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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 feladat- 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 
233/2017. (XI. 29.) sz. határozattal módosított. Ebben került szabályozásra többek között a 
Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje, és belső tagozódása. 
 
A Hivatal 2018. évre vonatkozó tevékenységét, irodákra bontva az alábbiak szerint mutatjuk 
be: 
 
Szervezési Iroda 
 
A Szervezési Iroda három kisebb „egységből” áll: titkárság, iktató, szervezés. Létszáma az 
aljegyzőből 2 fő felsőfokú és 1 középfokú ügyintézőből, illetve 2 középfokú ügykezelőből 
tevődik össze, de ide kapcsolódik a 2 fő rendszergazda tevékenységének irányítása, akik 
szolgáltatási szerződéssel állnak rendelkezésre. 
 

 



A Titkárság a polgármester, jegyző és alpolgármester titkársági feladatai mellett az alábbi 
feladatokat végzi: napi beérkező küldemények bontása, előkészítése a jegyző részére 
szignálásra, iratok továbbítása, belső ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztráció; elektronikus 
ügyintézés; települési portál szerkesztése, közérdekű adatok közzététele, honlap tartalmának 
frissítése, protokoll adatbázis nyilvántartása, aktualizálása, önkormányzat által 
adományozható címekkel és díjakkal kapcsolatos ügyek; polgármesteri keretből történő 
támogatási ügyekkel kapcsolatos adminisztráció és támogatási szerződések megkötése; 
lakossági bejelentések - panaszok fogadása; polgármester, jegyző és alpolgármester 
programjainak szervezése; reprezentációval kapcsolatos feladatok; testvér-települési utazások 
megszervezése, kapcsolatok szervezése, hagyományos titkársági feladatok (telefonok és e-
mailek fogadása), tárgyalások leszervezése, VMSK Kft.-vel kapcsolatos ügyek, 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek (beosztó és felmentő határozatok készítése, 
oktatások és gyakorlatok megszervezése, a veszély-elhárítási terv naprakészen tartása), 
bizonyos utasítások felülvizsgálata. 
 
A szervezési feladatok közé tartozik elsősorban a képviselő-testületi és bizottsági ülések 
anyagainak előkészítése; meghívók kiküldése, jegyzőkönyv vezetőként részvétel az 
üléseken, hanganyag alapján jegyzőkönyvvezetés (2018. évben 17 testületi jegyzőkönyv, 25 
bizottsági jegyzőkönyv készült); előterjesztések (elmúlt évben 248. előterjesztés került a 
Képviselő-testület és bizottságok elé)-, határozatok nyilvántartása ( 2018. évben 250 testületi 
határozat, 359  bizottsági határozat született); rendeletek, szabályzatok nyilvántartása, 
egységes szerkezetbe hozása; jegyzőkönyvek, rendeletek (30 rendelet került kihirdetésre), 
Kormányhivatalhoz továbbítása; képviselők vagyonnyilatkozataival kapcsolatos teendők, 
és nem utolsósorban az irodaszerek, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. 
Továbbá, a Szervezési Iroda, gondoskodik az önkormányzati rendeletek és képviselő-testületi 
ülések jegyzőkönyveinek a Nemzeti Jogszabálytár, valamint az Önkormányzat internetes 
honlapján való megjelenéséről. Feladatai közé tartózik még bizonyos utasítások-
intézkedések készítése, felülvizsgálata, valamint egyes önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata, módosítása, képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, 
képviselő-testületi és bizottsági anyagok és rendeletek lefűzése, beköttetése, OSAP 
önkormányzatra, hivatalra vonatkozó statisztikájának elkészítése. 
Ugyancsak a Szervezési Iroda feladatai közé tartoznak a kommunikációs feladatok; a 
honlap és az önkormányzat hivatalos Facebook oldalának kezelése (a felmerülő kérdések, 
észrevételek megválaszolása); közművelődési és sport ügyek; civil szervezetek 
pályáztatása, ezek adminisztrációjának lebonyolítása, szerződéskötés, elszámolás 
ellenőrzése; Értéktár Bizottsággal kapcsolattartás és a Bizottság munkájában való részvétel. 
ASP1 üzemeltetése és ASP2 támogatása, digitális ügyintézés perifériának folyamatos 
karbantartása, üzemben tartása. 
 
2018-as évben több rendezvény is megszervezésre került a megvalósult, folyamatban lévő 
pályázatok kapcsán: 
A NO2WAR „Európa a polgárokért” program keretében, a 2017. évhez hasonlóan több 
konferencia került megrendezésre. 2018. február 12-15. között zajlott Drezdában a projekt 3. 
nemzetközi konferenciája,, illetve 2018. május 8-10. között Olesnicában a 4. nemzetközi 
konferencia, és végül 2018. október 22-24. között a záró konferencia, amelyeken a 
konzorciális partnerek delegáltjai mellett Kistarcsát képviselve részt vett a Szervezési Iroda 
ügyintézője.  
 
 



Továbbá, a Szervezési Iroda ügyintézői Kistarcsa Város Önkormányzatának más nyertes 
pályázataihoz kötődően szintén részt vettek szervezőként projekt nyitó és záró 
rendezvényeken, többek között például a Tipegő Bölcsőde és a megújult Ifjúság tér 
alapkőletételén, illetve a Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményének kiépítésének nyitó rendezvényén. 
2018-ban a város, első alkalommal, részt vett a Siófokon megrendezett Nemzeti Regattán, 
amelynek szervezésében a Szervezési Iroda ügyintézői vállaltak fontos szerepet. Ugyancsak 
fontos szerepük van az iroda dolgozóinak a kistarcsai városi rendezvények megszervezésében 
és lebonyolításában. 
 
Az iktatási feladatok során elsősorban az aznapi iktatásra helyezzük a hangsúlyt. Fontos, 
hogy a napi postai, e-mailen illetve hivatali kapun érkezett iratok még a beérkezés napján az 
ügyintézőhöz kerüljenek. A hivatalból induló, kimenő iratok (határozatok, felszólítások) 
iktatása szintén napi feladat. A 2018-as évben 14668 főszám és 30536 alszám került 
iktatásra. 
További feladatok: 

• A kimenő iktatott adóügyi iratokhoz visszaérkező tértivevények egyes részének az adó 
szakrendszerben történő rögzítése, valamint a megadott irathoz való csatolása. 

• A hivatali kapun érkező iratok folyamatos figyelemmel követése, letöltése valamint 
nyomtatott formában szignálásra történő átadása. 

• Havonta kétszer a határidőbe helyezett iratok átvétele, őrzése majd lejárat utáni 
visszaadása az ügyintézőknek. 

• A már elintézett, lezárt ügyiratok irattárazásra való átvétele, irattárazása, irattárban 
való elhelyezése és rendszerezése valamint őrzése.  

• Az irattárba helyezett iratok kiemelése betekintésre ügyintézői vagy külső kérésekre. 
• Az ASP ügyféltörzs folyamatos karbantartása, tisztítása. Az elektronikus 

ügyintézéshez szükséges adatok rögzítése. 
• OSAP 1229 számú statisztikai adatlapjának évente kétszer történő kitöltése, és online 

felületre történő feltöltése. 
• Központi irattár telítettségének figyelemmel követése, a lezárt iratok átmeneti 

irattárból a központi irattárba történő mozgatása. Selejtezések megtervezése valamint 
szervezése. 

• ASP-ben adminisztratív feladatok ellátása, helyettesítések felvitele, karbantartása. 
• ASP iktató rendszerrel kapcsolatos hibák jelzése, azok javításának nyomon követése. 
• Minden egyéb ügyintézői kérés teljesítése. 
• Mellékes feladat a titkárság és hivatal által helyben szervezett események, ünnepségek 

előkészületeinek segítése.  
 
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.  
 
Az irodánál megszűnt a fluktuáció, beváltak az újonnan érkező kollégák, mind a vezetői 
titkárnői pozícióban, mind pedig az iktatóban. Így összességében elmondható, hogy a 
Szervezési Iroda jól szervezett, hatékony munkát képes nyújtani, a helyettesítések 
megoldottak. 
 
 
 



Igazgatási Iroda 
 
Az Igazgatási Iroda elsődlegesen a feladatkörébe tartozó hatósági ügyeket látja el. Az iroda 
létszáma 12 fő: 

- irodavezető, 
- 3 fő anyakönyvvezető, 
- 2 fő hatósági ügyintéző, 
- 1 fő recepciós, 
- Adócsoport (adóügyi csoportvezető és 4 fő adóügyi ügyintéző). 

  
Anyakönyvi feladatok: 
Az anyakönyvvezetők látják el a 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 egyéb 
többlet kiadásokat is jelent (pl. tűzbiztos iratszekrények, anyakönyvi nyomtatványok 
beszerzése), ugyanakkor ezen feladat ellátásához külön támogatást nem kap az önkormányzat. 
 
Anyakönyvi események száma 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 
Születés anyakönyvezése 1497 1511 1496 1623 1474 
Házasságkötés anyakönyvezése 35 52 50 49 42 
Haláleset anyakönyvezése 1107 1186 1108 1133 1180 
 
2018-ban 29 köztemetés elrendelésére került sor. 
 
Hatósági és egyéb igazgatási feladatok: 
 
Az Irodán 2018. évben 1496 db főszámos (7105 alszám) ügyirat – adóhatósági iratok nélkül – 
került iktatásra. 
 
Kereskedelmi ügyben 78, ipari ügyben 6 esetben történt döntéshozatal. 2018. évben átfogó 
kereskedelmi és ipari ellenőrzésre nem került sor, de a hatóság tudomására jutott vagy észlelt 
esetek vonatkozásában azonnali intézkedésre került sor pl. a már nem működő kereskedelmi 
egységek esetében üzlet bezárás, illetve ipari tevékenység megszüntetése. 
Vendéglátóipari egységek esetében 8 üzlet ellenőrzésére került sor. Az éjszakai órákban 
történő ellenőrzés célja az egységek nyitvatartási idejének betartása, illetve esetleges 
túllépésének a feltárása.  
Egy esetben került sor az ezer főt meghaladó zenés táncos szabadtéri rendezvény 
engedélyezésére (Kistarcsai Napok). 
Birtokvédelmi ügyekben 8, állattartási, állategészségügyi ügyben 17 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. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos adatszolgáltatások havi, féléves, és éves 
jelentésének megküldése.   
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására 81esetben került sor, mely minden 
esetben környezettanulmány felvételével együtt jár.  
Gyámhatósági megkeresésre vagyoni leltározás ügyében 29 alkalommal, valamint bíróság és 
társhatóságok megkeresésére 16 esetben leltárfelvételre, illetve környezettanulmányra 
érkezett megkeresés. 
Gyermekvédelmi és szociális ügyekben heti szinten 8-10 környezettanulmányra került sor, 
két ügyintéző részvételével.  
Hagyaték leltározására 195 esetben került sor.  
Egészségügyi igazgatási feladatok: Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 
beszámolójának bekérése, előterjesztés a Képviselő-testület felé. A helyettesítések 
nyilvántartása és megjelentetése a honlapon. 2018. évben 4 panasz érkezett az orvosi 
ellátással kapcsolatban. Az ügyeleti ellátás átadása és átvétele, egyeztetés a régi és az új 
szolgáltatóval.  
Tüdőszűrés szervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok: helyszín és időpont 
egyeztetése, meghirdetése, berendezés, résztvevők koordinálása, kartonok és egyéb kellékek 
előkészítése. 
Helyi Esélyegyenlőségi Program: A 2013. évben elfogadott Kistarcsa Város Önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata, és lezárása. Az önkormányzat által 
kijelölt célok áttekintésére került sor, a célokat megvalósító intézményeket beszámoltatása és 
az intézkedési terv kiegészítésére kerül sor a HEP Fórum egyetértésével.   
Elkészült és elfogadásra került az elkövetkező öt évre szóló Program, melyben az 
önkormányzat által kijelölt célok új célok illetve folyamatos feladatok kerültek 
meghatározásra.  Átalakult a HEP fórum, hogy egy hatékonyabb képviselettel tudja 
megvalósítani az elkövetkező célokat.  
Köznevelési feladatok: A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda fenntartói feladatainak ellátásával 
kapcsolatos előterjesztések készítése, szakmai felügyelet, konzultáció. 
Kötelező óvodai nevelésben való részvétellel kapcsolatban 1 kérelem érkezett, mely 
elutasításra került. 
Módosításra került a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda Pedagógiai Programja. 
Intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátása: Elkészült és bejegyzésre került a Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde alapító okirata, és lebonyolításra került az intézményvezetői pályázat is. 
Az Alapszolgáltatási Központ ellenőrzése kapcsán az intézmények dokumentumainak – 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének és Pedagógiai Programjának – 
felülvizsgálata. 
2018. évben is kiírásra és lebonyolításra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 
Az iroda valamennyi munkatársa a KSH részére, az általuk megadott időközönként 
adatszolgáltatást teljesít.  
 
 
 
 
 



Szociális igazgatási feladatok:  
                    (e Ft-ban) 

Települési támogatás formája (egyszeri 
támogatások) 2018. 

Összeg Esetszám 

Rendkívüli élethelyzetben 2.920 84 
18 éven aluli gyermek neveléséhez 1.137 30 
Temetési költségek viseléséhez 1.400 28 
Életkezdéshez 1.800 36 
Krízishelyzet elhárításához 240  3 
Összesen 7.497 181 

 
(e Ft-ban) 

Települési támogatás formája (rendszeres 
ellátások) 2018. 

Összeg Éves esetszám 

Gyógyszerkiadások viseléséhez 2.373 321 
Lakhatáshoz kapcsolódó költségekhez 1.628 437 
Összesen 4.001 758 
 
A nemzetiségi önkormányzatok – roma és szlovák – munkájának szakmai segítése, üléseken 
való részvétel, előterjesztések, jegyzőkönyvek készítése, és azok határidőben történő 
felterjesztése. 2018. évben 7 roma nemzetiségi ülésre, 10 szlovák nemzetiségi ülésre került 
sor. 
Az irodához tartozó ügyekben 46 előterjesztés készült a képviselő-testületi ülésre az elmúlt 
évben. 
2018-ban bevezetésre került az elektronikus ügyintézés. A jogszabálynak való megfelelés 
kellő felkészülést igényelt az ügyintézők részéről.  
 
Recepciós feladatok: A recepción kerülnek átvételre a Hivatalba érkező kérelmek, 
beadványok. Ügyfélfogadási napokon átlagosan 50-60, de előfordul, hogy 80-100 ügyfél 
fordul meg az irodán, az ügyfelek túlnyomó része az anyakönyvi irodában és az adócsoportnál 
intézi ügyeit.  
A recepciós munkatársak látják el az ügyfélirányítást, telefonközpont kezelést, kérelmek, 
beadványok átvételét, nyomtatványok kiadását. A napi postát bevezetik az elektronikus 
postakönyvbe és naponta viszik a helyi postahivatalba, vezetik az ebnyilvántartást. Az 
adócsoportnál keletkező iratok (pl. egyenlegközlők, gépjárműadó határozatok) borítékolását 
végzik, egyéb adminisztrációs feladatokat látnak el. Egyebekben az anyakönyvi ügyek halotti 
alapiratok szétszedését végzik. Az anyakönyvi események iktatását végzik. Az épület 
nyitásáról gondoskodnak, valamint ellátják a hivatal őrzését. A munkaidőn túli esküvők és 
rendezvényeken részt vesznek és biztosítják az épület nyitását, zárását. 
A 2017. évben még az iroda dolgozóinak kellett 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 került alkalmazásra.  
 
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 2018. 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 pénzügyi iroda munkavállalói közül 3 fő rendelkezik mérlegképes könyvelői képesítéssel, 1 
fő vezető és 1 fő ügyintéző felsőfokú gazdasági (pénzügyi-számviteli) végzettséggel.  
A pénzügyi iroda 2018-ban 7 önálló intézmény, illetve szervezet (Kistarcsa Város 
Önkormányzat, Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, Kistarcsai Gesztenyés Óvoda, Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde, Alapszolgáltatási Központ, Szlovák és Roma helyi nemzetiségi 
önkormányzatok) vonatkozásában biztosította a jogszabályban előírt gazdálkodási 
feladatokat. Valamennyi szervezet nevében havonta határidőben benyújtásra kerültek a 
Magyar Államkincstár felé a naprakész pénzforgalmi jelentések. 2015.évtől kötelező a 
pénzügyi teljesítések tekintetében a havi beszámolás, minden tárgyhónapot követő 20-ig, 
tehát a pénzügyi teljesítési adatoknak és kötelezettségvállalásoknak naprakész nyilvántartásba 
vétele elengedhetetlen. 2015.évet megelőzően, adatszolgáltatás csak félévi, háromnegyedévi 
és év végi időpontokra vonatkozóan volt előírás. A 7 szervezet havi pénzügyi teljesítés 
adatainak határidős jelentésén túl az iroda negyedévente időközi mérlegjelentések leadására is 
kötelezett, az éves beszámoló pedig az évközi jelentésektől lényegesen részletesebb, mindenre 
kiterjedő adatgyűjtést igényel a finanszírozott feladataink vonatkozásában. A különböző 
jogszabályok mind a beszámoló készítése, mind a könyvvezetési kötelezettség és analitikus 
nyilvántartások tekintetében egyre részletesebb adattartalmat és szigorúbb határidőket írnak 
elő. Az önkormányzati gazdálkodási feladatokra a 2018. évben is a megnövekedett 
adminisztrációs terhek és a sokszor nehezen átlátható és szerteágazó jogi szabályozás 
jellemző (adójog, számviteli szabályozás, munkajogi előírások). 2018-ben is napi nehézséget 
jelentett a 2015. félévtől bevezetett integrált szoftver /un. ASP gazdálkodási (könyvviteli, 
beszámolási) rendszer/ alkalmazása, mely szoftver folyamatos fejlesztése az alkalmazás 
országos kiterjesztéséből adódóan szinte mindennapi alkalmazkodást kívánt a felhasználóktól.  
Utóbbi jelentősen megnövelte a gazdasági események feldolgozásának időigényét, mely a 
korábban alkalmazott szoftverhez viszonyítva még mindig sokszorosa a kívánatosnak. 
2018.év egyik örömteli ténye a pénzügyi irodán az, hogy az egység személyi állományában 
2018-ban –évek óta először-változás nem volt. 
 
Kiemelt feladatok 2018-ban: 
 
 A pénzügyi iroda 2018. évi egyik kiemelt jelentőségű feladata volt, hogy a tárgyi 
eszközök nyilvántartásának vonalkódos rendszerét bevezesse, előállítsa és elhelyezze a 
vonalkódokat az egyes eszközök egyedi azonosítása érdekében. A feladat bár egyszerűnek 
tűnik a szóban forgó eszközök mennyiségéből és azoknak a korábbi nyilvántartásokban 
rögzített hiányos, vagy azonosításra sokszor nem alkalmas adataiból (egy része papír alapú, 



egy része más szoftverekben fellelhető) adódóan nagyon nehéz feladat. A többletfeladat 
teljesült a Polgármesteri Hivatal használatában lévő eszközök tekintetében és a 2018.évben 
újonnan beszerzett eszközök esetében. A teljeskörű (valamennyi szervezetre kiterjedő) 
vonalkódos leltározhatóság és nyilvántartásba vétel kitűzött célhatárideje 2019.12.31.   
 2018-ban újonnan felvitt és aktivált eszközök száma 511 db (a már meglévő eszközön 
történt ráaktiválások nélkül). A nyilvántartások rendezése kapcsán régi (kizárólag papír 
alapon nyilvántartott) kis értékű eszközök (233 db) integrálása is megtörtént a gazdálkodási 
szakrendszerben. 
 Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete a változó igényeknek megfelelően 
több módosítást kívánt a 2018.év során is (6 alkalommal év során), mely módosításokat 
minden esetben az iroda készítette el. A gazdálkodás folyamatában az év során minden 
esetben biztosítottuk, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges források, a beruházások 
ütemezett rendben haladhassanak. 2018. évben is kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
folyamatos pénzügyi ellenjegyzés zökkenőmentesen zajlott, az egyes szervezetek likviditása 
biztosított volt. 
 A negyedévente mérlegre vonatkozó adatszolgáltatáson kívül az iroda biztosította az 
egyes központi államigazgatási szervek felé előírt adatszolgáltatások teljesítését, a rendszeres 
és szervezetenként eltérő időszakonként esedékes bevallási kötelezettségeket, mint:  
Az Önkormányzat, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde havi, a 
Polgármesteri Hivatal negyedéves, az Alapszolgáltatási Központ évi áfa bevallást igényelt. Az 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban számos kiegészítő adatot kellett megadni minden 
intézményre vonatkozóan, az egyes bevallások teljesítése érdekében. 
A rehabilitációs járulékok elszámolását negyedévente és éves elszámolásban nyújtotta be a 
pénzügyi iroda.  
A KSH negyedéves és éves beruházási statisztikáin felül új adatszolgáltatásként lépett fel a 
beruházások (anyag szerinti) összetételére vonatkozó jelentéstétel, melyeket szintén a 7 
szervezetre vonatkozóan kell elvégezni.  
A nemzetiségi önkormányzatok járulék bevallásait és pénzügyi teljesítését is havi szinten 
végezte a 2018.év első félévében pénzügyi iroda. A bérkompenzációk és ágazati pótlékok 
elszámolása, és az intézmények felé feladatszintű átadása is megtörtént havi szinten. 
Az Oktatási Hivatal felé teljesítendő részletes adatszolgáltatás az óvodai nevelés pénzügyi, 
vagyoni adataival összefüggésben múlt évben is teljesült. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás költségtervének elkészítését, és az évi 2*szeri 
elszámolást is a szervezeti egység végezte. 
A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde alapítása után az ASP rendszerbe integrálása, és számlanyitása 
is megtörtént. A helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatlapú és működési 
támogatásainak elszámolása is elvégzendő feladat volt az együttműködési megállapodások 
alapján, csakúgy, mint a 2018.évben lezajlott országgyűlési képviselő választás pénzügyi 
felelősi és elszámolási többletfeladatai. 
 Az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó analitikák vezetése, különösen a 
gyermekétkeztetést esetében jelentettek/jelentenek nagy precizitást igénylő, szigorú napi 
feladatokat.  
 Valamennyi szervezet házi pénztára (7 db) esetében a pénzügyi iroda egy dolgozója 
végzi a készpénz kifizetéseket és készpénzes bevételek beszedését, végzi a szervezetek 
megállapodásaihoz kapcsolódó számlakiállítást, bérleti, használati szerződéseknek megfelelő 
számlázást,  gondoskodik a megfelelő házipénztári pénzállomány rendelkezésre állásáról. Az 
iroda feladata volt 2018.évben is a hátralékosok fizetési felszólítása kibocsátása, valamint a 
behajtási díjakkal kapcsolatos díjfizetések kérelmekkel való egyeztetése, számlakiállítás és 
kontírozás. 
 



 A Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat valamennyi személyi /munkaügyi feladatát 
a pénzügyi iroda látta el, a kapcsolódó számfejtési, adatszolgáltatási feladatokat (szabadság, 
betegállomány, jogviszony megszűnés, kinevezés, megbízási szerződések elkészítése, 
túlmunkák elrendelése, kötelező továbbképzések teljesítésének rögzítése, jelentése) 2018.év a 
munkaügyek tekintetében fluktuáció jellemezte. A pénzügyi iroda gondoskodott a 
közszolgálati tisztviselői vagyonnyilatkozatok beszedéséről, elkészítette a helyben 
számfejtésre kerülő rendszeres (havi bérek, havi bankszámla hozzájárulás, havi munkába 
járás) és eseti (valamennyi foglalkoztatott cafetéria ügyei, kiküldetések, reprezentációs 
költségek stb.) kifizetéseket. 
 A 2018.évben felmerült selejtezési igények kezelése, dokumentálása is nagyszámú 
feladatot testált az irodára, csakúgy időigényes munka volt 2018-ban is a városüzemeltetési 
iroda által vezetett vagyonkataszteri nyilvántartás és a pénzügyi iroda által vezetett számviteli 
nyilvántartás adatainak egyeztetése, a két nyilvántartás adatai egyezőségének biztosítása. 
 Elengedhetetlen volt 2018. évben is a pénzügyi iroda aktív közreműködése 
valamennyi EU-s és hazai forrásból történő pályázat költségvetése összeállítása, a 
támogatások elszámolása, az egyes  projektekhez kapcsolódó elkülönített nyilvántartások 
évközi folyamatos vezetésében, csakúgy mint a szerződéses kötelezettségvállalások pénzügyi, 
adózási, likviditási jellegű előkészítésében. A projektek változó feltételei és az új igények 
generálták többségében az előirányzat módosításokat. 
 A 2017.évben –Kormány által engedélyezett- 2 db hitelügyletből adódó 
kötelezettségek 2018.évi teljesítése, kamat és tőketörlesztések, mint többletfeladatok 
jelentkeztek az iroda feladatai között, ill. a hitelügylettel összefüggésben az Önkormányzat 
2018.évben – az év utolsó negyedévében havonta- adatszolgáltatásra kötelezett az 
adósságállománya alakulásáról. 2018.évben az Önkormányzat képviselő-testülete un. MÁK 
értékpapír vásárlásáról is döntött, mellyel kapcsolatos vásárlási, számlanyitási és egyéb 
nyilvántartási feladatok a múlt évben új igényként jelentkeztek. 
 A pénzforgalmi adatok közül mennyiségében a gyermekétkeztetések összefüggő 
bevételek elszámolása kiemelkedő, ill. az ezekhez kapcsolódó számla kiállítási kötelezettség. 
Az iroda által felügyelt számlázás az napi átlagosan 920 fő étkező (ebből fizetésre kötelezett 
2018-ban átlagosan 632 fő/nap) által teljesített befizetések rögzítése naprakészen megvalósult.  
 A szintén mennyiségi pénzforgalmi tranzakciót bonyolít az iroda a társ adócsoport 
által kezdeményezett adózói túlfizetések visszautalása, adószámlák közti átvezetése és 
bankszámlákra terhelt inkasszó igények benyújtásának végrehajtásakor. 
 267 db szerződés elektronikus nyilvántartásba vétele történt meg  2018-ban, 
egyidejűleg a jogszabályi előírások szerint nettó 5 millió forint összeget elérő szerződések 
adatainak  közzétételével. 
 
 
Néhány adat a pénzügyi iroda által rögzített gazdasági eseményekről, bizonylatok számáról: 
 

Megnevezés 2018.év (db) 
Bejövő számla (aktív): 2 143 
Egyéb bizonylat (igazolt): 1 864 
Kimenő számla (nem sztornózott): 9 190 
Pénztári forgalom (tétel db): 1 906 
Utalványrendelet ( db ): 15 806 
Kontírozás követel oldalon: 85 391 
Kontírozás tartozik oldalon: 71 377 
 



 
Városüzemeltetési Iroda 
 
2018. évben 1 fővel bővült a városüzemeltetési iroda létszáma. A közterület-felügyeleten 
plusz egy fő ügykezelő munkatárs dolgozik, aki az igazgatási irodáról kapott adminisztrációs 
feladatokat is ellátja. 6 ügyintéző, 1 ügykezelő, 3 közterület-felügyelő összeszokottan, 
kimagasló csapatmunkával oldja meg a napi feladatokat. 
 
Mivel a vagyonkataszter migrálása nem teljesült olyan színvonalon, ahogy arra az ASP-hez 
való csatlakozás előtt számítottunk 2018 év folyamán felmérésre került Kistarcsa belterületi 
úthálózata, mely alapján számos ingatlan (utcaszakasz) összevonását érintő telekalakítási 
eljárást kezdeményeztünk. A jövőben az utak hosszát, minőségét szükséges felmérni, mely 
alapján lehetőség nyílik az adatok vagyonkataszterben történő pontosítására. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése tekintetében az elmúlt évben a 
volt általános iskola épületének (Forfa) értékesítése tekinthető a legnagyobb volumenű 
ügyletnek, mivel az Önkormányzat az ingatlant évek óta sikertelenül próbálta értékesíteni. Az 
adásvétel lebonyolítása nagy odafigyelést igényelt, az ingatlan jogi helyzetének rendezésére 
kihatott, hogy az A.MOSODA Kft. a korábbiakban már megvásárolt az ingatlanból 1004 m2 
területű ingatlanrészt, ami egyidejűleg folyamatban lévő telekalakítási és HÉSZ 
módosítására irányuló eljárás lefolytatását is jelentette. Kiemelendő jelentőségű a temető 
mögötti beépítetlen terület rendeltetésmódú ingatlan értékesítése, melyhez előzetesen 
szintén telekalakítási eljárást kellett lefolytatni. Az év folyamán több zártkerti ingatlan 
pályáztatása is sikerre vezetett. Az Önkormányzat Kistarcsa, Szabadság út 38. szám alatti 
bérlakásának bérlő általi megvásárolhatósága érdekében megtettük a szükséges 
intézkedéseket, melynek eredményeként bérlő a közelmúltban adásvételi szerződést kötött az 
Önkormányzattal. 
Az év folyamán az előző évi közbeszerzésekkel megegyező számban, 7 esetben indítottunk 
közbeszerzési eljárást, melyek a korábbi évektől eltérően mind beruházáshoz 
kapcsolódtak. Emellett az orvosi ügyelet ellátása tárgyában az előző évben indult 
közbeszerzési eljárás a benyújtott jogorvoslati kérelmek miatt 2018 év első felére áthúzódott. 
Végül az eredményre nem vezető közbeszerzési eljárás után sikeres meghívásos pályázati 
eljárást folytattunk le Kistarcsa Város Önkormányzata, Csömör Nagyközség Önkormányzata, 
Kerepes Város Önkormányzata és Nagytarcsa Község Önkormányzata képviseletében, 
melynek eredményeként az elkövetkező 5 évben az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET 
Nonprofit Kft. látja el a településeken a feladatot. 
 
A 2018. évben jogi területen az általánosan elvégzendő feladatokon felül az alábbiak 
emelendőek ki: Új feladatként jelentkezett, hogy biztosításra kerüljön a GDPR rendelet által 
előírt adatvédelmi rendelkezéseknek történő megfelelés és az adatvédelmi tisztviselő 
megbízása. Az Önkormányzat e körben beszerzést folytatott le mind az Önkormányzati 
intézmények, mind az Önkormányzati tulajdonú cégek vonatkozásában. Egyeztetések 
folytatódtak a Fasor utcai ingatlanok tulajdonosaival a Fasor utca kialakításának és 
Önkormányzati tulajdonba vételének feltételeiről. Az Ifjúság téren kiépített, az Autómosó 
területére létesített járda és út területére aláírásra került a használati jog alapításáról szóló 
megállapodás, amely alapján a használati jog 50 évre biztosításra került. Az Ivóvízminőség-
javító pályázat tekintetében a garanciális igények esetleges érvényesítése kapcsán 
folytatódtak a jogi tárgyalások.  A Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár pályázat tekintetében 
többletforrások iránt nyújtottunk be igényt, illetve határidő módosítást kezdeményeztünk. 
Többlet jogi feladatként jelentkezett a Bölcsőde pályázat tekintetében a Boros Építőipari és 



Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés megszűntetése és az elszámolással 
kapcsolatos jogvita rendezése.  
 
A 2018. évben leegyeztetésre és megkötésre került a gördülő fejlesztési tervben szereplő 
munkálatok megrendelésére vonatkozó keretmegállapodás Kerepes Város Önkormányzatával 
és a DPMV Zrt.-vel. Megkötésre került emellett az A2 jelű átemelő I. ütemének 
rekonstrukciójához szükséges vállalkozási szerződés. Intézkedés történt a Kistarcsa 
területén lévő 78 darab házi szennyvízátemelő független energiahálózattal történő kiváltása 
kapcsán a szükséges megállapodások megkötése iránt, és a megállapodások egy része 
megkötésre került.  
A Sóderbányai ingatlanok jogi helyzetének rendezése a 2018. évben is folytatódott, illegális 
építkezések kapcsán eljárást kezdeményeztünk az építésfelügyeleti hatóságnál.  
Felülvizsgálatra és módosításra került a Dunakeszi Tankerületi Központtal megkötött 
vagyonkezelési, vagyonátadási és szolgáltatási szerződés. A vagyonátadási és a 
szolgáltatási szerződés tekintetében háromoldalú módosításra került sor, mivel az Iskola 
takarítási feladatait ellátó személyi állomány munkáltatói jogutódlással átadásra került a 
Dunkakeszi Tankerületi Központ számára. Ennek megfelelően a Kistarcsai KÖFE Kft. 
Iskolával kapcsolatos feladatai már csak a karbantartási feladatokra terjednek ki, amely 
módosítást szükséges volt átvezetni a szolgáltatási szerződésen is.   
 
A 2018. évi költségvetésben tervezett beruházások a Bölcsőde kivételével határidőben 
megvalósultak. Év közben összetett, összehangolt, konstruktív munkát kívánt az Emlékhely 
és Könyvtár forrás bevonása, átterveztetése.  
Egész évben kiemelten kezeltük az Ifjúság tér fejlesztésével és a Tipegő Bölcsőde 
építésével kapcsolatos feladatokat, melyek sok egyeztetést igényeltek a partnerekkel. A 
beruházások során fontos előkészületi munkálatok folynak, melyek mértéke sokszor nem 
arányosan viszonyul az eredményhez.  A pályázatok és a tervek összehangolása számottevő 
feladattal jár. A beruházások alatt folyamatos, jelentős terhelést ad az építkezés miatt 
megjelenő lakossági igények, panaszok kezelése.  
Többlet feladatot okozott a jogi, műszaki ás pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása terén, 
hogy a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építését végző vállalkozó a Bölcsőde határidőben történő 
megépítésére nem volt képes. A vállalkozási szerződés megszüntetése érdekében több 
egyeztető tárgyalást folytattunk, a megszüntetés módjának meghatározása alapos jogi 
előkészítést, a meglévő munkák átadás-átvétele jelentős műszaki feladatot, a támogatási 
szerződés megváltozott körülményekhez igazítása további feladatokat jelentett az iroda 
dolgozóinak. 
 
A 2018. évben 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 2018. évben Kistarcsa 
Város Jegyzője 14 esetben adta szakhatósági hozzájárulását a település ingatlanjainak 
telekalakítási eljárásához. 
Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanjainak tekintetében 3 
telekalakítási eljárás indult. 
A KÖFE Kft. részére a 2018. év folyamán 698 db feladat került kiadásra nagy részben a 
városüzemeltetési iroda részéről. A feladatok elvégzésének ellenőrzése minden esetben 
megtörtént. 



A közterületi játszóterek fejlesztése és karbantartása kapcsán az Eperjesi úti játszótér 
kerítésének cseréjére került sor, illetve a Borostyán utcai játszótér bekerítése kezdődött, ami 
folyamatban van. 
2018. január 1. napján hatályba lépett a Település Arculati Kézikönyvhöz szorosan 
kapcsolódó, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet. A rendelet 
lehetőséget nyújt az egyszerű bejelentés alapján épülő lakóépületek építése előtt a tervezőnek, 
hogy a város főépítészével szakmai konzultációt kezdeményezzen és tőle településkép 
védelmi tájékoztatást kapjon. A településképi konzultáció lehetőségét a tervezők 44 
alkalommal használták ki. 
A 2018. évben két alkalommal került sor a településrendezési eszközök módosítására. 
Először a településkép védelméről szóló rendelet hatályba lépését követően történt meg a 
HÉSZ harmonizációja, majd az A-mosoda kezdeményezésére tárgyalásos eljárásban a 
településrendezési eszközök módosításával új övezet alakult ki. A feladattal a készítendő 
előterjesztések száma is nőtt. 
 
A három éve megkötött keretmegállapodásnak köszönhetőn rövid határidőn belül, 
hatékonyabban tudjuk kezelni az aszfaltos utak javításával kapcsolatos igényeket.  
A földutakat gyakrabban kell murvázni, mivel az egyre nagyobb igénybevétel miatt hamar 
újrakátyúsodnak. Pozitív változás, hogy a lakossági bejelentések száma csökkent, szinte csak 
a nyári nagyesőzések időszakában kell panaszt kezelnünk. Ugyanakkor 2018. évben több 
alkalommal fogadni kellett a DPMV Zrt által elrendelt bekötési moratórium miatt 
felháborodott lakosokat, mert a cég az Önkormányzathoz irányította őket. Tavaszi nyári 
időszakban megnövekszik az ingatlanok előtti közterületen történő munkavégzéshez 
szükséges engedélyek iránti kérelmek száma. 
 
2018. évben az azt megelőző évekhez képest még kevesebb eljárást kellett indítani 
gondozatlan ingatlanokkal kapcsolatban, mert az üres telkek beépítése továbbra is folyamatos. 
Az előző évhez hasonlóan, két alkalommal történt patkányirtás a Bartók Béla utca és Telep 
utca által határolt, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon. A szakemberek tapasztalata alapján 
megállapítható, hogy sajnos a patkányok továbbra is nagy számban jelen vannak a területen, 
az irtás hatására elpusztult egyedek helyett évről-évre újabbak jelennek meg, ami az 
ingatlanok kedvezőtlen használatára (lomos voltára) vezethető vissza. 
A kutak bejelentési kötelezettsége miatt, nagyon nagy terhelést jelentett a közel 240 db 
lakossági bejelentés kezelése, mely joghézag miatt dupla feladattal járt, az engedélyek kiadása 
nagyrészt az idei év elejére hozódott. 
 
A Közterület-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 chip olvasókat ebben az évben is többször kellett használni, segítségükkel gyorsan 
beazonosíthatók voltak a kóbor kutyák tulajdonosai. Városunkban továbbra is probléma a 
kiszökött/kóborló kutyák jelenléte a közterületeken.  
A rendszámfelismerő készüléket a felügyelet napi rendszerességgel használta, amivel több 
alkalommal kiszűrték a közterületen engedély nélkül tárolt járműveket, amit a felügyelet 
el is szállíttatott. 



A Felügyelet szorosan együttműködött a Polgárőrséggel a KÖFE Kft.-vel, valamint a 
Rendőrséggel. Az év májusában vásárolt LADA 4x4 nagy segítség a mezőőri feladatok 
ellátásában. 
Változott a kérelmek leadásának módja. (behajtási engedély, közterület foglalási engedély) 
Az ügyfelek munkaidőben bármikor leadhatnak kérelmeket, nem csak ügyfélfogadási 
napokon. 
 
2018. évben 4 pályázat került benyújtásra, melyből 3 pályázat esetében született döntés és 
valamennyi támogatásban részesült, továbbá 2, korábban benyújtott támogatási kérelem 
estében született pozitív döntés. A 2018 évben megítélt pályázati támogatás összesen: 793 
682 065 Ft. A hazai forrásból megvalósuló projektek vonatkozásában 4 Támogatói okirat, 
valamint 2 Támogatási szerződés került aláírásra. Az uniós forrásból megvalósuló 
pályázatok tekintetében jelenleg 1 projekt megvalósítási szakaszban van, 1 projekt pedig a 
megvalósítást követően fenntartási szakaszba lépett. A projektek tekintetében 3 
alkalommal küldtünk be mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolót és 2 
alkalommal időközi pénzügyi elszámolást, valamint 6 alkalommal került benyújtásra 
módosítási igény az Irányító Hatóság részére. A projektekhez kötelezően elvégzendő 
nyilvánossági feladatok ellátása szükséges (pl. projekt táblák megrendelése, 
sajtóközlemények megírása, kiküldése). A már megvalósult pályázatok tekintetében 7 db 
fenntartási jelentést küldtünk be, továbbá egy projekt a sikeres záró helyszíni ellenőrzést 
követően lezárásra került. A pályázatokkal kapcsolatos feladatok évről-évre növekszenek. 
2018. évtől már két kolléga foglalkozik a feladattal. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Véleményem szerint a Polgármesteri Hivatal 2018. évben is eleget tett a vele szemben 
támasztott mind lakossági, mind önkormányzati elvárásoknak és konstruktív partner volt 
mind az önkormányzati elképzelések megvalósításában, mind az ügyek intézésében.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkáját 
tartalmazó beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbiak szerint elfogadni: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 
 
 

(a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
 
 

Kistarcsa, 2019. május 15. 
 
 
 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 jegyző 


