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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. február 17-ei ülésére 
 
 
Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési 
Bizottság Ügyrendjének módosítása  
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési  Bizottság 2014. november 11-ei 
ülésén a 2/2014. (XI.11.) VüB. számú határozatával fogadta el Ügyrendjét. 
 
Az Ügyrend Záró rendelkezésének 2. pontja értelmében az Ügyrendben foglaltak hatályosulását a 
bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén javaslatot tesz annak 
módosítására. 
 
Az Ügyrend jelenlegi módosítását az indokolja, hogy a Közgyűlés a 2014. december 18-i ülésén 
felülvizsgálta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletét / továbbiakban: SZMSZ /, melynek során a Városüzemeltetési Bizottság 
nevét Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság névre változtatta, valamint a bizottság 
feladat- és hatásköreit is módosította.  
Tekintettel arra, hogy a bizottság nevét, feladat- és hatásköreit az SZMSZ-nek megfelelően kell 
tartalmaznia az Ügyrendnek, javaslom az Ügyrend I. fejezetének, II. fejezetének és az V. 
fejezetének  a határozat-tervezetben foglaltak szerint történő módosítását. 
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését a határozat-
tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen meghozni. 
 
 
 
 
Kecskemét, 2015. január 12. 
 
 
 
 
          Király József 
              elnök 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      
Határozat-tervezet 

 
…/2015. (II.17.) VüB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
Ügyrendjének módosítása  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
megtárgyalta Király József elnök 2244-1/2015. számú, fenti tárgyban készült előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Bizottság a 2/2014.(XI.11.) VüB 
számú határozattal elfogadott Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Ügyrend I. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„1. A bizottság hivatalos megnevezése: 
 
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
VÁROSRENDEZÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG” 
 
 

2. Az Ügyrend II. fejezete helyébe a következő szöveg lép:  
 

„II. 
A bizottság feladat- és hatásköre 

 
 

6.1. A bizottság dönt: 
 

6.1.1. Az önkormányzati rendeletekben meghatározott városrendezési, városüzemeltetési, 
hulladékgazdálkodási, kommunális-, közlekedésigazgatási és közbiztonsági ügyekben 
6.1.2. Temetőgondozásra fordítható pénzkeret részletes felosztásáról 
6.1.3. A zöldterület kialakítására vonatkozó tervekről 
6.1.4. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a helyi közút forgalmi rendjének kialakításáról, 
szükség szerint, de legalább 5 évenként annak felülvizsgálatáról, a forgalmi körülmények vagy a 
baleseti helyzet jelentősebb változása esetén annak módosításáról 
6.1.5. A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés 
szerinti éves feladatterv jóváhagyásáról 
6.1.6. A lakossági önerős közműpályázatok megvalósításának szakmai, műszaki elfogadásáról, a 
közműberuházás támogatásáról vagy az igénybejelentés elutasításáról 
6.1.7. Külön önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint a lomtalanítás 
tervezett időpontjáról  

 
6.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti: 
 

6.2.1. A feladatkörébe tartozó rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó 
előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket 
6.2.2. A szúnyoggyérítéssel, gyepmesteri teleppel összefüggő előterjesztéseket 
6.2.3. Településszerkezeti tervet a közgyűlés településrendezési eszközökkel kapcsolatban 
feladatkörrel rendelkező bizottsága véleményének figyelembe vételével 



 
 

6.2.4. A Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet a közgyűlés településrendezési 
eszközökkel kapcsolatban feladatkörrel rendelkező bizottsága véleményének figyelembe 
vételével 
6.2.5. A várost érintő országos és megyei területrendezési- és fejlesztési tervekkel, 
koncepciókkal kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására vonatkozó előterjesztéseket 
6.2.6. A térképészeti határ kiigazítására vonatkozó véleményezési, valamint a földrajzi nevek 
megállapítására, megváltoztatására vonatkozó ügyeket 
6.2.7. A távfűtéssel kapcsolatos előterjesztéseket 
6.2.8. A közösségi közlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal összefüggő terveket 
6.2.9. A közterületi alkotások elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket 
6.2.10. A parkolóhely-építésre vonatkozó közterületi engedményre kötött megállapodásokból 
befolyt összegek felhasználására, a következő éves ütemtervre és a megelőző évben elvégzett 
munkálatok tárgyú előterjesztést 
6.2.11. A parkolóhely-megváltási összeg felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot 
6.2.12. A parkolóhely kialakítással és üzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztéseket 
6.2.13. Az örökségvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket 
6.2.14. A Kada Elek-díj, az Év Kecskeméti Mestere Díj kitüntetések, valamint Az Év 
Kecskeméti Rendőre, Az Év Kecskeméti Tűzoltója és Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási 
Intézet Dolgozója elismerő címek adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a 
kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat. 

 
6.3. A bizottság javaslatot tesz: 
 

6.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési 
előterjesztésekre 
6.3.2. A város közbiztonságát javító intézkedések civil szervezetek útján történő ellátására 
6.3.3. A közbiztonság javítását célzó koncepciókkal kapcsolatos tervekre 
6.3.4. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa 
kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására 
6.3.5. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására 
6.3.6. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő gazdasági 
társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére és 
ellátottságával kapcsolatos kérdésekben 

 
6.4. A bizottság véleményezi: 
 

6.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános 
feladatainál meghatározott ügycsoportokat 
6.4.2. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program 
alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat 
6.4.3. A Kecskeméti Rendőrkapitányság éves tevékenységéről szóló beszámolót 
6.4.4. Az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett, valamint állami intézményfenntartó 
által működtetett köznevelési intézmények használatában lévő önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok kialakításával, azon végzett beruházással kapcsolatos előterjesztéseket 
6.4.5. Integrált Településfejlesztési Stratégiát 
6.4.6. A közmű- és környezetgazdálkodási beruházási célú javaslatokat 
6.4.7.Az önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok kommunális 
tevékenységét 
6.4.8. A zöldfelület kialakításával, temető fejlesztésével, játszóterekkel kapcsolatos terveket és 
koncepciókat 
6.4.9. A külterületre vonatkozó településfejlesztési és rendezési programokat, terveket 



 
 

6.4.10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással, valamint a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos beruházási, üzemeltetési és egyéb döntést igénylő 
kérdéseket 
6.4.11. Előzetesen a villamos energia korlátozási sorrend felállítását 
6.4.12. A temetőfenntartással, valamint a hó- és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos kérdéseket 
6.4.13. A területrendezés folytán kialakuló, kialakítandó új építési telkek esetén közterületek 
elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket 
6.4.14. A közterületek elnevezésének megváltoztatására vonatkozó előterjesztéseket 
6.4.15. A közterület-használatról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően  városképi, 
környezeti szempontból a közterület-használati szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot, 
tervezett rendezvények terveit 
6.4.16. Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó 
hatósági szerződést. 
6.4.17. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntéseket. 

 
6.5. A bizottság ellenőrzi: 
 

6.5.1. A feladat vagy hatáskörét érintő közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását 
6.5.2. A civil szervezetek által végzett közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását. 
6.5.3. A temetőgondozásra fordítható pénzkeretnek a részletes felosztás szerinti felhasználását 
6.5.4. Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák éves fenntartását és karbantartását, valamint az 
erre a feladatra elkülönített előirányzat szabályszerű felhasználását és az ellenőrzés műszaki 
tartalmát 
6.5.5. Az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek fenntartására szolgáló és köztisztasági 
pénzkeretnek, valamint a közvilágítás-fejlesztés és üzemeltetés céljára fordítható pénzkeretnek a 
részletes felosztás szerinti felhasználását. 

 
6.6. A bizottság beszámol: 
 

6.6.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint.” 
 
 

3. Az Ügyrend  V. fejezet 8. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
 
„8. A bizottság döntését tartalmazó határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, 
folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel kell ellátni.  
A bizottság határozatainak jelölése: …../20… (hó,nap) VVB. számú határozat. A zárójelben 
feltüntetett dátum a határozat meghozatalának – a bizottság ülésének – időpontja.” 
 


