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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 206/2020. (IX. 30.) sz. határozattal fogadott el és a 
223/2021. (XII. 15.) sz. határozattal módosított. Ebben került szabályozásra többek között a 
Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje, és belső tagozódása. 
 
A Hivatal 2021. évre vonatkozó tevékenységét, irodákra bontva az alábbiak szerint mutatjuk 
be: 
 
Polgármesteri Kabinet/Szervezési Iroda 
 
A korábbi Polgármesteri Kabinet 2021. év elejétől az iroda 1 fő vezető, 3 fő ügyintéző, 3 fő 
ügykezelő, 1 fő polgármesteri kabineti referens és 2 fő közterület-felügyelőből állt. Évközben 
változás állt be a szervezeti egység vezetőjének személyében, a Titkárságon dolgozó szervezési 
ügykezelő pedig szülési szabadságra ment. A Polgármesteri Kabinet a Kistarcsai Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SzMSz) szóló 21/2021. számú, képviselő-
testületi határozattal elfogadott Jegyzői Utasítás 2021. december 16. napján való hatályba 

 



lépésével két szervezeti egységre tagolódott: Szervezési Iroda és Titkárság, a közterület-
felügyelet pedig visszakerült a Városüzemeltetési Irodához, A Szervezési Iroda létszáma az 
irodavezetőből, 1 fő középfokú ügyintézőből, és 2 fő középfokú ügykezelőből tevődik össze, 
valamint az irodához tartozik a  rendszergazdai tevékenység irányítása is.  Jelen beszámoló a 
Polgármesteri Kabinet tevékenységére vonatkozik, mivel az SzMSz csak a 2021. év végén 
lépett hatályba, így a szervezési feladatokon túl magában foglalja a Titkárság és a közterület-
felügyelet feladatait is. 
 
A Titkárság a polgármester, jegyző és alpolgármesteri titkársági feladatai mellett az alábbi 
feladatokat végzi: napi beérkező küldemények bontása, előkészítése a jegyző részére 
szignálásra, jegyző és polgármester részére aláírásra és/vagy ellenjegyzésre. A beérkezett aláírt 
és ellenjegyzett ügyiratok, szerződések, továbbítása a szakirodák felé. Napi szintű elektronikus 
ügyintézés (ASP) a polgármester, az alpolgármester és a jegyző vonatkozásában. Protokoll 
adatbázis szerkesztése, nyilvántartása, aktualizálása. Rendezvények szervezésében való 
részvétel. Rendszeres kapcsolattartás az Önkormányzat gazdasági társságaival, valamint az 
Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással. A Társulás elnöki tisztségét betöltő 
polgármester és munkaszervezet vezető munkájának segítése, társulási tanács üléseinek teljes 
körű szervezése és közreműködés a tanácsülés lebonyolításához kapcsolódó feladatokban. 
Kapcsolattartás a Társulás jogi képviseletét ellátó ügyvéddel, valamint a Társulás 
tagönkormányzataival, települési vezetőkkel. 
 
Közreműködés a polgármesteri keretből történő támogatásokkal összefüggésben szükséges 
adminisztráció és támogatási szerződések megkötésében. Lakossági bejelentések - panaszok 
fogadása, kezelése, továbbítása a hivatal szakirodáinak. A polgármester, a jegyző és az 
alpolgármester programjainak teljes körű szervezése, és az ehhez kapcsolódó reprezentáció 
lebonyolítása. A testvér települési utazások mindenre kiterjedő szervezése, ezekhez kapcsolódó 
levelezés, programok, tárgyalások szervezése. Bizonyos utasítások és rendeletek 
felülvizsgálata, a titkárság feladataihoz kapcsolódó Képviselő-testületi előterjesztések, 
határozatok elkészítése. A hivatalban használatos mobiltelefonokkal kapcsolatos nyilvántartás 
vezetése, a szükséges szerződések megkötése, flotta ügyek intézése (kapcsolattartóként a 
hivatal, és a két nemzetiségi önkormányzat részére). Szépkorú személyek köszöntésének teljes 
körű szervezése. 
 
A szervezési feladatok közé tartozik a képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagainak 
előkészítése; meghívók kiküldése, jegyzőkönyv vezetőként részvétel az üléseken, hanganyag 
alapján jegyzőkönyvvezetés. Az elmúlt évben a vészhelyzetre való tekintettel a Képviselő-
testület és a Bizottságok nem ülésezhettek a megszokott módon. A Képviselő-testület 6 
alkalommal, a Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 alkalommal, a 
Humánpolitikai Bizottság 6 alkalommal és a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 5 
alkalommal ülésezett. November hónapban a Képviselő-testületnek lehetősége volt 
közmeghallgatást is tartani. A bizottsági üléseken összesen 203 határozat, a testületi üléseken 
122 határozat született. 2021. évben a Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 126 esetben döntött. 
A Polgármesteri Kabinet feladatai közé tartozik az előterjesztések (elmúlt évben 208 
előterjesztés készült), határozatok, 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, az iroda gondoskodik az önkormányzati rendeletek és képviselő-testületi ülések 
jegyzőkönyveinek a Nemzeti Jogszabálytár, valamint az Önkormányzat internetes 
honlapján való megjelenéséről. Feladatai közé tartozik 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 Polgármesteri Kabinet/Szervezési Iroda feladatai közé tartoznak a 
kommunikációs feladatok; a honlap és az önkormányzat hivatalos Facebook oldalának 
kezelése (a felmerülő kérdések, észrevételek megválaszolása), a Kistarcsai Híradó 
megjelenésében való közreműködés, kapcsolattartás a regionális televíziós társaságokkal; 
közművelődési és sport ügyek; civil szervezetek pályáztatása, ezek adminisztrációjának 
lebonyolítása, szerződéskötés, elszámolások ellenőrzése; a civil szervezetekkel egyéb 
ügyekben történő kapcsolattartás. A Kistarcsai VMSK Kft.-vel történő kapcsolattartás. Az 
Értéktár Bizottsággal kapcsolattartás és a Bizottság munkájában való részvétel, ülések 
jegyzőkönyvezése. Az ASP üzemeltetése támogatása, digitális ügyintézés perifériának 
folyamatos karbantartása, üzemben tartása, az Önkormányzat által adományozható címekkel és 
díjakkal kapcsolatos ügyek intézése. Rendszergazdai tevékenység irányítása. 
 
2021-es évben a koronavírus járványhoz kapcsolódó korlátozásokból kifolyólag kevés 
rendezvény megszervezésére nyílt lehetőség. A Polgármesteri Kabinet ügyintézői szervezőként 
vettek részt a 2021. szeptember 30-án megtartott, az internálótábor falánál felállított 
emléktábla avató nagyszabású eseményen. Az emléktáblát az izraeli Azriel (Péter) Dansky 
készíttette, a rendezvényen tiszteletét tette többek között Yacov Hadas-Handelsman, Izrael 
Állam magyarországi nagykövete, Johannes Haindl Németország és Jean-François Paroz, Svájc 
nagykövete a Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke és Radnóti Zoltán főrabbi is.  A 2021. 
októberében került sor az Eperjes úti sportpálya átadójára is, melynek teljes körű szervezési 
feladatait szintén a Polgármesteri Kabinet munkatársai látták el. 
 
A 2020. évben az Európa a polgárokért program keretében meghirdetett Testvérváros-program 
intézkedésére benyújtott „STRONG” rövid címet viselő pályázat 2021. év elején került 
elbírálásra, az elnyert támogatás a maximális, 25 000 euró, (kb. 9 000 000 Ft) összeg. A 
támogatást a koronavírus járványhelyzetből kifolyólag a 2021. év folyamán nem volt alkalom 
a testvérvárosi találkozó költségeire felhasználni. A rendezvény megszervezése 2022-re 
tolódott, így az elnyert támogatást is ekkor használjuk fel. 
 
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 2021-es évben 15038 főszám és 29315 alszám került iktatásra. 
További feladatok: 

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

• Határidőbe helyezett iratok átvétele, őrzése majd lejárat utáni visszaadása az 
ügyintézőknek. 

• A már elintézett, lezárt ügyiratok irattárazása ellenőrzést követően, irodavezetői 
jóváhagyással. Ezen iratok irattárban való elhelyezése, 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. 

Kiegészítő feladatok behajtási engedélyek, és területfoglalások: 
• Ügyfelek tájékoztatása telefonos vagy személyes megkeresés során. 
• Leadott kérelmek ellenőrzése, nyilvántartásba vétele.  
• Közterület felügyelők értesítése az aktuális behajtásokról, területfoglalásokról. 
• Számla ügyintézés területfoglalásokhoz, ezeknek postázása az ügyfelek felé. 
• Közterület-felügyelet felé az engedély nélkül tárolt gépkocsik elszállításának 

ügyintézése. 
 
Az Iroda hatékonyságát önmagában ügyiratforgalommal nem lehet mérni. A Képviselő-testület 
döntéseinek előkészítése, majd utómunkálatai, a szervezési, az iktatási feladatok, valamint a 
Titkárság mindennapi teendői nem ügyirat szinten kerülnek elintézésre.  

 
A Közterület-felügyelet továbbra is az egyik nagy feladata a településen lévő engedély nélküli 
közterületi bontások, engedély nélküli közterületi 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, segítségével, 
több alkalommal kiszűrték a közterületen engedély nélkül tárolt járműveket, amit a 
felügyelet el is szállíttatott. 
A Felügyelet szorosan együttműködött ebben az évben is a Polgárőrséggel a KÖFE Kft.-vel, 
valamint a Rendőrséggel.  A szolgálati gépjármű (LADA 4x4) továbbra is nagy segítség a 
mezőőri feladatok ellátásában, az illegálisan lerakott hulladékok felderítésében. 
  Az ügyfelek továbbra is munkaidőben bármikor leadhatnak kérelmeket, nem csak 
ügyfélfogadási napokon. 
 
Összességében elmondható, hogy a Polgármesteri Kabinet/Szervezési Iroda jól szervezett, 
hatékony munkát képes nyújtani, jól tud együttműködni a többi szervezeti egységgel is. 
 
 
 
Igazgatási Iroda 
 
Az Igazgatási Iroda elsődlegesen a feladatkörébe tartozó hatósági ügyeket látja el. Az iroda 
létszáma 9 fő: 

- irodavezető, 
- 3 fő anyakönyvvezető, 
- 1 fő ügyintéző 



- 1 fő recepciós, 
- Adócsoport (1 fő csoportvezető, 2 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).  
A korona-vírus járvány miatti elhalálozások száma jelentős mértékben megnövekedett, 
melynek következtében megnövekedett a hagyatéki eljárások száma is. 
 
Anyakönyvi események száma 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 
Születés anyakönyvezése 1623 1474 1489 1649 1492 
Házasságkötés anyakönyvezése 49 42 70 55 39 
Haláleset anyakönyvezése 1133 1180 1211 1421 1854 

 
2021-ben 75 esetben indult köztemetési eljárás, ebből 51 köztemetés elrendelésére került sor. 
 
Hatósági és egyéb igazgatási feladatok: 
 
Az Irodán 2021. évben 1444 főszámra és 9501 alszámra történt iktatás – adóhatósági iratok 
nélkül. 
 
Kereskedelmi ügyben 81 ipari ügyben 27 esetben történt tájékoztatás, szakhatósági 
megkeresés, illetve döntéshozatal. A vendéglátó egységek körében 2021. évben átfogó 
ellenőrzésére a korona-vírus járvány helyzet miatt nem került sor. A hatóság tudomására jutott 
vagy észlelt esetek vonatkozásában azonnali intézkedés történt, pl. a már nem működő 
kereskedelmi egységek, illetve ipari tevékenység megszüntetésre kerültek. 
 
Birtokvédelmi ügyekben 22, állattartási, állategészségügyi ügyben 5 szakhatósági 
megkeresés, döntés, kizárási kérelem, illetve helyszínin szemle és tájékoztatás történt. A 
településen tartott ebek új, illetve elhullás bejelentése az Eb nyilvántartó rendszerben történő 
rögzítése a 2021. évben. folyamatosan történt. 
Minden év februárjában a méhészek által benyújtott tájékoztatója alapján a méhállomány a 
nyilvántartásba rögzítésre kerül. 
Talált tárgyak átvétele, jegyzőkönyvbe foglalása és nyilvántartásának vezetése a központi 
nyilvántartó rendszerben megtörtént.  
A 60 literes hulladékgyűjtő edények igénylésével és egyéb kérelmekkel kapcsolatosan 2021. 
évben 14 hatósági bizonyítvány került kiállításra. 
2021. évben 67 hatósági hirdetmény kifüggesztésére került sor társhatóságok, bírósági 
végrehajtó, bíróság, egyéb szervek megkeresésére. 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 megkereső 
szervek részére a záradékolt hirdetmények megküldésre kerültek. 
Egyéb hatóság részére történő kérelmek továbbítása a Covid-19 járvány időszakában heti 
2-3 alkalommal jelentkeztek (pl: Kerepesi Polgármesteri Hivatalhoz, Kormányhivatalhoz, 
Járási kirendeltséghez benyújtandó kérelmek). 
A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos adatszolgáltatások féléves és éves 
jelentésének megküldése.   
 
Szociális igazgatási feladatok: 

                     
Települési támogatás formája (eseti támogatások) 2021. évben Jogosultak 

száma 
Rendkívüli élethelyzetben  84 
18 éven aluli gyermek neveléséhez  18 
Temetési költségek viseléséhez 13 
Életkezdéshez 10 
Krízishelyzet elhárításához 0 
Összesen 125 

 
 

Települési támogatás formája (rendszeres ellátások) 2021. évben Jogosultak 
száma 

Gyógyszerkiadások viseléséhez 279 
Lakhatáshoz kapcsolódó költségekhez 300 
Összesen 579 

 
A szociális igazgatási feladatoknál a kérelem beérkezését követően környezettanulmány 
elvégzése szükséges, majd azt követően kerül sor a határozat meghozatalára. Amennyiben a 
benyújtott kérelem hiányos, vagy a szükséges mellékletek nem kerültek benyújtásra, hiánypótló 
végzés meghozatalára kerül sor. Ha a környezettanulmány során megállapítást nyer, hogy a 
kérelmező lakókörnyezete nem rendezett, akkor végzésben 8 napos határidővel ennek 
rendezésére felhívást kap a kérelmező, és ennek végrehajtását követően állapítható meg a 
támogatás.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására 22. esetben került sor, A 
pandémás időszakban környezettanulmányra nem került sor.  
 
Gyámhatóság, bíróság és társhatóságok megkeresésére, illetve egyéb szociális ellátások 
alkalmával 5 esetben került sor leltárfelvételre, illetve környezettanulmányra. 
 
Gyermekvédelmi és szociális ügyekben a karantén időszakát megelőzően heti szinten 5-6, a 
pandémia alatt havi 1-2 környezettanulmányra került sor, két ügyintéző részvételével.  
 
Hagyatéki ügyben 246 eljárás indult.  
 
Egészségügyi igazgatási feladatok: Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi beszámolók 
bekérése, előterjesztés elkészítése a Képviselő-testület felé. A helyettesítések nyilvántartása és 
megjelentetése a honlapon. A Hatósághoz beérkező panaszok kezelése.  



Településünkön 2019. január 1-től az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Orvosi Ügyelet Kft.) 
látja el az orvosi ügyeleti ellátást. 
 
Tüdőszűrés szervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, helyszín és 
időpont egyeztetése, meghirdetése, berendezés, résztvevők koordinálása, kellékek előkészítése. 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program a 2019. évben elfogadott Kistarcsa Város Önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének felülvizsgálata megtörtént. Az 
önkormányzat által kijelölt célok áttekintés, a célokat megvalósító intézmények beszámoltatása 
és az intézkedési terv kiegészítése megtörtént, melyet a Képviselő-testület a 2021. 12.15-i 
ülésén elfogadta,  
 
Köznevelési feladatok: Az iroda eleget tett a köznevelési feladatokkal kapcsolatos statisztikai 
és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeinek.  
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda fenntartói feladatainak ellátásával kapcsolatos előterjesztések 
készítése, szakmai felügyelet és konzultáció. 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda pedagógiai Programjának és SZMSZ-ének módosítása 
megtörtént. 
2021. évben megtörtént a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata, illetve a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőséi tervének elkészítése. 
 
Intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátása: Az Alapszolgáltatási Központ a Szervezeti 
és Működési Szabályzatának felülvizsgálata megtörtént. 
 
2021. évben is kiírásra és lebonyolításra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 
 
Az iroda valamennyi munkatársa a KSH és egyéb társhatóság részére (szálláshely 
szolgáltatás, birtokvédelem, ipar,- kereskedelem, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás, anyakönyv, stb), az általuk megadott időközönként 
adatszolgáltatást teljesít.  
 
2020. évtől kezdődően az iroda új feladatként látja el a katasztrófavédelemmel kapcsolatos 
teendőket: állomány és katasztrófavédelmi terv felülvizsgálata. 
2021. évben az állomány felülvizsgálatára és módosítására került sor. 
 
Az önkormányzat szociálpolitikai, szolgáltatási és tervezési koncepció felülvizsgálatát is 
az iroda munkatársai végzik. 
 
A nemzetiségi önkormányzatok – roma és szlovák – munkájának szakmai segítése, ülések 
előkészítése, üléseken való részvétel, előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozati kivonatok 
készítése, és azok határidőben történő felterjesztése. 2021. évben 9 roma nemzetiségi ülésre, és 
8 szlovák nemzetiségi ülésre került sor. 
Az irodához tartozó nemzetiségi ügyekben  
- roma: 33 határozati javaslat,  
- szlovák: 33 határozati javaslat került előterjesztésre a képviselő-testületi ülésekre. 
 
2021. tavaszán a 14 év alatti gyermekét egyedül nevelő szülők részére pályázatot bonyolított 
le az iroda. A kiírt pályázatra 15 pályázati anyag érkezett be, melyből 10 pályázó részére 50.000 
Ft kifizetésre került. 



 
Egyéb hatósági statisztikák készítése adatok kigyűjtése és továbbítása: birtokvédelmi, 
kereskedelmi, nem üzleti célú szálláshely, egyéb szálláshely, állatvédelmi, és rendszeres 
gyermekvédelmi statisztikák. 
 
Recepciós feladatok: A recepción kerülnek átvételre a Hivatalba beérkező kérelmek, 
beadványok. Ügyfélfogadási napokon átlagosan 15-20, de előfordul, hogy 20 feletti ügyfél 
fordul meg a hivatalban túlnyomórészt anyakönyvi, igazgatás és adó ügyekben. A pandémiás 
időszakban több mint a duplájára növekedett a telefonos ügyintézések és tájékoztatások száma. 
A recepciós munkatársak (melyből 1 fő közfoglalkoztatott) látják el az ügyfélirányítást, 
telefonközpont kezelést, kérelmek, beadványok átvételét, nyomtatványok kiadását. A napi 
postát bevezetik az elektronikus postakönyvbe, és rögzítik a benyújtott eb nyilvántartó 
adatlapot az Országos Ebnyilvántartó rendszerbe. 
Anyakönyvi ügyekben és adócsoportnál keletkező iratok borítékolását végzik, illetve egyéb 
adminisztrációs feladatokat látnak el. Egyebekben az anyakönyvi ügyek halotti alapiratok 
rendezését, valamint az anyakönyvi események iktatását is a kolléganők látják el  
Az épület nyitásáról gondoskodnak, valamint ellátják a hivatal őrzését. A munkaidőn túli 
esküvők és rendezvényeken részt vesznek és biztosítják az épület nyitását, zárását. 
 
(Korábban 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 2018-tól 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, az ügyfelek 
megelégedése, a gyors és precíz ügyfél kiszolgálással. 
 
 
Pénzügyi Iroda 
 
Általános és kiemelt feladatok ismertetése: 
A 2021. évben 6 ügyintézővel + irodavezetővel 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 2 fő ügyintéző felsőfokú gazdasági végzettséggel is.  
2021.év első negyedévében folyamatosan a szervezeti egység mindennapi munkafolyamatainak 
újragondolását eredményezte a koronavírus világjárvány hatására előállt új helyzet, melyben a 
gazdálkodási folyamatokban igazoló, jóváhagyó szerepet betöltő személyek személyes 



jelenlétének tartós vagy ideiglenes távolléte, ezáltal a feladatok ütemezésének 
tervezhetetlensége jelentősen nehezítette, sokszor lelassította a gazdasági események 
végrehajtását, nehezítette azok menedzsmentjét.  
A veszélyhelyzeti feladatellátás során a hivatalban jelenlévő kisebb létszámnak jelentős 
többletfeladatot jelentett a távmunka végzésben lévő kollégák részére a munkavégzéshez 
szükséges dokumentumok folyamatos szkennelése, elektronikus eljuttatása, valamint a 
távmunkában előállított dokumentumoknak a hivatalban történő papír alapú nyomtatása, 
aláírások megszerzése. A pénzügyi iroda kiválóan alkalmazkodott a 2021.évi megváltozott 
munkavégzési körülményekhez, felszínre kerültek egyes „ 21.századi avagy veszélyhelyzeti 
igények” a dokumentumok teljes körű elektronikus másolása és tárolása érdekében. Ez a 
mindennapokban a jelenlegi létszámmal sajnos még nem kivitelezhető. 
 
A gazdasági szervezeti feladatokat ellátó iroda 2021-ben 8 önálló intézmény, illetve szervezet 
(Kistarcsa Város Önkormányzata, Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde, Alapszolgáltatási Központ, Szlovák és Roma helyi 
nemzetiségi Önkormányzatok, Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban:ÉKPN 
Társulás) vonatkozásában biztosította a jogszabályban előírt gazdálkodási feladatokat. 
Valamennyi szervezet nevében havonta határidőben benyújtásra kerültek a Magyar 
Államkincstár felé a naprakész pénzforgalmi jelentések a teljesített bevételek és kiadások 
alakulásáról. A jogszabályok alapján kötelező a pénzügyi teljesítés adatok tekintetében a havi 
beszámolás, minden tárgyhónapot követő 20-ig, ebből adódóan a bevételi-kiadási teljesítési 
adatoknak és kötelezettségvállalásoknak naprakész nyilvántartásba vétele elengedhetetlen volt 
2021-ben is.  A 8 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, vagyonunk 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 és intézményi nemzetiségi önkormányzati gazdálkodási 
feladatokra a 2021.évben is a megnövekedett adminisztrációs terhek és a sokszor nehezen 
átlátható és szerteágazó jogi szabályozás jellemző (adójog, számviteli szabályozás, munkajogi 
előírások). A 2015 óta kötelező jelleggel alkalmazott integrált szoftver /un. ASP gazdálkodási 
(könyvviteli, beszámolási) rendszer/ alkalmazása, még napjainkban is rendszeres fejlesztéseken 
esik át, az alkalmazás országos kiterjesztéséből adódóan szinte mindennapi alkalmazkodást 
kívánt a felhasználóktól.  2021.évben is jellemző a gazdasági események feldolgozásának 
időigényessége. 
 2021.évben is kiemelt többletfeladatot jelentett az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (ÉKPN Társulás, melynek székhelye 2019. 
novemberi társulási tanácsi döntés szerint Kistarcsa) valamennyi a gazdálkodást érintő 
munkaszervezeti feladatainak folyamatos ellátása, a többi szervezethez hasonlóan annak 
teljes körű költségvetési, adatszolgáltatási, beszámolási, számviteli, adózási feladatinak 
ellátása. Rendkívül időigényes és nagy szellemi koncentrációt igénylő feladat volt 2021.évben 
is az ÉKPN Társulás hatályos szerződéseinek megismerése, feldolgozása, a korábban 
alkalmazott könyvviteli szoftver adatinak kinyerése, azok ASP szakrendszerbe történő 
migrálását követően az adatok megfelelő kinyerése az aktuális igénynek megfelelően, a 
Társulásnál folyamatban lévő EU-s forrásból finanszírozott projekt folyamatos 
kontrollja, az elszámolások, időközi kifizetési igények ütemezett megvalósulásának 
elősegítése. 
 A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde tényleges működése 2021.évtől kezdődött , mely a 
pénzügyi iroda mindennapi adminisztrációs terheit is növelte: számlázandó étkezési és 



gondozási díjak, bejövő számlák, előirányzat kezelés-különös tekintettel a saját konyhával 
kapcsolatos nyersanyag beszerzésekre, a szükséges gazdálkodási szabályzatok 
megalkotására, kiterjesztésére. 
 A pénzügyi iroda a vonatkozó belső szabályzatai alapján 3 évente végez teljes tételes 
leltározást, azonban egyéb előírások /külső igények okán 2021-ban is fizikai leltározásra 
került az iroda részvételével az Önkormányzat által bérbe adott főzőkonyha (Simándy József 
Általános Iskola), továbbá a Nemzeti Sportközpontok kezdeményezésére az Önkormányzatnak 
átadott sporteszközök és egyéb berendezési tárgyak, valamint a VMSK Nonprofit Kft. 
használatában lévő eszközök teljes körűen. 
 Az év során beszerzésre kerülő tárgyi eszközök nyilvántartásának vonalkódos 
megkülönböztető rendszerét is a pénzügyi iroda biztosítja.2021-ben újonnan nyilvántartásba 
felvitt és aktivált eszközök száma 330 db (a már meglévő eszközön történt ráaktiválások 
nélkül). (Önkormányzat ebből 115 db) 
 Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete a változó igényeknek megfelelően 
több módosítást kívánt, a 2021.év során is (4 alkalommal), továbbá az év során a mindennapi 
igényekhez igazodva folyamatosan zajlott az intézményvezetők által kezdeményezett 
előirányzat átcsoportosítások menedzsmentje. A gazdálkodás folyamatában az év során minden 
esetben biztosította a Hivatal szervezeti egysége, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges 
források, az ugyan csökkenő számú beruházások ütemezett rendben haladhassanak. 2021. 
évben a költségvetési egyensúly megteremtése és a likviditás biztonsága mindennapos erős 
kontrollt kívánt, hiszen a járványhelyzeti időszak az önkormányzat életében együtt járt 
egyes –korábban biztonsággal tervezhető- egyes források elvonásával. Az egyes 
szervezetek likviditása szigorúan ellenőrzött és folyamatosan biztosított volt. A költségvetési 
előirányzatok napi kontrollja garantálta a biztonságos gazdálkodást. 
 A költségvetési határozat előirányzatainak módosítása Önkormányzat esetében 
185 db, a Polgármesteri Hivatal estében 50 db, az Alapszolgáltatási Központ esetén 58 
db, az Óvoda esetén 48 db, a Bölcsőde esetén 46 db bizonylat szerint összesen 1115 db 
átcsoportosítás elvégzésével zajlott az év folyamán. 
 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, a 
Polgármesteri Hivatal,az ÉKPN Társulás, az Alapszolgáltatási Központ időszaki ÁFA 
bevallásai határidőben benyújtásra kerültek. Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő változó 
szabályozásra figyelemmel számos kiegészítő adatot kellett megadni minden szervezetre 
vonatkozóan, az egyes bevallások teljesítése érdekében. A rehabilitációs járulékok 
elszámolására vonatkozó bevallások negyedévente és éves elszámolásban szintén határidőben 
benyújtásra kerültek.  
 A mindennapi működés együtt járt külső ellenőrzések lefolytatásának adatigénye 
kielégítésével:MÁK megelőző évi támogatások igénybevétele hónapokon átnyúló vizsgálata, 
ÁSZ ellenőrzés az integritás tekintetében az intézmények kapcsán, ÉKPN Társulás helyszíni 
ellenőrzés a folyamatban lévő projekt megvalósulása tekintetében. Belső ellenőrzés 
tekintetében szükséges adatszolgáltatási igények is folyamatában, határidőben teljesültek. 
 A KSH negyedéves és éves beruházási statisztikáin felül 2018-tól új 
adatszolgáltatásként lépett fel a beruházások (anyag szerinti) összetételére vonatkozó 
jelentéstétel, melyeket szintén a 8 szervezetre vonatkozóan kell elvégezni.  
 Az Önkormányzat kötelező feladatihoz igényelt állami támogatások évközi 
módosítása, ezek jelentései (étkeztetésben ellátottak tételes száma, szociális feladatok 
ellátásában nyilvántartásba vett ellátottak tételes száma, köznevelési-óvodai ellátottak tételes 
száma, pedagógus és azok munkáját segítő dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkárok 



stb.) során igényelt precíz adatok a múlt év során sem eredményeztek a 2021.évi 
költségvetést érintő negatív hatásokat. 
 A helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei által is kezdeményezett költségvetési 
határozat módosításokra vonatkozó előterjesztések, nyilvántartás vezetések határidőben 
elkészültek, 46 db előirányzat módosító bizonylat készítését kellett elvégezni 78 db 
átcsoportosításra vonatkozólag. A helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatlapú és 
működési támogatásainak elszámolása a vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámolók 
készítését az iroda teljesítette. A nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásai 
is átdolgozásra kerültek a változó környezetnek és a jogszabályi elvárásoknak megfelelően.  
 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, valamint az egészségügyi  ellátás állás-és 
létszámalakulása KSH adatszolgáltatást és a „Jelentés az egészségügyi intézmények beruházási 
és felújítási kiadásairól” című adatgyűjtést is a pénzügyi iroda végzi. 
 Valamennyi szervezet házi pénztára (8 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 2021.évben is a hátralékosok fizetési felszólítása kibocsátása, 
valamint a behajtási díjakkal kapcsolatos díjfizetések kérelmekkel való egyeztetése, 
számlakiállítás és kontírozás. Bankkártya használattal összefüggő forgalom elszámolása is 
folyamatos, 2020.évben bevezetésre került a terminál használatával a bankkártyás fizetési mód 
lehetősége is. 
 Folyamatosan zajlik a 1993-1995 között években értékesített és még mai napig 
részletekben történő lakás vételár törlesztések nyilvántartása, hátralékosok felszólítása, 
jelzálogjog törlések kezdeményezése végtörlesztés esetén. 
 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). 
 A munkavállalók személyében bekövetkezett változásokkal összefüggésben keletkező 
változás bejelentési igények kapcsán (vezető és ügyintézői jogosultságok változásával 
összefüggő bejelentések hatóságoknak (MÁK, NAV, OTP Bank Nyrt. számlavezető, ASP 
gazdálkodási rendszerben rögzített személyhez kötött jogosultságok módosítása). 
 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, gondoskodott a 
köztisztviselők éves továbbképzési rendszerének menedzseléséről, képzési tervek 
jóváhagyásáról. 
 A 2021.évben felmerült selejtezési igények kezelése, dokumentálása is nagyszámú 
feladatot testált az irodára, csakúgy időigényes munka volt 2021-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 2021.évben is a pénzügyi iroda aktív közreműködése valamennyi 
pályázati vagy egyéb külső forrásból megvalósult/megvalósítani tervezett fejlesztés, 
beszerzés költségvetésének  összeállításában, a támogatások elszámolásában, az egyes  



projektekhez kapcsolódó elkülönített nyilvántartások évközi folyamatos vezetésében, csakúgy 
mint ezen szerződéses kötelezettségvállalások adózási, likviditási szempontú előkészítésében. 
A már korábbi években megvalósult, hazai vagy Eu-s forrásból támogatott, illetve egyéb 
külső forrásból létrejött fejlesztésekkel összefüggésben állandó és kiemelt figyelmet 
igénylő feladat az ezekhez kapcsolódó halasztott bevételek analitikus számviteli 
nyilvántartásának rendezése (2021.évben már 77 db az előbb említett projektekkel 
összefüggésben kezelendő „rendezés”) ,  megvalósult projektek évenkénti minősítése, a 
kapcsolódó biztosítékok, garanciák, előlegek kezelése. 
 Az Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósulása érdekében megkötött hitel 
ügyletekből (3 fejlesztési céllal összefüggésben) adódó kötelezettségek folyamatos nyomon 
követése és teljesítése, az Önkormányzat éves adósminősítése érdekében részletes 
adatszolgáltatás teljesítése, továbbá az év utolsó negyedévében havi adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése az adósságállomány alakulásáról is megvalósult. 
 A pénzforgalmi adatok közül mennyiségében a gyermekétkeztetések összefüggő 
bevételek elszámolása kiemelkedő, ill. az ezekhez kapcsolódó számla kiállítási kötelezettség. 
Az iroda által felügyelt számlázás 2021-ben naponta átlagosan 784 fő étkező (ebből fizetésre 
kötelezett 2021-ben átlagosan 546 fő/nap) által teljesített befizetések rögzítése 
naprakészen megvalósult.  
 Jelentős mennyiségi pénzforgalmi tranzakciót bonyolít az iroda a társ adócsoport által 
kezdeményezett adózói túlfizetések visszautalása, adószámlák közti átvezetése és 
bankszámlákra terhelt inkasszó igények benyújtásának végrehajtásakor. 
 219 db szerződéses kötelezettségvállalás elektronikus nyilvántartásba vétele történt meg 
2021-ben, egyidejűleg a jogszabályi előírások szerint nettó 5 millió forint összeget elérő 
szerződések adatainak közzétételével. Az Önkormányzat 168 db szerződésben volt szerződő fél 
a múlt évben, a további szerződések (41 db) az intézmények, Nemzetiségi Önkormányzatok 
megállapodásaiként kerültek a pénzügyi iroda ellenjegyzését követően nyilvántartásba vételre. 
 
Néhány egyéb információ a pénzügyi iroda által rögzített gazdasági eseményekről, bizonylatok 
számáról: 
 

Megnevezés 2021 
Bejövő számla (aktív): 2 546 
Kimenő számla (nem sztornózott): 9 202 
Egyéb bizonylat (igazolt): 2 129 
Utalványrendelet (nem ínaktivált): 16 860 

ebből bevételi jogcímű: 10 877 
ebből kiadási jogcímű: 5 983 

ebből utalva vagy teljesítve: 16 739 
ebből bankkal összevezetett: 13 939 

ebből pénztárral összevezetett: 1 415 
Pénztári forgalom: 1 437 

ebből bejövő: 941 
ebből kimenő: 496 

Kontírozás követel oldalon: 89 231 
Kontírozás tartozik oldalon: 76 914 
Szerződések, megrendelések, egyéb kötelezettségvállalás tárgyévben: 1 592 

ebből bevételi jogcímű: 492 
ebből kiadási jogcímű: 1 100 

Felvitt bankszámlák: 34 
Számla vagy nyugta tömb 30 



Partnerek 9 369 
Részletezők-elkülönített nyilvántartás érdekében 983 
Főkönyvek az intézményben 9053 

 
 
Városüzemeltetési Iroda 
 
Az Iroda állományának összetétele a 2021. évben 1 fő vezető, 5 fő ügyintéző létszámmal, 
megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal, a hivatal többi irodájával, a polgármesteri 
kabinettel és a jogtanácsossal együttműködve látta el napi -és hosszabb távú feladatait. A 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. számú, 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Jegyzői Utasítás 2021. december 16. napján való 
hatályba lépését követően a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése úgy módosult, hogy az 
iroda állománya 1 fő vezető, 5 fő ügyintéző, 1 fő közterület-felügyeleti csoportvezető és 3 fő 
közterület-felügyelőre változott. 
 
Az önkormányzati ingatlanok értékesítésére 2021. évben nem került sor.  
 
Az önkormányzati ingatlan vagyon gyarapodott: a Mezsgye utca szélesítése érdekében 
magántulajdonú ingatlanból kialakításra került a 174/5 hrsz-ú 50 m2 területű kivett helyi közút 
ingatlan, mely közcélú felajánlás jogcímen az önkormányzat tulajdonába került. A Nyíltárok 
utat érintő telekhatár rendezés következtében a 1938/3 hrsz-ú kivett helyi közút ingatlan területe 
6119 m2-ről 6173 m2-re növekedett. 
Az ingatlanok bérlete tárgyában pályázati eljárás eredményeként Mezei-Horváth Teklával 
bérleti szerződés kötésére került sor a Kistarcsa, Hunyadi utca 13/a szám alatti üzlet 
tekintetében, miután a korábbi bérlő, a Gold Styl Kft. felmondta a bérleti szerződését. A 
pályázat lebonyolítását, a szerződés előkészítését az Iroda végezte. Az év végén a szerződés 
módosítására, a bérleti díj emelésére is sor került. 
 
Bérleti szerződést kötöttünk filmforgatás céljából a FILM POSITIVE Productions Kft.-vel a 
2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 3. szám (volt internálótábor parancsnoki épülete) alatti 
ingatlanra. 
 
Beruházások keretein belül két utca tekintetében történt útfelújítás. Hazai forrású 
támogatással került felújításra a Csömöri utca aszfalt burkolatának, valamint a Pozsonyi utca 
járdáinak egy része. A Grassalkovich utca egy szakaszán a lakosság hozzájárulásával mart 
aszfaltos útépítés történt, illetve a Zsálya utca, Kamilla utca, Galagonya utca, és Fenyves út 
tekintetében - összesen 568 m hosszon - indultak el az előkészítő munkálatok szintén mart 
aszfaltos útépítésre vonatkozóan. 
A dr. Tibold József utca teljes szakaszán, a Balczó István utca középső szakaszán a Boróka út 
egy szakaszán és a Huszka Mihály utca elején bazaltköves útjavítás történt a 24 hónapra, 
kátyúzási tevékenység végzésére kötött keretszerződés terhére. 
Sebességcsökkentő borda épült a Bartók Béla és a Kőrösi Csoma Sándor utcákban.  
Felújításra került az Emlékfal és az előtte lévő járdarész. 
A csapadékvíz-elvezetés megoldása érdekében a Liliom utcában víznyelőakna és 
szikkasztókút építése, Völgy utcában csapadékvíz-elvezető árok tisztítóakna építése hágcsóval, 
öntöttvas víznyelő fedlappal, meglévő beszakadt árok lecsövezése, burkolat helyreállítása és 
Kápolna utcában résfolyóka beépítése az út teljes szelvényében és az árok burkolatának 
helyreállítása valósult meg egy szakaszon. Holló utca 2-10. számú ingatlanok előtt 
csapadékvíz-elvezető árok épült.  



2021. év februárjában elkezdődött a Mária-út zarándokvezető-képző központ épületének 
megépítése.  
Megtervezésre került az Széchenyi utcában a Katolikus templom környezetében egy kijelölt 
gyalogos átkelőhely, valamint az Árpád, Grassalkovich és Füleki utcák útépítési terve. 
Elindult a Raktár körúton megépült kerékpárút továbbvezetésének terveztetése a Fenyves 
úton, Komáromi utcán, Pozsonyi utcán, Aulich Lajos utcán, Kossuth Lajos utcán és Nagytarcsai 
úton keresztül egészen Nagytarcsa közigazgatási határáig, melyeknek a megvalósítása a 
későbbiekben kerül ütemezésre.  
Pályázatok kapcsán a 2021. évben megfelelő pályázati kiírások hiányban összesen 2 
támogatási kérelem került benyújtásra, melyből adott évben mindkét projekt tekintetében 
pozitív döntés született. A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése című projekt megvalósítására 
296 millió Ft vissza nem térítendő, uniós támogatás került megítélésre. A Támogatási szerződés 
2021. október 05. dátummal lépett hatályba, majd megkezdődött a projekt előkészítési 
szakasza. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. című 
projekt keretében 36,4 millió Ft, 65%-os intenzitású, vissza nem térítendő, hazai forrású 
támogatás került megítélésre a Csömöri utca útburkolatának, valamint a Pozsonyi utca 
járda egy részének felújítása céljából. A projekt 2021. november 10. napján sikeres műszaki 
átadás-átvételt követően megvalósult. 
2021. évben a Vis Maior – Viharkár okozta káresemények helyreállítása Kistarcsán című 
projekt 2021. augusztus 31. napján valósult meg, melynek keretében a 2020. június 14. napon 
leesett nagy mennyiségű csapadék eredményeként a Holló, Alig, Aradi utcákban, valamint a 
Rózsa patakban és a Malom árokban keletkezett károk kerültek helyreállításra. 
A projektek tekintetében 4 alkalommal küldtünk be záró szakmai és pénzügyi beszámolót, 
valamint 2 alkalommal került benyújtásra módosítási igény az Irányító Hatóság részére. 2 
projekt esetében sikeres záró helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra, valamint a megvalósult 
beruházásokból 4 projekt került fenntartási szakaszba. A már fenntartási időszakban lévő 
projektek tekintetében 5 db időközi és záró fenntartási jelentést küldtünk be. 6 projekt 
tekintetében a fenntartási időszak lezárult (Tölgyfa óvoda fejlesztése, Kistarcsa Város 
Intézményeinek energiahatékonysági projektje, Kistarcsa Város Energiahatékonysági projektje 
az Általános Iskolában, Közvilágítás energiatakarékos átalakítása, Kistarcsán, Újhartyán 
Önkormányzat és konzorciális partnereinek ASP-hez való csatlakozása, Kerepes Nagyközség 
és Kistarcsa Város ivóvízminőségi-javító programja), így ezen projektek befejezettnek 
tekinthetők.  
2021 évben fejeződött be két csoportos közbeszerzési eljárás villamos energia és földgáz 
beszerzés tárgyában, melynek eredményeként az önkormányzat a jelenlegi piaci áraknál jóval 
kedvezőbb áron jut földgázhoz és villamos energiához. Az év végén már a 2024-25 évekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások érdekében szükséges csoporthoz történő csatlakozások 
előkészítése is megtörtént az Iroda munkatársai részéről. 
 
A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítésének tárgyában induló közbeszerzési eljárás előkészítő 
lépéseire az év végén került sor, 2021. decemberében a képviselő-testület ez alapján döntött a 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Szintén az év végén indítottuk meg az Önkormányzati útfejlesztések tárgyú közbeszerzési 
eljárást, melynek keretében négy utcát érintő útépítési munkák kerültek beszerzésre összesen 
bruttó 228 225 825 Ft értékben. 
A 2021. évben négy alkalommal került sor a településrendezési eszközök módosítására. 
Mind a négy esetben tárgyalásos eljárás keretein belül történt módosítás, mellyel új övezetek 
alakultak ki. Két esetben, a már beépítésre szánt területen, azonban gazdasági építési övezetben 
lévő területek lakó övezetté történő besorolása történt, mivel a hatályos szabályok szerint 
ezeken az ingatlanokon kizárólag a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet számára 
szolgáló lakás építhető, de a fejlesztési igény a gazdasági területfejlesztés helyett a lakó célú 



területfejlesztést preferálja. A harmadik esetben olyan változások kerülte átvezetésre, melyek 
az önkormányzat későbbi tervei, illetve beruházásai megvalósításához voltak szükségesek. 
A negyedik esetben a településen működő cégek gazdasági fejlődése érdekében történt 
módosítás. Azon módosítások során, ahol a kezdeményező nem az önkormányzat volt, minden 
esetben településrendezési szerződés kötésére is sor került, ami tartalmazta a 
településfejlesztési hozzájárulások leírását is. A partnerségi egyeztetések minden esetben 
kihirdetésre kerültek. A feladattal a készítendő előterjesztések száma is nőtt. 
A Település Arculati Kézikönyvhöz szorosan kapcsolódó, a településkép védelméről szóló 
önkormányzati 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 19 alkalommal használták ki. A gazdasági területek fejlődése kapcsán épülő épületek, 
csarnokok építési engedélyéhez az előző évekhez képest több településképi vélemény kiadására 
volt szükség. 
Településrendezési szerződésekben foglaltak alapján a 2021. évben két esetben történt közcélú 
felajánlás bejegyzése út céljára, két esetben pedig zöldfelület felajánlása történt, melyek 
tulajdonjog bejegyzése a 2022. évre húzódik át. A Boróka utca- Nyílt árok út közötti területen 
a korábbi évekhez hasonlóan folytatódtak a zártkerti ingatlanok belterületbe vonása, 
Földhivatali ügyintézése. 2021. évben Kistarcsa Város Jegyzője 36 esetben adta szakhatósági 
hozzájárulását a település ingatlanjainak telekalakítási eljárásához, illetve közmű építések 
engedélyezési eljárásaihoz. 
A KÖFE Kft. részére 2020. év folyamán 798 db feladat került kiadásra nagy részben a 
városüzemeltetési iroda részéről. A feladatok elvégzésének ellenőrzése minden esetben 
megtörtént. 
A közterületi játszóterek fejlesztése és karbantartása kapcsán a 2021. évben a játszótereken 
felmerült hibák javításáról folyamatosan gondoskodtunk.  
A városban több rossz állapotú köztéri szemétgyűjtő edény cseréje, valamint az Ifjúság téren 
kiépített öntőző rendszer hibás elemeinek (fúvókáinak) cseréje történt meg. A városban 
kihelyezett 3 db sütőolaj gyűjtő edény ürítése rendszeres. 
2021 nyár végén átadásra került a teljesen felújított Eperjes úti sportpálya. A felújítás során 
a terület új aszfaltréteget kapott és új, labdafogó hálóval ellátott kerítés veszi körbe. A 
berendezés is megújult. Új kézilabda kapuk, kosárlabda palánkok, padok és szemetes kerültek 
telepítésre.  
A minden évben aktuális vízkár elhárítási terv felülvizsgálata határidőre megtörtént. 
Az elmúlt években gyakori meleg- de közben hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékkal 
jelentkező nyári időszak kifejezetten kedvez a csípőszúnyog állomány felszaporodásának. 
Egyre több panasz érkezett a hivatalba a megnövekedett létszámú szúnyogok miatt így 2021-
ben először végeztünk a városban földi, kémiai szúnyogirtást (júniusban és júliusban is 1-1 
alkalommal).  
Az Irodához érkezett fakivágási engedély kérelmek kivizsgálása minden esetben megtörtént. 
A kivágáshoz csakis indokolt esetben, pótlási kötelezettség előírása mellett járultunk hozzá. 
Jellemzően a határban (de az egyéb közterületeken is) található elhagyott hulladék kupacok 
felderítésén és felszámolásán folyamatosan dolgozunk a Közterület-felügyelőkkel és a KÖFE 
Kft.-vel karöltve. Sajnos érdemi előrelépést ez ügyben nem tudunk elérni. Az elszállított 
hulladék helyére hamarosan mindig új kerül. 
A lakossági észrevételek nyomán 2021. március végén, elvégeztettük a KER-HU Kft. 2141 
Csömör, Határ út 201. szám alatti telephelyén végzett tevékenységből származó szaghatás, 
illetve a levegő egészségre káros anyag koncentrációjának mérését, bevizsgálását. A vizsgálati 
eredmények alapján megállapítható, hogy a kémiai analitikai vizsgálatok egyik mintavételi 
ponton, egyik komponens esetében sem detektáltak határértéket meghaladó szennyezőanyag 
koncentrációt. 



A gyorsabb reagálás érdekében az esetlegesen jövőben fellépő szaghatás kivizsgálása 
érdekében Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 187/2021. (IX.29.) számú 
határozatával 2021. szeptemberében, Csömör Nagyközséggel közösen létrehozta a Csömör-
Kistarcsa „Jó levegőt” közös munkacsoportot. 
2021. évben az azt megelőző évekhez képest még kevesebb eljárást kellett indítani gondozatlan 
ingatlanokkal kapcsolatban, mert az üres telkek beépítése továbbra is folyamatos. A 
parlagfűvel borított telkek száma is folyamatosan csökken. 
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 a patkányok továbbra is problémát jelentenek a területen, de az irtás 
hatására az állomány csökken. A teljes rágcsálóállomány felszámolása egész addig nem 
megoldható, míg az ingatlanok kedvezőtlen használata (lomok, hulladék felhalmozása) meg 
nem szűnik. Az önkormányzat által üzemeltetett épületekben szintén két alkalommal 
szerveztünk rágcsálói illetve rovarirtást. 
A Polgármesteri Hivatal és az Egészségház ivóvízhálózatában történő legionella-
kockázatbecslést ebben az évben is elvégeztettük, melynek eredménye alapján a legionnella-
csíraszám sehol sem érte el az egészségügyi határértéket. 
A karácsonyi ünnepekkel összefüggésben a Városüzemeltetési Iroda gondoskodott az ünnepi 
díszvilágítás, valamint a világító motívumok kihelyezéséről és szükség szerinti javításáról. 
A kistarcsai lakcímek létrehozását és aktualizálását tartalmazó Központi Címregiszter 
kezelését a Városüzemeltetési Iroda végzi. A 2021-es évben is megközelítőleg 100 lakcím 
változással (új építés, bontás, telekmegosztás stb.) kapcsolatos változás került rögzítésre a 
rendszerben.  
Kistarcsa város közterületein végzett 2021. évi őszi fasorfenntartási munkák, gallyazás során 
gondoskodtunk a közterületi balesetveszélyes, túlnőtt fák gallyazásáról/kivágásáról. 
Irodánk minden évben több KSH és egyéb statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adat 
szolgáltatását nyújtja a különböző online felületeken.  
Fentieken túl a különböző fórumokon beérkezett lakossági panaszok, észrevételek, kérelmek 
kezelése, megválaszolása a mindennapi feladatok része. 
A kátyúzásra megkötött keretmegállapodásnak köszönhetőn 2021. évben is rövid határidőn 
belül, hatékonyabban tudtuk kezelni az aszfaltos utak javításával kapcsolatos igényeket.  
Több panaszlevél érkezett az állandóan növekvő forgalom és a szabálytalanul közlekedő 
gépjárművek miatt. A Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsággal együttműködve a 
beérkezett lakossági igényeket figyelembe véve a 2021. évben 10 esetben a forgalmi rend a 
város több pontján módosításra került. 
A Polgármesteri Hivatal és az Egészségház épületeiben a minden évben szokásos 
karbantartási feladatok elvégzésre kerültek, mint például a klímák, kazánok, tűzjelző éves 
felülvizsgálata és a kéményseprés. 
 
A koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezés sok plusz feladatot adott az Irodának. Az 
intézkedések a helyzet súlyára való tekintettel minden esetben prioritást kaptak. Az előző évhez 
hasonlóan folytatódott a kistarcsai lakosság, illetve az önkormányzati dolgozók és 
hozzátartozóik gyorsabb tesztelhetősége érdekében a PCR gyorstesztek beszerzésére. 
 
2021 októberében törvényességi felhívásra elkészítettük a helyi közútra történő behajtás 
korlátozásáról szóló 5/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítását. 
 
Az év során számos további önkormányzati rendeletek módosítására is sor került, így az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati 



rendelet módosítására abban a tekintetben, hogy polgármester hatáskörébe tartozó beszerzések 
értékhatára 1 000 000 Ft-ról 5 000 000 Ft-ra emelkedett. Az értékhatár változás miatt 
szükségessé vált a Beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzat és a Kistarcsa Város 
Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek részletes szabályairól szóló 
szabályzat módosítása, felülvizsgálata. A szabályzatok teljes körűen felülvizsgálatra kerültek, 
melynek eredményeképpen megalkotásra került az egységes Beszerzési Szabályzat. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Kistarcsa Város Önkormányzatát, mint 
a Kistarcsai Zsidó Temető tulajdonosát arra kötelezte, hogy a Kistarcsai Zsidó Temetőt 2021. 
október 31 napi határidőben kerítse be. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével 
folytatott hosszas egyeztetések eredményeként végül az Önkormányzat saját forrásból a Zsidó 
Temetőt határidőre, 2021 szeptemberében a KÖFE Kft. kivitelezésével bekerítette.  
Intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés ellátása 
tárgyban 2021 év tavaszán beszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek eredményeként 
a SAPEZOK Kft. további 1 évre üzemeltette a Városi Konyhát, biztosította a gyermek és 
szociális étkeztetést. 
 
Tekintettel arra, hogy a személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2021. október 
31. napján lejárt, ezt megelőzően 2021. júniusában az Iroda a Magyar Közlöny Hivatalos 
Értesítőben megjelenő, Kistarcsa Város közigazgatási területén helyi menetrendszerinti 
autóbuszos személyszállítási tevékenységre vonatkozó pályázati felhívást előkészítette, majd 
az eljárást lebonyolította. Mivel az eljárás eredményként kiválasztott pályázóval a 
szerződéskötés meghiúsult, közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására, majd új, ideiglenes 
szerződés kötésére került sor a Szekér-Transz 99 Bt.-t-vel. A Bt.-vel kötött új szerződés 
keretében a busz menetrendjének módosítására is sor került. 
 
2021. novemberében a feladatot ellátó adatvédelmi tisztviselő szerződésének közeledő lejárta 
miatt a folyamatos adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladat ellátása tárgyában beszerzési eljárás 
került lefolytatásra. 
Az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások rendeletmódosítások keretében átvezetésre 
kerültek az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati 
rendeletben, továbbá az ASP részét képező ingatlan-vagyon kataszterben, az éves 
ingatlanvagyon statisztikát elkészítettük, melyet a Magyar Államkincstár 2021. évben is 
elfogadott. 
Az Iroda feladatai között látta el a Kistarcsai KÖFE Kft. tevékenységével kapcsolatosan az 
éves beszámoló, az üzleti terv koncepció és az üzleti terv elfogadásának képviselő-testület elé 
terjesztését, illetve a kapcsolódó Támogatási szerződés és módosítása előkészítését. 
 
Az Iroda munkatársai közel száz esetben folytattak le ajánlattételi felhívásos beszerzési 
eljárást, feladataik ellátása során több, mint 80 esetben került sor a megállapodások 
szerződésbe foglalására. 
 

JOGTANÁCSOS: 
2021. október 1. napjától a Hivatal jogtanácsosa szülési szabadságát tölti, a munkakörét a 
Városüzemeltetési Iroda jogi, közbeszerzési és vagyongazdálkodási referense tartós 
helyettesítésben látja el. 
 
A 2021. évben az általánosan elvégzendő jogi feladatokon felül az alábbi feladatok jelentettek 
többletet, illetve az alábbi feladatok emelendőek ki.  
 



A Fasor utca kialakításának és Önkormányzati tulajdonba vételének tárgyában 2021. 
évben három közigazgatási per folyt, melyek az év végére az Önkormányzat pernyertességével 
végződtek.  
 
Tovább folytatódott a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése tekintetében a Boros Kft.-vel 
fennálló jogvita kapcsán indított per, amelyben a képviseletet ellátó ügyvédi irodával 
közreműködtünk, az előkészítő iratok, beadványok tartalmát ellenőriztük, és a szükséges 
adatokat, dokumentumokat rendelkezésre bocsátottuk.  
 
A Sóderbányai ingatlanok jogi helyzetének rendezése tekintetében 2021. évben komolyabb 
változás nem történt, az Iroda munkatársai folyamatosan nyomon követték és átvezették az 
ingatlantulajdonosok személyében bekövetkező - elsősorban öröklés miatt beálló -változásokat. 
2021. év szeptemberétől az Iroda munkatársai rendszeresen megszervezték a Sport, 
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsággal és az újonnan létrehozott Sóderbánya 
munkacsoport tagjaival az ingatlanok közös bejárását, melynek eredményeként számos 
hatósági eljárás indítására került sor a hulladék kezelési, hulladék égetési és állattartási 
szabályok megsértése miatt.  
 
A 2021. évben a Bölcsőde műszaki ellenőrzése és a Simándy József Általános Iskola 
energetikai felújítása kapcsán a műszaki ellenőrzést, illetve a kivitelezést végző Vépterv Kft. 
(jogelődje a Véptech Kft.) által indított perek folytatódtak, mely során a jogi képviseletet az 
Önkormányzat jogtanácsosa, illetve helyettese látta el. A Bölcsőde műszaki ellenőrzése 
tárgyában indult per az év végén az Önkormányzat pernyertességével zárult első fokon.  
 
Folyamatosan ellátandó, így a 2021. évet is érintő jogi tevékenység volt a DPMV Zrt.-vel, mint 
víziközmű-szolgáltatóval kapcsolatos feladatok ellátása, a gördülő fejlesztési terv elfogadása, 
a terv részét képező beruházási terv elkészíttetése, a megvalósítandó fejlesztésekhez 
kapcsolódó vállalkozási szerződések megkötése, egyeztetése a közös tulajdonban álló 
víziközmű-rendszerek másik tulajdonosával, Kerepes Város Önkormányzatával. A 2021. évben 
elfogadásra került a DPMV Zrt. 2020. évi beszámolója és 2021. évi üzleti terve is.  
A 2021. évben is végzendő jogi feladat volt az Önkormányzat és intézményei által megkötött 
szerződések ellenőrzése, előkészítése, az önkormányzati rendeletek megalkotásában, 
módosításában történő közreműködés, a hatósági eljárások során történő  jogi segítségnyújtás 
az ügyintézők részére.  
A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet miatt többletfeladatok is adódtak a 
veszélyhelyzetre tekintettel kiadott jogszabályok értelmezésével kapcsolatban. Az 
Önkormányzat a lakosság gyorsabb tesztelhetősége érdekében együttműködési 
megállapodásokat is kötött a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú 
Alapítvánnyal, amely megállapodás megírása és előkészítése szintén a jogi feladatok közé 
tartozott. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Véleményem szerint a Polgármesteri Hivatal 2021. évben, a járvány helyzet okozta 
megváltozott és nehéz körülmények között 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 2021. évi munkáját 
tartalmazó beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbiak szerint elfogadni: 



 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Gotthard Gábor, jegyző 
 

(a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
 
 

Kistarcsa, 2022. május 13. 
 
 
 dr. Gotthard Gábor 
 jegyző 
 


