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Beszámoló 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2015. szeptember 24-i ülésére 

 

 

Tárgy: Képviselői kérdés és az arra adott válasz a belterületbe vont, beépítésre szánt 

területeken a telekalakítás, út- és közműfejlesztés koordinálásával, illetve Városfejlesztési 

Koordinációs Csoport létrehozásával kapcsolatban 

 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Király József képviselő a mellékelt kérdést intézte hozzám, amelyre az alábbiakban adom 

meg a választ. 

 

A Polgármesteri Hivatalban nem javaslom a Mérnöki Irodán belül önálló csoport 

létrehozását az alábbiakra tekintettel. 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2009. szeptember 10-én 

tartott ülésén a 327/2009. (IX. 10.) KH. számú határozatával felkérte a Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottságot, hogy azokban az esetekben, amikor a rendezési tervben 

meghatározott célok megvalósításához nem elégséges a belterületbe vonás, mert a műszaki 

infrastruktúra (út, közművek, stb.) nem teljes körűen biztosított, úgy a belterületbe vonási 

eljárás kezdeményezését csak az érintett(ek) és az önkormányzat által kötendő szerződés 

tervezetével terjessze támogató javaslattal a közgyűlés elé. 

 

Az elmúlt időszakban ez alapján folytattuk le a belterületbe vonási eljárásokat, a 

településrendezési szerződések teljesüléséről pedig beszámoló készül 2015. II. félévében az 

elfogadott közgyűlési munkaterv szerint. 

 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: PH SZMSZ) 41. 

§ (2) bekezdése értelmében a Mérnöki Iroda „Közreműködik az önkormányzat 

területfejlesztéssel és –rendezéssel, a településfejlesztéssel és – rendezéssel, továbbá az épített 

környezet alakításával és védelmével összefüggő települési önkormányzati feladatokkal 

kapcsolatos döntések előkészítésében.” 

A PH SZMSZ 43. § (13) bekezdése alapján a Várostervezési Osztály „Előkészíti a 

belterületbe vonással kapcsolatos előterjesztéseket, végrehajtja a közgyűlés döntéseit.” 

 

Mindezek figyelembevételével tehát van a hivatalnak olyan szervezeti egysége, amely 

ellátja a belterületbe vonással és a településrendezési szerződésekkel kapcsolatos 

feladatokat. 
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2. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

a 2015. február 17-én megtartott ülésén a 14/2015. (II.17.) VüB. sz. határozatával döntött 

többek között a bizottság Településrendezési Munkacsoportjának létrehozásáról. 

 

A Településrendezési Munkacsoport feladatait ki lehetne egészíteni a belterületbe 

vonással és a településrendezési szerződésekkel összefüggő véleményezési, a 

megvalósulásukkal kapcsolatos nyomonkövetési és javaslattételi feladatokkal, 

amennyiben a bizottság szükségesnek tartja. 

 

3. A polgármesteri hivatal az ügyfelek részére az ügyfélszolgálaton elhelyezett 

tájékoztató anyagot készített arról, hogy a településrendezési szerződés megkötése után 

mi a teendőjük, mely ügyekben kihez fordulhatnak annak érdekében, hogy a 

telekalakítás és az építkezés minél gördülékenyebben, gyorsan megvalósulhasson. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.  

 

Kecskemét, 2015. szeptember 15. 

                                                                      

                                    

                          

 

 

                               Szemereyné Pataki Klaudia                         

                         polgármester   

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester fenti 

tárgyban készült beszámolójában foglaltakat elfogadta. 
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Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


