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Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 
 

 
 
 

Ügyiratszám: 27095-12/2018.  
  
 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. december 13-án tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési              
             Szabályzatának valamint Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(továbbiakban: PH SZMSZ) valamint Alapító Okiratát az alábbiak szerint javaslom 
módosítani. 
 
I. A hivatal telephelyeinek változása 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) 2 telephellyel 
rendelkezik (6044 Kecskemét, Darányi Ignác utca 15., 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.)  
A Kormány a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához 
5.192.661,700 E Ft összeget biztosított. Ennek köszönhetően a Városháza felújítása jövő 
évben megkezdődik, az ügyfeleket a hivatal a Darányi Ignác utca 15. és a Rákóczi út 3. számú 
telephelye mellett a Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti telephelyen is fogadja.  
Erre tekintettel a PH SZMSZ 1. § (2) bekezdésében a hivatal telephelyeinek felsorolását 
javaslom módosítani. 
 
II. Műszaki Osztály feladatai 
1. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos 
Építésügyi Nyilvántartásról szóló többször módosított 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 
2. pontja és 3. § (1) bekezdése alapján az építésügyekért felelős miniszter az építésügybe 
tartozó hatósági nyilvántartások vezetéséről (felállításáról, működtetéséről és 
karbantartásáról) kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
országos központi elektronikus alkalmazás (Országos Építésügyi Nyilvántartás) 
működtetésével gondoskodik, így megszűnt a jegyző építésügyi nyilvántartások vezetésével 
kapcsolatos feladata. Erre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a PH SZMSZ 27. § (2) 
bekezdésének és 29. § (7) bekezdésének hatályon kívül helyezését. 
 
2. A Kormány újraszabályozta az egyes hatósági eljárásokban közreműködő szakhatósági 
hatásköröket. Az új szabályozás – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 55-57. §-a és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a jegyző 
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már nem lát el környezetvédelmi szakhatósági feladatokat. Erre tekintettel javaslom a PH 
SZMSZ 27. § (6) bekezdésének és 28. § (3)-(4) bekezdéseinek hatályon kívül helyezését. 
 
3. A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. 
(VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a rendeltetésmódosítási engedélyezési eljárás 
során eljáró elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóságként az építmény fekvése szerinti járás 
székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. A fenti rendeltetésmódosítási 
hatósági feladatok hatékonyan a Műszaki Osztályához telepítve láthatók el, a szükséges 
személyi és technikai feltételek az osztályon állnak rendelkezésre, ezért javaslom a PH 
SZMSZ 27. § (10) bekezdéssel történő kiegészítését. 
 
4. Az építésügyi hatósági eljárásokat érintő egyéb változásokra – pl.: egyes építésügyi 
szakkifejezések megváltozása – tekintettel javaslom a PH SZMSZ 27. § (11) bekezdéssel 
történő kiegészítését, valamint a 29. § (1) és (2) bekezdésének módosítását. 
 
III. Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 
A PH SZMSZ 39. § (9) bekezdése alapján a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály ellátja 
a társulási tanácsok munkaszervezeti feladatait. Ténylegesen a „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
munkaszervezeti feladatait látja el az osztály, ezért szükséges a PH SZMSZ 39. § (9) 
bekezdésének módosítása. 
 
IV. Várostervezési Osztály 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2018. szeptember 13-ai i ülésén 
döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosításáról. A módosítás eredményeképp a HÉSZ 8. § (4) 
bekezdésének szabálya átkerült a 8. § (3) bekezdésébe, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 
43. § (23) bekezdésének pontosítását. 
 
V. Városüzemeltetési Osztály 
1. Az osztály látja el a 2017. decemberében megalakult Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
munkaszervezeti feladatait, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 44. §-ának (8) bekezdéssel 
történő kiegészítését. 
 
2. Az önkormányzatnak – mint tulajdonosnak – és a BÁCSVÍZ Zrt-nek – mint üzemeltetőnek 
– közös kötelezettsége minden évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz a rövid, közép- és hosszú távú víziközmű fejlesztési terv benyújtása jóváhagyás 
céljából. Erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 45. § (5) bekezdésének kiegészítését a 
víziközmű fejlesztési tervek előkészítésével. 
 
3. A lakossági egyösszegű befizetések utáni állami támogatások igénylési lehetősége a 
magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezésével megszűnt, így javaslom a PH SZMSZ 45. § (6) bekezdésének 
módosítását. 
 
4. A forgalomszervezéssel kapcsolatos bizottsági előterjesztéseket nem a Közmű- és 
Közterületfejlesztési, hanem a Városüzemeltetési Csoport készíti elő és intézkedik a döntések 
végrehajtásáról, erre tekintettel szükséges a PH SZMSZ 45. § (8) bekezdésének hatályon 
kívül helyezése és a 46. § (35) bekezdéssel történő kiegészítése.  
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5. Az ISPA program kivitelezése megvalósult, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 45. § 
(9) és (10) bekezdéseinek hatályon kívül helyezését. 
 
6. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 270. § (1) 
bekezdése szerint épület, építmény 100 m-es körzetén belül oltóvíz biztosítása szükséges. A 
Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport gondoskodik a beérkező kérelmek alapján új 
tűzcsapok telepítéséről, ezért javaslom a PH SZMSZ 45. § (15) bekezdéssel történő 
kiegészítését. 
 
7. A Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
– mint ajánlatkérő – beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokról és 
közbeszerzéseiről szóló szabályzata 9.§ és 12.§ (3) bekezdése szerint részt vesz közlekedési 
és közműfejlesztési tárgyú közbeszerzési eljárásokban, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 
45. §-ának (16) bekezdéssel történő kiegészítését. 
 
8. Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó 
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési 
agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint minden év 
április 30-ig online adatszolgáltatás szükséges a jogszabályban megjelölt, előző év december 
31-ig megvalósult szennyvízberuházások adatairól. Az adatszolgáltatást a Közmű- és 
Közterületfejlesztési Csoport látja el, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 45. § (17) 
bekezdéssel történő kiegészítését. 
 
9. Az önkormányzat által benyújtandó energiaracionalizálási feladatokra vonatkozó 
pályázatok előkészítési, koordinálási feladatait is a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 
végzi, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 46. § (30) bekezdésének a hatályon kívül 
helyezését. 
 
10. Az intézmények energia felhasználása az intézmények saját feladatköre, javaslatot ezzel 
kapcsolatban a Városüzemeltetési Csoport nem készít, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 
46. § (31) bekezdésének a hatályon kívül helyezését. 
 
VI. Társadalompolitikai Osztály 
A PH SZMSZ 49. § (1) bekezdés n) pontja értelmében a Társadalompolitikai Osztály 
előkészíti a Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi üléseit és megszerkeszti az ülések 
jegyzőkönyvét. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (General Data Protection Regulation – GDPR) 2018. május 25. napjától kötelező 
érvényű minden személyes adatot kezelő szervezetre. A GDPR rendelkezéseire tekintettel az 
osztály a Városi Szociális Közalapítvány ügyeinek intézésében nem vehet részt, erre 
tekintettel javaslom a PH SZMSZ 49. § (1) bekezdés n) pontjának hatályon kívül helyezését. 
 
VII. Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
1. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 2017. január elsejével megszűnt, 
valamint az általa korábban koordinált Kulturális Közfoglalkoztatási Programban sem vesz 
már részt az önkormányzat, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 52. § (16) bekezdésének 
hatályon kívül helyezését. 
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2. A PH SZMSZ külön bekezdésben nevesíti az önkormányzat köznevelési (52. § (2) 
bekezdés) és sport feladatainak (52. § (22) bekezdés) szervezését, így fontos, hogy a szintén 
kötelező önkormányzati közművelődési feladatok, valamint a közgyűjtemények fenntartása 
(megyei hatókörű városi könyvtár, megyei hatókörű városi múzeum) is külön bekezdésben 
jelenjen meg. Erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 52. § (31) bekezdéssel történő 
kiegészítését. 
 
3. Az önkormányzat pénzbeli támogatással, ingatlanainak térítésmentes bérbeadásával, 
pályázati lehetőségek felkutatásában,  illetve egyéb módon segít számos, a városban működő 
közművelődési tevékenységet végző (pl. Európa Jövője Egyesület, Bács-Kiskun Megyei 
Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat), illetve közgyűjteményi tevékenységet végző (pl. 
Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány, Kecskemét Leskowsky 
Hangszergyűjtemény Közalapítvány) civil szervezetet. Az ezekkel kapcsolatos koordinációt is 
az Intézményi Csoport látja el, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 52. § (32) bekezdéssel 
történő kiegészítését. 
 
VIII. Jogi Osztály 
1. A PH SZMSZ 56. § (2) bekezdése értelmében a Vagyongazdálkodási Csoport előkészíti a 
vagyonhasznosítási koncepciókat, és ugyanezen feladatot a (10) bekezdés is meghatározza. A 
párhuzamos szabályozás miatt a (10) bekezdés hatályon kívül helyezését javaslom. 
 
2. A PH SZMSZ 56. § (3) bekezdése szerint a Vagyongazdálkodási Csoport egyebek mellett 
előkészíti és végrehajtja az önkormányzat által alapított vagy részvételével működő 
alapítványokkal és közalapítványokkal kapcsolatos alapítói döntéseket. Tekintettel arra, hogy 
ezen feladatot jelenleg a Jogi Csoport látja el, ezért annak szabályozását a Jogi Csoport 
feladatai közé indokolt elhelyezni, erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 56. § (3) 
bekezdésének hatályon kívül helyezését és a PH SZMSZ 55. § (12) bekezdéssel történő 
kiegészítését. 
 
IX. Képviselőtestületi Osztály 
Az osztály ellátja a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága tekintetében 
is a jegyzőkönyvvezetési feladatokat és az üléseikről készített jegyzőkönyveket az ülést 
követő 15 napon belül elektronikusan megküldi a kormányhivatal részére. Erre tekintettel 
javaslom a PH SZMSZ 58. § (1) bekezdésének és 59. § (11) bekezdésének a módosítását. 
 
X. Az adatvédelmi tevékenység irányítása 
A PH SZMSZ 73. §-a értelmében a hivatalban a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és 
adatszolgáltatási, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységet a 
jegyző által kijelölt adatvédelmi felelős látja el a hivatal belső szabályzataiban és a munkaköri 
leírásában foglaltaknak megfelelően. A GDPR hatályba lépésével összhangban módosult az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, amely alapján ezeket a feladatokat az adatvédelmi tisztviselő látja el. Erre tekintettel 
javaslom a PH SZMSZ 73. §-ának módosítását. 
 
XI. Hatályba lépés 
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a PH SZMSZ módosításának hatályba lépését – a PH 
SZMSZ 1. § (2) bekezdésének módosítása kivételével – 2018. december 15. napjában 
állapítsa meg. 
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A PH SZMSZ 1. (2) bekezdés módosításának hatályba lépését 2019. február 1. napjában 
állapítsa meg. 
 
XII. Az Alapító Okirat módosítása 
Tekintettel a fentebb leírt telephelyváltozásra, ezt a hivatal Alapító Okiratában is át kell 
vezetni. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Alapító Okiratot módosító okirat mellett 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadásáról is döntenie kell, 
majd ezt követően azokat az elfogadó határozattal együtt meg kell küldeni a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, s a módosításokat 
jóváhagyni. 
 
 
Kecskemét, 2018. november 16.     
 
 
                     Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
                      alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 
……/2018. (XII.13.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának valamint Alapító Okiratának módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester 27095-12/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

         Dr. Határ Mária jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2. A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a polgármesteri hivatalnak a határozat 2. és 3. 
melléklete szerinti módosító okiratát valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát, egyúttal felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert azok 
aláírására. 
 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy jelen határozatot és 
a mellékleteit képező módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje 
meg.    
 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
Határidő: 2018. december 20. 
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                                                                            Kecskemét Megyei Jogú Város  
                                                                            Önkormányzata Közgyűlése 
                                                                            …/2018. (XII.13.) határozat 1. melléklete 

 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala    
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
 
A PH SZMSZ 1. § (2) bekezdésében a telephelyek felsorolása az alábbiak szerint módosul: 
((2) A hivatal) 
            telephelyei:  6044 Kecskemét, Darányi Ignác utca 15. 

                       6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 
                       6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.” 

 
A PH SZMSZ 27. §-a az alábbi (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: 
(Műszaki Osztály) 
„(10) Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt rendeltetésmódosítási hatósági feladatokat Kecskemét 
és a Kormányrendeletben meghatározott települések közigazgatási területén. 
(11) Ellátja a jegyzőnek a telekalakítási engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó szakhatósági 
feladatait az SZMSZ 43. § (23) bekezdésében foglalt kivételekkel.” 
 
A PH SZMSZ 29. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(Építéshatósági Csoport feladatai különösen) 
„(1) Az ÉTDR-ben folytatott elektronikus ügyintézés keretében eljár az építési-, az összevont 
építésügyi hatósági, az országos településrendezési és építési követelményektől való eltérés 
engedélyezési, a bontási-, a használatbavételi- és fennmaradási engedélyezési eljárásokban. 
(2) Eljár az építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárásokban.” 
 
A PH SZMSZ 39. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(Projektkoordinációs Csoport feladatai különösen) 
„(9) Ellátja a „Kék víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának munkaszervezeti feladatait.” 
 
A PH SZMSZ 43. § (23) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(Várostervezési Osztály) 
„(23) Előkészíti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati 
rendelete 8. § (3) bekezdése szerinti útszélesség biztosítására irányuló és a 9. § szerinti 
településrendezési szerződés hatálya alá tartozó telekalakítások esetén a jegyző szakhatósági 
állásfoglalását arról, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek 
és a helyi építési szabályzatnak.” 
 
A PH SZMSZ 44. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
(Városüzemeltetési Osztály) 
„(8) Ellátja a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
társulás munkaszervezeti feladatait.” 
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A PH SZMSZ 45. § (5), (6), (15), (16), (17) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport feladatai különösen) 
„(5) Előkészíti a közúti közlekedéssel, közlekedésfejlesztési és víziközmű fejlesztési (Gördülő 
Fejlesztési Terv) tervek kidolgozásával kapcsolatos döntéseket. 

          (6) Ellátja a lakossági önerős út, járda és közmű beruházások teljes körű bonyolítását, a 
lakossági hozzájárulások beszedésével kapcsolatos feladatokat. Adatot szolgáltat a lakossági 
fejlesztések utáni állami támogatások igényléséhez, koordinálja azokat. Adatot szolgáltat a 
Gazdálkodási Osztály részére a lakossági befizetésekről.” 
„(15) Gondoskodik a beérkező kérelmek alapján új tűzcsapok telepítéséről. 
(16) Részt vesz közlekedési és közműfejlesztési tárgyú közbeszerzési eljárásokban. 
(17) Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó 
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési 
agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti adatokat 
szolgáltatja.” 
 
A PH SZMSZ 46. §-a az alábbi (35) bekezdéssel egészül ki: 
(Városüzemeltetési Csoport feladatai különösen) 
„(35) Előkészíti és végrehajtja a forgalomszervezéssel kapcsolatos feladatokat.” 
 
A PH SZMSZ 52. §-a az alábbi (31), (32) bekezdéssel egészül ki: 
(Intézményi Csoport feladatai különösen) 
„(31) Szervezi az önkormányzat közművelődéssel és közgyűjteményekkel kapcsolatos 
feladatait. 
(32) Segíti a közművelődési és közgyűjteményi tevékenységet végző civil szervezetek 
munkáját.” 
 
A PH SZMSZ 55. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki: 
(Jogi Csoport feladatai különösen) 
„(12) Előkészíti és végrehajtja az önkormányzat által alapított vagy részvételével működő 
alapítványokkal és közalapítványokkal kapcsolatos alapítói döntéseket.” 
 
A PH SZMSZ 58. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(Képviselőtestületi Osztály) 
„(1) Ellátja a közgyűlés, az egyes bizottságok, a települési nemzetiségi önkormányzatok 
működésével kapcsolatos jogi és adminisztratív feladatokat. Ennek keretében előkészíti a 
közgyűlés és a bizottságok üléseit, részt vesz az ülések lebonyolításában, az ülések 
jegyzőkönyvei és a hozott döntések elkészítésében, továbbítja azokat az érintettek részére, 
részt vesz a döntések végrehajtásának szervezésében. Ellátja továbbá a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa és a 
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága, valamint az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum ülései 
tekintetében a jegyzőkönyvvezetési feladatokat. Gondoskodik az állandó bizottságok által 
létrehozott egyes munkacsoportok, valamint az egyéni választókerületekben megválasztott 
képviselők tanácsadó testülete üléseinek összehívásával, az emlékeztetők elkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról.” 
 
A PH SZMSZ 59. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(Képviselőtestületi Osztály) 
„(11) A közgyűlés bizottságai, a társulási tanács és bizottsága és a települési nemzetiségi 
önkormányzatok üléseiről készített jegyzőkönyveket az ülést követő 15 napon belül 
elektronikusan megküldi a kormányhivatal részére.” 
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A PH SZMSZ 73. §-a az alábbiak szerint módosul: 
(Az adatvédelmi tevékenység irányítása) 
„A hivatalban a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a 
közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységet a jegyző által kijelölt 
adatvédelmi tisztviselő látja el a hivatal belső szabályzataiban és a munkaköri leírásában 
foglaltaknak megfelelően.” 
 
 
Jelen PH SZMSZ módosítása – a PH SZMSZ 1. § (2) bekezdésének módosítása 
kivételével – 2018. december 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a PH SZMSZ 27. 
§ (2) és (6) bekezdése, 28. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 29. § (7) bekezdése, 45 § (8)-
(10) bekezdése, 46. § (30), (31) bekezdése, 49. § (1) bekezdés n) pontja, 52. § (16) 
bekezdése, 56. § (10) bekezdése, valamint 56. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
A PH SZMSZ 1. § (2) bekezdésének módosítása 2019. február 1. napján lép hatályba. 
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 Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése  

                                                                              …./2018. (XII.13.) határozata 2. melléklete 
 
Okirat száma: 27095-…/2018. 

Módosító okirat 
 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése által 2016. szeptember 22. napján kiadott, a 14.760-14/2016. 
számú alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése …/2018. (XII. 13.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul 
1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  6044 Kecskemét, Darányi Ignác utca 15. 

2  6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 

3  6000 Kecskemét, Szabadság tér 2. 
 
Jelen módosító okiratot 2019. február 01. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Kecskemét 2018. december ……... 

P.H. 
 

az alpolgármesterek közötti feladatmegosztásról 
és kiadmányozásról szóló 2/2014. számú 
Polgármesteri Utasítás alapján aláírásra 

jogosult:  
 
 

Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

                                                                             Kecskemét Megyei Jogú Város 
                                                                             Önkormányzata Közgyűlése  
                                                                              …./2018. (XII.13.) határozata 3. melléklete 
 
 
Okirat száma: 27095-…./2018. 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
 
1. A költségvetési szerv  
          1.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
          1.1.2. rövidített neve: KMJV Polgármesteri Hivatala 
 
1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
         1.2.1. angol nyelven: Mayor’s Office of Kecskemét Town 
         1.2.2. német nyelven: Bürgermeisteramt der Stadt Kecskemét 
 
1.3. A költségvetési szerv 
           1.3.1. székhelye: 6000 Kecsemét, Kossuth tér 1. 
           1.3.2. telephelye(i): 
 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  6044 Kecskemét, Darányi Ignác utca 15. 

2  6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 

3  6000 Kecskemét, Szabadság tér 2. 
 
 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
             3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
              3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
 
3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
4 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
5 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
6 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
7 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
8 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
9 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 
10 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
11 041120 Földügy igazgatása 
12 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
13 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 
14 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
15 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
16 042110 Mezőgazdaság igazgatása 
17 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása 
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18 043510 Villamos energiaipar igazgatása és támogatása 
19 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 
20 044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása 
21 044310 Építésügy igazgatása 
22 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
23 046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének 

igazgatása és támogatása 
24 047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 
25 047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 
26 047310 Turizmus igazgatása és támogatása 
27 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
28 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 
29 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
30 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
31 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 
32 054010 Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása 
33 061010 Lakáspolitika igazgatása 
34 063010 Vízügy igazgatása 
35 062010 Településfejlesztés igazgatása 
36 064010 Közvilágítás 
37 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
38 076010 Egészségügy igazgatása 
39 081010 Sportügyek igazgatása 
40 082010 Kultúra igazgatása 
41 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal 
összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

42 098010 Oktatás igazgatása 
43 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
44 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Jegyzői államigazgatási hatósági ügyek tekintetében Kecskemét Megyei Jogú 

Város közigazgatási területe 
4.5.2. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X.29.) Korm. rendelet alapján Kecskemét közigazgatási területe 
4.5.3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott 
elsőfokú általános építésügyi hatósági feladatok tekintetében Kecskemét és a 
Kormányrendeletben meghatározott települések közigazgatási területe 

4.5.4. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. 
(X.2.) Korm. rendelet alapján az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az 
ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezésével és 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben Bács-Kiskun megye területe 

     4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 
 
              A vállalkozási tevékenység maximális aránya a tervezett összkiadás 30 %-a. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt Kecskemét Megyei Jogú Város 
polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 82. § (1) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 247. §-a alapján nevezi ki. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
köztisztviselői vagy 
ügykezelői jogviszony  

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

2 polgári jogi jogviszony Polgári Törvénykönyv 

3 munkaviszony Munka törvénykönyvről szóló törvény 
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