pótolni. Így a téli időszakban a többi 
kollégának kellett helyt állnia a feladatok megoldásában. 
 



Összességében elmondható, hogy a jelenlegi létszámmal és munkamegosztással a Szervezési 
Iroda jól szervezett, hatékony munkát képes nyújtani. 
 

Igazgatási Iroda 
 
Az Igazgatási Iroda elsődlegesen a feladatkörébe tartozó hatósági ügyeket látja el. Az iroda 
létszáma – 2013-tól változatlanul – 12 fő: 

- irodavezető, 
- 3 fő anyakönyvvezető (egy kolléganő kapcsolt munkakörben a közfoglalkoztatás 

szervezésével és köztemetésekkel is foglalkozik), 
- 2 fő hatósági ügyintéző, 
- recepciós, 
- Adócsoport (adóügyi csoportvezető és 4 fő adóügyi ügyintéző). 

 
Anyakönyvi feladatok: 
 
Az anyakönyvvezetők látják el a kistarcsai születés, házasságkötés és a haláleset 
anyakönyvezését, valamint az ezzel járó adminisztrációs feladatokat. Közreműködnek az 
állampolgársági eskünél, névadóknál, házassági évfordulók alkalmával. 2014. július 1-jétől a 
papíralapú anyakönyvezés megszűnt. Ettől kezdve elektronikusan, az Elektronikus 
Anyakönyvi Rendszerben (a továbbiakban: Eak.) kerül rögzítésre minden anyakönyvi 
esemény. Az anyakönyvi kivonatok kiadása, névmódosítási kérelmek és apai elismerő 
nyilatkozatok felvétele mellett az Eak.-ban kérelemre rögzítésre kerülnek a korábbi, 2014. 
előtti anyakönyvi események, így az ügyfél bárhol kérheti az anyakönyvi kivonat kiállítását. 
A településen működő Pest Megyei Flór Ferenc Kórház miatt kiemelten magas az anyakönyvi 
események száma és az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok. Ennek következtében több 
anyakönyvvezetőt kell alkalmazni, mint más hasonló lakosságszámú településen, és ez egyéb 
többletkiadásokat is jelent (pl. tűzbiztos iratszekrények, anyakönyvi nyomtatványok 
beszerzése), ugyanakkor ezen feladat ellátásához külön támogatást nem kap az önkormányzat. 
 
Anyakönyvi események száma 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
Születés anyakönyvezése 1436 1298 1497 1511 1496 
Házasságkötés anyakönyvezése 45 36 35 52 50 
Haláleset anyakönyvezése 1179 1094 1107 1186 1108 
 
Hatósági és egyéb igazgatási feladatok: 
 
Az Irodán 2016. évben 2490 db ügyirat – adóhatósági iratok nélkül – került iktatásra. 
 

2016. Hatósági ügyben hozott határozatok száma 
Szociális igazgatás 335  
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 125  
Ipar és kereskedelmi igazgatás 162 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására 112 esetben került sor. Kötelező 
óvodai nevelésben való részvétellel kapcsolatban 8 felmentésről történt határozathozatal. 
Kiskorúak vagyoni leltározásának ügyében, valamint bíróság és társhatóságok megkeresésére 
havonta 3-4 leltárfelvételre, illetve környezettanulmányra érkezett megkeresés. 



Gyermekvédelmi és szociális ügyekben heti szinten 8-10 környezettanulmányra került sor, 
két ügyintéző részvételével.  
 
Szociális igazgatási feladatok: 
 
Települési támogatás formája 

(egyszeri támogatások) 
Összeg Esetszám Támogatás egyszeri 

átlagos összege 
Rendkívüli élethelyzetben 2.250.500,- Ft 92 24.400,- Ft 
18 éven aluli gyermek 
neveléséhez 

1.256.000,- Ft 48 26.100,- Ft 

Temetési költségek viseléséhez 560.000,- Ft 14 40.000,- Ft 
Életkezdéshez 1.260.000,- Ft 28 45.000,- Ft 
Összesen 5.326.500,- Ft 182 29.200,- Ft 
 

Települési támogatás formája 
(rendszeres ellátások) 

Összeg Éves esetszám Támogatás havi 
átlagos összege 

Gyógyszerkiadások viseléséhez 2.236.375,- Ft 305 7.300,- Ft 
Lakhatáshoz kapcsolódó 
költségekhez 

2.969.190,- Ft 719 4.100,- Ft 

Összesen 5.205.565,- Ft 1024 5.000,- Ft 
 
Kereskedelmi ügyben 147, ipari  ügyben 15 esetben történt döntéshozatal. Kereskedelmi 
ügyekben – az éves ellenőrzési ütemezési tervnek megfelelően – 32 ellenőrzésre, ipari 
ügyekben 16 ellenőrzésre, valamint a vendéglátóipari egységek esetében 10 üzlet éjszakai 
ellenőrzésére került sor. 
Birtokvédelmi ügyekben 7, állattartási-, állategészségügyi ügyben 12 határozat 
meghozatalára került sor. Hagyaték leltározására 193 esetben került sor. Köztemetés 
elrendelésének ügyében 32 határozat meghozatalára került sor. 
Havonta 15-20 hatósági hirdetmény kifüggesztésére kerül sor társhatóságok, bírósági 
végrehajtó, bíróság, egyéb szervek megkeresésére. A jogszabály 2013. évtől megszigorította a 
termőföldek adásvételével és haszonbérbeadásával járó szerződések hirdetmény formájában 
történő közzétételét. A kifüggesztésnek szakaszai vannak, amelyek sok esetben jogvesztő 
határidővel járnak, pl. adásvétel esetén 60 napra, míg haszonbérbeadás esetén 15 napra kell 
kifüggeszteni a szerződést, s ezt követően a szükséges szervek részére azt ellenőrzés céljából 
továbbítani kell. 
Tüdőszűrés szervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok: helyszín és időpont 
egyeztetése, meghirdetése, berendezés, résztvevők koordinálása, kartonok és egyéb kellékek 
előkészítése. 
Egészségügyi igazgatási feladatok: helyettesítés rendjével kapcsolatos többszöri felhívás és 
ezzel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályának (a továbbiakban: ÁNTSZ) megkeresése. Az egészségházban a kiszállásos 
vérvételi hely működtetéséhez az ÁNTSZ-nél engedélyeztetési eljárás lefolytatása, a Synlab 
Kft.-vel szerződéskötés előkészítése. 
Helyi Esélyegyenlőségi Program: A 2013. évben elfogadott Kistarcsa Város Önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának éves felülvizsgálata, amelyben az önkormányzat által 
kijelölt célok áttekintésére kerül sor, a célokat megvalósító intézményeket beszámoltatása és 
az intézkedési terv kiegészítésére került sor a HEP Fórum egyetértésével. 
Köznevelési feladatok: A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda fenntartói feladatainak ellátásával 
kapcsolatos előterjesztések készítése, szakmai felügyelet, konzultáció. 



Intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátása: A Városi Művelődési, Sportközpont és 
Könyvtár intézményvezetői pályázatának lebonyolítása. Az intézmények dokumentumainak – 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének és Pedagógiai Programjának – 
felülvizsgálata. 
A 2016. évi országos népszavazás előkészítésében és lebonyolításában az iroda dolgozóira 
jelentős feladat hárult (választói névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzékének vezetése, 
átjelentkezések, külképviseleten szavazók, szavazatszámláló bizottság tagjainak értesítése, 
nyomtatványok elkészítése, szavazókörök előkészítése). A népszavazást megelőzően a 
jogszabályból eredő határidős feladatok végrehajtására több esetben hétvégén, illetve 
munkaidőn túl került sor. 
A közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé benyújtandó kérelem előkészítése, valamint a 
bevonandó személyek felkeresése, koordinálása, munkaszerződés előkészítéséhez 
közvetítőlap küldése, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra irányítás. 2016-ban 23 fő 
közfoglalkoztatásba bevonására került sor. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos adatszolgáltatások havi, féléves, és éves 
jelentésének megküldése.   
Az iroda valamennyi munkatársa a KSH részére, az általuk megadott időközönként 
adatszolgáltatást teljesít.  
A nemzetiségi önkormányzatok – roma és szlovák – munkájának szakmai segítése, üléseken 
való részvétel, jegyzőkönyvek készítése, és azok határidőben történő felterjesztése. 2016. 
évben 9 roma nemzetiségi ülésre, 7 szlovák nemzetiségi ülésre került sor. 
Az irodához tartozó ügyekben 46 előterjesztés készült a képviselő-testületi ülésre az elmúlt 
évben. 
 
Recepciós feladatok: 
 
A recepción kerülnek átvételre a Hivatalba érkező kérelmek, beadványok. Ügyfélfogadási 
napokon átlagosan 40-50 ügyfél fordul meg az irodán, az ügyfelek túlnyomó része az 
anyakönyvi irodában és az adócsoportnál intézi ügyeit.  
A recepciós munkatárs látja el az ügyfélirányítást, telefonközpont kezelést, kérelmek, 
beadványok átvételét, nyomtatványok kiadását. A napi postát bevezeti a postakönyvbe, vezeti 
az ebnyilvántartást. Az adócsoportnál keletkező iratok (pl. egyenlegközlők, gépjárműadó 
határozatok) borítékolását végzi. Az épület nyitásáról gondoskodik, valamint ellátja a hivatal 
őrzését. 
 
Az iroda dolgozóinak kell megoldania a bizottsági, testületi ülések és egyéb – munkaidőn túli 
– rendezvények alkalmával a portaszolgálatot, a recepciós kolléga helyettesítését, a postázási 
feladatokat, valamint egyéb adminisztrációs feladatok elvégzését, amely feladatokra 
közfoglalkoztatott kerül alkalmazásra. A közfoglalkoztatás célja, hogy a munkaképes korú 
személyeknek a munkaerőpiacra történő visszatérését elősegítse. Ennek következtében és az 
alacsony közfoglalkoztatási bér hatására az elmúlt évben három közfoglalkoztatottunk is 
visszatért a munkaerőpiacra. Nagyon körülményes megfelelő szakképzettségű regisztrált 
munkanélküli személyt találni a munkakörre, az újabb munkavállalók betanítása is 
hosszadalmas folyamat. Mindezek kiküszöbölésére hosszú távon a délutáni recepciós 
feladatok ellátására önálló státusz létrehozása lenne a leghatékonyabb megoldás. 
 
Miután az iroda tág feladatkört lát el, és a hatósági ügyek túlnyomó többsége is itt 
bonyolódik, ezért magas az ügyfélforgalma. Az ügyfelek személyes fogadása és azok 
telefonon történő felvilágosítása, tájékoztatása is kiemelt és nélkülözhetetlen az adott területen 



dolgozók számára. Az iroda célja a hatósági és közigazgatási ügyintézésben a szolgáló jelleg 
erősítése és az ügyfélbarát igazgatás érvényesülése, a gyors és precíz ügyfél kiszolgálással. 
 

Pénzügyi Iroda 
 
Általános feladatok: 
 
A 2016 évben 6 ügyintézővel + vezetővel működő pénzügyi iroda biztosítja a jogszabályban 
(az államháztartás végrehajtásáról szóló Korm. rendelet) előírt gazdasági szervezeti feladatok 
közül az alábbiakat: 

� a költségvetés tervezése,  
� az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a 

továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtása,  
� a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása, különös tekintettel a 

pénzügyi, számviteli rend betartására. 
� a költségvetési szervek és szervezetek használatában lévő vagyon nyilvántartásával 

összefüggő egyes feladatok- a vonatkozó megállapodásban rögzített részletes 
feltételekkel. 

 
A Pénzügyi Iroda (továbbiakban „Pénzügy”) munkavállalói közül 3 fő rendelkezik 
mérlegképes könyvelői képesítéssel, 1 fő vezető és 1 fő ügyintéző felsőfokú gazdasági 
(pénzügyi-számviteli) végzettséggel.  
A Pénzügy 2016-ban 7 önálló intézmény, illetve szervezet (Kistarcsa Város Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatal, Kistarcsai Gesztenyés Óvoda, Városi Művelődési, Sportközpont és 
Könyvtár, Alapszolgáltatási Központ, Szlovák és Roma helyi nemzetiségi önkormányzatok) 
vonatkozásában biztosította a jogszabályban előírt gazdálkodási feladatokat.  
Valamennyi szervezet nevében havonta határidőben benyújtásra került a Magyar 
Államkincstár felé a naprakész pénzforgalmi jelentés (utóbbi 2 éve előírás, korábban csak 
féléves, és éves beszámolót kellett készíteni). A különböző jogszabályok mind a beszámoló 
készítése, mind a könyvvezetési kötelezettség és analitikus nyilvántartások tekintetében egyre 
részletesebb adattartalmat és szigorúbb határidőket írnak elő. A Magyar Államkincstár 2016. 
évtől megköveteli a havi naprakész adatfeldolgozást mindenben igazoló főkönyvi kivonat 
csatolását is a havi jelentés részeként, mindig hangsúlyozva hogy semmilyen időbeli 
„csúszást” a gazdasági események feldolgozásában nem enged meg, ill. akár pénzbeli 
szankciókkal is sújtana.  
Az önkormányzati gazdálkodási feladatokra a 2016. évben is a megnövekedett 
adminisztrációs kötelezettség és a sokszor nehezen átlátható és szerteágazó jogi szabályozás 
jellemző (adójog, számviteli szabályozás, munkajogi előírások).  
 
Kiemelt feladatok  részletesen 2016-ban: 
 
A Pénzügy 2016. évi egyik kiemelt jelentőségű feladata volt a Szilas- menti Ivóvízminőség- 
javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) megszüntetése és az irodára ezzel 
kapcsolatban háruló évközi beszámoló készítési feladatok, a Társulás vagyonának 
felosztásával összefüggő nyilvántartások rendezése.  
 
2 fő folyamatos napi jelenléte mellett zajlott 2016. november és december hónapjaiban  a 
2017. január elsejétől az állam vagyonkezelésébe került Simándy József Általános Iskola 
használatában lévő vagyontárgyak teljes körű felleltározása, jelentős év végi 
többletfeladatot okozva ezáltal. 



 
A jogszabályoknak mindenben megfelelni igyekvő központi szoftver működésének a napjaink 
államháztartási pénzügyi-, számviteli szakemberei, tehát a Pénzügy dolgozói is 
maradéktalanul kiszolgáltatottak, a 2016. év során végrehajtott fejlesztések a mindennapi 
munkát sok esetben nehezítették. 
Kistarcsa Város Önkormányzata elsők között (első 55 önkormányzatként) csatlakozott az EU-
s pályázat keretében megvalósult az ún. ASP gazdálkodási (könyvviteli, beszámolási) 
rendszer használói közé, mely integrált iratkezelési-, adó-, és ingatlankataszteri szoftver 
kapcsolatokkal került bevezetésre. Mint az első „éles” felhasználók, a mi jelzéseink és 
többségében saját rossz tapasztalataink is, kellettek ahhoz, hogy a fejlesztési folyamatok mára 
már egy nagyjából kész és megbízható integrált rendszerhasználatot biztosítanak az azóta több 
ezer felhasználónak. A 2016.évi legnehezebb feladat előbbivel összefüggésben - a 2015. 
féléves átállásnak (és a csatlakozáskori részben sikertelen migrálásnak) köszönhetően- a 2015. 
évi beszámoló elkészítése volt. Sajnálatos tény, hogy a 2015. éves gazdálkodási adataink 
maradéktalanul csak 2 szoftverből (korábbi Eco-Stat és ASP ) állnak rendelkezésre a 
kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal együtt.  
 
Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete a változó igényeknek megfelelően több 
módosítást kívánt a 2016.év során, mely módosításokat minden esetben a Pénzügy készítette 
el. A gazdálkodás folyamatában az év során minden esetben biztosítottuk, hogy rendelkezésre 
álljanak a szükséges források, a beruházások ütemezett rendben haladhassanak. 2016. évben 
is megtörtént a szükséges belső szabályzatok aktualizálása, a kötelezettségvállalásokhoz 
kapcsolódó folyamatos pénzügyi ellenjegyzés zökkenőmentesen zajlott.  
 
A további jelentősebb gazdálkodási részfeladatok 2016-ban:  
� A szervezeti egység 2016-ben 3 témában volt belső ellenőrzési vizsgálatnak ’alanya’, az 

ellenőrzés(ek) jelentős  hiányosságot nem tárt(ak) fel. 
� A negyedévente mérlegre vonatkozó adatszolgáltatáson kívül az iroda biztosította az 

egyes központi államigazgatási szervek – különösen NAV, KSH, Oktatási Hivatal- felé 
történő adatszolgáltatások teljesítését, a rendszeres és szervezetenként eltérő 
időszakonként esedékes Áfa és rehabilitációs hozzájárulási bevallási kötelezettséget.  

� Az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó analitikák vezetése, különösen a 
gyermekétkeztetést 2016. augusztus végéig ellátó Kistarcsai Gesztenyés Óvoda esetében 
és az uszodai (strand-fürdő) szolgáltatás esetében jelentettek/jelentenek nagy precizitást 
igénylő, szigorú napi feladatokat. 2016. szeptemberi változás a gyermekétkeztetési 
feladatoknak vásárolt élelmezés útján történő megvalósítása. A megváltozott 
feladatellátás érdekében a szükséges pályázati feltételrendszer és a szolgáltatási szerződés 
előkészítése, kapcsolódó évközi tárgyi eszköz és készletleltározás és fölösleges 
élelmiszer készletek értékesítése is többletfeladatként jelentkezett, csakúgy , mint az új 
beszállítóval történő adatszolgáltatási rendszer kialakítása is. 

� Valamennyi szervezet házi pénztára (7 db) esetében a Pénzügy 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 volt 2016.évben is a 
hátralékos bérlők fizetési felszólítása kibocsátása. 

� A Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat valamennyi személyi /munkaügyi feladatát a 
pénzügyi iroda látta el, a kapcsolódó adatszolgáltatások (szabadság, betegállomány, 
megszűnés, kinevezés, stb.) teljesítésével, beleértve a személyükben és létszámukban 
sűrűn változó közfoglalkoztatottakra vonatkozó 2016. évi munkaügyi feladatokat. 
Utóbbival összefüggésben biztosította a Munkaügyi Hivatal felé történő elszámolást. 



Gondoskodik a vagyonnyilatkozatok beszedéséről, elkészíti a helyben számfejtésre 
kerülő rendszeres és eseti kifizetéseket. 

� A kis és nagy értékű eszközök nyilvántartása folyamatos a Pénzügyet érintő feladat, 
csakúgy, mint a leltározási és selejtezési folyamatok elejétől annak lezártáig való 
dokumentálása. A városüzemeltetési iroda közreműködésével zajlik a vagyonkataszter 
nyilvántartás adatainak és a pénzügyi iroda által vezetett számviteli nyilvántartás érték 
adatainak évenkénti egyeztetése. 

� Az állami támogatások évközi igényléséhez (lemondások és pótlólagos igénylések) 
kapcsolódó nyilvántartási feladatok (különösen a gyermekétkeztetésben naponta 
résztvevők vonatkozásában) rendszerének kialakítása és annak ellenőrzése nagy 
figyelmet kíván, csakúgy, mint a gyermekétkeztetéssel összefüggésben óvodás és iskolás 
gyermekek részére kiállításra kerülő (havi átlagosan 700 db ) számlák pénzügyi 
teljesítésének könyvelése.  

� Elengedhetetlen volt 2016. évben is a pénzügyi iroda jelenléte valamennyi EU-s és hazai 
forrásból történő pályázat elszámolásánál. 

 

Városüzemeltetési Iroda 
 
2016. évben megoldódtak a humán erőforrás problémák, új kollégák érkeztek, októberben 
vezetőcsere történt. Ennek eredményeként a pályázatokkal, közbeszerzéssel, beruházásokkal 
kapcsolatos feladatok egy kézben összpontosulnak. A nagyobb részfeladatokkal együttjáró 
tevékenységek kiosztása, megoldása, felügyelete hatékonyabban működik. Jelenleg 6 
ügyintéző, 1 ügykezelő, 3 közterület-felügyelő dolgozik az új vezető irányítása alatt. 
 
Az év elején rendkívül nagy terhet jelentett az Iroda számára, hogy a vagyonkataszter 
migrálása nem teljesült olyan színvonalon, ahogy arra az ASP-hez való csatlakozás előtt 
számítottunk. Két referensnek hetekig tartó rendszeres plusz munkával sikerült a kataszter és 
a pénzügyi iroda nyilvántartása közötti egyezőséget megteremteni. 
 
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése tekintetében az elmúlt évben a 
Móra utcai kivett beruházási terület, 3 zártkerti ingatlan, 2 garázs elidegenítése tekinthető a 
legnagyobb volumenűnek.  A kihasználatlan önkormányzati tulajdonú ingatlanok könnyebb 
értékesíthetősége érdekében számos telekalakítás zajlott le. Az elmúlt év folyamán 17 db 
értékbecslést rendeltünk meg, a hosszú vállalási határidők miatt még egy értékbecslőt 
kezdtünk foglalkoztatni. 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérlői struktúrája néhány apróbb 
változtatástól eltekintve változatlan. A bérbeadás rendszeres, állandó feladatot jelent. 
 
Az Oázis üzletházban lévő 2 db önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség már hosszú ideje 
kihasználatlan volt, a nagyobb üzlethelyiség a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási 
Hivatal Kistarcsai Kirendeltsége ingyenes használatába került, a kisebb üzlethelyiség pedig 
bérbeadás útján került hasznosításra. A Járási Hivatal költözésénél szempont volt, hogy a 
helyiségcserére csak a 2016 októberi népszavazást követően kerüljön sor. A költözés kapcsán 
számos egyeztetés zajlott le a járással, szolgáltatókkal, a Hivatal irodáival, a VMSK-val. 
Bürokratikus akadályok miatt a megállapodás aláírása csúszott a Járásnál, ezért a költözés 
csak 2017. első napjaiban zajlott le. 
 
A 2016. évben az általánosan elvégzendő feladatokon felül a Kistarcsai KÖFE Kft. 
megalapítása jelentkezett pluszként és többletfeladatot jelentett a KIVÜ Kft. valamint a 



Kistarcsai KÖFE Kft. közötti üzletág átruházás lebonyolítása is. Az üzletág átruházás során a 
városüzemeltetési feladatok átadásra kerültek a Kistarcsai KÖFE Kft. részére.  
 
Ebben az évben lezártuk  a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatban a DPMV Zrt. által az 
Önkormányzat részére fizetendő bérleti díj  mértékével és megfizetésének módjával 
kapcsolatos egyeztetést is, és megkötöttük az ezen kérdéseket rendező megállapodást. A 
2016. évben sikerült elindítani továbbá a korábban a víziközmű-szolgáltatást végző Szilasvíz 
Kft. végelszámolását is.  
 
A 2016. évi feladatok közé tartozott a Szilas-Menti-Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati 
Társulás megszüntetése is, tekintettel arra, hogy az ivóvízminőség-javító projekt lezárult, 
így a Társulás léte okafogyottá vált. A projekttel kapcsolatos fenntartási feladatokat 
konzorciumi megállapodás alapján a Társulást alapító önkormányzatok látják el, a jótállási és 
szavatossági jogokkal a gesztor Kistarcsa Város Önkormányzata jogosult rendelkezni. A 
jótállási jogokat a kivitelező cég részéről nyújtott bankgarancia is biztosítja.  
 
A 2016. évben is tovább folytatódott a Sóderbányai ingatlanok jogi helyzetének rendezése.  
Tavalyi évben megoldandó feladat volt a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola valamint a Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének  illetékes Tankerületi 
Központ számára történő átadása, valamint a kapcsolódó vagyonátadási és vagyonkezelési 
szerződések megkötése is.  
 
A 2016. évi költségvetésben tervezett beruházások szinte teljes mértékben megvalósultak. Év 
közben összetett, összehangolt, együttműködő csapatmunkát kívánt az Aulich Lajos utca 
felújítása, az Emlékhely és Könyvtár forrás bevonása, terveztetése, Ifjúság tér fejlesztésének 
terveztetése. A beruházások során fontos előkészületi munkálatok folynak, melyek mértéke 
sokszor nem arányosan viszonyul az eredményhez. Műszaki területen problémát okoz az 
ügyintéző leterheltsége. Rengeteget tartózkodik házon kívül, építési helyszíneken, miközben 
ügyfeleket is kell fogadnia és az irodai papír munkát is el kell végeznie, miközben a 
partnerekkel telefonon tart folyamatos kapcsolatot. Ennek megoldásaként több 
adminisztrációs feladat átcsoportosításra került ügykezelő felé. 
 
Egész évben kiemelten kezeltük a Városi Sportközpont építésével kapcsolatos feladatokat. 
 
A megnövekedett tanulói létszám miatt új tanterem kialakítása vált szükségessé a Simándy 
Általános Iskolában, melyet egy konténer terem telepítésével biztosítottunk. Az új tanterem 
teljes berendezését beszereztük és átadtuk használatra. Az eljárás során ismételten 
szembesültünk azzal, hogy a hatóságokkal nehézkes a kapcsolattartás, együttműködés. A 
konténer terem engedélyeztetési eljárása 2017. évre áthúzódott. 
 
Többszöri jelzésünk ellenére, idén halmozottan jelentkeztek azok a problémák, hogy a DPMV 
Zrt  által elvégzett munkálatokat követően, nem megfelelően került helyreállításra a 
munkaterület, illetve munkavégzés során nem kerítették el megfelelően a területet.  Nehézkes 
a céggel való kapcsolattartás. 
 
Eredményként könyvelhetjük el, hogy építéshatósági ügyekben szeptembertől nem 
szükséges a Kormányhivatal hozzájárulása. Az elfogultsági bejelentések kapcsán történő 
hatósági kijelölésre nincs szükség, felgyorsult az ügyintézés, elfogultság esetén automatikusan 
átteszik az ügyet a gödöllői hatósághoz., korábban ebből több probléma adódott, hátráltatta az 
ügymenetet. 



 
A Berkenye és Nyílt árok utcákban lévő ingatlanok határvonalának szabályozási vonalra 
helyezése kapcsán folytatódtak a telekhatár rendezések és a közcélú felajánlások, melyek 
jelenleg is folyamatban vannak. A területen több zártkerti ingatlant kivettek művelés alól és 
kezdeményezték belterületbe vonásukat. A 2016. évben Kistarcsa Város Jegyzője 26 esetben 
adta szakhatósági hozzájárulását a település ingatlanjainak telekalakítási eljárásához. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanjainak tekintetében 5 
telekalakítási eljárás indult. 
 
Az év utolsó negyedévében a Városüzemeltetési Iroda és a KÖFE Kft. közötti jobb 
kommunikáció, eredményesebb együttműködés és a hatékonyabb munkavégzés érdekében 
bevezetésre került egy elektronikus felület, ahol táblázatos formában könnyen nyomon 
követhetőek az elvégzendő feladatok, és azok határidőben történő megoldása.  
 
Az Iskola és az Óvoda szokásos nyári felújítási munkálatai mellett a Polgármesteri Hivatal 
teljes belső festése is megtörtént, melyet számos szervezési feladat előzött meg. A 
munkavégzést a nyári igazgatási szünet idejére időzítettük, hogy a Hivatal dolgozóinak 
munkáját ne akadályozza. Az adó csoport egyik irodájába a festés ideje alatt egy nyílászáró is 
beépítésre került a megfelelő fényviszonyok elérése miatt. A festést a KÖFE Kft. végezte 
saját embereivel, viszont az elvégzendő munka mennyisége miatt nem állt rendelkezésükre a 
megfelelő számú munkaerő, így a Hivatal megbízási szerződéssel alkalmazott plusz 
munkaerőt.  
 
A Járási Hivatal költözését 2017. év első munkanapjára terveztük, ezért rengeteg szervezési 
feladatot kellett megoldanunk az év utolsó hónapjában. Mivel a Járási Hivatal költözése a 
Polgármesteri Hivatal és a VMSK munkavállalóit is érintette, ütemezni kellett az irodák 
közötti költözést, hogy a munkában ne jelentkezzen fennakadás. Az Oázis üzletházban lévő 
helyiséget kifestettük, a szükséges karbantartási és beszerzési feladatokat elvégeztük.  
 
Október elején változás történt a város főépítészének személyében, mely egyik folyamatban 
lévő ügyet sem hátráltatta. Az új főépítész irányításával elkezdődött a településrendezési 
eszközök módosítása, melyben fő szerepet kap a HÉSZ szöveges, és a szabályozási terv 
grafikus hibáinak javítása és településrendezési szerződések megkötésével megoldásra kerül a 
Rigómező utca jogtalan területhasználatának rendezése, ami már régóta fennálló megoldandó 
feladat volt az iroda számára. A feladattal a készítendő előterjesztések száma is nőtt. 
 
A Hivatalt, az Önkormányzatot és az Intézményeket érintő beszerzésekkel négy ügyintéző 
foglalkozik napi szinten, ami ügyirat forgalomban nem mérhető, viszont jelentős időt foglal 
a munkaidőből. 
 
Az építési szabályok és eljárások folyamatos változása miatt jelentősen megnőtt az 
ügyfélforgalom, a személyesen és telefonon érdeklődők száma. 
 
Folytatódtak az út és járdaépítések, de egyre nagyobb igény jelentkezett kátyúzásra, 
melynek rövidebb határidőn belüli kivitelezése megoldást kívánt. A kátyúk felmérése egész 
évben rendszeres, folyamatosan végzendő feladatként jelentkezik, ebben a közterület-
felügyelők is részt vesznek.  Kivitelezést követően a garanciális hibák jelentkezése miatt a 
megoldott javításokat is ellenőrizni kell. 
 



Az évek óta megszokott mennyiségű földút-karbantartás  már nem elégséges, mivel a 
megszaporodott építkezések miatt nagyobb mértékű az utak igénybevétele. A lakossági 
bejelentések száma is növekedett, melyeket rendszeresen kezelünk. A földutak karbantartása 
murvázással történik, mely csak átmeneti megoldás. Elmondható, hogy rendszeres jelleggel 
ugyanazok a bejelentők tesznek panaszt, a régóta ismert, problémás területekről. 
 
2016-os évtől a DPMV Zrt-től az ingatlanokra történő vízbekötés során közútkezelői 
hozzájárulás és tulajdonosi hozzájárulás kérelme érkezik, ezeket helyszíni bejárást követően 
adjuk ki. A hozzájárulásban foglalt munkavégzési határidő lejártát követően újabb helyszíni 
ellenőrzést végzünk, hogy megállapítsuk, az eredeti állapotnak megfelelően végezték-e el a 
munkálatokat. 
 
Az elmúlt évben a májustól októberig terjedő időszakban már jóval kevesebb eljárás indult 
gazos, gyomnövénnyel borított ingatlanokkal kapcsolatban, melynek oka, hogy jelentős 
számú építkezés indult és fejeződött be. 

2016-ban két alkalommal végeztettünk patkányirtást  a Bartók Béla utca és Telep utca által 
határolt, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon. Az irtást mind a szakember, mind pedig az 
ott lakók hatékonynak és nagyon sikeresnek minősítették. Ettől függetlenül az irtást a 
következő években is rendszeresen meg kell ismételni, hiszen az ingatlanok használata 
(lomok felhalmozása) kedvez a rágcsálók elszaporodásának. 

Az elmúlt évben több önkormányzati rendelet módosítására is sor került, pl. a behajtás 
rendjét szabályozó rendeletet 4 alkalommal tárgyalta a képviselő-testület. A módosítások oka 
minden alkalommal a rendelet alkalmazhatóságának megkönnyítése, az előírások 
egyértelműsítése volt. 

Tavalyi évben megkezdtük az előkészületeket a Legionella-fertőzés kockázatbecslésének 
elkészítésére (jogszabályi kötelezettség alapján), amely jelentős feladatot jelentett mind az 
intézmények vezetőire, mind az ügyintézőre. 

A feladatok ellátásában gondot okoz, hogy a költségvetés tervezése során környezetvédelmi 
referens által javasolt összegek mindig jelentős csökkentéssel kerülnek tervezésre. 
 
A Felügyelet egyik nagy feladata a településen lévő engedély nélküli közterületi bontások, 
engedély nélküli közterület foglalások megszüntetése (konténer, sitt, sóder, homok és egyéb 
építési anyagok, valamint szemét és egyéb hulladék).  
 
Napi feladat a közlekedési szabályok betartatása (figyelmeztetéssel, bírságolással), 
behajtási engedélyek kiadása, ellenőrzése. Közterületen folytatott engedély nélküli árusítás, 
házalás ellenőrzése, úthibák, megrongált/kopott KRESZ táblák összeírása, valamint a 
lakosoktól származó bejelentések kivizsgálása/megoldása.   
 
A Közterület-felügyelet létszáma az év végén 1 fővel növekedett.  
 
A felügyelet kapott 2 db chip olvasót, amivel a közterületen lévő kóbor kutyák  tulajdonosát 
lehet megállapítani, amit az évben több alkalommal is sikeresen használt. Városunkban nagy 
probléma a kiszökött/kóborló kutyák jelenléte a közterületeken, nagyban megkönnyítené a 
munkát egy olyan gépkocsi, ami alkalmas lenne a befogott ebek  ideiglenes megőrzési 
helyükre szállítására.  
 
Bővült a felügyelet egy rendszámfelismerő készülékkel is, amivel ki tudják szűrni a 
közterületen engedély nélkül tárolt járműveket, amit a felügyelet el is szállíttat.  



 
A Felügyelet szorosan együttműködött a Polgárőrséggel a KIVÜ és KÖFE Kft.-vel, valamint 
a Rendőrséggel.  A közterület-felügyelők, gépjárműhiány miatt továbbra sem tudják 
hatékonyan ellátni a mezőőri feladatokat. A jelenleg használt gépkocsik nem alkalmasak a 
külterületi utakra. 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Véleményem szerint a Polgármesteri Hivatal 2016. 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.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkáját 
tartalmazó beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbiak szerint elfogadni: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 
 
 

(a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
 
 
 

Kistarcsa, 2017. május 11. 
 
 
 
 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 jegyző 
 
 


