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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

VÁROSRENDEZÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI   

BIZOTTSÁG 

2913-1/2016. 

   
 

BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. március 24-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2015. évi 

tevékenységéről 

 

A bizottság 2015. évben 11 alkalommal ülésezett, ebből 2 alkalommal tartott 

rendkívüli ülést. Határozatképtelenség nem fordult elő. A bizottság a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletében, 

valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és 

hatáskörében eljárva összesen 123 határozatot fogadott el.    

 

1. A bizottság döntött: 

 

 a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási 

szerződés szerinti éves feladatterv jóváhagyásáról; 

A feladatterv havi bontásban meghatározta a belterületi és külterületi utakkal, 

járdákkal, kerékpárutakkal, parkolókkal kapcsolatos munkák nagyságrendjét és 

azok várható költségét. (gréderezés, tömörítés, padkanyesés, kátyúzás, 

aszfaltozás, parkolók k átyúzása, aszfaltozása, burkolati jelek, utcanév táblák, 

felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása.) 

A feladatterv a köztisztasággal kapcsolatban napi ütemezésben tartalmazta, 

hogy az egyes munkanapokon mely utcákban kerül sor kézi és gépi úttisztításra 

és a csikkbedobók ürítésére. Mindemellett a feladatterv a zöldfelületek 

karbantartása, a játszóterek, szökőkutak és ivókutak üzemeltetése paramétereit 

is meghatározta. 

 a 2015. évi lomtalanítás ütemezéséről; 

 A bizottság 2015. évi munkatervéről; 

 14 esetben forgalmi rend módosításról; (pl. Talfája köz Nagy Lajos király körút 

és Dráva utca közötti szakaszán 30 km/h  sebességkorlátozást, a Teleki László 

utcában az Áprily Lajos utca irányából a Szent Imre utcai kereszteződés 

irányába egyirányú forgalmi rendet vezetett be); 

 a közműfejlesztés támogatására érkezett lakossági igénybejelentések 

támogatásáról: 

- gáz közmű kiépítése: Máriahegyben a 10955/44 hrsz-ú út mellett 9, a 

10955/43 hrsz-ú út mellett 2  ingatlan, a 10955/26, 10955/81 hrsz-ú utak 

mellett 10 ingatlan tekintetében. 

elektromos hálózat kiépítése: a Máriahegyben a 10955/44 hrsz-ú út mellett 

12 ingatlan, a 10955/81 hrsz-ú út mellett 3 ingatlan, a 10955/26 hrsz-ú út 

mellett 8 ingatlan vonatkozásában. 



 

- ivóvíz vezeték és szennyvíz csatorna kiépítése: a Szolnoki hegyben az 

ivóvízvezeték kiépítését azzal a kitétellel támogatta a bizottság, hogy a 

beruházás csak a beépítésre szánt területen valósulhat meg. Az Őszirózsa 

utca és a Belső Máriahegy 10955/71-76 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a 

kiépítést tárgyalta. 

- útépítés műszaki szempontból történő  támogatása a következők szerint:  

Dongó utca, a 6423 hrsz-ú út, Kárpát utca, Vízmű utca Hínár utcától 

kezdődő 60 m-es szakasz, Székelyfonó utca Hegedűs köztől kezdődő 60 m-

es szakasz, Vadszőlő utca, útépítés, Orchidea utca, útépítés, Dália utca 

Zsálya és Mályva u. közötti szakasz, Kadafalva 0979/174 és 0979/176 

hrsz-ú út, Harangvirág utca, Csillagvirág utca. 

  

 a kecskeméti polgárőr egyesületek támogatásáról az alábbiak szerint: 

o Kecskeméti Polgárőrség Közhasznú Egyesület  1. 450.000,-Ft, 

o Hírös Polgárőr Egyesület        500.000,-Ft, 

o Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület      850.000,-Ft, 

o Hetény Vezér Polgárőr Egyesület       600.000,-Ft, 

o Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz       400.000,-Ft, 

o Katonatelepi Polgárőrség Egyesület       500.000,-Ft, 

o Kecskemét-Erzsébetvárosi Polgárőr és  

Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület      300.000,-Ft, 

o Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület        400.000,-Ft. 

 

 

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette: 

 

 a „Kada Elek-díj, az „Év Kecskeméti Mestere Díj”, az „Év Kecskeméti 

Rendőre”, az „Év Kecskeméti Tűzoltója” valamint az „Év Kecskeméti 

Büntetés-végrehajtási Intézet Dolgozója” cím adományozását; 

 közterületi alkotások elhelyezését 3 esetben (Mindszenty mellszobor, 

Szervátiusz Tibor „Csak tiszta forrásból“ című műalkotása, valamint Balanyi 

Károly PRAXINOSCOPE elnevezésű alkotása); 

 belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 

szerződéseket; 

 a város új településrendezési eszközeinek elfogadását;  

 a Településrendezési Terv módosításának elindítását 4 esetben; 

 az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatás pótdíjainak, és 2015. évi közforgalmú menetrendjének 

módosítását 3 esetben; 

 az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatás 2015. évi közforgalmú menetrendjének, valamint a helyi 

személyszállítási szolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal 

történő ellátására megkötött megállapodás módosítását; 

 a DAKK Zrt. 2014. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadását, döntést a 

többlet-ellentételezés tárgyában, valamint a települési önkormányzatok helyi 

közösségi közlekedésének támogatására pályázat benyújtását; 

 

 

 



 

 

3. A bizottság javaslatot tett: 

 

 a közgyűlés 2015. II. félévi és 2016. I. félévi munkatervére; 

 a Város Kulcs kitüntető cím adományozására; 

 megyei kitüntető díjak adományozására. 

 

4. A bizottság véleményezte: 

 

A közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az állandó 

bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat az alábbiak szerint: 

 

 A Városi Támogatási program „Műemlékvédelmi Programok” előirányzatára 

beérkezett pályázatok véleményezése (4 pályázatot javasolt támogatni 

4.350.000,- Ft összegben); 

 A Városi Támogatási Program „Műemlékvédelmi Programok” előirányzata 

5%-os tartalékkerete terhére támogatható kérelmek véleményezése (1 kérelmet 

javasolt támogatni 1.650.000,- Ft összegben); 

 A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása (4 alkalommal);  

 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosítása, valamint az ezzel összefüggő döntések 

meghozatala (2 alkalommal); 

 A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosítása; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése; 

 Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja; 

 Egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak 

átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala; 

 A Termostar Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása; 

 A települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukcióra benyújtott 

pályázat; 

 A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kecskemét  

Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 370/2005. (VI.1.) KH. 

számú határozatának és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, 

valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI.1.) 

önkormányzati rendeletének módosítása (4 esetben); 

 Területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése és településrendezési 

szerződés megkötése; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjával és annak 

végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatala; 

 A város új településrendezési eszközeinek elfogadása; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete módosítása; 

 A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. 

(IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítása; 



 

 Közterülethez kapcsolódó településrendezési szerződések és beszámoló a 

2010-2015 közötti időszak településrendezési szerződéseiről; 

 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű 

vagyon 2015. évi bérleti díjának felhasználása; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város kerékpáros közlekedési hálózata fejlesztésének 

megvalósíthatósági ütemterve; 

 Alapító okiratok módosítása; 

 Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról; 

 Ingyenes használat biztosítása a Kecskemét, Tóth László sétány 2. szám alatti, 

a Kecskemét-Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. szám alatti és a Kecskemét, 

Daróczi köz 14. szám alatti ingatlanokban; 

 A 2014. évi víziközmű fejlesztési forrás felhasználása; 

 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése; 

 Rendszámfelismerő kamera rendszer kiépítése; 

 A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása; 

 Tájékoztató a hibrid buszok üzemeltetési tapasztalatairól; 

 Tájékoztató a „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja” című projekt megvalósításáról; 

 A Kecskeméti Városrendészet Szervezeti és Működési Szabályzatának 

véleményezése; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei 

Mérnöki Kamara között megkötendő együttműködési megállapodás; 

 Kerékpáros közlekedésről tájékoztató; 

 A Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatt található ingatlan egyes 

helyiségeinek ingyenes használatba adása a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr 

Szervezetek Szövetsége részére; 

 A Kecskemét, Széchenyi téren felállítandó köztéri műalkotás érdekében a 

Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat jóváhagyása; 

  A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. 

rendezvénytervének véleményezése; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 

közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződés 

véleményezése; 

 A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések 

meghozatala; 

 Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről; 

 Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről; 

 Közérdekű felajánlást játszótér létesítése céljából; 

 2015-2016. évi téli útüzemeltetési terv. 

 

 

 



 

A fentieken túl 10 esetben városképi, környezeti szempontból véleményezte a 

közterület-használati szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok, tervezett 

rendezvények terveit. 

 

 

5. A bizottság ellenőrizte: 

 

 a 2014. évben elvégzett zöldfelület-fejlesztéseket; 

 a 2015. évben tervezett zöldfelület kialakítások terveit; 

 a Kecskemét közigazgatási területén működő polgárőr egyesületek 2014. évben 

végzett tevékenységét. 

 

A bizottság munkájának segítése érdekében 2015. február 17-én a 14/2015.(II.17.) 

VüB. számú határozatával Közbiztonsági munkacsoportot, Örökségvédelmi 

munkacsoportot, valamint Településrendezési munkacsoportot  hozott létre. 

A Közbiztonsági munkacsoport  3 alkalommal ülésezett. A közbiztonsági tárgyú 

ügyek, a város közbiztonságát javító intézkedések civil szervezetek útján történő 

ellátásával, illetve a közbiztonság javítását célzó koncepciókkal kapcsolatos tervek 

vonatkozásában ülésezett és tett javaslatot a bizottságnak. A munkacsoport nyomon 

követte a városban telepített terület-felügyeleti kamerák üzemelését, és a közbiztonság 

javítását célzó koncepciók, egyéb stratégiai dokumentumok megvalósulását, 

együttműködve a közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezetekkel.  

 

Az Örökségvédelmi munkacsoport 8 alkalommal tartott ülést. Véleményezte a 

közterületi alkotások elhelyezését, megszüntetését, az önkormányzat költségvetési 

rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati 

felhívásra beérkezett - műemlékvédelmi programot érintően benyújtott– pályázatokat. 

Véleményt formált továbbá a helyi építészeti örökséget és a műemlékeket érintő 

kérdésekben a településfejlesztési terveket, a helyi építészeti örökséget és a 

műemlékeket érintő kérdésekben az egyes beruházási típusú fejlesztési terveket, 

valamint a védelemmel összefüggő tervek tekintetében.  

 

A Településrendezési munkacsoport 8 alkalommal ülésezett. Településfejlesztési 

tervekkel, a településrendezési eszközökkel, a zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési 

tervekkel a zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos, valamint a közterületek 

elnevezésével összefüggő előterjesztéseket tárgyalta meg, majd javaslattal élt a 

bizottság felé. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni és azt a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni. 

 

 

Kecskemét, 2016. február 29. 

  

           Király József 

           bizottsági elnök



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                  KÖZGYŰLÉSE                      

 

 

 

H A T Á R O Z A T  -  T E R V E Z E T 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2016. (III.24.) határozata 

Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2015. évi 

tevékenységéről 

 

 

 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság 2913-1/2016. számú, fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta.  

 

 

 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

1.Tisztségviselő 

2.Állandó bizottságok elnökei 

3.Képviselőtestületi Osztály 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


