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Bevezető 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) rendkívül 

komplex, szerteágazó munkát végez. Önkormányzati és államigazgatási (ezen belül települési 

jegyzői és járásszékhely települési jegyzői /egyes építéshatósági/ hatáskörbe tartozó) ügyeket 

készített elő döntésre, közreműködött azok végrehajtásában. Ezen túl a feladatok ellátása 

érdekében szervező, koordinációs tevékenységet fejtett ki a megyei jogú városi, megyei, 

települési nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, 

érdekképviseleti, civil szervezetek, egyéb önszerveződő közösségek irányában. 

 

Működését a központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági döntések, a polgármester 

veszélyhelyzeti intézkedései, a belső utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározták. 

 

A hivatal tevékenységének részletes ismertetése előtt szükséges az azt ellátó személyi 

állomány, valamint az ügyiratforgalmi és hatósági statisztika legjellemzőbb adatainak górcső 

alá vétele. 

 

 

A hivatal emberi erőforrás helyzete 
 

 

A hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrásról: 

köztisztviselőkről, ügykezelőkről és fizikai alkalmazottakról szóló értékelést nem lehet 

következetesen elvégezni másként csak úgy, ha a változások tendenciáját is vizsgáljuk. 

 

Az értékelés kapcsán az elmúlt két év adatainak összefüggései kerülnek bemutatásra. A 

beszámolóban számot adunk a hivatal létszámának alakulásáról szervezeti egységenkénti 

bontásban, a munkatársak életkor szerinti megoszlásáról, a fluktuációról, a köztisztviselők 

előmenetelének helyzetéről, a jubileumi jutalmakról és a képzésről, továbbképzésről. 

 

A hivatal személyi összetétele 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. december 12-i ülésén 

elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletét. 

 

A közgyűlés a hivatal létszámát 2020. január 1. napjától 286 főben, 2020. július 3. napjától 274 

főben határozta meg.  

 

2020. január 1. napjától a hivatal engedélyezett létszáma a 2019. december 31-i állapothoz 

képest 3 fővel emelkedett. Az összlétszámon belül a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2 

fővel, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 1 fővel került megemelésre.  

2020. július 3. napjától engedélyezett 274 fő összlétszámon belül a szakmai létszám 12 fővel 

csökkent a 2020. január 1-jei állapothoz képest. 

 

2020. december 31. napján a ténylegesen betöltött álláshelyek száma 250, a határozatlan időre 

betölthető üres álláshelyek száma 16 és a határozott időre – szülési szabadság, GYED/GYES 

miatt távollévő munkatársak helyettesítésére – betölthető álláshelyek száma 8. 
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Szervezeti egység 

Betöltött 

létszám 

2020.12.31. 

napján 

(fő) 

Ebből 

Nő 

(fő) 

Férfi 

(fő) 

Jegyző, aljegyzők, önkormányzati főtanácsadó, 

irodavezetők 
7 4 3 

Adó Osztály 32 23 9 

Igazgatási Osztály 25 19 6 

Szociálpolitikai Osztály 13 13 0 

Gazdálkodási Osztály 47 36 11 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 22 17 5 

Várostervezési Osztály 12 7 5 

Városüzemeltetési Osztály 27 16 11 

Társadalompolitikai Osztály 8 5 3 

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 12 8 4 

Jogi Osztály 17 12 5 

Képviselőtestületi Osztály 14 14 0 

Jegyzői Titkárság 5 3 2 

Humánpolitikai Csoport 4 4 0 

Ellenőrzési Csoport 5 3 2 

Összesen 250 184 66 
 

A hivatal szervezeti felépítése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz átkerült építésügyi 

igazgatási feladatokra tekintettel áttekintésre került.  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3/2020. (II.13.) határozatával 

módosította Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, mely döntés értelmében 2020. március 1. napjával  

− a Műszaki Osztály megszűnt, 

− a Városüzemeltetési Osztály átszervezésre került. A Közmű- és Közterületfejlesztési 

Csoport megváltozott feladataira tekintettel Beruházási, Közmű- és 

Közterületfejlesztési Csoportra változott, valamint új csoportként létrejött a 

Környezetfejlesztési Csoport, 

− a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály átszervezésre került, új csoportként 

létrejött a Pályázati Csoport. 
 

Nemek szerinti megoszlás 2020. december 31. 

 

26%

74% férfi nő
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Amint azt a nemek szerinti kördiagram is jól ábrázolja, a hivatalban – akárcsak általánosságban 

a közigazgatásban – erőteljesen a nők javára tolódik el az arány. 

 

Hivatalunknál a betöltött álláshelyeket figyelembe véve a férfiak létszáma az összlétszámon 

belül 27%, ami a tavalyihoz képest 2%-kal csökkent. A kép még mindig kedvező, mivel 2010. 

évben csak 21% volt a férfiak aránya az összlétszámhoz viszonyítva. 

 

A következő táblázat a hivatalban foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlását tartalmazza 

korcsoportos bontásban szervezeti egységenként: 

 

Szervezeti egység 

Betöltött 

létszám 

2020.12.31. 

napján 

(fő) 

20-30 év 

(fő) 

31-40 év 

(fő) 

41-50 év 

(fő) 

50 év felett 

(fő) 

Jegyző, aljegyzők, 

önkormányzati főtanácsadó, 

irodavezetők 

7 0 0 3 4 

Adó Osztály 32 0 6 16 10 

Igazgatási Osztály 25 0 9 6 10 

Szociálpolitikai Osztály 13 0 3 5 5 

Gazdálkodási Osztály 47 5 22 11 9 

Pályázatkezelési és 

Közbeszerzési Osztály 
22 4 6 9 3 

Várostervezési Osztály 12 1 4 5 2 

Városüzemeltetési Osztály 27 2 10 10 5 

Társadalompolitikai Osztály 8 1 0 6 1 

Közösségi Kapcsolatok 

Osztálya 
12 0 5 3 4 

Jogi Osztály 17 4 7 4 2 

Képviselőtestületi Osztály 14 0 2 6 6 

Jegyzői Titkárság 5 1 2 0 2 

Humánpolitikai Csoport 4 0 2 1 1 

Ellenőrzési Csoport 5 0 1 2 2 

Összesen 250 18 79 87 66 

 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy létszámarányosan a 41-50 év közötti korosztály tagjai 

vannak legtöbben, ezt követi a 31-40 év közöttiek száma. Az 50 év felettiek száma 3%-kal 

emelkedett, míg a 20-30 év közöttiek száma 18%-kal csökkent az előző évhez képest. 

 

Összességében azt lehet megállapítani, hogy a 31-50 év közöttiek száma változatlanul a 

meghatározó, az összlétszámon belül 66%-ot tesz ki. Az alábbi táblázat az elmúlt három év 

életkor szerinti megoszlását mutatja be. 
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Életkor szerinti megoszlás 

Év 20-30 év 31-40 év 41-50 év 50 év felett 

2018. 31 78 89 59 

2019. 22 75 97 64 

2020. 18 79 87 66 

 

Az életkor szerinti megoszlásról 2018-2020. évek összehasonlításával készült az alábbi 

diagram. 

 

 
 

Közszolgálati jogviszony létesítése a hivatalban 

2020. évben közszolgálati jogviszonyba 19 fő került kinevezésre. 

 

A kinevezettek közül 1 fő osztályvezetői, 18 fő ügyintézői munkakörbe kapott kinevezést. 

 

A belépő új dolgozók közül 15 munkatárs határozatlan idejű kinevezéssel, 3 vagy 6 hónapos 

próbaidő előírásával lépett a közigazgatási pályára. 4 kolléga határozott időre szóló 

kinevezéssel került a hivatalhoz, meghatározott feladat ellátására vagy szülési szabadság, 

GYED/GYES miatt fizetés nélküli szabadságon lévők helyettesítésére. 

 

A közszolgálati jogviszony létesítéseket mutatja az alábbi táblázat és diagram: 

 

Közszolgálati jogviszony létesítésének 

módja 

2020. január 1. és 2020. december 31. 

között létesített jogviszonyok száma (fő) 

Határozatlan időre 15 

Határozott időre 4 

Összesen 19 

 



7 

 

 
 

A kinevezett munkatársak közül 18 fő felsőfokú – egyetemi vagy főiskolai – míg 1 fő 

középfokú végzettséggel rendelkezik. 

 

2020. évben is az volt a hivatalvezetés álláspontja, hogy amennyiben a feladat jellege azt 

indokolja, úgy felsőfokú végzettségű munkatársak kerüljenek kinevezésre a megüresedett, 

betöltetlen álláshelyekre. Különösen igaz ez a 40 év jogosultsági idejüket betöltő és ennek 

kapcsán nyugállományba vonuló nő munkatársak pótlása esetében. 

 

Közszolgálati jogviszony megszűnések 

A köztisztviselőknél a legjellemzőbb megszüntetési ok a közös megegyezés volt, a tárgyévben 

12 fő kezdeményezte ilyen jogcímen közszolgálati jogviszonya megszüntetését. 2 munkatárs 

lemondással, 5 munkatárs jogviszonyváltás miatt, 1 munkatárs pedig végleges áthelyezéssel 

távozott a hivatalból. A kinevezésben foglalt határozott idő lejárta miatt 2 esetben történt 

megszűnés. 

 

2020. évben saját kérésre nyugdíjazás miatti felmentéssel 4 főnek, azonnali hatállyal próbaidő 

alatt 5 főnek (ebből 1 főnek munkáltatói kezdeményezésre) került megszüntetésre a 

jogviszonya. 

 

Köztisztviselő halála miatt 1 esetben történt munkáltatói intézkedés a közszolgálati jogviszony 

megszűnésére. 

 

A megszűnés, megszüntetés okait, a hozzá tartozó létszámot az alábbi táblázat és diagram 

tartalmazza, illetve mutatja be: 

 

 

 

 

 

4

15

Kinevezések 2020.

Határozott időre szóló kinevezés Határozatlan időre szóló kinevezés
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Közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése 

2020. január 1. és 

2020. december 31. 

között megszűnt 

jogviszonyok száma 

(fő) 

A kinevezésben foglalt határozott idő lejártával 2 

A felek közös megegyezésével 12 

Végleges áthelyezéssel 1 

Lemondással 2 

Nyugdíjazás miatti felmentéssel 4 

Azonnali hatállyal a próbaidő alatt 5 

Jogviszonyváltással 5 

Köztisztviselő halálával 1 

Összesen 32 

 

 
 

Összességében megállapítható, hogy a közszolgálati jogviszony megszüntetése 72%-ban a 

köztisztviselő kezdeményezésére történt. 

 

A hivatal létszámösszetétele besorolás szerint 

A hivatalban a betöltött összlétszámon belül arányaiban változatlan a felsőfokú végzettségűek 

aránya, az összlétszámon belül már 2013-ban is 72% volt. 2020. évben a hivatalban dolgozók 

több mint a ¾-e felsőfokú végzettséggel, egyetemmel, főiskolával rendelkezett. 

Az alábbi táblázat és diagram osztályonként mutatja be a különböző besorolású személyi 

állományt: 

 

 

6,3%

37,5%

3,1%

6,3%

12,5%

15,6%

15,6%

3,1%
A kinevezésben foglalt határozott

idő lejártával

A felek közös megegyezésével

Végleges áthelyezéssel

Lemondással

Nyugdíjazás miatti felmentéssel

Azonnali hatállyal a próbaidő alatt

Jogviszonyváltással

Köztisztviselő halálával
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Szervezeti egység 

Betöltött 

létszám 

2020.12.31. 

napján 

(fő) 

Ebből 

Felsőfokú 

végzettségű 

(fő) 

Középfokú 

végzettségű 

(fő) 

Ügykezelő 

(fő) 

Fizikai 

alkalmazott 

(fő) 

Jegyző, aljegyzők, 

önkormányzati főtanácsadó, 

irodavezetők 

7 6 1 0 0 

Adó Osztály 32 23 7 2 0 

Igazgatási Osztály 25 20 3 2 0 

Szociálpolitikai Osztály 13 10 0 3 0 

Gazdálkodási Osztály 47 27 7 4 9 

Pályázatkezelési és 

Közbeszerzési Osztály 
22 19 1 2 0 

Várostervezési Osztály 12 11 0 1 0 

Városüzemeltetési Osztály 27 23 1 3 0 

Társadalompolitikai Osztály 8 7 0 1 0 

Közösségi Kapcsolatok 

Osztálya 
12 11 0 1 0 

Jogi Osztály 17 14 2 1 0 

Képviselőtestületi Osztály 14 10 4 0 0 

Jegyzői Titkárság 5 4 1 0 0 

Humánpolitikai Csoport 4 3 1 0 0 

Ellenőrzési Csoport 5 5 0 0 0 

Összesen 250 193 28 20 9 

 

 
 

Ösztöndíjas foglalkoztatás 

A hivatalnál 2007. december 4-től foglalkoztatunk ösztöndíjas szerződéssel főiskolai, egyetemi 

végzettségű, diplomával rendelkező pályakezdő fiatalokat. Ez a foglalkoztatási forma kedvező 

az ösztöndíjasnak, mert megismerkedik a közigazgatási munkával, szakmájában szerez 

gyakorlatot, s eldöntheti a rendelkezésre álló egy év alatt, hogy szeretne-e ezen a területen 

dolgozni. A munkáltató számára is előnyös az ösztöndíjas foglalkoztatás, mert a köztisztviselői 

illetménynél kevesebb költségráfordítással felsőfokú végzettségű munkaerőt foglalkoztathat, s 

193

28

20 9

Felsőfokú
végzettségű

Középfokú
végzettségű

Ügykezelő

Fizikai alkalmazott
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a közvetlen munkahelyi vezető – megismerve az ösztöndíjas képességeit, munkavégzéshez való 

hozzáállását – az egy év elteltével a hivatal munkáját ismerő, gyakorlattal rendelkező 

köztisztviselőt tud kinevezni rendelkezésre álló létszám esetén. 

 

Az elmúlt több mint tíz év alatt összesen 101 diplomás munkatapasztalat-szerzése kezdődött 

hivatalunkban, igen különböző végzettséggel. Az ösztöndíjas pályázatra jelentkezők közül 

elsősorban a gazdálkodási, valamint jogi diplomával rendelkezők kerültek kiválasztásra. 

 

Az ösztöndíjasként felvett 101 főből eddig 49 fő kapott köztisztviselői kinevezést határozott 

vagy határozatlan időre, többen még az ösztöndíjas foglalkoztatási szerződés határozott 

idejének lejártát megelőző időpontban. Kinevezésükre azért kerülhetett sor, mert közvetlen 

munkahelyi vezetőjük az ösztöndíjas foglalkoztatottként végzett munkájukat, valamint a 

hozzáállásukat is jónak ítélte.   

 

2020. évben 1 ösztöndíjas foglalkoztatására került sor.   

 

Szakmai gyakorlat 

Évről-évre a középiskolai, illetve a felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók körében 

népszerűvé vált a hivatalban letöltendő szakmai gyakorlat lehetősége. 

 

2019. márciusától megkezdődött a Városháza épületének a Modern Városok Program keretében 

történő felújítása, így a hivatal diákokat, hallgatókat a kötelezően előírt szakmai gyakorlat 

letöltése céljából a felújítás időtartama alatt nem tud fogadni.  

 

Erre tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Nyári Diákmunka 

programban való részvételre sem volt lehetőség az előző évben. 

 

Továbbképzések 
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Kormányrendelet) alapján 2014. évtől megkezdődött a közszolgálati 

tisztviselők tanulmányi pontrendszerre épülő továbbképzésének időszaka. A köztisztviselők a 

négyéves képzési ciklus alatt meghatározott mennyiségű továbbképzést kötelesek elvégezni.  

A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek 

értelmében a felsőfokú végzettségű köztisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, 

míg az érettségi végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési időszak 

2017. december 31. napjával lezárult. 2018. január 1-jével egy újabb négy éves továbbképzési 

időszak vette kezdetét. 

 

A Kormányrendelet alapján a hivatal munkatársainak egyéni képzési terve, valamint ez alapján 

a hivatal 2020. évre szóló továbbképzési terve határidőre elkészült. A ProBono rendszerben 

folyamatosan aktualizáltak a képzésre kötelezettek adatai, a továbbképzési kötelezettség 

szünetelése naprakészen kerül rögzítésre a rendszerben. 

 

A 2020-as képzési év tanulmányi pontjainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be. 

 

Tervezett tanulmányi pont Teljesített tanulmányi pont 

Közszolgálati 

képzés 
Belső képzés 

Közszolgálati 

képzés 
Belső képzés 

5.774 521 4.787 394 

 



11 

 

A tervezett és a teljesített tanulmányi pont eltérése abból adódik, hogy a közszolgálati 

jogviszonyukat 2020. évben megszüntető köztisztviselőknek csak időarányos továbbképzési 

kötelezettsége állt fenn.  

 

Meg kell említeni, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján 

– mint alkalmazási feltételként előírt – eredményes közigazgatási alapvizsgát 6 fő, az 

előmenetelhez szükséges közigazgatási szakvizsgát 8 fő tett.  

 

Duális képzés 

Hivatalunk a 2016/2017. tanévtől vesz részt a duális képzésben. A gazdálkodási és 

menedzsment alapképzési szakon meghirdetett duális képzésre beérkezett pályázatok 

elbírálását követően a kiválasztott duális hallgatókkal a hivatal a Neumann János Egyetemmel 

megkötött duális együttműködési megállapodás alapján hallgatói munkaszerződést köt. 3 duális 

hallgató a tanulmányait 2020. évben sikeresen befejezte. Jelenleg 4 duális hallgatónk van, az 

elmúlt évben 2 hallgatóval kötöttünk hallgatói szerződést. 

 

Tanulmányi szerződés 

2020. évben 3 munkatárssal kötöttünk tanulmányi szerződést, így a tárgyévben összesen 4 fő 

továbbtanulását támogattuk szerződéssel. A támogatás mértéke változó attól függően, hogy a 

képzés a munkáltató szempontjából mennyire preferált.  

A beszámolási időszakban a tandíj 100%-át 3 főnek, a tanulmányi szabadidőt mind a 4 

munkatársunknak biztosítottuk, míg 2 főt az említetteken túl az utazási költség megtérítésével 

is támogattunk. 

A munkakör ellátásához kapcsolódó tanulmányok azon felül, hogy segítik és ösztönzik a 

köztisztviselőt, a munkáltató számára is pozitívan hatnak, hiszen a képzésben résztvevő 

alkalmazott – megszerzett ismeretei által – hatékonyabban láthatja el feladatait, nagyobb 

felelősségi kört kaphat, ezzel az adott osztály és ezáltal a hivatal jó színvonalú működését is 

elősegíti. 

A támogatásban részesülő munkatársak államháztartási mérlegképes könyvelő, közbeszerzési 

szakjogász, építész, valamint ingatlanközvetítő képzésen vesznek, illetve vettek részt.  

 

Jubileumi jutalmak alakulása 

2020. évben jubileumi jutalomra 13 fő volt jogosult. A jubileumi jutalmak megállapítására és 

kifizetésére az alábbiak szerint került sor: 
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Ügyiratforgalmi és hatósági statisztika 
 

 

A hivatalban 2019-ben 115.010 főszámon és 139.859 alszámon összesen 254.869 iktatott irat 

keletkezett. Ebből a Műszaki Osztály építéshatósági feladatkörében 2.488 főszámon 11.531 

alszámon összesen 14.019. iktatott irattal rendelkezett. A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. 

törvény, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet rendelkezik a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak 2020. március 1. napjától a 

kormányhivataloknak történő átadásáról. Ezen feladatok nélkül 112.522 főszámon 128.328 

alszámon összesen 240.850 iratot iktattak 2019-ben. 

 

2020-ban 125.644 főszámon és 148.215 alszámon összesen 273.859 iktatott irat keletkezett, 

amely nem jelent drasztikus csökkenést, mint ahogyan az várható volt. Sőt 2020-ban 107,45 % 

az ügyiratforgalom növekedése, hiszen egyéb területeken a hivatal által ellátott feladatok 

bővültek (pl: anyakönyvi ügyintézés, gyámügyi igazgatás, veszélyhelyzeti intézkedések, stb.). 

 

A legtöbb irat pénzügyekben keletkezett (ide tartoznak az adóigazgatással és a gazdálkodással 

kapcsolatos ügyek), de kirívóan magas az önkormányzati és általános igazgatási, továbbá az 

önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatási ágazatban, a környezetvédelem, építési 

ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás területén, valamint a szociális 

igazgatásban iktatott iratok aránya is. 
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2019-ben 2.383, míg 2020. első két hónapjában időarányosan 431 jegyzői építésügyi hatósági 

döntést hozott az elsőfokú építésügyi hatóság. 

2020-ban összesen 66.304 államigazgatási és 11.031 önkormányzati hatósági döntés született. 

(A hatósági statisztikában szereplő döntés nemcsak a határozatot és végzést, hanem a hatósági 

bizonyítványt, igazolványt és a hatósági nyilvántartást is jelenti.) 
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Az államigazgatási döntések legnagyobb részét adóhatósági (52,67 %) és az általános igazgatási 

(41,83 %, amelynek döntő többsége anyakönyvi ügy) eljárásban hozzák. 

 

Ezzel szemben – jellegéből adódóan – alapvetően a szociális ágazatba tartozó ügyekben 

(összességében 85,93 %) járt el a közgyűlés, illetve átruházott hatáskörben (önkormányzati 

hatósági ügyek) a jegyző. Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11. napjától Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja, erre tekintettel a jegyző hatáskörébe utalt önkormányzati 

hatósági ügyekben a polgármester járt el. 

 

A jogorvoslatok aránya a meghozott döntésekhez viszonyítva elenyésző. A jogerősen elbírált 

11 államigazgatási határozat és végzés 72,73 %-át a felettes szerv helybenhagyta, amely azt 

támasztja alá, hogy a döntések alapvetően jogszerűek voltak. 
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I. VÁROSSTRATÉGIAI IRODA 
 

 

Gazdálkodási Osztály 
 

 

A Gazdálkodási Osztály látja el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a városban 

működő települési nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzat által fenntartott 

intézmények költségvetésének gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve azok szakmai 

irányító jellegű tevékenységét, továbbá az önkormányzati társulások gazdálkodási-

munkaszervezeti feladatait. 

 

Az osztály feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet határozza meg. A feladat 

ellátása során naprakész ismeretekkel szükséges rendelkezni minden további gazdasági tárgyú 

törvénnyel kapcsolatban (pl. költségvetési törvény, számviteli törvény, adó és járulék 

törvények, nemzeti vagyonnal, foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok, stb.). 

 

A Gazdálkodási Osztály jelenleg három csoporttal működik: 

 Költségvetési és Számviteli Csoport,  

 Pénzügyi Csoport, 

 Gondnoksági Csoport. 

Az osztály feladatai négy, egymással szorosan összefüggő, jellegében mégis elkülönülő 

csoportra bonthatók: 

 közgyűlési, bizottsági, társulási döntések előkészítése, 

 a költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok, 

 az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési gazdálkodásának irányítói 

felügyelete, 

 gondnoksági feladatok. 

 

Ügyiratforgalom 

2020-ban 628 főszámon, összesen 11.564 iktatott ügyirat keletkezett az osztályon. Az előző 

évhez viszonyítva kevesebb főszámú és iktatott ügyirat teljesült, amely a járványhelyzetből 

fakadt.  

 

I. Gazdálkodási tevékenység 

A közgyűlés döntéseinek előkészítése 

2020 januárban a tárgyévi elemi költségvetés kidolgozása, a költségvetési év zökkenőmentes 

indulása volt kiemelt feladat. Az önkormányzat és a hivatal elemi költségvetései a megadott 

határidőben feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár KGR K11 rendszerébe.  

A különleges jogrend miatt az önkormányzat költségvetésének első módosítására, valamint a – 

számviteli jogszabályok alapján, előző évi gazdálkodásukról készített éves költségvetési 

beszámolóját tartalmazó – zárszámadási rendelet képviselőtestület részére történő benyújtására 

a veszélyhelyzet megszüntetését (2020. június végét) követően, 2020. júliusban került sor. 
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A 2020. évi költségvetési rendelet év közben három alkalommal (július, szeptember, 

november), valamint a 2021. évben 2020. december 31-i hatállyal került módosításra. A 

költségvetési rendelet módosítására néhány halaszthatatlan, új feladat pénzügyi fedezetének 

biztosítása, a bevételi és a kapcsolódó kiadási előirányzatok változásai, átruházott rendelkezési 

jog alapján végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások miatt került sor. 

 

 
 

A jogszabályban kiadott határidőnek megfelelően elkészült a 2019. évi költségvetési 

beszámoló, melyet a közgyűlés a veszélyhelyzet megszűnése után a 13/2020. (VII.2.) 

önkormányzati rendeletével (zárszámadás) fogadott el.  

 

Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően az osztály látta el a társulások (Duna-

Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, valamint a 

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás), 

továbbá a települési nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait, könyveinek 

vezetését. Ennek keretében határidőre elkészítette a 2020. évi társulási, továbbá a települési 

nemzetiségi önkormányzatok határozatai alapján az elemi költségvetéseket, illetve az év végi 

zárást követően a hozzá kapcsolódó beszámolókat. Rendszeresen segítette a költségvetésük 

módosításainak előkészítését.  

 

A költségvetési rendeletben biztosított jogkörnek megfelelően az általános és céltartalékok 

felhasználására vonatkozó polgármesteri döntésekről az év során határozatok készültek, 

továbbá a határozatok alapján megtörtént az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, majd 

azok költségvetési rendeleten történő átvezetése. Naprakész előirányzat nyilvántartáshoz 

kapcsolódóan átruházott hatáskörben 88 db polgármesteri határozat készült.  

 

A 2021. évi költségvetés előkészítése 2020 őszén a társosztályok adatszolgáltatásainak 

feldolgozásával elkezdődött, a bevételi-kiadási előirányzatok számításokkal, prognózisokkal és 

megfelelő tervezési módszertannal kidolgozásra kerültek. A szükségesség és arányosság, 

valamint a veszélyhelyzet újbóli kihirdetése és a pandémia figyelembevételével azonban a 

2021. évi költségvetési rendelet nem került elfogadásra 2020. évben. 
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A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok 

A közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl az osztály 2020. évi feladatainak meghatározó részét 

a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalta magában: 

− a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, 

− a gazdasági események számviteli rögzítése,  

− az önkormányzat és a hivatal, valamint az önkormányzati társulások, települési 

nemzetiségi önkormányzatok számviteli politikájának, számlarendjének, 

kötelezettségvállalási-, értékelési- és leltározási, valamint a belső kontrollrendszer 

szabályzatának elkészítése, aktualizálása, 

− havi finanszírozási ütemterv és likviditási terv elkészítése a likviditás folyamatos 

biztosításához, 

− kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (érvényesítés, utalványrendeletek 

elkészítése), 

− banki és házi pénztári kifizetések, 

− önkormányzat adósságállományának és pénzügyi befektetésének nyilvántartása, 

− szabad pénzeszközök átmeneti lekötése, kezességvállalások nyilvántartása, 

− Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, 

rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó),  

− havi időszaki költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentés készítés a Magyar 

Államkincstár részére, 

− rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, ápolási célú települési 

támogatás, tiszteletdíj, költségtérítés, SZÉP kártya, telefonadó, deviza ellátmány, 

egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, egyes meghatározott juttatás, jutalom, 

kitüntetés, stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése, 

− társulások, települési nemzetiségi önkormányzatok költségvetésével és végrehajtásával 

kapcsolatos teendők, 

− kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása, negyedévenként adatszolgáltatás 

a főkönyvi könyvelés részére, 

− az ISPA Kohéziós Alap projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, 

− a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése, 

negyedéves egyeztetés a vagyonkataszteri nyilvántartással, 

− az éves mérleg, az azt alátámasztó leltár és kiértékeléssel kapcsolatos feladatok, 

− a számlázási feladatok,  

− bevételek beszedése, 

− különböző települési támogatások és albérleti támogatások pénzügyi teljesítése, 

önkormányzatot megillető rész visszaigénylése a Magyar Államkincstártól. 

 

Az év közben jelentkező vagyon-nyilvántartással kapcsolatos feladatok, úgymint az eszközök 

nyilvántartása, valamint az ahhoz kapcsolódó különféle mozgások az analitikus rendszerben 

rögzítésre kerültek.  

A szükséges kapcsolódó egyeztetések, leltárak a zárást megelőzően megtörténtek. 

 

A Gazdálkodási Osztály által kialakításra került egy, folyamatosan az aktuális állapotot tükröző 

nyilvántartás a befejezetlen beruházások és felújítások állományáról, mely a 

vagyonnyilvántartást és kapcsolódó feladatait nagyban megkönnyítette. 

 

A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására – az önkormányzat 

és a hivatal tekintetében is – a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, 

érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően került sor. 
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A beszedett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős 

könyvviteli rendszerben kerültek rögzítésre. A főkönyvi könyvelést – jogszabálynak 

megfelelően – analitikus nyilvántartásnak kell alátámasztania. Ennek biztosítása érdekében 

negyedéves időszakonként, illetve szükség szerint egyeztetés történt a feladatok keretgazdái, 

illetve az analitikát vezető munkatársak és a főkönyvi könyvelés között.  

 

Az osztályon egyre növekvő többletfeladatot jelent a megnövekedett európai uniós projektek 

pénzügyi bonyolítása, az elkülönített számviteli nyilvántartás megvalósítása.  

 

Az osztály a központosított közbeszerzés működtetésével kapcsolatban felmerülő feladatok 

ellátása keretében – a Közbeszerzési Csoporttal együttműködve – a közbeszerzési eljárások 

kiírásához szükséges felméréseket, pénzügyi, adatbekérési és információszolgáltatási 

feladatokat látott el az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények tekintetében is.  

 

A hivatal és az önkormányzat kiadásainak teljesítése 2020. évben 

 

A hivatal 2020. évi teljesített kiadásai 

 

Megnevezés 

2020. évi 

kiadások 

(E Ft) 

Megoszlás 

% 

A hivatal kiadásai 

kiemelt előirányzatonként 
2.219.940 100,00% 

Személyi juttatások 1.453.271 65,46% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
268.836 12,11% 

Dologi kiadások 454.064 20,45% 

Egyéb működési célú kiadások 4.721 0,21% 

Beruházások 39.048 1,76% 

 

A hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (77,57 %-a) a foglalkoztatottak személyi 

juttatásainak és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására 

szolgált.  

A hivatalnál az illetményalap 2020. évben a korábbi 46 E Ft-ról 55 E Ft-ra emelkedett, melyet 

Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §-a tett 

lehetővé. 2020. évben a minimálbér havi összege teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 

esetén az előző évhez képest 12 E Ft-tal nőtt, vagyis 161 E Ft, míg a garantált bérminimum a 

2019. évhez képest 15,600 E Ft-tal lett magasabb, vagyis 210,600 E Ft. 

 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján a munkáltatóknak szociális 

hozzájárulási adófizetési kötelezettsége keletkezik, melynek összege 2020. július 1. napjától 

17,5 %-ról 15,5 %-ra csökkent. 

 

A dologi kiadások és egyéb befizetések a hivatal költségvetési kiadásainak 20,45 %-át jelentik 

(irodák fűtése, világítás, rendelkezésre álló eszközök üzemeltetése, ügyintézés közvetlen 

költsége). 
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A hivatal fontosabb működési kiadásait jellemző adatok (nettó érték) 

− villamos energia 13.984.726 Ft 

− fűtés (távhő) 19.776.863 Ft  

− víz és csatorna 1.271.300 Ft 

− gáz  718.091 Ft 

− postaköltség 27.943.871 Ft 

 

Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásai 

 

Megnevezés 

2020. évi 

kiadások 

(E Ft) 

Megoszlás 

(%) 

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai 50.025.139 100,0% 

Városfejlesztés 1.056.849 2,1% 

Közműépítés 188.413 0,4% 

Városüzemeltetés, kommunális feladatok 5.720.889 11,4% 

Vagyon- és lakásgazdálkodás 1.352.478 2,7% 

Szociális feladatok 554.628 1,1% 

Köznevelési feladatok 3.760 0,0% 

Sport 1.308.042 2,6% 

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 735.746 1,5% 

Egyéb működési kiadások 1.961.200 3,9% 

Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások 3.283.075 6,6% 

Önkormányzat közgyűlésének működési költségei 161.950 0,3% 

Önkormányzat költségvetési szervei 10.881.530 21,8% 

Pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások  22.201.293 44,4% 

Egyéb a továbbiakban nem részletezett feladatok együtt 615.286 1,2% 

 

A Gazdálkodási Osztály tevékenységét jellemző statisztikai adatok: 

− 2020. évben kibocsátott számlák:   

 hivatal:     125 db 

önkormányzat:     1.559 db 

települési nemzetiségi önkormányzatok: nem volt 

 

− 2020. évben beérkező szállítói számlák:  

 hivatal:      1.376 db 

 önkormányzat:    2.387 db 

 „Kék-Víz” Önkormányzati Társulás:         1 db 

 Kecskemét és Térsége Társult Települések  

 Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep  

 Tulajdonközössége:          7 db 

 települési nemzetiségi önkormányzatok:   114 db 

 

− banki utalások: 

 OTP terminálon keresztül:  88.721 db 

 MÁK terminálon keresztül:       307 db 
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− pénztári kifizetések:   

 hivatal:           192 db 

 önkormányzat:          165 db 

 települési nemzetiségi önkormányzatok:      21 db 

− kötelezettségvállalások száma:   

 hivatal:           800 db 

 önkormányzat:                                          1.642 db 

 „Kék-Víz” Önkormányzati Társulás:              1 db 

 települési nemzetiségi önkormányzatok:     140 db 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási  

és Környezetvédelmi Önkormányzati  

 Társulás:                                                           1 db 

− könyvelési tételek száma főkönyvre:   

 hivatal:      59.807 db 

 önkormányzat:             161.620 db 

 Kecskemét és Térsége Társult Települések  

 Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep  

 Tulajdonközössége:                 1.043 db 

 „Kék-Víz” Önkormányzati Társulás:           205 db 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási  

és Környezetvédelmi Önkormányzati  

Társulás:                                                        215 db 

 települési nemzetiségi önkormányzatok:   7.593 db 

 

Cafetéria szabályzatnak megfelelően az alábbi béren kívüli juttatásokat biztosította a hivatal: 

 

 Cafeteria elemek 
Hivatal 

(fő) 

Önkormányzat 

(fő) 

január1–  

április 21. 

32,5% 

 

április.22 –

december.31.  

15% 

SZÉP kártya -Szállás 150 3 

SZÉP kártya -Vendéglátás 265 4 

SZÉP kártya-Szabadidő 120 2 

adómentes 

Sportrendezvény belépő 0 0 

Kulturális rendezvény belépő 9 0 

Bölcsődei, óvodai ellátás, 

térítési díj megtérítése 
5 0 

 

Az osztály ügyfélforgalma a következő feladatokhoz kapcsolódik: 

− munkáltatói igazolások kiadása, 

− ügyfél kérésére segélyek kiutalására vonatkozó igazolások, 

− szakosztályok részére átutalásokról szóló igazolások, 

− jelzálog törléséhez a tartozás rendezéséről szóló igazolások, 

− házi pénztári kifizetések, 

− folyószámla egyeztetések, 
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− céljelleggel nyújtott működési és felhalmozási támogatási szerződések és azok 

elszámolása. 

 

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények gazdálkodásának szakmai 

felügyelete 

Az önkormányzat legfontosabb feladata a kötelező feladatainak ellátása, valamint az általa 

irányított intézményrendszer működőképességének fenntartása. Mindezek figyelembevétele 

mellett került megtervezésre az intézmények 2020. évi költségvetése. A közgyűlési döntést 

követően az intézmények elkészítették elemi költségvetésüket, mely a felülvizsgálatot követően 

a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére továbbításra került. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata önkormányzati feladatait 13 intézményen 

keresztül irányította, melynek során  

− az egészségügyi és szociális feladatokat 2 intézmény, 

− köznevelési feladatokat 3 óvoda, 

− a kulturális feladatokat 5 intézmény, 

− az egyéb feladatokat 3 intézmény látta el (a hivatallal együtt). 

 

Az önkormányzat 2020. évben étkeztetési szolgáltatást biztosított 33 nem önkormányzat által 

irányított és működtetett intézményben. Az étkeztetési szolgáltatás a pandémia alatt is 

biztosítva volt az azt igénylők részére a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, valamint a 

szociális otthonok ellátottjai részére. 

 

Az intézmények 2020. évre jóváhagyott költségvetése az év során 3 alkalommal – júliusban, 

szeptemberben és novemberben –, illetve 2021. évben egy alkalommal, 2020. december 31-ei 

hatállyal került módosításra. A különleges jogrend miatt az intézmények költségvetésének első 

módosítására, valamint a – számviteli jogszabályok alapján, előző évi gazdálkodásukról 

készített éves költségvetési beszámolóját tartalmazó – zárszámadási rendelet elkészítésére és a 

képviselőtestület részére történő benyújtására a veszélyhelyzet megszüntetését követően, 2020. 

júliusban került sor. Az addig szükséges, intézményeket érintő módosítások polgármesteri 

határozatok alapján kerültek beépítésre az intézmények költségvetésébe. A COVID-19 

koronavírus járvány alatt számos olyan korlátozó intézkedés került bevezetésre, melyek 

jelentősen befolyásolták az intézmények bevételeit és kiadásait: iskolalátogatási tilalom, óvodai 

ellátás ügyeleti rendszerben történő biztosítása, a közművelődési intézmények és az előadó-

művészeti szervezetek előadásainak látogatási tilalma, valamint az ingyenes parkolás. A 

pandémiás helyzet napról-napra új kihívások elé állította mind az önkormányzatot, mind az 

általa fenntartott intézményeket, és azonnali, gyors, valamint hatékony intervenciókat kívánt. 

A biztonságos működés érdekében az előirányzatok – a teljesítési adatok alapján – több 

alkalommal felülvizsgálatra kerültek az év során. 

 

Több intézmény részesült európai uniós forrásokból nyújtott támogatásban, a projektek egy 

része 2020. évben lezárult. A kulturális intézmények támogatásainak célja egyrészt az 

infrastrukturális fejlesztések, eszköz beszerzések megvalósítása, másrészt a különböző 

társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek integrációját segítő, nem hagyományos formákon 

keresztül szervezett tanulást segítő programok lebonyolítása volt. 

Az egészségügyi és szociális ágazatban a pályázatok által az egészségügyi ellátás helyi 

kapacitásának fejlesztése, valamint Kecskemét város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett 

területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése valósult meg. 

A költségvetési intézményi referensek a támogatásokkal kapcsolatosan felmerülő feladatok 

ellátásában, a kulturális intézmények szakmai támogatásainak elszámolásában, szakmai 
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beszámolóhoz, stratégiai tervhez kapcsolódó pénzügyi felülvizsgálatokban is közreműködtek. 

 

2020. évtől az előadó-művészeti szervezetek központi költségvetési támogatásának biztosítása 

átalakításra került. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 2019. december 19-től hatályos módosítása 

tartalmazza: „ha az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéséhez 

szükséges forrásokat teljeskörűen nem biztosítja, az önkormányzat a Kormányhoz közös 

működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Kormány által rendeletben meghatározott 

időpontig”. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház kiszámítható 

és biztonságos működtetése érdekében az önkormányzat megkötötte a közös működtetési 

megállapodást az Emberi Erőforrások Minisztériumával. A költségvetési támogatást Támogatói 

Okirat keretében nyújtotta az állam, melyhez a költségterv és nyilatkozatok benyújtása 

megtörtént, valamint évközben a teljesítési adatok ismeretében a szükséges módosítási 

kérelmek megküldésre kerültek. 

A 2019. évi központi költségvetés támogatások elszámolása még az előadó-művészeti 

szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII.15.) Korm. rendelet 

alapján benyújtásra kerültek. A minősítés megalapozása érdekében létszámadatokra vonatkozó 

beszámolók azonban továbbra is szükségesek, melyek a két előadó-művészeti intézmény 

esetében felülvizsgálatra, majd megküldésre kerültek. 

 

Jelentős változást és többletfeladatot jelentett a kulturális feladatokat ellátó – önkormányzat 

által fenntartott – költségvetési szerveknél a 2020. november 1-jei foglalkoztatási jogviszony 

átalakítás. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 

XXXII. törvény 2020. május 28-án került kihirdetésre, mellyel kapcsolatos teendők azonnal 

meg is kezdődtek, úgymint a fennálló szabadságok ütemezése és megváltása, a megajánlott 

munkabérekkel és a tovább foglalkoztatási ajánlatot elfogadók létszámával kapcsolatos 

egyeztetések és módosítások. 
 

Az Országgyűlés 2020. júliusban elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetésről 

szóló 2020. évi XC. törvényt. Az önkormányzatnak lehetősége lett volna a jogszabályban előírt 

végső határidőnél korábban benyújtani a képviselő-testület részére a következő évi 

költségvetési rendelet-tervezetet, ezért a 2021. évi költségvetés előkészítő munkálatai 2020. 

szeptemberében megkezdődtek, azonban 2020. november 3-án a Kormány a koronavírus 

világjárvány második hulláma miatt ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az intézkedés miatt a 

2021. évi költségvetéshez kapcsolódó intézményi tervtárgyalásokra és az önkormányzat 

költségvetésének elfogadására 2021. évben került sor. 
 

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények gazdálkodásával összefüggő – 

költségvetés tervezésétől a beszámoló készítéséig terjedő, valamint az intézmények havi 

adatszolgáltatásainak ellenőrzéséhez kapcsolódó – feladatokat 2020. évben 3 fő költségvetési 

intézményi referens, az intézmények állami támogatásának igénybevételével és elszámolásával 

kapcsolatos ügyintézést, valamint a központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi 

szakértői feladatokat 1 fő költségvetési referens látta el. 

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények havi támogatásának folyósítására két 

részletben került sor, a finanszírozással és likviditáskezeléssel kapcsolatos feladatokat a 

referensek látták el. 

 

Alapító okiratokkal, törzskönyvi nyilvántartással, és állami támogatásokkal kapcsolatos 

feladatok 

Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratairól és törzskönyvi kivonatairól, 
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azok módosításairól folyamatos nyilvántartás vezetésére került sor. Az alapító okiratok 

módosításai továbbításra kerültek az általános nyomtatványkitöltő programon a Magyar 

Államkincstár részére. 

 

A feladatmutatók szerint járó állami támogatások igénylése az erre szolgáló 

www.ebr42.otm.gov.hu internetes portálon keresztül megtörtént. Az intézmények felmérő 

adatlapjai jogcímenként, intézményenként (szakosztályokkal egyeztetve) került feldolgozásra 

és rögzítésre. A feladatmutatók alapján megállapított támogatások évközi módosítására 2 

alkalommal, május és október hónapokban volt lehetőség. Az önkormányzat részére 2020. 

évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2020. évi 

beszámolási kötelezettség keretén belül kell eleget tenni. 

 

A kulturális intézmények szakmai munkájával összefüggő állami támogatások igénylése és 

elszámolása a Magyar Államkincstár által fenntartott internet alapú felületen is megtörtént. 

 

A Gazdálkodási Osztály informatikai háttere 

2007. január 1-je óta a POLISZ integrált pénzügyi rendszer működik az osztályon. Az ügyviteli 

rendszeren belül az alábbi modulokat használják a csoportok: 

− kötelezettségvállalás,  

− pénzügy-folyószámla (szállítói számlák analitikus nyilvántartása, utalványrendeletek 

elkészítése, banki és pénztári kifizetések rögzítése, vevő számlák előállítása), 

− pénzügy-számvitel (főkönyvi könyvelés), 

− beszámolók (mérlegjelentés, beszámolók elkészítése), 

− költségvetési műveletek (költségvetés tervezése, előirányzat módosítása, előirányzat 

analitika), 

− tárgyi eszköz modul, 

− készlet modul. 

 

2010. január 1-jétől a POLISZ integrált pénzügyi rendszerének bevezetése megtörtént az 

önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményeknél is, 2014 évben kifejlesztésre került az 

intézmények részére a Menza modul is, amely 2015. január 1-től bevezetésre került. A hivatal 

eszköz nyilvántartását is a POLISZ tárgyi eszköz modulja látja el. Az önkormányzati vagyon 

vezetése, illetve annak nyilvántartása 2013-tól az e-Kata vagyon analitikus programban kerül 

rögzítésre. Az évközi változások szintén kézi kontírozással kerülnek a főkönyvi könyvelésben 

feladásra. A hivatalnál a nem rendszeres személyi juttatások a Magyar Államkincstár által 

rendelkezésre bocsátott KIRA programban kerülnek számfejtésre. Az osztályon történik még a 

települési támogatások és albérleti támogatások pénzügyi teljesítése a WinSzoc nevű 

programmal. 

 

A hivatal tevékenységét érintő ellenőrzések 

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának vizsgálata 

Az önkormányzat által 2019. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó 

támogatások elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálatát 

ellenőrizte a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2020. évben az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. §-a alapján. 

A hivatal Ellenőrzési csoportjának vizsgálata 

Az Ellenőrzési Csoport a hivatal 2019. évi költségvetési beszámolójának, az önkormányzat 

2019. évi vagyonkimutatásának alátámasztását, valamint a követelések utóellenőrzését 

vizsgálta. A jelentés megállapította, hogy alapvetően a gazdálkodás szabályozott, jól nyomon 

http://www.ebr42.otm.gov.hu/
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követhető, beszámolási kötelezettségének eleget tett. A korábbi ellenőrzési jelentés javaslatai 

alapján készített intézkedési terveben foglaltak végrehajtásra kerültek. 

 

II. Gondnoksági feladatok 

Ellátási feladatok 

A Gondnoksági Csoport biztosította a hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, 

valamint ellátta a hivatal és telephelyeinek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Fentieken 

túl intézte a szükséges eszköz-, nyomtatvány, irodaszer beszerzéseket is. Adatokat szolgáltatott 

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan és közreműködött az annak eredményeként 

létrejövő egyedi szerződések megkötésében. 

 

A baleset és munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatok ellátása folyamatos volt, ehhez a 

hivatal jogszabályi előírásoknak megfelelően külső szakértőt alkalmaz.  

2020. december 31-ig sem úti sem munkahelyi baleset nem történt. 

 

A csoport megszervezte a hivatal Rákóczi úti telephelyén tartandó családi események 

ünnepélyes lebonyolítását szorosan együttműködve az Igazgatási Osztály Anyakönyvi-

hagyatéki Csoportjával. Biztosította a rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokat, 

gondoskodott a rendezvények technikai hátteréről.  

 

Az esküvői szolgáltatások alakulása az alábbi táblázatban került bemutatásra 

 

Esküvők helyszíne Esküvők száma (db) 

Házasságkötő terem 

Rákóczi út 3. 
151 

Kis terem 

Rákóczi út 3. 
280 

Külső helyszín 35 

Hetényegyházi Kirendeltségen 17 

 

Esküvői szolgáltatások bevétele 2020. évben 12.079,585 E Ft volt. 

 

A Gondnoksági Csoport fentieken túlmenően intézkedett a hivatal gépjárműveinek 

karbantartásáról, az üzemanyag elszámolásokról, valamint ellátta a gépkocsi biztosításokkal 

kapcsolatos feladatokat.  

 

Nyomdai sokszorosító feladatok 
A nyomdában végzett tevékenység fő részét a fénymásolás teszi ki. E mellett könyvkötészeti 

munkát (spirálozás, tűzés, vágás, hő-kötés, perforálás) is végeznek. Az elvégzett munka 

anyagfelhasználásáról havi elszámolás készült.  

Kiemelt feladat a határidők pontos betartása még munkatorlódás esetén is, ami a pályázati és 

közgyűlési anyagok esetében alapvető követelmény. 

2020. december 31-ig 363.741 db A/4-es másolat készült az alábbiak szerint: 

− közgyűlési anyagok fénymásolása: 151.092 db A/4-es oldal, 

− egyéb belső munkák fénymásolása: 201.827 db A/4-es és 10.822 db A/3-as oldal. 
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A nyomdából történik az osztályok papír ellátása, a tárgyi időszakban 2.765 csomag A/4-es 

(1.382.500 lap) és 94 csomag A/3-as (47.000 lap) papír került kiosztásra. 

 

Központi irattár 

A központi irattár kezeli a hivatalban keletkezett irattárazott dokumentumokat.  

Az irattár feladatai közé tartozik:  

− A hirdetmények nyilvántartásba vétele, helyben szokásos módon történő közzététele 

(hirdetőtáblán való kifüggesztése), majd a határidő lejártát követően azok 

visszajuttatása az illetékes szervhez. 2020. december 31-ig 1.034 db hirdetmény került 

kifüggesztésre, majd visszaküldésre. 

− Iratanyag selejtezések elvégzése (jegyzőkönyv készítése, Levéltárral történő 

engedélyeztetése). 

− Az osztályok által kért előzményi iratok keresése 880 db, dokumentáltan történő kiadása 

673 db, visszavételezése 207 db volt. 

 

Folyamatosan történt az osztályoktól a 2017. évi iratok, iratanyagok átvétele, ellenőrzése, 

rendszerezése és betárolása. A napi teendők ellátása mellett jelenleg is folyik az iratselejtezés 

és a már korábban bedobozolt iratok „tömörítése”.  

Immár hetedik éve külső szolgáltató látja el a bér-irattárolási szolgáltatást a hivatal 

iratanyagainak egy részét illetően.  

 

Hivatalunkban keletkezett megsemmisítésre szánt iratanyagok elszállításának megszervezése 

is az irattár feladatai közé tartozik. A 2020. év folyamán 8 alkalommal, mintegy 8.200 kg 

mennyiségű papírhulladékot szállítottak el. 

 

A Műszaki Osztály feladatkörének 2020. március 1-jei kormányhivatalhoz történő átszervezése 

következtében jogszabályi követelmény részünkről a 3 napos határidejű adatszolgáltatás. 

Ennek eleget téve 2020. december 31-ig összesen 314 db előzményirat került megküldésre a 

kormányhivatal részére. 

 

Postabontással, központi érkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

A postázóban történik a beérkező ajánlott, tértivevényes és sima postai küldemények, illetve 

csomagok átvétele, válogatása. 

Az IRMA ügyiratkezelő rendszer bevezetését követően ide került a központi érkeztetés 

feladatrendszere is, amely magában foglalja a tisztségviselők leveleinek érkeztetését; a hivatal 

címére érkező levelek felbontását, osztályokra szétosztását, kezelését; az osztályok részére 

érkező levelek felbontását, érkeztetését; a kollégák névre szóló leveleinek érkeztetését, 

mindezek osztályokra továbbítását. Ide kerültek a postáról a kiküldött levelek visszaigazolásai, 

a tértivevények, amelyeket szintén az itt dolgozók osztanak szét az osztályok részére. A 

kollégák feladata a ragszámok IRMA ügyiratkezelő rendszerben történő rögzítésével is bővült. 

A postázóban szortírozták a hivatal számára megrendelt közlönyöket, egyéb hivatalos 

kiadványokat, valamint az osztályok által kiküldendő levelek, csomagok, gyorspostai és 

külföldi küldemények is itt kerültek nyilvántartásba vételre. 

A 2020. évben 11.819 db beérkező levél és irat került beérkeztetésre. 

Különös figyelmet igényelt az Adó Osztály 2020. évi gépjárműadó határozatainak és adóív 

értesítő leveleinek tömeges kiküldése (több mint 12.000 db tértivevényes levél). 

 

Felújítás, beruházás 

2019. évben kezdődött a Városháza épületének átfogó felújítása, amely 2020. évben is még 

zajlott. 
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A feladatok zömét a karbantartási, megelőző karbantartási és a viharkárt követő helyreállítási 

munkák tették ki.  

 

Selejtezések, értékesítések 

A 2020. évben a csoport összesen 9 selejtezést bonyolított az alábbiak szerint. 

 

Selejtezés Megnevezés 
A hulladék 

jellege 
Tömeg 

Szállítás 

dátuma 

1/2020. 
Messzi István Sportcsarnok – halogén 

lámpatestek selejtezése 

A közgyűlés a 2019. december 12-i ülésén 

meghozta a 209/2019. (XII. 12.) határozatát. 

Ennek értelmében az önkormányzat a 

selejtezés tárgyát képező 44 db halogén 

lámpatestet a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése 

alapján ingyenes tulajdonba adta 

Kerekegyháza Város Önkormányzata részére. 

2/2020. 

Kecskeméti Szakképzési Centrum 

Kollégium által visszaadott, az 

önkormányzat tulajdonát képező 

heverők selejtezése 

nem 

veszélyes 
2.800 kg 

2020.  

július 

3/2020. 

Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 

visszaadott, az önkormányzat tulajdonát 

képező tárgyi eszközök selejtezése 

veszélyes 26 kg 
2020. 

július nem 

veszélyes 
440 kg 

4/2002. 

Kecskeméti Tankerületi Központ által 

üzemeltetett Kecskeméti Táncsics 

Mihály Középiskolai Kollégium és a 

Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 

részére ingyenes használatra átadott 

eszközök selejtezése 

veszélyes 78 kg 

2020.  

július nem 

veszélyes 
1.700 kg 

5/2020. 

Hivatal tárgyi eszközeinek és 

berendezéseinek selejtezése  
veszélyes 500 kg folyamatban 

nem 

veszélyes 
1.500 kg 

2020.  

szeptember 

6/2020. 

A Balaton utca 19. szám alatt lévő 

egykori telephely felújításakor leszerelt 

fűtőtestek fémhulladékként történő 

selejtezése és értékesítése 

fém 11.860 kg 
2020.  

december 

7/2020. 

Kecskeméti Tankerületi Központ által 

üzemeltetett Kecskeméti Belvárosi 

Zrínyi Ilona Általános Iskola részére 

ingyenes használatra átadott eszközök 

selejtezése 

veszélyes 250 kg 

2020.  

november nem 

veszélyes 
240 kg 

8/2020. 

Kecskeméti Kortárs Művészeti 

Műhelyek Nonprofit Kft. részére 

ingyenes használatra átadott eszközök és 

berendezések selejtezése 

veszélyes 1.040 kg 
2020. 

november nem 

veszélyes 
440 kg 
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Selejtezés Megnevezés 
A hulladék 

jellege 
Tömeg 

Szállítás 

dátuma 

9. 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonát képező, a 

2/2015. számú selejtezés keretében már 

selejtezésre került lámpatestek és 

fényforrások, valamint a korábbi 

években leszerelésre került 

használhatatlan, a felújítási 

munkálatokat akadályozó beltéri neon 

armatúra és beltéri mennyezeti lámpák, 

működésképtelen motoros fűkaszák 

selejtezése és elszállítása 

veszélyes 1.000 kg 
2020.  

november 

Összesen: 

veszélyes 2.894 kg 
  

nem 

veszélyes 
7.120 kg 

fém 11.860 kg 

 

A selejtezéseken felül, a felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló 

szabályzat értelmében pályázat útján értékesítésre került három gépjármű, az önkormányzat 

tulajdonát képező Opel Vivaro és Opel Astra, illetve egy a hivatal tulajdonban álló Skoda 

Octavia. 

 

 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 
 

 

A Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály látja el Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri 

feladatokat, az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai, pályázatfigyelési és 

pályázatírási teendőit, a Városi Támogatási Programmal kapcsolatos feladatokat, a 

társosztályok közreműködésével a közbeszerzésekkel és a központosított közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatokat, továbbá figyelemmel kíséri 

az éves költségvetésben jóváhagyott feladatokkal összefüggő pályázatokat és azok 

eredményéről, illetve nyertes pályázat esetén annak végrehajtásáról tájékoztatja a közgyűlést. 

 

A Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály jelenleg 3 csoporttal működött: 

− Pályázati Csoport, 

− Projektkoordinációs Csoport, 

− Közbeszerzési Csoport. 

 

Ügyiratforgalom 

2020. évben 260 főszámon összesen 7.489 iktatott ügyirat keletkezett az osztályon. Az 

ügyiratforgalom az osztály által kezelt európai uniós és hazai projektek átlátható 

dokumentálásához, a Városi Támogatási Program keretében kezelt pályázatokhoz és a 

közbeszerzési eljárások teljeskörű bonyolításához kapcsolódik. 
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I. Pályázati Csoport és a Projektkoordinációs Csoport által elvégzett feladatok 

Városi Támogatási Program 

A Városi Támogatási Program célja a civil szervezetek, egyesületek, intézmények, 

vállalkozások és magánszemélyek pályázati lehetőségeinek biztosítása egységes, átlátható és 

egyszerű konstrukcióban.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati 

rendelete a „Választókerületi támogatási program” előirányzatán 178.685 E Ft-ot biztosított a 

Városi Támogatási Program megvalósítására, illetve a választókerületek támogatására.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. július 2-án tartott rendkívüli 

ülésén módosította a költségvetési rendeletet, mely szerint a Választókerületi támogatási 

program előirányzata nem kerül felhasználásra, ennek értelmében a Városi Támogatási 

Program a 2020. évben nem került kiírásra.  

 

A kialakult pandémiás helyzetet követően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 95.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével, valamint a 2019. évi 

Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások felhasználási időszakának 

módosításáról szóló 51/2020. (VII.2.) határozatában az alábbiak szerint döntött: 

Azon programokra vonatkozóan, melyek megvalósítása 2020. szeptember 30. napjáig 

megtörtént a felhasználási időszak ezen időpontig szerződésmódosítás nélkül 

meghosszabbodott, és a támogatási összeggel történő elszámolás végső határideje 2020. 

október 15. napjára módosult.  

 

Amennyiben a programok fentieknél nagyobb késedelemmel valósultak meg, a támogatott 

legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig benyújtott kérelmének elfogadása alapján megkötött 

szerződésmódosításban a felhasználási időszak 2019. július 1. napjától 2020. december 31. 

napjáig, az elszámolások benyújtásának végső határideje pedig 2021. január 15. napjában került 

rögzítésre. 

 

Pályázati keretszabályzat végrehajtása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 283/2011. (IX.15.) KH. számú határozatával 

elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Keretszabályzatát. A 

pályázati szabályzatot a közgyűlés 2014. december 18-án a hatékonyabb információáramlás 

érdekében 2015. január 1-i hatállyal módosította, amely ezen időponttól kiterjed Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeire is. 

2020-ban az önkormányzat intézményei 24 alkalommal, mindösszesen 36.776 E Ft összegű 

támogatás igénylésére vonatkozóan nyújtottak be döntés-előkészítő lapot. 

 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtása 

A Pályázati Csoport és a Projektkoordinációs Csoport tevékenységét tekintve a 2020. évben 

folytatódott a 2014-2020-as programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású 

projektek megvalósítása. Ezen feladatok keretében feldolgozásra és alkalmazásra kerültek 

mindazon európai uniós és hazai jogforrások (magyar és angol nyelven), melyek a 

programozási időszak végrehajtását érdemben meghatározzák. 

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban közvetlenül a megyei jogú városok 

fejlesztési céljainak megvalósítására rendelkezésre álló források a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programban (a továbbiakban: TOP) területi, illetve 

közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási eljárásrend keretében érhetők el. A TOP az eltérő 
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területi igényekre reagál, ezekre szabott beavatkozásokat valósít meg, és azokkal összhangban 

a térségek belső erőforrásaira építő fejlesztéseket céloz, továbbá térségi adottságokra szabottan 

támogatja a helyi gazdasági rendszerek és a helyi foglalkoztatási képesség helyreállítását. 

 

A TOP biztosítja a keretet a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és 

megvalósításához. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint területi szereplő a 

2014-2020 közötti programozási időszakban a TOP tervezésének egyes szempontjairól, 

valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú 

városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. 

(XII. 3.) Korm. határozat alapján 23.109.000 E Ft fejlesztési forrással rendelkezik. Ezen forrás 

felhasználására a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Kecskemét Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programjáról szóló 93/2015. (IV.30.) határozatával elfogadott, illetve a 

közgyűlés 193/2015. (IX.24.), 129/2016. (VI.30.), 180/2016. (IX.22.), 4/2017. (II.16.), 

28/2018. (IV.26.) és 205/2018. (XI.22.), 4/2020. (II.13.) határozataival módosított Kecskemét 

Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja keretén belül kerül sor, melyeket a 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály készített elő. 

 

A 2015. december 17. napjától folyamatosan megjelenő pályázati felhívásokra 2020. évben 2 

db támogatási kérelem került benyújtásra összesen 2.469.000 E Ft támogatási összeggel. 

 

Európai Uniós és nemzeti forrásból támogatott projektek koordinálása 

A TOP finanszírozásával megvalósuló projektek 

 

1. TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út I. 

ütemének megvalósítása” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 11-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 282.462 E Ft összegben a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.1.5-15 kódszámú pályázati felhívásra. 

2016. szeptember 12-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő 

Szervezettel. 

A projekt során megvalósított úthálózati szakasz az 53101 jelű út körforgalmi csomópontjától 

a Korhánközi útig húzódik, mely – a II. és III. szakasz megépítésével – közvetlen elérést tesz 

lehetővé Ballószög, illetve Kadafalva irányából a Homokbánya gazdasági területei, valamint a 

város Nyugati- és Déli ipartelepének irányába, tehermentesítve ezzel az amúgy is túlterhelt és 

kapacitásbővítés előtt álló Izsáki utat. A kialakított hálózati kapcsolat a Déli feltáró út II. és III. 

ütemének kiépítésére vonatkozó projektek megvalósításával biztosítja a Homokbánya 

fejlesztési terület jobb elérését mind a vállalkozók, mind pedig a ballószögi, kadafalvi, 

alsószéktói, szeleifalui és a déli lakókörzetek munkavállalói számára. 

A projekt összes költsége:  308.068 E Ft 

Támogatás összege:  282.462 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 25.606 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. március 24 – 2021.március 31. 

 

Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján a kivitelezés 2020. évben megvalósult. Tekintettel 

arra, hogy a kivitelezés a „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” című 

projekttel szorosan összefügg, ezért a projekt lezárására és ezzel összefüggésben nyilvánosság 

keretében sajtóközlemény kiküldésére a projekt zárásáról, valamint „D” típusú tábla 

elhelyezésére a 2021. évben kerülhet sor. 
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2. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. 

ütemének megvalósítása” című projekt 

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 26-i 

döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-

00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” című 

támogatási kérelme 292.569 E Ft összegű támogatásban részesült. 

Ezen projekt a TOP-6.1.5-15-KE-1-2016-00002 (Homokbánya Déli feltáró út I. szakasz) 

azonosító számú projekt keretében megvalósuló út folytatása. A II. ütem – jelen projekt tárgya 

– II/1. és II/2. szakaszokra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai 

útcsatlakozásig 218 méter hosszú, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magába, melynek 

hossza 133 méter, tehát a II. ütem hossza mindösszesen 351 méter. 

A projekt összes költsége:  293.967 E Ft 

Támogatás összege:  292.569 E Ft  

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.398 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. december 31 – 2021. március 31. 

 

Az eredeti támogatási kérelemben megjelölt műszaki tartalom a 2020. évben teljes egészében 

megvalósult. Tekintettel arra, hogy a támogatási összegből maradvány keletkezett, további 

műszaki tartalom megvalósítására nyílt lehetőség, mely tervezetten a 2021. évben kerül 

megvalósításra. 

 

3. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 

autópályába” című projekt 

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i 

döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-

00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című támogatási 

kérelme 705.565 E Ft összegű támogatásban részesül. 

A projekt célja, hogy Hetényegyháza településrész, az M5 autópálya, valamint a 445. számú 

főút közötti kapcsolatot biztosító út kiépüljön, a meglévő szakasza fejlesztésre kerüljön annak 

érdekében, hogy Kecskemét város körgyűrűje és ezzel együtt a munkaerő mobilitás javítása 

megvalósuljon. 

A projekt összes költsége:  705.565 E Ft 

Támogatás összege: 705.565 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. december 31 – 2022. augusztus 29. 
 

2020. évben megkezdődtek a projekt megvalósításához szükséges területszerzések, 

ingatlanvásárlások, melyek befejezését követően megindulhat a kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárás előkészítése. 
 

4. TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú „Károly Róbert krt. II. ütemének 

megvalósítása” című projekt 

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkársága 2018. október 1-jei döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú „Károly Róbert Krt. II. 

ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 1.707.431 E Ft összegű támogatásban 

részesül. 

A projekt célja, hogy Kecskemét egyik gyűjtőútjának hiányzó szakasza kiépüljön annak 

érdekében, hogy a város gazdasági- és lakóterületei között a munkaerő mobilitás javuljon. A 

kiépítendő szakasz országos közútba való csatlakozása révén kiemelt szerepet tölt be mind a 

munkaerő mobilitása, mind pedig közvetlenül az ott található vállalatok, gazdasági 

szolgáltatók, közvetetten pedig Kecskemét iparterületeinek elérhetőségében. A gyűjtőút 
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további jelentősége, hogy a városközponti közlekedési vonalakat tehermentesíti, illetve, hogy 

a városrészek közötti és menti közlekedést javítja. A megépülő út várhatóan tovább erősíti a 

térség gazdasági szerepét, illetve hozzájárul a lakókörnyezet fejlődéséhez. 

A projekt összes költsége:  1.735.339 E Ft 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatás összege: 317.996 E Ft 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 1.389.435 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 27.908 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2018. december 31 – 2022. június 29. 

 

2020. évben a projekt megvalósításához szükséges területszerzések, ingatlanvásárlások jelentős 

része megtörtént, továbbá megkötésre került a projekt kapcsán felmerülő közbeszerzési 

eljárások lefolytatására vonatkozó megbízási szerződés, mely alapján a kivitelező 

kiválasztására vonatkozó eljárás jelenleg előkészítés alatt áll.  

 

5. TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosítószámú „Új kétcsoportos bölcsőde építése 

Katonatelepen” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. augusztus 27-én támogatási kérelmet 

nyújtott be a projekt megvalósítására. 

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkársága 2019. október 31-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatát 411.153 E Ft támogatásban részesítette. 

A Katonatelepi új 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő 

felszerelése hozzájárulhat az országos szintű foglalkoztatási, szociális, családtámogatási és 

bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A katonatelepi bölcsőde 

tervezett beruházásának keretében egy környezetbarát és energiatakarékos épület kialakítása 

történik meg, amely hozzájárul nemcsak a város, de az egész ország környezet- és klímavédelmi 

célkitűzéseihez. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi 

környezet és eszközháttér alakul ki, amely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési 

tevékenység ellátását. A 695 m2-en kialakításra kerülő játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a 

kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására. 

A projekt összes költsége:  435.451 E Ft 

Támogatás összege: 411.153 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 24.298 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. november 15 – 2021. november 29. 

 

2020. évben megkötésre került a projekt kapcsán felmerülő közbeszerzési eljárások 

lefolytatására vonatkozó megbízási szerződés, és megindult a kivitelezési feladatok ellátására 

vonatkozó közbeszerzési eljárás előzetes (ex-ante) minőségbiztosítási folyamata.  

 

6. TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új kétcsoportos bölcsőde építése 

Hetényegyházán” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támogatási kérelmet 

nyújtott be a projekt megvalósítására. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. február 27-i döntése 

alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát 389.333 E Ft támogatásban 

részesítette. 

A hetényegyházi új nettó 414 m2-es, 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges 

eszközökkel történő felszerelése hozzájárulhat az országos szintű foglalkoztatási, szociális, 

családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A tervezett 

bölcsődei beavatkozás elősegíti Hetényegyháza és a környező külterületek demográfiai 
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összetételének javítását, a képzett, fiatal munkaerő helyben tartását, illetve új fiatal családok 

beköltözését. 

A hetényegyházi bölcsőde tervezett beruházásának keretében egy környezetbarát és 

energiatakarékos épület kialakítása történik meg, amely hozzájárul nemcsak a város, de az 

egész ország környezet- és klímavédelmi célkitűzéseihez. A fejlesztéssel a szakmai 

előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakul ki, amely 

elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását. A 730 m2-en 

kialakításra kerülő játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés 

megvalósítására. 

A projekt összes költsége:  542.662 E Ft 

Támogatás összege:  389.333 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 153.329 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. december 31 – 2022. február 28. 

 

2020. évben elkészültek a kiviteli tervek, továbbá megkötésre került a projekt kapcsán 

felmerülő közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó megbízási szerződés, melyet 

követően megindult a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás előzetes 

(ex-ante) minőségbiztosítási folyamata.   

 

7. TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése 

Kecskeméten” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támogatási kérelmet 

nyújtott be a projekt megvalósítására. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. február 27-i döntése 

alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát 1.247.514 E Ft támogatásban 

részesítette. 

A Klapka utcai – jelenleg két szinten 7 csoportszobával működő – bölcsőde részleges 

kiváltásával, ennek keretében a meglévő Klapka utcai telephely nevelési intézményekre 

vonatkozó szabványnak és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak megfelelő-átépítésével (4 

csoportszoba, 56 férőhely) valamint a Bajza utcai telken felépítendő új, ugyancsak 4 

csoportszobás, 56 férőhelyes bölcsőde felépítésével és szükséges eszközökkel történő 

felszerelésével hozzájárul a foglalkoztatási, esélyegyenlőségi és családtámogatási törekvések 

eléréséhez. Egyben elősegíti a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztését, illetve a bölcsődei 

férőhely növelését is. 

A projekt keretében a Klapka utcai bölcsődei telephely részleges kiváltásával és átépítésével 

kialakul egy nettó 782 m2-es hasznos alapterületű, környezetbarát, energia-hatékony és 

akadálymentesített 4 csoportos, 56 gyermek ellátására alkalmas intézmény, mellyel 

összességében 12 férőhellyel bővül a bölcsődei kapacitás. A projekt emellett hozzájárul a 

munkahelyteremtéshez (2 db új, teljes munkaidős munkahely jön létre).  

A Bajza utcai új telephelyen felépül egy nettó 643 m2-es hasznos alapterületű, környezetbarát, 

energia-hatékony, akadálymentesített 4 csoportos, 56 férőhelyes intézmény. 

A projekt összes költsége:  1.642.514 E Ft 

Támogatás összege:  1.247.514 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 395.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. december 31 – 2022. szeptember 30. 

 

2020. évben a tervezői tevékenység befejeződött, elkészültek a kiviteli tervek, továbbá 

megkötésre kerültek a projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, valamint 

közbeszerzés bonyolítására vonatkozó megbízási szerződések.  
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8. TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Rudolf-kert építészeti és 

közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható 

célkitűzéseivel” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 4-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 1.611.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Barnamezős 

területek rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

2016. november 11-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A projekt célja a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási területén olyan 

rehabilitációs jellegű környezetrendezés, úthálózat építés – feltáró út, a feltáró utakat összekötő 

sétány kiépítése egyoldali gyalog-kerékpárúttal és a Csabay Géza körúttal párhuzamos 

kiszolgáló út, a hozzá tartozó közvilágítás kiépítése –, valamint zöldfelület rendezés, mely a 

területen külön projekt keretében tervezendő és megvalósítandó oktatási, kulturális, innovációs 

és turisztikai létesítmények kialakítását alapozza meg. 

A területen végzett beavatkozással nagyban növekszik az egész városrészben a szolgáltatási 

funkciók kialakíthatóságának lehetősége, mely gazdaságélénkítő hatással lesz az ide települni 

szándékozó vállalkozásokra is. A fejlesztéssel pozitív városkép alakul ki Kecskemét nyugati 

városkapu funkciójára vonatkozóan. 

A projekt összes költsége:  1.611.000 E Ft 

Támogatás összege: 1.611.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. november 1 – 2021. december 27. 

 

A 2020. évben folyamatos volt a projektmenedzsment feladatok ellátása, valamint folytatódott 

a tervezési feladatok előkészítése, illetve a települési identitásfejlesztő programok 

lebonyolítása. 

 

9. TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002 azonosítószámú „Infrastrukturális fejlesztések a 

Rudolf-laktanyában” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. október 1-én nyújtott be támogatási 

kérelmet nettó 1.300.000 E Ft összegben az Irányító Hatóság részére a „Barnamezős területek 

rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-16 kódszámú pályázati felhívásra. 2018. december 7-én az 

Irányító Hatóság a projektet támogatásra érdemesnek ítélte.  

A beruházás Kecskeméten a 10208/27 hrsz.-ú műemléki védettség alatt lévő egykori Rudolf-

laktanya területén valósul meg, mely 1/1 arányban Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonát képezi. A fejlesztés fő célja a teljes terület közmű-

infrastruktúrájának kiépítése a telken belüli elosztóhálózat kiépítésével, javasolt funkciók 

szerinti lekötéssel és méréssel, továbbá egy műszakilag erősen leromlott állapotú épület 

felújítása. 

A projekt összes költsége:  1.647.360 E Ft 

Támogatás összege: 1.300.000 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:  347.360 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2018. november 30 – 2022. február 28. 

2020. évben megkötésre kerültek a megvalósíthatósági tanulmány, illetve a költség-haszon 

elemzés elkészítésére, továbbá a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó 

vállalkozási szerződések. A projekt keretében felújításra kerülő épület kiviteli tervei 

elkészültek.  

 

10. TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Épület- és területfejlesztés a 

Rudolf-laktanyában” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási 
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kérelmet bruttó 590.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Zöld város 

kialakítása” című, TOP-6.3.2-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A projekt keretében megvalósul a Rudolf-laktanya területén egy műemléki épület és 

környezetének megóvása, értékőrző felújítása, valamint kereskedelmi és szolgáltató terek 

kialakítása, elkészül továbbá egy csapadékvíz hasznosítására alkalmas rendszer, mely 

környezet- és természetvédő módon fokozza a fejlesztési terület önfenntartó képességét és 

elősegíti a fenntarthatóbb fejlődést. 

A projekt célja olyan infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása, mely javítja a város általános 

környezeti állapotát.  A beruházás során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, 

melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra működését, 

elősegítik a fenntartható fejlődést. A fejlesztés a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti 

környezetet biztosító, Kecskemét megyei jogú város térségi gazdasági központi szerepét 

erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházás, mely eredményeként cél a kijelölt 

akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó használaton kívüli, akár 

jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása. 

A projekt megvalósítása az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú 

együttműködését, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések 

összehangolását, valamint a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a 

foglalkoztatás bővülését is eredményezheti. 

A projekt összes költsége:  590.000 E Ft 

Támogatás összege: 590.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. január 1 – 2022. január 29. 

 

A 2020. évben folyamatos volt a projektmenedzsment feladatok ellátása, valamint elkészültek 

a projekt keretében felújításra kerülő épület kiviteli tervei.   

 

11. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút 

mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút 

építése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 199.494 E Ft összegben a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, 

TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2017. február 26-án az önkormányzat megkötötte 

a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.  

A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi létesítmény valósult meg, amellyel lehetőség nyílik 

a biztonságos kerékpározás megteremtésére Kecskemét belterületén, a város déli részén 

található 54. sz. főúti körforgalmi csomópont és a Külső-Szegedi út között.  

A megvalósult kerékpárút kapcsolatot teremt a meglévő Kecskemét – Városföld kerékpárúttal 

és biztosítani tudja a déli iparterület megközelítését a városközpont felől.  

A projekt összes költsége:  199.494 E Ft 

Támogatás összege: 199.494 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. január 1 – 2020. december 29. 

 

A projekt keretében vállalt feladatok 2020. évben maradéktalanul megvalósultak. 

 

12. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Kecskeméti Széchenyivárosi 

Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai 

korszerűsítése” című projekt  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 
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szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi 

Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre 

annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel 

és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának 

elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású 

gázok kibocsátása. 

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés; 

− utólagos lapostető szigetelés; 

− homlokzati nyílászárók cseréje; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes költsége:  377.787 E Ft 

Támogatás összege:   291.109 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 86.677 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15 – 2021. július 30. 
 

A kivitelezési feladatok ellátása a 2020. évben maradéktalanul megvalósult.  
 

13. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Margaréta Otthon energetikai 

korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Margaréta Otthon, valamint az 

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményeinek helyt adó épület kerül korszerűsítésre 

annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel 

és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának 

elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású 

gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.440 m² felületen; 

− utólagos lapostető szigetelés kb. 5.520 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1.100 m² felületen; 

fűtési rendszer rekonstrukciója; 

napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes költsége:  776.020 E Ft 

Támogatás összege:   464.515 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 311.505 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 15 – 2021. február 28. 

 

A kivitelezés a 2020. évben megkezdődött, ugyanakkor a járványügyi helyzetre, valamint a 

kockázatok mérséklése érdekében a felújítással érintett intézményben megtett intézkedésekre 

tekintettel az építési kivitelezési tevékenység egy része, valamint a kapcsolódó járulékos 

szolgáltatások teljesítése a 2021. évre húzódik át. 

 

14. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak 
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érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a korábban nagy 

energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és 

mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.005 m² felületen; 

− utólagos lapostető szigetelés kb. 3.310 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 926 m² felületen; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes költsége:  397.253 E Ft 

Támogatás összege: 302.650 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 94.603 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 15 – 2020. február 28. 

 

A kivitelezés befejezését követően 2020. évben a projekt zárásához kapcsolódó feladatok 

ellátására került sor.  

 

15. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Kecskeméti Zrínyi Ilona 

Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskola épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület 

energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói 

javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel 

üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által 

csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés; 

− utólagos magastető szigetelés; 

− utólagos padlásfödém szigetelés; 

− homlokzati nyílászárók; 

− fűtési rendszer rekonstrukciója. 

A projekt összes költsége:  543.458 E Ft 

Támogatás összege: 292.011 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 251.447 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 15 – 2021. augusztus 29. 

 

A kivitelezés a 2020. évben megkezdődött, a kapcsolódó járulékos szolgáltatások teljesítése 

folyamatos volt. 

 

16. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „Kecskeméti Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános 

Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának épülete 

került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, 

fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a 
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korábban nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény 

racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek 

és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés; 

− utólagos lapostető szigetelés; 

− utólagos padlásfödém szigetelés; 

− homlokzati nyílászárók cseréje; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes költsége:  376.396 E Ft 

Támogatás összege: 300.266 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 76.130 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 15 – 2020. március 31. 
 

A kivitelezés befejezését követően 2020. évben a projekt zárásához kapcsolódó feladatok 

ellátására került sor.  
 

17. TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001 azonosítószámú „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Kecskeméten” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretén belül a TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című felhívásra 2020. június 4. napján támogatási kérelmet nyújtott be 4 

önkormányzati intézmény 10 feladatellátási helyén, mindösszesen 12 db épület energetikai 

korszerűsítésére vonatkozóan. A pályázat elbírását követően 2020. november 3. napján 

megkötetésre került a támogatási szerződés.  

Energetikai korszerűsítéssel érintett épületek: 

1. Corvina Óvoda  

− Ceglédi Úti Óvodája („A” „B” és „C” épület) 

− Ifjúság Úti Óvodája 

− Nyitra Utcai Óvodája 

− Forradalom Utcai Óvodája 

2. Ferenczy Ida Óvoda  

− Mátis Kálmán Utcai Óvodája 

− Szabadkai Utcai Óvodája 

3. Kálmán Lajos Óvoda  

− Széchenyi Sétányi Óvodája 

− Lánchíd Utcai Óvodája 

4. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

− Csipcsirip Bölcsőde 

− Aranyhaj Bölcsőde 
 

A projekt célja az épületek hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a 

felhasználók komfortérzete javuljon. Fontos a közintézmények hatékonyabb 

energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, működtetési 

költségeinek csökkentése.  A beruházás az elhasznált energiamennyiség csökkenésen keresztül 

költségmegtakarítást eredményez, megoldja az évek óta esedékes állagmegóvási problémákat, 

valamint a környezet tehermentesítéséhez is hozzájárul: a felhasznált energiamennyiség 

mérséklődése a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, 

mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi 

célokhoz történő hozzájárulás. 
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A projekt összes költsége:  1.034.277 E Ft 

Támogatás összege:  1.019.000 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 15.277 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2020. július 1 – 2022. október 31. 

 

2020. évben elkészültek a projektet megalapozó felmérési dokumentációk, valamint a projekt 

terv, melyek alapján megkezdődött a kiviteli tervek elkészítése is.  

 

18. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Új család és gyermekjóléti 

központ létrehozása Kecskeméten” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a támogatási 

szerződést a Közreműködő Szervezettel.  

Az új Család- és Gyermekjóléti Központ az alulhasznosított, volt Rudolf-laktanyában az 

„alakulótér” ÉNY-i részén, a Széktói Stadion szomszédságában kerül kialakításra három 

használaton kívüli műemlék épület hasznosításával, örökségvédelmi értékeket megőrző 

felújításával, átalakításával és ezek esetleges bővítésével.  

A projekt összes költsége:  1.288.850 E Ft 

Támogatás összege: 508.444 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 780.406 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. augusztus 19 – 2022. március 31. 

 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés 2020. évben került megkötésre, az építési 

kivitelezési munkák az ütemtervnek megfelelően 50%-os műszaki készültségi szintet értek el, 

mellyel párhuzamosan a járulékos beruházás-lebonyolítói, műszaki ellenőri és 

projektmenedzsment szolgáltatások teljesítése is folyamatos volt.   

 

19. TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú „Kecskemét szegregált 

területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt 

A projekt megvalósítására 2017. november 24. napján kelt támogatói döntésben foglaltak 

alapján 548.000 E Ft támogatásban részesült Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

a támogatási szerződés 2018. január 15-én került megkötésre.  

A megvalósítandó program célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekre 

koncentráltan megnyilvánuló társadalmi, fizikai, gazdasági problémák komplex módon való 

kezelése a területeken élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozás 

alapját az érintett városrészek lakófunkciójának bővítése, fejlesztése, szociális közösség és 

közterületi funkciók kialakítása képezi. Azokon a városrészeken kell megvalósítani az integrált 

szociális jellegű rehabilitációt, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony 

iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az 

erősen leromlott környezet ezt indokolja. A projektet társadalmi hátrányok kompenzálását célzó 

szociális, foglalkoztatási, közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok egészítik ki, 

melyek a TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében valósulnak meg. 

A projekt összes költsége:  1.177.502 E Ft  

Támogatás összege:  548.000 E Ft  

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 629.502 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. november 1 – 2023. március 31. 

 

A projekt keretében, lakófunkciót erősítő fejlesztések I. ütemének (4 db szociális bérlakás 

korszerűsítése) építés-kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárások 

eredménytelenül zárultak a 2020. évben, érvénytelen, illetve fedezeten felüli ajánlatok miatt. 

A projekt II. ütemében összesen 3 önkormányzati tulajdonú ingatlanon 2-2 lakóegységes 
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épületek kialakítása valósul meg, melyre vonatkozó műszaki tervdokumentációk elkészítéséről 

szóló vállalkozási szerződés 2020. május 26. napján került megkötésre.  

 

20. TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási paktum 

Kecskeméten” című projekt 

A projekt konzorciumban valósul meg az önkormányzat vezetésével és a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal részvételével, a megállapodás 2016. augusztus 24-én került aláírásra. 

2016. szeptember 20-án az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A TOP-5.1.1, valamint a TOP-6.8.2 kódszámú felhívásokra benyújtott projektek szinergiában 

történő megvalósítása érdekében 2016. október 19-én az önkormányzat megállapodást kötött a 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.  

A projekt közvetlen célja a megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok), képzési és foglalkoztatási programok támogatása, tevékenységi 

körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű 

akciótervek megvalósításával történő bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. 

A projekt összes költsége:  1.679.000 E Ft 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal támogatás összege: 1.378.267 E Ft 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 293.850 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 6.883 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. augusztus 15 – 2021. augusztus 15. 

 

A paktum szervezetet segítő paktumiroda működése – 1 fő szakmai vezető, valamint 4 fő 

szakmai megvalósító munkatárs közreműködésével –, valamint a munkaerő-piaci program 

megvalósítása folyamatos volt, mellyel összefüggő médiamegjelenés, illetve a kötelező 

tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása is arányosan teljesült 2020. évben. 

 

21. TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Társadalmi együttműködés 

erősítése Kecskeméten” című projekt 

A projekt konzorciumban valósul meg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

vezetésével és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részvételével a 2017. 

október 6-án kelt támogatási döntésben foglaltak alapján 165.000 E Ft összegű támogatással. 

A projekt célja közösségfejlesztő programok megrendezése, melyek lehetővé teszik a 

városrehabilitációval érintett területeken élő lakosság bevonását a tervezésbe és a 

megvalósításba, melyek tovább erősítik a helyi közösség kohézióját. A program a 

szegregációval veszélyeztetett és a szegregált területekre fókuszál. 

A projekt a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, foglalkoztatási, 

közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok lebonyolításával a TOP-6.7.1-16-KE1-

2017-00001 azonosítószámú projekt megvalósítását egészíti ki.  

A projekt összes költsége:  165.000 E Ft 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 46.409 E Ft 

Egészségügyi és Szociális Igazgatóság támogatás összege: 118.591 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2017. október 1 – 2023. május 31. 

 

2020. évben az önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében a célcsoport számára három 

képzés megvalósítására vonatkozóan indított közbeszerzési eljárást: targonca vezető tanfolyam, 

tisztítástechnológia szakmunkás, továbbá kompetenciafejlesztő tréning megszervezésre 

vonatkozó beszerzések zajlottak.  
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22. TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió 

erősítése Kecskeméten” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 20-án nyújtott be támogatási 

kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz „A helyi identitás és kohézió erősítése” című, 

TOP-6.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra. 2017. december 7-én kelt támogatói döntés 

alapján 517.000 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat. 2018. január 26. napján aláírásra 

került a támogatási szerződés. 

A projekt keretében olyan közösségfejlesztési program kerül megvalósításra, mely Kecskemét 

megyei jogú város közigazgatási területének 15 településrészén, célterületeket alkotva kerül 

végrehajtásra. A célterületek lakossága minden esetben eléri az 500 főt és nem haladja meg a 

15 ezer főt. 

A projekt végrehajtása konzorciumban történik, konzorciumvezető az önkormányzat, míg 

konzorciumi tagként az AIPA Nonprofit Kft. került bevonásra. 

A projekt keretében közösségek részvételével megvalósul felmérés és tervezés, közösségi 

tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, meghatározó 

dokumentumok áttekintése, szükség esetén azok megújítása, közösségfejlesztési folyamatról 

tájékoztató közösségi információs pont kialakítása, közösségfejlesztési folyamat szakmai 

minőségének biztosítása. 

A projekt összes költsége:  518.223 E Ft 

Támogatás összege: 517.000 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.223 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2018. január 1 – 2022. augusztus 29. 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 

46/2020. (III.16.) Korm. rendelet értelmében országosan az összes rendezvény megtartását 

betiltotta. A hivatkozott rendeletet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 

megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte, ugyanakkor 

a veszélyhelyzet feloldását követő kockázati tényezőkre figyelemmel a 2020-as évben a projekt 

rendezvénynaptárban tervezett események elmaradtak. Ennek megfelelően a célterületek 

közösségfejlesztői munkakörükben jelenleg nem foglalkoztathatóak, így munkaviszonyuk 

2020. júniusától megszüntetésre került. 

A járványügyi korlátozások feloldását követő időszakra vonatkozó programterv összeállítása 

és felülvizsgálata folyamatos. 

 

23. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420 azonosítószámú „Széchenyi István Közösségi 

Ház komplex kialakítása” című projekt 

A projekt célja Kecskemét Széchenyiváros városrészében a Széchenyi István Közösségi Ház 

komplex kialakítása meglévő épület átalakításával és felújításával, a városrész lakói számára új 

lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére. 

A projekt keretében a Széchenyi sétány 6. szám alatt található önkormányzati tulajdonú 

kétszintes épület felújítása valósul meg 560,86 m2 hasznos alapterületen. A közösségi ház 

földszintjén 2 iroda és 3 közösségi terem létesül, melyből egy 80 fős és két db egyenként 20 fő 

befogadására alkalmas. Új vizesblokk és ruhatár kerül kialakításra, új személyfelvonó létesül, 

a könyvtári részben alaprajzi ésszerűsítés valósul meg, továbbá babakocsi tároló és átalakított 

vizesblokk készül. 

A projekt összes költsége:  281.654 E Ft 

Támogatás összege: 127.500 E Ft 
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Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 154.154 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. november 1 – 2021. augusztus 13. 

 

2020. évben elkészült a kiviteli tervdokumentáció, mely alapján a kivitelezési feladatok 

ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás szakmai tartalmának előkészítése zajlott. A kötelező 

tájékoztatás-nyilvánosság feladatok biztosítására irányuló vállalkozási szerződés megkötésre 

került, a projekt előkészítési szakaszára vonatkozó tájékoztatási feladatok elvégzésre kerültek. 

 

24. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00421 azonosítószámú „Hunyadivárosi Közösségi 

Ház komplex fejlesztése” című projekt 

A projekt célja Kecskemét, Hunyadiváros városrészében a Hunyadivárosi Közösségi Ház 

komplex fejlesztése a meglévő épület felújításával és bővítésével, a városrész lakói számára új 

lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére. 

A projekt keretében a Kecskemét, Daróczi köz 14. szám alatt található önkormányzati tulajdonú 

épület felújítása és bővítése valósul meg 232,97 m2 hasznos alapterületen. 

Megvalósul a teljeskörű építészeti, épületgépészeti, -villamossági felújítás (új belső hálózat, 

energiatakarékos világítás), energetikai korszerűsítés (külső burkolás, fűtéskorszerűsítés, új 

nyílászárók, alternatív energiaforrások alkalmazása) és projektarányos komplex 

akadálymentesítés. A beruházás során kialakításra kerül egy 100-120 fő befogadó képességű 

nagyterem színpaddal, valamint 2 db klubhelyiség a szükséges szociális és kiszolgáló 

helyiségekkel (raktár, konyha, gépészet, takarító helyiség). A rendelkezésre álló zöldterületen 

kerti rendezvények megtartására is alkalmas udvar kialakítása (burkolatépítés, zöldfelületi 

fejlesztés) történik meg. 

A projekt összes költsége:  280.791 E Ft 

Támogatás összege: 127.500 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 153.291 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. november 1 – 2021. december 27. 

 

2020. évben elkészült a kiviteli tervdokumentáció, mely alapján a kivitelezési feladatok 

ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás szakmai tartalmának előkészítése zajlott. A kötelező 

tájékoztatás-nyilvánosság feladatok biztosítására irányuló vállalkozási szerződés megkötésre 

került, a projekt előkészítési szakaszára vonatkozó tájékoztatási feladatok elvégzésre kerültek. 

 

25. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00422 azonosítószámú „Játszótér fejlesztése 

Kósafaluban” című projekt 

2019. szeptember 5-én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-7.1.1-16 kódszámú 

„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi 

helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra. 

A kérelmet a KözösségÉpítő Kecskemét HACS támogatta, a Közreműködő Szervezet részére 

bírálatra felterjesztette. 

A pályázati felhívásra benyújtott nyertes támogatási kérelem alapján a támogatási szerződés 

2020. március 23. napján megkötésre került. 

A projekt célja Kecskemét Kósafalu városrészében a nyílt közösségi terek kihasználtságának 

fokozása, a Számadó utca és Nyereg utca találkozásánál új játszótér építésével a városrész lakói 

számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet 

erősítésére. 

Műszaki tartalom a következő: A játszótér területe kerítéssel kap védelmet 55 folyóméteren, 

melyen 2 db akadálymentes kapu kerül elhelyezésre. A játszótéren 1 db ivókút kerül létesítésre, 

valamint 5 db pad, 2 db hulladékgyűjtő és 5 db „P-típusú” kerékpártámasz kerül elhelyezésre. 

A telepítésre kerülő játszóeszközök a következők: 1 db négyüléses duplarugós billenő játék, 1 
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db OXO babaház, 1 db teherautós beülős rugós játék, 1 db kacsa beülős rugós játék, 1 db 

Polyball, 1 db hinta és ovivár egyedi együttese fészekhintával és csőcsúszdával. A játszótéren 

6 db lombhullató fa, 380 db cserje és 40 db kúszócserje kerül elültetésre. 

A projekt összes költsége:  15.060 E Ft 

Támogatás összege: 15.060 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. november 1 – 2021. december 29. 

 

A kötelező tájékoztatás-nyilvánosság feladatok biztosítására irányuló vállalkozási szerződés 

megkötésre került, a projekt előkészítési szakaszára vonatkozó tájékoztatási feladatok 

elvégzésre kerültek. Egyeztetések zajlottak a helyszín kiválasztására vonatkozóan, illetve a 

kiviteli tervek felülvizsgálata és további előkészítési feladatok elvégzése folyamatos volt. 

 

26. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Margaréta buszforduló 

kiépítése" című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-jén nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 503.295 E Ft összegben a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, 

TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 15-én az önkormányzat 

megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel. 

A projekt célja a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési 

intézkedések megvalósítása kerékpárosbarát fejlesztéssel, közlekedés biztonsági beruházással, 

közúti közösségi közlekedésfejlesztéssel. 

A projekt keretében 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése történt meg a Károly Róbert körúton, 

mely hozzájárul a kerékpáros forgalom biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival 

összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához. A Károly Róbert körút – Nyíri út – III. 

Béla körút csomópontjában közlekedésbiztonsági intézkedést szolgáló egysávú körforgalom 

épült ki, melyen a kerékpárosok számára kerékpáros átvezetés teszi lehetővé az áthaladást. A 

Margaréta Otthon végállomás és autóbusz fordulónál kiszolgáló épület és 3 db fedett váró került 

elhelyezésre. A kiszolgáló épület környezetében 10 férőhelyes B+R parkoló került kialakításra 

további 10 férőhelyes bővítési lehetőséggel. 

A projekt összes költsége:  580.985 E Ft 

Támogatás összege:  503.295 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 77.690 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. január 1 – 2020. november 30. 

 

A projekt keretében vállalt feladatok fizikai megvalósítása 2020. évben maradéktalanul 

megtörtént. 

 

27. TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Zöld város kialakítása a 

Homokbányán” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a támogatási 

szerződést a Közreműködő Szervezettel.  

A projekt alapvető célja a homokbányai zöld város akcióterület közterületeinek 

környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, élhető és vonzó városi alközpont 

kialakítása a városi zöld környezet fejlesztésével, vonzó szolgáltatások megjelenítésével és 

átgondolt térhasználat alkalmazásával. 

A fejlesztés Homokbánya városrészben, az alábbi tevékenységekkel valósult meg: 

− projekt főtevékenysége a 21929 hrsz.-ú zöldterületi közpark rekonstrukciója, 

„Kerékváros bringapark” létesítése, kerékpáros készségfejlesztő és KRESZ pálya,  

− a 21929 hrsz.-ú zöldterületi közpark területén lévő egyik használaton kívüli épület 

hasznosítása, fenntartható, energiahatékony üzemeltetést biztosító felújítása, 
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− a 21927/1 hrsz.-ú ingatlanon az aktív rekreációs zöldterülethez és szomszédos szociális 

létesítményekhez kapcsolódóan pihenő-játszópark kialakítása, 

− a főtevékenységeket (zöldterület-használatot) segítő belterületi közút építése, felújítása, 

− az építési beruházáshoz, a jelzett épület üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyak, 

valamint a sport és szabadidős tevékenységek, programok megvalósításhoz szükséges 

eszközök beszerzése, 

− az infrastrukturális beavatkozásokat támogató „soft” programok megvalósítása. 

A projekt eredményeként 14.518 m² területen történt városi rekreációs és sportterület kialakítás, 

illetve a zöld infrastruktúra rekonstrukciója. 

A rekreációs területen megújult egy kb. 500 m²-es funkcióját vesztett épület, mely egyrészt zárt 

helyiségeket (kb.100 m²) és fedett-nyitott teret biztosít a rekreációs területen tervezett 

tevékenységek kiszolgálásához. 

A projekt összes költsége:  933.374 E Ft 

Támogatás összege:  799.999 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 133.375 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. augusztus 19. – 2021. július 31. 

 

A projekt keretében tervezett építési kivitelezési tevékenységek 2020. év végéig megvalósultak. 

 

28. TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Gazdasági területekhez 

kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 1.200.000 E Ft összegben a „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című, TOP-

6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 

2016. december 28-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a támogatási 

szerződést a Közreműködő Szervezettel. 

A projekt célja Kecskemét Déli Iparterületén található 4 db út (Mindszenti körút, Szent László 

körút, Kiskőrösi út, Búzakalász utca) felújítása volt. Ennek keretében az érintett útszakaszok 

megújultak és a környezetükben található vállalkozások számára az iparterületek elérhetősége 

javult azáltal, hogy az utak kapacitása, illetve minősége jelentősen megnőtt.  

A projekt összes költsége:  1.200.000 E Ft 

Támogatás összege:  1.199.995 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 5 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. január 31 – 2019. december 20. 

 

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak, a 2020. évben a záró kifizetési 

kérelem elfogadását követően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 

 

29. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú „Egyetértés utcai óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt 

A TOP kertében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az 

„Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A 

támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba. 

A projekt összes költsége:  368.776 E Ft 

Támogatás összege:  234.539 E Ft  

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 134.237 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. október 17 – 2020. január 31. 

 

Az átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai 

korszerűsítést magába foglaló beruházás keretében egy energiatakarékos, környezetkímélő 
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épületgépészet kialakítása történt meg. A Kecskemét, Egyetértés utca 15. szám alatti ingatlanon 

lévő földszintes épület vonatkozásában a meglévő óvodaépület fejlesztése a meglévő 

férőhelyszám bővítése nélkül valósult meg. Az épület bővítése az egyik belső átriumudvar 

beépítésével történt, mely során új, szabványoknak megfelelő tornaszoba és egyéni fejlesztő 

készült. 

A Kecskemét, Egyetértés utca 17. szám alatti ingatlanon lévő kétszintes épület vonatkozásában 

meglévő óvodaépület felújítása, kismértékű átalakítása valósult meg, ami átfogó építészeti, 

gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést tartalmaz. Ezt 

kiegészítendő az ingatlanok környezetrendezési munkái is megvalósultak kerti játékok 

elhelyezésével. A projekt eszközbeszerzést is magában foglal, mely során a csoportszobák 

felszerelései, fejlesztőeszközök és játékok, tornaszoba mozgásfejlesztő eszközei, egyéb 

neveléshez és működéshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre. 

A kivitelezési feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2019. évben, a projekt zárása 2020. 

évben megtörtént. 

 

30. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 azonosítószámú „Árpádvárosi bölcsőde 

infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című 

projekt 

A TOP kertében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az 

„Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” 

című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba. 

A projekt összes költsége:  394.093 E Ft 

Támogatás összege:  309.315 E Ft  

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 84.778 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 10 – 2020. január 31. 
 

Az Árpádvárosi bölcsődét érintő fejlesztés keretében megtörtént a meglévő bölcsődeépület 

felújítása, kismértékű átalakítása, mely tartalmaz átfogó építészeti, gépészeti, 

épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést. A felújítás a főzőkonyha 

területének kivételével a meglévő bölcsőde teljes épületét érintette, a nevelési-gondozási 

egységek és a bölcsőde működését biztosító egyéb szociális helyiségekkel. Megvalósult az 

intézmény udvarának és játszóudvarának rekonstrukciója, mely tartalmazta a 

közlekedőfelületek felújítását, zöldterület és játszófelület fejlesztését, árnyékoló szerkezetek 

létesítését a homokozókhoz, valamint kerékpártároló elhelyezést. Az eszközbeszerzés során a 

gyermekellátó egységek berendezési tárgyainak, fejlesztőeszközöknek és játékoknak, egyéb 

működéshez szükséges eszközöknek a beszerzése valósult meg. Parkolóhely és akadálymentes 

parkolóhely is létesült. 

A Klapka utcai bölcsőde esetében kizárólag eszközbeszerzés történt, mely tartalmazta a 

gyermekellátó egységek berendezési tárgyainak és udvari játékainak beszerzését. 

A 2019. évben lezárult kivitelezési, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódó feladatokat 

követően 2020. évben megtörtént a projekt fizikai zárása. 

 

31. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Bem u. – Kuruc krt. 

keretszerződésében körforgalom kiépítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 21-én megkötötte a támogatási 

szerződést a Közreműködő Szervezettel. 

A projekt célja Kecskeméten a Bem utca - Kuruc körút közötti frekventált, nagy forgalmú 

csomópontban úgynevezett turbó körforgalom, valamint kerékpárforgalmi létesítmény 

kialakítása. 

A projekt összes költsége:  1.205.374 E Ft 
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Támogatás összege:  1.205.374 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. január 2 – 2020. szeptember 30. 
 

Az engedélyezési- és kiviteli tervek alapján a kivitelezés 2020. évben maradéktalanul 

megvalósult. 

 

32. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város 

Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 35/2018. (IV.26.) határozatában 

döntött a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról, 

valamint a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítéséről, melyre vonatkozó 

szerződés 2019. július 24-én került megkötésre. 

A projekt összes költsége:  13.080 E Ft 

Támogatás mértéke:  13.080 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. november 30. - 2020. augusztus 31. 

 

A projekt keretében a 2020. évben elkészült Kecskemét Megyei Jogú Város fenntartható 

energia- és klíma akcióterve, melynek elfogadásáról Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 76/2020. (VII.2.) határozatában hozott döntést. 

 

33.  TOP-6.1.4-15-KE1-2020-00002 azonosítószámú „A kecskeméti Városháza 

turisztikai fejlesztése” című projekt 

Magyarország Kormánya által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

meghirdetett TOP-6.1.4-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című felhívásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 

április 30. napján támogatási kérelmet nyújtott be 1.450.000 E Ft összegű támogatásra. A TOP-

6.1.4-15-KE1-2020-00002 azonosító számú „A kecskeméti Városháza turisztikai fejlesztése” 

című projekt keretében új turisztikai attrakció kialakítása volt tervezett a kecskeméti Városháza 

északi, illetve nyugati épületrészeinek többcélú hasznosításával. 

A projekt összes költsége:  1.450.000 E Ft 

Támogatás mértéke:  1.450.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2020. január 22 - 2022. december 31. 
 

A támogatási kérelem támogatásával kapcsolatban az Irányító Hatóság részéről nem született 

döntés a 2020. évben. 

 

34. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Új nappali ellátást biztosító 

telephely kialakítása Homokbányán” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus 24-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 351.079 E Ft összegben a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 14-

én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.  

A projekt célja az intézményi struktúrában szervezetileg az Egészségügyi és Szociális 

Intézmények Igazgatósága által működtetett Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonához 

kapcsolódó új telephely építése (48 fő kapacitással). 

A projekt keretén belül megépült a Homokbánya területén egy új, kb. 790 m² hasznos 

alapterületű, földszintes, két önálló rendeltetési egységet magába foglaló épület, melynek egyik 

részében fogyatékos személyek (24 fő), másik részében autizmussal élő fiatal felnőttek nappali 

ellátása (24 fő) történik. 

A projekt összes költsége:  435.080 E Ft 

Támogatás összege:  351.079 E Ft 
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Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 83.014 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. június 13 – 2019. október 31. 
 

A projekt 2019. évi fizikai befejezését követően 2020. évben jóváhagyásra került a 

Közreműködő Szervezet részéről a záró elszámolás és szakmai beszámoló, melynek 

megfelelően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 

 

35. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út felújítása” című 

projekt 

A Közreműködő Szervezet vezetőjének 2017. október 26-i döntése alapján Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út 

felújítása” című támogatási kérelme 885.435 E Ft összegű támogatásban részesült. 2017. 

december 15-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő 

Szervezettel. 

A projekt célja Kecskemét déli, illetve keleti gazdasági övezeteinek megközelíthetőségét 

szolgáló út fejlesztése annak érdekében, hogy a munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon. A 

felújított Kuruc körút és a Reptéri út közötti útszakasz kiemelt szerepet tölt be a városi 

munkaerő foglalkoztatásban, illetve a helyi, helyközi, valamint a távolsági közösségi 

közlekedésben is. 

A projekt összes költsége:  885.435 E Ft 

Támogatás összege:  885.435 E Ft  

Projekt tervezett időszaka:  2017. december 1 – 2019. december 31. 

 

A projekt 2019. évi fizikai befejezését követően 2020. évben benyújtásra és a Közreműködő 

Szervezet részéről jóváhagyásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló, melynek 

megfelelően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 

 

36. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című 

projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak 

érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a korábban nagy 

energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és 

mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása. 

A projektmegvalósítás műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.917 m² felületen; 

− utólagos padlásfödém szigetelés kb. 559 m² felületen; 

− lapostető szigetelése kb. 740 m² felületen; 

− mennyezeti hőszigetelések kb. 647 m2 felületen 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 586 m² felületen; 

− belső fűtési rendszer beszabályozása; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes költsége:  313.818 E Ft 

Támogatás összege:  218.873 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 94.945 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 15 – 2019. január 31. 
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A projekt 2019. évi fizikai befejezését követően 2020. évben benyújtásra és a Közreműködő 

Szervezet részéről jóváhagyásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló, melynek 

megfelelően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 

 

37. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „Kecskeméti Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános 

Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának épülete 

került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, 

fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a 

korábban nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény 

racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek 

és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása. 

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.675 m² felületen; 

− utólagos lapostető szigetelés kb. 1.140 m² felületen; 

− utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2.060 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 823 m² felületen; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes költsége:  376.396 E Ft 

Támogatás összege:  300.266 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 76.130 E Ft  

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 15 – 2020. március 31. 

 

A projektben vállalt műszaki-szakmai eredmények 2020. évben maradéktalanul megvalósultak, 

benyújtásra és a Közreműködő Szervezet részéről jóváhagyásra került a záró elszámolás és 

szakmai beszámoló, melynek megfelelően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 

 

38. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „4 csoportos bölcsőde építése 

Homokbányán” című projekt 

A TOP keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „4 

csoportos bölcsőde építése Homokbányán” című pályázata megvalósítására. A támogatási 

szerződés 2016. december 12-én lépett hatályba. 

A projekt összes költsége:  432.289 E Ft 

Támogatás összege:  357.061 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 75.228 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 10 – 2019. november 30. 

 

A projekt eredményeként új bölcsőde került kialakításra, kb. 700 m² hasznos alapterületű, 4 

csoportos bölcsőde épület csoportszobái több mint 50 m² nagyságúak. Az új 52 férőhelyes 

bölcsőde kialakítása a szükséges eszközbeszerzéssel valósult meg. 

A projekt 2019. évi fizikai befejezését követően 2020. évben benyújtásra került a záró 

elszámolás és szakmai beszámoló a Közreműködő Szervezet részére, melynek elbírálása 

folyamatban van. 
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Ágazati operatív programok keretében megvalósuló projektek 

1. IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosítószámú „Kecskemét város közösségi 

közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros 

hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt 

A Kormány a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú „Kecskemét város közösségi 

közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású 

alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt pénzügyi, finanszírozási 

tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének újbóli kompenzálásáról szóló 1088/2015. 

(III.3.) Korm. határozatában a projekt 15.674 E Ft összegű támogatásának növeléséről döntött. 

A támogatási szerződésben rögzített projektelemek megvalósításának elhúzódása, illetve a 

Közlekedés Operatív Program 2015. december 31-i zárása miatt az önkormányzat a projekt 

szakaszolását kezdeményezte, továbbá a Déli Iparterületen megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztések tömegközlekedéssel történő kiszolgálása érdekében új projektelemek támogatását 

kérte az Irányító Hatóságtól, melyet a Kormány a projekt támogatásának növeléséről, 

szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének 

biztosításáról szóló 1789/2015. (X 30.) Korm. határozatával fogadott el. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 12-én pályázatot nyújtott be a 

„Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna 

megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” elnevezésű 

projekt II. szakaszának megvalósítására. 

2016. augusztus 18-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a támogatási 

szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. 

A projekt II. szakaszának műszaki tartalma: 

− A telephely magasépítési kivitelezésének befejezése, kapcsolódó eszközbeszerzéssel, 

− Az 5-ös sz. főút – Szent László körúti – Georg Knorr utca keresztezésében kialakítandó 

körforgalom építése, 

− További buszokra fedélzeti egységek beszerzése és felszerelése, 

− Univerzális eszközhordó gépjármű beszerzése, 

− 2 db csomópont átépítése. 
 

A projekt I. és II. szakasza 

Megnevezés 
KÖZOP 

(I. szakasz) 
IKOP 

(II. szakasz) 
Projekt 
összesen 

Elszámolható költség 7.306.596 E Ft 671.329 E Ft 7.977.925 E Ft 
Támogatás 6.897.832 E Ft 633.399 E Ft 7.531.231 E Ft 

Tervezett fizikai zárása 
2015. december 

31. 
2020. február 28. 2020. február 28. 

 

2020. évben a szakértői szolgáltatások, jogi, közjegyzői tevékenység, a kötelezően előírt 

tájékoztatás és nyilvánosság, illetve a projektszintű könyvvizsgálat került teljesítésre. A projekt 

sikeresen megvalósult, a 28. számú záró kifizetési kérelmet 2020. október 1-jén jóváhagyta a 

Közreműködő Szervezet. 

 

2. EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószámú „Természettudományos tudástár és 

élményközpont” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulattal konzorciumban 2017. szeptember 29-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. 

A pályázat keretében a természettudományi műveltségi területeihez szorosan kapcsolódó 

informális, noninformális élményszerű tanulásra alkalmas helyszín kerül kialakításra, 

működtetésre, élménypedagógiai programok kerülnek kifejlesztésre. 
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A projekt összes költsége:  498.742 E Ft 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 19.984 E Ft 

Bács-Kiskun Megyei TIT támogatás összege: 478.758 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. november 1 – 2021. május 31. 

 

A projekt megvalósítást a konzorciumi partner irányítja, az önkormányzat részéről a projekt 

keretében 2 fő szakmai megvalósító feladatellátása folyamatos volt 2020. évben. 

 

3. EFOP-1.8.2-17-2017-00031 azonosítószámú „Az alapellátó rendszer prevenciós 

tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten” című 

projekt 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata támogatást nyert el 149.542 E Ft összegben az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának 2017. december 22-i döntése alapján. 

A pályázat célja olyan praxisok közötti szakmai, érdek- és munkaközösség kialakítása, amely 

az akut betegellátás, gondozás mellett a megelőzés, egészségnevelés erősítésével mielőbbi 

definitív ellátást biztosít a betegek számára. 

A projekt összes költsége:  176.793 E Ft 

Támogatás összege:  149.542 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 27.251 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2018. április 1. – 2021. március 15. 

 

A projekt megvalósítási szakasza 2020. évben lezárult, a prevenciós tevékenység, illetve az 

egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok a tervezett számban megvalósultak. 

 

4.  KEHOP-5.4.1-16-2016-00715 azonosítószámú „Környezettudatos 

szemléletformálás Kecskeméten” című projekt 

KEHOP-5.4.1. „Szemléletformálási programok” című pályázati felhívásra Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata „Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten” címmel 

nyújtott be támogatási kérelmet. 

A projekt célja, hogy a célcsoportok tagjai, azaz az alsó tagozatos általános iskolások szélesebb 

körben megismerhessék az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív 

energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve hosszú- és rövidtávon is változzanak 

a háztartások ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. 

A klímaváltozás elleni védekezés egyik legfontosabb eleme az energetikához köthető. A 

tervezett programok célja ezért az energiahatékonyság és energiatakarékosság előmozdítása, az 

energetika és energiatermelés lehetőségeinek megismertetése. 

A projekt összes költsége:  5.000 E Ft 

Támogatás összege:  5.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2020. szeptember 1 – 2021. november 30. 

 

A projekt keretében települési interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat és 

települési figyelemfelhívó akciók kerülnek megszervezésre, melyhez kapcsolódóan előzetes 

szakmai egyeztetések történtek 2020. évben. 

 

5. KEHOP-1.2.1-18-2019-00248 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város 

klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő 

szemléletformálás” című projekt 

A projekt megvalósítása érdekében 2020. május 27-én az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, mint 
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támogató Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatói okiratot állított ki. 

A projekt célja Kecskemét megyei jogú város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű 

klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás létrehozása. A dokumentum keretében egy 

széleskörű – a megyei vizsgálatokat is felhasználó – városi szintű helyzetfeltárás, a szükséges 

ágazati beavatkozási javaslatok, intézkedések és dekarbonizációs vállalások megfogalmazása, 

valamint cselekvési terv készítése történik meg, amely hozzájárul Magyarország Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégiájában megfogalmazott célok teljesüléséhez.  

A projekt további célja a természet-, a környezet- és a klímavédelem fontosságának 

hangsúlyozása, a városi klímastratégia sikeres megvalósítása települési szintű figyelemfelhívó 

akciók és médiakampányok megszervezésén és lebonyolításán keresztül. 

A projekt összes költsége:  19.930 E Ft 

Támogatás összege:  19.930 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2020. május 15 – 2021. november 15. 

 

A projekt keretében klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő foglalkozások szervezése, 

helyi tanulmányi versenyek, valamint szakirányú tanulmányi kirándulások, tanulmányutak 

megszervezése és lebonyolítása tervezett, melyhez kapcsolódóan előzetes szakmai 

egyeztetések történtek 2020. évben. 

 

6. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekt 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az ASP központhoz való 

csatlakozás megvalósítására. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosító számú 

projekt támogatói okirata 2017. május 2-án lépett hatályba. 

A projekt összes költsége:  6.300 E Ft 

Támogatás összege:  6.300 E Ft  

Projekt tervezett időszaka:  2017. január 2 – 2019. augusztus 31. 

 

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletben foglalt 

kötelezettségek végrehajtásához a projekt forrás biztosításával támogatja az önkormányzatok 

ASP rendszerhez való csatlakozását, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek, az 

önkormányzati adattárházat működtető szervnek, az önkormányzati adattár adatai forrását és az 

önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás 

feltételeinek megteremtését. 

2020. évben a projekt lezárása, ezzel együtt a vonatkozó beszámoló és elszámolás támogató 

általi elfogadása sikeresen megtörtént. 

 

Közvetlenül az Európai Bizottság által működtetett alapok finanszírozásával megvalósuló 

projektek 

1. Interreg Central Europe – CE936 azonosítószámú, „Slow Food-CE” 

Az Interreg Central Europe program keretében megvalósult CE936 azonosító számú, 

„SlowFood-CE” tárgyú projekt megvalósítása érdekében Slow Food Olaszország nemzetközi 

egyesület, mint konzorciumvezető partner, valamint az Interreg Central Europe program között 

2017. szeptember 8. napján megkötésre került a támogatási szerződés. Jelen megállapodás 

keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner 

196.376,98 EUR támogatásban, továbbá az uniós forrást kiegészítő 23.103,175 EUR hazai 

költségvetési társfinanszírozásban részesül. A projekt megvalósítása érdekében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 11.551,5875 EUR önerőt biztosít, így a projekt teljes 

költsége mindösszesen 231.031,75 EUR 
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A projekt összes költsége:  73.930 E Ft 

Támogatás összege:  70.234 E Ft  

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 3.696 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. június 1 – 2020. május 31. 

 

A kialakult veszélyhelyzet által teremtett körülmények között a projekt eredetileg tervezett 

megvalósítására nem volt lehetőség; többek között elmaradtak a projekttel kapcsolatban 2020. 

évre tervezett kiutazások, a projekt partnerek kecskeméti látogatása, valamint az ahhoz 

kapcsolódóan tervezett programok is. 

A projekt fentieknek megfelelően – szűkebb szakmai tartalommal – lezárult 2020. évben. 

 

2. URBACT III. - „Innovatív finanszírozási lehetőségek feltárása - Társadalmi 

kötvények” című projekt – 1. ütem 

A projekt célja a társadalmi hatások javítása a szociális kötvények (SIB) használatával. A 

projekt érinti a foglalkoztatás, a szociális és az oktatási témakörök alá tartozó kérdéseket, de 

főként a szociális kötvényekre és a munkaerő-fejlesztésre összpontosít. A lakosságnak szüksége 

van egy jól működő városra, amely mindenki számára hozzáférést biztosít a 

munkalehetőségekhez, a hatékony szolgáltatásokhoz, a jó lakhatáshoz és az általános 

életminőséghez, jó fizikai környezethez, valamint támogatja a szolidaritást és az oktatásba való 

befektetést. 

A szociális kötvény olyan eszköz, amely segíthet a városoknak a beruházások felszabadításával 

és a szolgáltatásnyújtás innovációjának előmozdításával, mindezt a közpénzek kockázata 

nélkül. 

A projekt összes költsége: 8.342 EUR 

Támogatás összege: 7.091 EUR 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.251 EUR 

Projekt tervezett időszaka: 2019. szeptember 2 – 2020. március 2. 

 

A fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcsere I. üteme 2020. évben 

sikeresen lezárult, a záró beszámoló elfogadásra került. 

 

3. URBACT III. - „Innovatív finanszírozási lehetőségek feltárása – Társadalmi 

kötvények” – 2. ütem 

Az URBACT III. program fő célja az intelligens városfejlesztésre, a megvalósítással járó 

tapasztalatcserére és kapacitásfejlesztési intézkedésekre épített fenntartható növekedési 

stratégia támogatása, valamint hatékonyságának javítása. A projekt célja a társadalmi hatások 

javítása a szociális hatáskötvények (Social Impact Bond) használatával, mely a befektetők és 

az állami szektor egymásra találásának viszonylag új eszköze. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az URBACT III. Program felhívása keretében 

a 2. fázisban történő részvételre vonatkozó támogatási kérelmet 2020. március 2-án nyújtotta 

be, mely 2020. május 8-án elfogadásra került. 

Megvalósítandó tevékenységek: 

A 2. fázis munkaprogramjában szerepel: részvétel a transznacionális találkozókon, részvétel 

workshop-okon, továbbá Helyi Akcióterv és Integrált Cselekvési Terv létrehozása és 

megvalósítása a létrehozott Helyi Támogató Csoport együttműködésével. 

A projekt összes költsége:  19.370 E Ft 

Támogatás összege:  16.465 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 2.905 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2020. május – 2022. augusztus.  
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2020. évben – a járványhelyzet miatt – a tervezett utazások, személyes partneri találkozók 

elmaradtak, a szakértői egyeztetésekre online formában került sor. 

 

Hazai támogatáspolitikai alapokból, egyedi kormány- és miniszteri döntések alapján 

megvalósuló projektek 

1. „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram. 

Az elektromos töltőállomás létesítésére vonatkozó támogatási szerződést Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2017. június 1-jén kötötte meg az E-mobi Elektromobilitási 

Nonprofit Kft.-vel, mint a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében eljáró lebonyolító 

szervezettel. 

A három kijelölt helyszínen „A” típusú normál töltőberendezések kerültek telepítésre, melyek 

2x22 kW teljesítményűek, töltőoszloponként 2 darab „Type 2” csatlakozási lehetőséggel. A 

töltő intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmas, 99,5%-os 

rendelkezésre állási idővel. 

A megvalósítás helyszínei: Jókai utca 31. (4083/2 hrsz.), Katona József tér 2. (475/4 hrsz.), 

Izsáki út 3. (10208/1 hrsz.). 

A projekt összes költsége:  9.096 E Ft 

Támogatás összege:  7.428 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.668 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2017. június 1. – 2020. szeptember 11. 

 

A töltőoszlopok telepítését követően az üzembe helyezés 2020. szeptember 11-én megvalósult, 

a projekt megvalósítása során a támogatás teljes mértékben felhasználásra került. 

 

2. Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény – tető felújítás 

Kecskemét, Serfőző utca 19. szám (hrsz.: 3046) alatti műemléki épületegyüttes 1984. év 

decemberétől népi iparművészeti gyűjteménynek helyet adó múzeumként funkcionál. A projekt 

célja az immáron múzeumként üzemelő épületegyüttes tetőhéjazat cseréjét tartalmazza. 

A projekt összes költsége:  79.179 E Ft 

Támogatás összege:  19.962 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 59.217 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2018. november 13. – 2021. június 30. 

 

2020. évben elkészült a múzeum I., III. és IV. sz. épületeinek teljes tetőfelújítása, a műszaki 

átadás-átvételi eljárás eredményesen lezajlott. 

Az építési munkálatokra vonatkozó támogatás teljes összege felhasználásra került, a projektben 

felmerülő további kivitelezési tevékenységek – önkormányzati önerőből történő – 

megvalósítására tervezetten 2021. évben kerül sor. 

 

3.  Munkaerőmobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása 

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 

23/2017. (II.3.) Korm. rendelet alapján 2017. december 21. napján megjelent a Program 

Útmutató a „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerő-piaci program keretében 

nyújtott támogatásról, mely a helyi önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások 

részére biztosít támogatási konstrukciót munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából 

igénybe vehető ingatlan felújításához. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a támogatási kérelmekkel 

kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 35/2018. (IV.26.) határozatával döntött „A 

munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten” című támogatási 

kérelem benyújtásának jóváhagyásáról. 
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A pénzügyminiszter 2018. június 19. napján kelt 13/2018. NFA FA számú miniszteri döntése 

értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 589.270 E Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült Kecskemét Homokbánya városrész (hrsz: 21934/2) területén 

elhelyezkedő, korábban nem hasznosított épületegyüttesben az „A” épület felújítására a helyi 

munkavállalók korszerű lakhatási feltételeinek kialakítása érdekében a szükséges infrastruktúra 

kiépítésével, közművesítéssel, területrendezéssel. A beruházásra vonatkozó BKM/01/1299-

32/20189 számú hatósági szerződés 2018. szeptember 28. napján került megkötésre a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatallal. 

A beruházás költségvetése az alábbiak szerint alakul: 

A projekt összes költsége: 1.618.134 E Ft 

Támogatás összege: 589.270 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.028.864 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2018. június 19. – 2020. november 11. 

 

2020. évben a munkásszállás építési munkái befejeződtek, illetve a 300 fő elhelyezésére 

alkalmas épület kialakítása érdekében további bútorzat került beszerzésre, mely ágyakat, 

székeket, fali polcot, valamint ruhásszekrényt foglalt magába. A projekt fizikai zárása 2020. 

november 11. napján történt meg. 

 

4. Bérlakás-építési program indítása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejezetek közötti és fejezeten belüli 

előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének 

felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. 

(XII.23.) Korm. határozat alapján 1,4 milliárd Ft támogatásban részesült, melyre vonatkozóan 

a támogatási okirat 2019. október 24. napján került aláírásra. A támogatás Kecskemét, 

Homokbánya térségében a bérlakás-építési program indítása érdekében kerül felhasználásra, 

mely beruházás a Kecskemét, 21934/2 hrsz.-ú területen az ún. „sárga legénységi laktanya 

épületek” (,,B1” és ,,B2” épületek) elbontásával és helyette új épület építésével valósul meg, 

mellyel egyszersmind ezen helyrajzi számon található terület teljes egészében rehabilitálásra 

kerül. A fejlesztés célja korszerű lakhatási feltételek kialakítása a szükséges infrastruktúra 

kiépítésével, közművesítéssel, területrendezéssel, útfelújítással, járda és parkoló építéssel 

együtt. 

Projekt összes költsége:  1.800.000 E Ft 

Támogatás összege:  1.400.000 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 400.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. október 24. - 2022. június 29. 

 

2020. évben megkötésre kerültek a beruházás-lebonyolítói, műszaki ellenőri, tervellenőri, 

valamint közbeszerzés bonyolítói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések is. 

Elkészült az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, továbbá megindításra került a bontási 

munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás. 

 

5. Kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén futókör létrehozása  

Az Országos Futópálya-építési Program keretében a Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatási 

forrást nyújtott futópályák létesítésére. Az önkormányzat 2019. évben sikeresen pályázott a 

Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén megvalósítandó rekortán borítású korszerű futópálya 

megvalósítására, a támogatói okirat 2019. november 27-én került aláírásra. 

A projekt összes költsége:  119.541 E Ft 

Támogatás összege:  40.007 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 79.534 E Ft 
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Projekt tervezett időszaka:  2019. november 27 – 2021. június 30. 

 

A futópálya megvalósításához elkészült építési kiviteli terv alapján 2020. május hónapban 

kapott indikatív árajánlatok magas költségvonzata miatt megvizsgálásra került annak 

lehetősége, hogy milyen módon lehet csökkenteni a futópálya megépítésének költségeit úgy, 

hogy az előírt műszaki tartalom továbbra is maradéktalanul megvalósulhasson, továbbá, hogy 

a pálya megépítése minél kisebb környezeti beavatkozással járjon. A kivitelezési költségek 

csökkentése érdekében alternatív pályaépítési lehetőség került megfogalmazásra, mely 

módosított nyomvonal továbbra is a Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén kerülne 

megépítésre. 
 

6. A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő 

beruházások előkészítése 

A Kormány a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások 

előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. 

(II.21.) Korm. határozat alapján 238.750 E Ft támogatásban részesítette Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatát a kecskeméti Katona József Színház (Kecskemét belterület 476 

hrsz.-ú, természetben a Kecskemét, Katona József tér 5. szám alatti ingatlan), valamint a Ruszt 

József Stúdiószínház (Kecskemét belterület 468 hrsz.-ú, Katona József tér 12. szám alatti 

ingatlan) tervezett fejlesztésének előkészítése, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében. 

A legfontosabb cél a műemlék színházépület és a Ruszt József Stúdiószínház bővítése, külső-

belső rekonstrukciója. A teljeskörű színháztechnikai megújulás nem jár együtt funkcióváltással, 

vagy funkcióbővítéssel. A nagyszínház esetében örökségvédelmi engedélyezési és kivitelezési, 

a stúdiószínház esetében építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 

szükséges. A komplex felújítás funkcionálisan és technológiai szempontból egyaránt korszerű, 

gazdaságosan üzemeltethető létesítménnyé teszi az épületeket. 

A projekt összes költsége:  298.387 E Ft 

Támogatás mértéke:  238.750 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 59.637 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2020. szeptember – 2022. május 
 

2020. évben sikeresen lezárult a tervezési feladatok ellátására vonatkozóan kiírt közbeszerzési 

eljárás, melyet követően nyertes ajánlattevővel 2020. november 11. napján került megkötésre a 

tervezési szerződés. A készülő tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és 

kiviteli tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos kooperációk a tervező, a színház és az 

önkormányzat részvételével folyamatosan zajlottak. 
 

7. FPPF/588-3/2019-ITM_SZERZ. „2 db elektromos gépjármű beszerzése” 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az FPPF/588-3/2019-ITM_SZERZ. 

iktatószámú Támogatói Okirat alapján jogosulttá vált 30.000 E Ft értékben anyagi támogatásra. 

A támogatás ezt követően egy összegben 2019. július hónapban megérkezett az önkormányzat 

számlájára. 

A támogatást 2 db elektromos személygépjármű beszerzésére lehetett fordítani. ennek 

érdekében az önkormányzat megbízási szerződést kötött közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátásra, 2019. augusztus 22. napján. 

Az ajánlattevő kereskedők az elektromos gépjárművek szállítási idejét 11-12 hónapra becsülték 

tekintettel arra, hogy a gépjármű kizárólag a gyártótól történő rendelés útján szerezhető be. A 

szállítási időt figyelembe véve a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatói Okiratban 

foglaltaknak megfelelően nem volt lehetséges, ezért kértük a támogatás felhasználási 

határidejének 2020. december 15. napjára történő módosítását. 
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A projekt összes költsége:  30.000 E Ft 

Támogatás összege:  30.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. február 1 – 2020. december 15. 

 

2020. évben a 2 db elektromos gépjármű beszerzése, gumiszőnyeg szettel történő felszerelése, 

a kötelező, valamint a CASCO biztosítás, a gépjármű fóliázása, és a gépjárművek forgalomba 

helyezése is sikeresen megtörtént. 

 

8. Az illegális hulladéklerakók felszámolása a „Tisztítsuk meg az Országot!” című 

projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. november 5-én pályázatot nyújtott be a 

Belügyminisztérium, mint Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a 

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 

1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján megjelentetett pályázati 

kiírására. 

Az önkormányzat 2020. december 7. napján kelt BMÖGF/885-30/2020. iktatószámú miniszteri 

döntésnek megfelelően 28.405 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A projekt összes költsége:  28.405 E Ft 

Támogatás összege:  28.405 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2020. december 7 – 2021. február 28. 

 

Modern Városok Program keretében támogatott projektek 

Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. február 9. napján 

együttműködési megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a 

megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében. Szándékát a 

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 

10.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) erősítette meg. 

 

A 2020. évben az alábbi fejlesztések kapcsán felmerülő feladatok ellátása történt meg. 

 

1. Kecskemét Fejlődéséért Alap 

A Korm. határozat 1. pont a) alpontjában nevesített feladat célja a rendelkezésre álló és egyéb 

bevonható források hatékony felhasználásával egy fenntartható városfejlesztést szolgáló 

finanszírozási modell kialakítása Kecskemét város és térsége gazdasági fejlődése érdekében. A 

Kecskemét Fejlődéséért Alap olyan megtérülő beruházásokat, fejlesztéseket finanszíroz, 

melyek az energiahatékonyság, a beszállítói fejlesztések, a kutatás-fejlesztés, az innováció 

területén valósulnak meg. A 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett 

forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 

1068/2017. (II.10.) Korm. határozat 5. pontja alapján a Kormány a Nemzetgazdasági 

Minisztériumon (jogutód: Pénzügyminisztérium) keresztül Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére 25.000.000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a KFA befektetési 

jegyeinek lejegyzésére. A Kecskemét Fejlődéséért Alap a Magyar Nemzeti Bank által 2017. 

november 17. napján történt nyilvántartásba vétel alapján megkezdte működését. 

Támogatás összege: 25.000.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2017. március – 2048. április 

 

A Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról szóló 1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozatban 

foglaltak alapján a Kecskemét Fejlődéséért Alap Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapként 

folytatja működését, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
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5/2020. (II.13.) „A Kecskemét Városfejlesztési Alap létrehozásával és a Kecskemét 

Fejlődéséért Alap átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala ” határozatában jóváhagyta 

a Városi Alapkezelő Zrt-vel kötött közvetítői szerződés tervezetét, illetve a közgyűlés döntése 

értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte a Kecskemét 

Fejlődéséért Alap tőkéjének leszállításával 10 milliárd forint forrás felszabadítását és annak 

felhasználásával a Kecskemét Városfejlesztési Alap tőkéjének megemelését. Továbbá a 

városfejlesztési célú alap 5 milliárd forint összegű visszatérítendő támogatásból történő 

finanszírozásával Kecskemét Városfejlesztési Alap számára mindösszesen 15 milliárd forint 

került biztosításra a kockázati tőkealap céljainak elérése érdekében. 

A Pénzügyminisztériummal és a Támogatásokat Vizsgáló Irodával folytatott egyeztetések 

eredményeként az Alap működésével összefüggésben magánbefektető(k) ún. „co-investment” 

bevonására fog sor kerülni, melyre tekintettel 2020. évben szerződés került megkötésre a 

eljárásrend kidolgozása, valamint az első „minta” befektetésre vonatkozó eljárás 

lefolytatásában és a cégjogi dokumentáció összeállításában való szakértői közreműködés 

érdekében. 

 

2. Kecskeméti Városháza felújítása 

A Korm. határozat 4. pont b) alpontjában nevesített, a kecskeméti Városháza felújítására 

vonatkozó projekt célja az épület műemléki és városképi szempontokat előtérbe helyező 

rekonstrukciója, a műemléki épület világörökség várományos címhez méltó megújítása, 

valamint az épület eredeti funkciójának XXI. századi biztosítása és az épület innovatív, 

turisztikai funkcióbővítő fejlesztése. 

Megvalósul a tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázas hódfarkú cserép, illetve a 

tetőszerkezeten lévő díszműbádogos elemek helyreállításával, valamint megtörténik a korábban 

károsodott födémszakaszok helyreállítása is. A homlokzatfelület teljes felújítása során 

megtörténik a műkő díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciója, a nyílászárók felújítása, 

illetve cseréje, valamint az épület belső udvarainak és a közvetlen közterületi környezet 

rendezése szintén a projekt részét képezi. A külső homlokzat felújítást kiegészíti turisztikai 

fejlesztés is, mellyel a Városháza turisztikai attrakcióként Kecskemét vonzerejét tovább erősíti. 

A Kormány a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához 

kapcsolódó források biztosításáról szóló 1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozatban a felújítási 

program megvalósítása érdekében a 2017-2018 költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére 

5.192.661,700 E Ft összeget biztosított, melyet követően a Modern Városok Program Bizottság 

2017. augusztusában hozott támogató tartalmú döntésével meghatározta a pontos 

támogatáspolitikai konstrukciót. A támogatói okirat kiállítására 2017. szeptember 25. napján 

került sor. 

A projekt összes költsége:  7.571.091 E Ft 

Támogatás összege:  6.666.677 E Ft  

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 904.414 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. április 1 – 2021. december 31. 

 

A megvalósítás érdekében a 1483/2019. (VIII.I.) Korm. határozat alapján bruttó 1.474.015 E 

Ft többletforrás biztosításáról született döntés, melynek 2021. évben történő biztosításáról szóló 

GF/JSZV/18/1 (2020) iktatószámú Támogatói Okirat 2. számú módosítása 2020. január 30. 

napján aláírásra került, valamint a támogatott tevékenység véghatárideje 2021. július 31. 

napjára módosult. 

A projekt keretében a kivitelezési feladatok ellátása 2020. évben folyamatosan zajlott, a 

többletforrás biztosítása alapján megtörtént a teljes opcionális műszaki tartalom megrendelése. 

A Támogatói Okirat 3. számú módosítása 2020. május 29. napján került aláírásra, mely alapján 

a projekt befejezési határideje 2021. december 31. napjára módosult. Megkötésre került a 
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Városháza díszkivilágítására vonatkozó tervezési szerződés, illetve a látogatóközpont 

kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződés is. 

 

3. Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol 

nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása 

A Korm. határozat 5. pontjában nevesített projekt keretében a Kecskeméti Szakképzési 

Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának intézménye kerül áthelyezésre a 

Rudolf-laktanya területére. 

A fejlesztés az épületegyüttes komplex területrendezéssel egybekötött teljeskörű felújításával 

valósul meg, mely részben európai uniós forrásból, részben hazai forrás terhére történhet. 

Ennek során megvalósul a közművek fejlesztése, területrendezés, a műemlékvédelem alatt álló 

épületek felújítása, oktatásra való alkalmassá tétele, valamint a szakképzési tartalomfejlesztés 

során gazdasági képzések duális képzési modelljének kialakítása. 

A cél egy olyan, a felsőfokú tanulmányokra, kiemelten a helyi egyetemi szakirányú 

továbbtanulásra felkészítő, a felsőfokú tanulmányokat megelőző minőségi középfokú képzés 

lehetőségének biztosítása, melynek képzési profilja maximálisan illeszkedik a helyi egyetem új 

képzéséhez, illetve képzési struktúrájához. 

A Kormány Kecskemét megyei jogú város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése 

keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma 

fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) 

Korm. határozatban döntött a beruházás támogatásáról, melynek értelmében a 2017. évben 

118.110 E Ft, a 2018. évben 1.803.946 E Ft, a 2019. évben 3.077.712 E Ft mindösszesen 

4.999.768 E Ft kerülhet felhasználásra. 

A fejlesztés megvalósításához kapcsolódó támogatói okirat 2017. december 28. napján került 

kiállításra a Miniszterelnökség által. 

A projekt összes költsége: 5.041.759 E Ft  
Támogatás összege:  4.999.768 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 41.991 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. január 1 – 2022. szeptember 30. 

 

2020 évben a beruházás-lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervellenőri feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási szerződések megkötésére került sor, továbbá elkészült a kiviteli 

tervdokumentáció, mely alapján a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési 

eljárás szakmai tartalmának előkészítése folyamatosan zajlott. 

 

4. Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése 

A Kormány a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok 

Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával 

összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III.10.) Korm. határozat módosításáról szóló 

1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozatban döntött a fejlesztés támogatásáról. 

A projekt összes költsége:  2.551.587 E Ft 

Támogatás összege:  2.338.796 E Ft 
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 212.791 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. november 1 – 2019. július 31. 

 

A projekt 2019. évi fizikai befejezését követően 2020. október 14. napján került elfogadásra a 

támogatás felhasználásáról szóló záró beszámoló a Modern Városok Program Bizottság 

részéről. 
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Önkormányzati forrásból megvalósuló projekt 

1. Kecskemét, Szent László város 8354/4 hrsz.-ú területen idősotthon létesítése 

(Hetényegyházi Platán Otthon áthelyezése) 

A fejlesztés célja Kecskemét, 8354/4 hrsz-ú ingatlanon a meglévő szerkezetkész épület 

átalakításával 26 férőhelyes idősotthon létesítése az ingatlan környezetrendezésével (belső 

utak, parkolók, kertépítészet, kerítés), a szükséges bútorok, eszközök beszerzésével. 

A projekt összes költsége:  402.768 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. I. félév – 2020. április 

 

2020. április 30. napján a BK/ETDR/870-13/2020 számú határozattal kiadásra került a 

használatbavételi engedély, a beruházás a tervezettek szerint megvalósult. 

 

2. „Déli feltáró út folytatása” 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 

azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” és a TOP-6.1.5-16-

KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” 

elnevezésű projektek kiegészítéseként saját forrásból megvalósította a Déli feltáró út utáni 300 

méter hosszú földút mechanikai stabilizációjának kialakítását. 

Ezzel összefüggésben 2020. május 8. napján ajánlattételi felhívás került kihirdetésre 

„Vállalkozási szerződés Kecskemét város területén, Déli feltáró út utáni 300 méter hosszú 

földút mechanikai stabilizációs kialakításának megvalósítására” tárgyban. A sikeres eljárást 

követően, 2020. augusztus 24. napján megkötésre került a vállalkozási szerződés a nyertes 

ajánlattevővel. 

A projekt  összes költsége:  32.766 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2020. május – 2020. október 

 

A vállalkozó a szerződésben rögzített műszaki tartalomnak megfelelően kialakította a kívánt 

útszakaszt, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. október 9. napján megtörtént. 

 

Ellenőrzések 

2020. évben a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósításra kerülő projektek esetén 

14 db helyszíni ellenőrzést végeztek az illetékes felettes szervezetek. 

 

Sorszám Ellenőrzés megnevezése 
Külső ellenőrzést végző 

szerv megnevezése 

1. 
"Munkásszállások kialakítása" központi program 

keretében nyújtott támogatás ellenőrzése 

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

2. 

A IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú, 

„Kecskemét város közösségi közlekedés 

fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna 

megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós 

autóbuszok beszerzése II. szakasz” című projekt a 

272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet előírásai 

alapján 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium 

3. 

A TOP-6.6.2-15.KE1-2016-00001 azonosító 

számú, „Új nappali ellátást biztosító telephely 

kialakítása Homokbányán” című projekt a 

272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet előírásai 

alapján 

Magyar Államkincstár 



60 

 

Sorszám Ellenőrzés megnevezése 
Külső ellenőrzést végző 

szerv megnevezése 

4. 

Éves ellenőrzési terv szerinti záró ellenőrzés – 

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú 

„Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése” 

Magyar Államkincstár 

5. 

Éves ellenőrzési terv szerinti záró ellenőrzés –

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú 

„Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése” 

Magyar Államkincstár 

6. 

Éves ellenőrzési terv szerinti záró ellenőrzés –

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosító számú 

„Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond 

Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” 

Magyar Államkincstár 

7. 

Éves ellenőrzési terv szerinti záró ellenőrzés –

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 azonosító számú 

„Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

Kertvárosi Általános Iskolája energetikai 

korszerűsítése” 

Magyar Államkincstár 

8. 
Éves ellenőrzési terv szerinti záró ellenőrzés –

CE936 - SlowFood-CE 

Széchenyi Programiroda 

Nonprofit Kft. 

9. 

Záró helyszíni ellenőrzés a "Szolnoki út 

felújítása" című, TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 

azonosító számú projekt kapcsán 

Magyar Államkincstár 

10. 

Helyszíni ellenőrzés az "Gazdasági területekhez 

kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten" című, 

TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú 

projekt kapcsán 

Magyar Államkincstár 

11. 

Helyszíni ellenőrzés a "Kerékpárút-

hálózatfejlesztés a Csalánosi úton" című, 

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049 azonosító számú 

projekt fenntartási időszakának zárása kapcsán 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Közlekedési 

Operatív Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkárság 

12. 

Helyszíni ellenőrzés a "Kerékpárosbarát fejlesztés 

Kecskeméten" című TOP-6.4.1-15-KE1-2016-

00003 azonosítószámú projekt kapcsán 

Magyar Államkincstár 

13. 

Helyszíni ellenőrzés a "Bem-Kurucz krt. 

keretszerződésben körforgalom kiépítése" című 

TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú 

projekt kapcsán 

Magyar Államkincstár 

14. 
URBACT III. Program támogatásának keretében 

megvalósuló projektrész helyszíni ellenőrzése 

Széchenyi Programiroda 

Nonprofit Kft. 

 

II. Közbeszerzési Csoport által végzett feladatok 

A Közbeszerzési Csoport feladatai közé tartozott a közbeszerzésekkel és a központosított 

közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatok ellátása. 
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Központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) valamint a 

Közbeszerzési Hatóság elnökének írásbeli tájékoztatása alapján a központosított közbeszerzési 

rendszert létrehozó ajánlatkérők együttműködésének szabályait a Kbt. előírásai szerint 

együttműködési megállapodásban szükséges rögzíteni. A csoport készítette el az önkormányzat 

és az általa irányított ajánlatkérőnek minősülő szervezetek között létrejött együttműködési 

megállapodásokat. 

 

A csoport a központosított közbeszerzési rendszer működtetése során lebonyolításra kerülő 

egyes eljárások vonatkozásában árajánlatok bekérésével kiválasztotta a közbeszerzési 

szaktanácsadókat, közreműködött a központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos egyeztetések 

koordinálásában, valamint az eljárások eredményes lebonyolításában. A 2020. évben a csoport 

két eljárás lebonyolításában működött közre. A földgáz beszerzése, valamint a 

telekommunikációs szolgáltatások beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások eredményesen 

befejeződtek. 

 

Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok 

A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok között 2020-ben az önkormányzat 3 db eljárást 

folytatott le árubeszerzés, 5 db eljárást szolgáltatás megrendelés és 12 db eljárást építési 

beruházás megvalósítása érdekében.   

 

Árubeszerzés 

Saját forrásból megvalósuló 
− Földgáz beszerzés 2020-2021. évre. 

− Adásvételi szerződések a 26 férőhelyes idősotthon kialakítására a Szent László 

városban eszközbeszerzéséhez. 

 

Hazai központi költségvetési támogatásból megvalósuló 

− Két darab elektromos gépjármű beszerzése. 

 

Szolgáltatás megrendelés 

Saját forrásból megvalósuló  
− POLISZ szülői modul fejlesztése és üzemeltetése. 

− Gépjárművek javítása, szervizelése. 

− Útépítési engedélyezési tervek elkészítése. 

− Közétkeztetési feladatok ellátása. 

 

Hazai központi költségvetési támogatásból megvalósuló 

− Tervezési szerződés a Kecskeméti Katona József Színház és a Ruszt Stúdió komplex 

felújítására, korszerűsítésére, átalakítására és bővítésére, valamint mélygarázs 

kialakítására és környezetalakításra vonatkozó tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli 

tervek elkészítésére. 

 

Építési beruházás 

Európai Uniós társfinanszírozású projekt keretében megvalósuló 

− Vállalkozási szerződés új család és gyermekjóléti központ létrehozására Kecskeméten 

a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében. 

− Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú Kecskeméti 

Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 

energetikai korszerűsítése. 
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− Vállalkozási szerződés végállomás-épület építésére a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 

azonosító számú, Margaréta buszforduló kiépítése című projekt keretében. 

− Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú Kecskeméti 

Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt építés 

kivitelezési munkáira. 

− Vállalkozási szerződés a „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól 

az 54 sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című projekt keretében az 

elkészült kerékpárút folytatása kivitelezési munkáinak ellátására. 

− Vállalkozási szerződés a „Kecskemét, „Bem utca – Kuruc körút kereszteződésében 

körforgalom kiépítése” című projekt keretében az elkészült támfal szerkezet sóvédelmi 

munkálatainak kivitelezésére. 

 

Saját forrásból megvalósuló 
− Vállalkozási szerződés Kecskemét, Nyíri út – Március 15. utca közúti csomópontban a 

Nyíri úton balra kanyarodó és menekülő sáv létesítésének kivitelezési munkái 

elvégzésére. 

− Vállalkozási szerződés Kecskemét, Szent László körút (Halasi úttól a Matkói útig) 

burkolat felújítás kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

− Zöldfelületi rekonstrukció és kapcsolódó közútfejlesztések és közvilágítás építési 

munkái. 

− Vállalkozási szerződés „Kecskeméten, a „Piszekút tér korszerűsítése” című projekt 

keretén belül a tervezett korszerűsítés első ütemében megépülő parkoló és parkolóút 

kivitelezési munkáinak ellátására. 

− Vállalkozási szerződés Kecskemét város területén, Déli feltáró út utáni 300 méter 

hosszú földút mechanikai stabilizációs kialakításának megvalósítására. 

 

Hazai központi költségvetési támogatásból megvalósuló 

− Kecskemét Városháza látogatóközpont kivitelezése. 

 

A Közbeszerzési Csoport jelentős feladatokat látott el az önkormányzat fejlesztéspolitikai 

értelemben vett projektjei vonatkozásában azzal, hogy valamennyi projekt ütemtervének és 

közbeszerzési szakmai mellékletének elkészítésében aktívan részt vett. 

 

A Közbeszerzési Csoport látta el az önkormányzat, mint ajánlatkérő részére, a Kbt. 43. § (1) 

bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatos feladatokat. A csoport készítette el az 

önkormányzat és a hivatal 2020. évi közbeszerzési tervét és annak módosításait, valamint az 

önkormányzat és a hivatal – mint ajánlatkérő – beszerzéseinek előkészítésével összefüggő 

feladatokról és közbeszerzéseiről szóló szabályzatának módosítását. A csoport végezte el az 

önkormányzat és a hivatal beszerzési igényeinek közbeszerzési jogi szempontú előzetes 

véleményezését, melynek keretében a társosztályokról érkező kérelmek alapján az egyes 

beszerzéseket megelőzően mintegy 215 db állásfoglalást adott ki a 2020. évben. 
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II. MÉRNÖKI IRODA 
 

 

Várostervezési Osztály 
 

 

A Várostervezési Osztály a Mérnöki Irodán belül működik, feladatait és az irodán belüli 

szerepkörét összefoglalva a főbb szakterületei: 

− a várostervezés, azaz a településfejlesztéssel, településrendezéssel, zöldfelület-

fejlesztéssel kapcsolatos fejlesztési és rendezési tervek kidolgoztatása, 

− a városkép és a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos önkormányzati döntések 

előkészítése, végrehajtásában való közreműködés,  

− főkertészi feladatok ellátása, 

− településrendezési szerződések, belterületbe vonások előkészítése, 

− előzetes szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítási és nyomvonalas 

létesítmények településrendezési tervvel való összhangra vonatkozóan, 

− rendeltetésmódosításokra hatósági bizonyítványok előkészítése, 

− településképi eljárások lefolytatása, mint településképi bejelentés, településképi 

vélemény, településképi kötelezés, illetve főépítészi szakmai konzultáció, továbbá  

− tájékoztatás a kecskeméti ingatlantulajdonosok, tervezők felé. 

 

A feladatellátás jogszabályi alapjait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet, 

valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet adja meg 

azzal, hogy a települési önkormányzatok a településrendezési feladatukat a helyi építési 

szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával, a 

településrendezési feladatok megvalósulását pedig a sajátos jogintézmények alkalmazásával 

látják el a települési főépítész közreműködésével. 

 

2015. március 1-jétől a Mérnöki Irodán belül a Várostervezési Osztály látja el a településképi 

feladatokat. A város épített öröksége és folyamatos fejlődése következtében mindennapi 

állandó feladatként jelenik meg a településkép kezelése az osztály feladatkörében. 

 

Az elmúlt években folyamatosan telepítettek hatósági feladatokat az osztályhoz, 2020. március 

1-jét követően – az építéshatósági feladatok jegyzői hatáskörből a kormányhivatalokhoz 

kerültek át – pedig minden építéshez kötődő jegyzői és önkormányzati feladatban a szakosztály 

látja el a szakmai előkészítő munkát. 

 

A települési főépítész kiemelt feladata az önkormányzat településrendezési feladatainak 

szakmai előkészítése, továbbá az, hogy szakmai véleményével, állásfoglalásával segítse a 

település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, részt vesz a területi és települési 

információs rendszerek kialakításában és működtetésében, vezeti a helyi építészeti és műszaki 

tervtanácsot, segíti a településrendezési feladatok megvalósulását. 

 

A települési főkertész szakmai munkájával a település egységes zöldfelület gazdálkodás 

feladatainak szakmai megalapozását és módszertani irányítását végzi, mely feladat az 

előzőekbe integrálódik. 

Az önkormányzati térinformatikai rendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése bár önként 
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vállalt feladata az önkormányzatnak, de a feladatellátásának mára meghatározó elemévé vált, 

így segítve a döntéselőkészítést és fejlesztési feladatokat. 

 

Településrendezés 

A Várostervezési Osztály látja el a településrendezési eszközök kidolgozásával, egyeztetésével, 

jóváhagyásra előkészítésével, illetve folyamatos „karbantartásával”, azaz évenkénti 

felülvizsgálatával és az egyedi részterületi módosításaival kapcsolatos feladatokat. 

Településrendezési eszköz (TRT) a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat, 

illetve annak része, a Szabályozási Terv. A helyi építési szabályzat az önkormányzati igazgatás 

egyik legtöbb ágazatra kihatással lévő és egyben legösszetettebb rendelete, amely a 

területhasználati és építési tevékenységek helyi rendjét szabályozza. Az elmúlt évben a 

településrendezési eszközöket 2 alkalommal módosította a közgyűlés, ezeket 2 teljes 

egyeztetési eljárás előzte meg. 

A településrendezési eszközök módosításai 2020-ban 

Tárgy Eljárás 

típusa 

Jóváhagyó 

rendelet 

Hatálybalépés 

A településrendezési eszközök 2019. évi 

felülvizsgálata, HÉSZ felülvizsgálat 

I. szakasz 

teljes 6/2020. (II.13.) 2020. III.14. 

A településrendezési eszközök 2019. évi 

felülvizsgálata  

II. szakasz, halasztott tételek 

teljes 19/2020. (IX.17.) 2020. X.17. 

 

Az osztály meghatározó, folyamatos feladata a településrendezési eszközök, azaz a 

Településszerkezeti Terv és az Építési Szabályzat felülvizsgálata. A már sok éve kialakult 

gyakorlatnak megfelelően a településrendezési eszközök általános felülvizsgálatára évenként 

egyszer kerül sor, szaktervezők bevonásával. A 2019-ben elindított felülvizsgálat 2020-ban két 

szakaszban zárult le. 

A 2019-ben beérkezett módosítási tételekre a felülvizsgálat megindítását 2020. év közepén 

indította el az önkormányzat. A felülvizsgálat a 105 beérkezett módosítási javaslat közül 72 

tételt vizsgál meg. A tervezési munkák ezen tételek esetében – két csoportban – 2020-ban 

megkezdődtek, az egyeztetési eljárások 2021-ben zajlanak, a záró jóváhagyások 2021. év 

második felében várhatóak. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt került sor a város településrendezési eszközeinek további 

módosításának elindításáról szóló döntésre – ez egy tételre vonatkozott –, erről Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármestere 852/2020. (XII.16.) határozata rendelkezett. 

Településrendezési tárgyú polgármesteri határozatok 2020-ban 

Időpont Döntés típusa Döntés tárgya 

2020. XII.16. indító döntés 44. sz. főút kecskeméti szakaszán 3 csomópont újraszabályozása 

 

A közgyűlés 2020-ban településrendezési vonatkozású előterjesztést és interpellációra adott 

választ az alábbiak szerint tárgyalt: 

Időpont 
Döntés 

típusa 
Döntés száma Előterjesztés tárgya 

február 13. módosítás 

6/2020. (II.13.) önk. 

rendelet, 2/2020. 

(II.13.) határozat 

A településrendezési eszközök 2019. 

évi felülvizsgálata, HÉSZ 

felülvizsgálat 

I. szakasz. 
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Időpont 
Döntés 

típusa 
Döntés száma Előterjesztés tárgya 

július 2. 

közbenső 

véleményezés 

78/2020. (VII.2.) 

határozat 

A településrendezési eszközök 2019. 

évi felülvizsgálata,  

II. szakasz, beérkezett vélemények 

összegzése. 

indító döntés 
79/2020. (VII.2.) 

határozat 

A településrendezési eszközök 2020. 

évi felülvizsgálatának elindítása 

interpellációra 

adott válasz 

elfogadása 

- 
A belvárosi foghíjtelkek mielőbbi 

beépítése.  

szeptember 17. módosítás 

19/2020. (IX.7.) 

önk. rendelet, 

115/2020. (IX.17.) 

határozat 

A településrendezési eszközök 2019. 

évi felülvizsgálata,  

II. szakasz, 441. és 52. sz. utak 

felülvizsgálata, beérkezett 

vélemények összegzése. 

 

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti időszakokban a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 

eljárás személyes részvételen alapuló szakaszaira (lakossági fórum, egyeztető tárgyalás) 

felhatalmazó kormányrendeletek alapján elektronikus úton került sor.  

A módosításokat a jogszabályon alapuló hatálybalépési idővel vezetjük át a Szabályozási 

Tervben, ami a nemzeti jogszabálytárban is megjelenik. 

 

Az osztály további fontos feladata a helyi építési szabályzat előírásairól való tájékoztatás, 

valamint az egyes nyomvonalas jellegű építmények létesítését megelőzően azok 

településrendezési tervről, illetve azzal való összhangjáról szóló tájékoztatás, nyilatkozat 

kiállítása a tervezők, beruházók, illetve ingatlantulajdonosok felé. 

A tájékoztatások nagyságrendileg éves szinten mintegy 500 írásos megkeresésre adott választ 

jelentettek, az ügyfélfogadási időben pedig – a veszélyhelyzet alatt csak telefonon – heti 70-80 

db hívást. 

 

A Várostervezési Osztály közgyűlésre előterjesztett dokumentumai 2020-ban a 

következőképpen alakultak: 

Téma 
Döntés (db) 

rendelet határozat 

Településrendezési terv 2 4 

Területfejlesztési ügyek - 
3 (településrendezési szerződés, 

belterületbe vonás) 

Köztéri műalkotások, 

emléktáblák 
- 1 

Településképi rendelettel 

kapcsolatos döntések 
1 1 

Településfejlesztési 

dokumentumok (ITS, TFK, 

Zöldfelületi) 

- 2 

Összesen 3 11 
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Az osztályon 2010. év elejétől indult el a településrendezési tervben foglalt területfejlesztések 

támogatásának, előre mozdításának feladata. 

 

10 éve az osztály főbb feladatai közé tartozik a településrendezési szerződések előkészítése és 

folyamatos ellenőrzése, a belterületbe vonási kérelmek vizsgálata és előkészítése a közgyűlés 

felé döntésre, fejleszthető területek feltárása, koncepció tanulmányok készítése.  

A településrendezési szerződések a településrendezési tervi módosításokhoz, a 

belterületbevonásokhoz, a településrendezési tervben előírt szabályozások megvalósulását 

célzó terület előkészítésekhez kapcsolódnak – összeségében a város fejlődésének szakmai és 

döntéshozói támogatását elősegítő eszköz, melyhez a felhatalmazást az Étv. 30/A. § adja meg. 

 

Településrendezési szerződések 

A településrendezési szerződések megkötésével az önkormányzat körültekintően a műszaki és 

a helyi adottságokat, valamint az önkormányzati és lakossági érdekeket is figyelembe véve 

kívánja segíteni a telekalakításokat és az építési beruházásokat megelőző műszaki előkészítést. 

Mind a településrendezésre, mind pedig a vonatkozó hatósági engedélyezésre vonatkozó 

jelentős jogszabályi változások miatt a településrendezési szerződések köre is módosult.  

A szerződéskötési lehetőséget az önkormányzat még a belterületbe vonások kapcsán is 

fenntartja magának, amennyiben a műszaki adottságok indokolják, a hatályos jogszabályok 

miatt ez indokolt is. 

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2020-ban megkötött településrendezési szerződéseket 

különböző bontásokban: 

 

Határozat száma 
Telekszám 

(db) 

Érintett 

városrész 
Tervezett területfelhasználás 

22/2020. (II.13.)  
9 

Máriaváros/ 

Széchenyiváros 

közlekedési-közmű és hírközlési terület, 

intézményi vegyes terület 

1 Belsőnyír mezőgazdasági általános tanyás övezet 

77/2020. (VII.2.) 

4 Alsószéktó 

településközpont vegyes, kereskedelmi 

szolgáltató gazdasági terület, közlekedési-

közmű és hírközlési terület 

1 Műkertváros 
kertvárosias lakóterület, közlekedési-közmű és 

hírközlési terület 

2 Budaihegy 
településközpont vegyes, közlekedési-közmű 

és hírközlési terület 

10 Máriahegy 
kertvárosias lakóterület, közlekedési-közmű és 

hírközlési terület 

2 Felsőszéktó falusias lakóterület 

5 Városföld 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 

közlekedési-közmű és hírközlési terület, Máá-

naperőmű létesítése 

19 Törökfái Máá-naperőmű létesítése 

3 Széchenyiváros 
Kisvárosias lakóterület - közlekedési-közmű és 

hírközlési terület 

135/2020. (IX.17.) 
2 Belsőnyír 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 

közlekedési-közmű és hírközlési terület 

3 Alsószéktó kertvárosias lakóterület 

Összesen 61 
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Városrészekre bontva 

Terület 
Telekszám 

(db) 
Területhasználat 

Alsószéktó 7 
településközpont vegyes, kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági terület, kertvárosias lakóterület, közlekedési-

közmű és hírközlési terület 

Felsőszéktó 2 falusias lakóterület 

Budaihegy 2 
településközpont vegyes, közlekedési-közmű és hírközlési 

terület 

Belsőnyír 3 mezőgazdasági általános tanyás övezet 

Máriahegy 10 
kertvárosias lakóterület, közlekedési-közmű és hírközlési 

terület 

Műkertváros 1 
kertvárosias lakóterület, közlekedési-közmű és hírközlési 

terület 

Kecskemét-Városföld 5 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, közlekedési-

közmű és hírközlési terület, Máá-naperőmű létesítése 

Törökfái 19 Máá-naperőmű létesítése 

Széchenyiváros 12 
Kisvárosias lakóterület - közlekedési-közmű és hírközlési 

terület 

Összesen 61 
 

Területfelhasználásra bontva 

Lakóterület Gazdasági 

terület 
Vegyes/Intéz-

ményi terület 
Különleges 

terület 
Közlekedési 

terület 
Mezőgazdasági 

terület 

17 6 5 - 9 24 
 

A szerződéskötések számában az alábbiak szerint alakult bevezetése óta: 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

59 121 25 46 53 38 81 111 104 62 9 

 

2020-ban a táblázatban szereplő értéknél jóval több szerződéses kérelem érkezett az 

önkormányzathoz, a kérelmek szakosztályi feldolgozása megtörtént, azonban a 

veszélyhelyzetre való tekintettel a testületi döntések később hozhatóak meg. 

 

A folyamatosan változó jogszabályi és gazdasági környezet miatt továbbra is van fejlesztési 

igény, azonban annak lassulása, racionalizálása figyelhető meg. 

A kevésbé kedvező fekvésű, elhelyezkedésű területek továbbra is számításba kerülnek 

hasznosításra. Ezeken a területeken (Felsőszéktó, Alsó- és Felsőcsalános, Külső-Máriahegy, 

Katonatelep) a műszaki paraméterek vizsgálandók a városüzemeltetési szempontok elsődleges 

figyelembevételével. 
 

Belterületbe vonás 

2020-ban 16 db telek esetében támogatta a belterületbe vonási kérelmet a testület. Az eljárások 

megindítása folyamatos. 
 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

605 103 20 28 36 18 71 92 332 50 16 
 

A belterületbe vonási kérelmek száma változó, azonban folyamatos igény mutatkozik erre Az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2020. február 1. napján hatályba lépett módosítása 

értelmében a belterületbe vont ingatlanok értéknövekedése után vagyonátruházási illetéket kell 
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fizetni, amelynek mértéke 90 százalék, melyet – a megszokottól eltérően – nem a vevőnek, 

hanem az eladónak kell megfizetnie. Ennek hatására az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó 

belterületbe vonási kérelmek csökkentek és csak a magáncélra történő eljárásokat indították 

meg. Továbbá a kialakult pandémiás helyzet miatt is csökkent az igény a belterületbe 

vonásokra. 
 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2020-ban támogatott belterületbe vonások számát 

városrészenkénti bontásban, illetve a közgyűlési döntéseket figyelembe véve: 
 

Terület/településrész Telekszám (db) Területhasználat 

Alsószéktó 1 vegyes és közlekedési terület 

Belsőnyír 2 gazdasági és közlekedési terület 

Budaihegy 2 lakó és közlekedési terület 

Katonatelep 5 lakó, különleges és közlekedési terület 

Máriahegy 5 lakó és közlekedési terület 

Műkertváros 1 lakó és közlekedési terület 

Összesen 16 

 

Határozat száma Hatálybalépés Csatolt területek száma (db) 

77/2020. (VII.2.) határozat 2020.07.02. 9 

135/2019. (IX.17.) határozat 2020.09.17. 7 

Összesen 16 

  

Településfejlesztés 

A településfejlesztési feladatok körében a településfejlesztési tervek, a közterület- és zöldfelület 

rendezés, -fejlesztési feladatok, valamint az önkormányzati térinformatikai rendszer kerülnek 

ismertetésre. 

 

2019-ben a 218/2019. (XII.12.) határozatával az önkormányzat döntött arról, hogy a 

településfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatát megkezdi. Legfontosabb szükségességét 

a jogszabályi harmonizáció jelentette – kiemelten az országos és megyei szintű területrendezési 

tervekkel való összhang megteremtésére, melyek módosításai 2018-ban, valamint 2020-ban 

kerültek elfogadásra –, továbbá a következő fejlesztéspolitikai ciklusra való felkészülés. 

A feladatot külső tervező bevonásával 2020. év elején megkezdte az önkormányzat, mely 

munka előreláthatólag 2021. év végén tud lezáródni. A tervezési feladat egy részletes 

helyzetfeltáró munkával indult, melynek eredményeit és megállapításait együttesen a 

Megalapozó Vizsgálati dokumentáció foglalja össze. Ez a vizsgálat képezi az alapját a 

Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztés Stratégia felülvizsgálatának, 

továbbá ennek alapján szükséges a településrendezési terv felülvizsgálatát is elvégezni 2021-

ben. 

A vizsgálati anyagok tartalmi követelményeit, valamint az egyeztetési és jóváhagyási rendjét 

kormányrendelet határozza meg, ennek megfelelően az elkészült anyagokkal 2021. év közepén 

indulnak meg az egyes eljárási és egyeztetési szakaszok. Az egyes fejlesztési dokumentumok 

felülvizsgálatáról minden esetben a közgyűlés hozza meg a döntést. 

 

Támogatási szerződés készítése 

Tárgyi évben a Matkópusztai közösségi ház befejezéséhez támogatási szerződés keretében 

támogatta az önkormányzat a Matkói Szabadidő Sport Clubot, amelyet az osztály készített elő. 
 

 



69 

 

2020-ban előkészített és lezárult közterület- és zöldfelület rendezések, -fejlesztések 

Faültetések 2020. évben: 

− Téglás utca 5. szám előtti fatelepítés – 4 db 

− Vályogvető utca – fasor telepítés, 21942 hrsz. – 36 db 

− Kvarc utca fatelepítés, 21922 hrsz. – 11 db 

− Agyag utca fatelepítés, 21934/2 hrsz. – 9 db 

− Nappali ellátó intézmény fásításának kiegészítése, 21927/3 hrsz. – 6 db 

− Homokszem utca fatelepítés – 21 db 

− 21892/1 hrsz. közút – fasor telepítés – 15 db 

− Homokbánya - Bringapark többlet fásítása – 8 db 

− Liszt Ferenc utcai fasor telepítés  

Ceglédi úttól a Serleg utcáig (ezüsthárs fasor megközölve kínai nyárral) – 43 db 

− Teleki László utcai beteg berkenyefák leváltása – 4 db 

− Damjanich utcában tervezett parkoló előfásítása – 4 db  

− Bem utcai körforgalomnál többlet fa ültetés – 1 db 

− Margaréta buszfordulónál a zöldség-gyümölcs pavilon környezetbe illesztése – 5 db 

− Kossuth téren hársfák leváltása – 2 db 

− Munkácsy utcában faleváltás – 3 db 

− A 44. sz. főút kerékpárút fásítása (a 14653-6/2017. számú határozatban előírt fapótlás 

részteljesítése) 0618/3 hrsz – 47 db 

− Mókus utca és 34-es Kadafalva – Széchenyiváros körjárat fásítása 11622/295 hrsz. – 

42 db. 
 

A főkertészi közreműködés az Igazgatási Osztály és a Városüzemeltetési Osztály 

Városüzemeltetési Csoport fakivágási engedélyezési/közútkezelői eljárásainak fakivágási és 

fapótlási szakmai kérdéseiben, továbbá a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft.-vel való szakmai 

együttműködés is folyamatos munkát jelentett egész évben. 
 

Önkormányzati térinformatikai rendszer 

Az önkormányzat a településfejlesztés és településrendezés feladataihoz a térinformatikai 

rendszer kialakítását és alkalmazását mintegy 13 éve, 2008-ban kezdte meg. Ezt követően 

minden évben jelentős fejlesztésekkel bővítette azt, felzárkózva a megjelenő szakmai és 

társadalmi igényekhez. 

A sokrétű önkormányzati feladatellátáshoz ma már elengedhetetlen a térinformatikai rendszer, 

ezzel könnyítve a döntés előkészítési, majd a döntéshozói folyamatokat és azok nyomon 

követését, ellenőrzését. 

 

A rendszer folyamatos karbantartást, fejlesztést, adat frissítést igényel, melyet az osztály lát el. 

A létrejött adatbázis az önkormányzati feladatok számos területén szolgál alapul, ilyenek 

például közbiztonság, igazgatás, fejlesztési pályázatok, nem csak műszaki jellegű fejlesztési 

dokumentációk, melyek egy egyre komplexebb rendszerszerű áttekintését segíti a rendszer, így 

támogatva a szakemberek és a döntéshozók munkáját is. 

 

2011 óta biztosított a lakossági hozzáférés webes felületen, mely az érdeklődők számára biztosít 

lehetőséget a tájékozódásra. A felhasználók észrevételt tehetnek a rendszer hatékonyabb 

alkalmazása érdekében. 

A területrendezési tervek és építési szabályozások webes felületű lekérdezési rendszerének 

alkalmazásait a hivatal egyre több munkaterületén alkalmazza, ezzel a nagyobb szerkezeti, 

hálózati és területi összefüggések hatékonyabb és pontosabb áttekintése lehetséges – országos 

területrendezési terv, megyei területrendezési terv, zajtérkép, illetve a településrendezési terv 

tervlapjainak pdf formátumú előállítása és a nemzeti jogszabálytárba való feltöltése. 
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A térinformatikai adatbázis és a rendszer által lekérdezhető, térképre rendezhető információk 

halmaza egyre több kiegészítő adatot is tartalmaz, mely az igényeknek megfelelően fejleszthető 

és fejlődik. Ilyen adatok például a domborzat, tűzcsap pozíciók, városfejlesztési akcióterületek, 

belterületbe vonások, településrendezési szerződések, építéshatósági körzetek, pályázattal 

érintett területek lehatárolása, stb. 

 

Az osztály továbbra is a hivatal társosztályainak és egyéb más intézményeknek készített elő, 

illetve biztosított adatokat munkájukhoz annak hatékonyabb végzése érdekében (pl.: Adó 

Osztály, Jogi Osztály, KIK-FOR Kft., Helyi Választási Iroda, stb.). 

 

A térinformatikai rendszer új alapokra való helyezése 2019-ben kezdődött meg, melynek 

keretén belül egy stabilabb, szélesebb perspektívát kínáló adatbázis kiépítésére, továbbá annak 

osztályon-, valamint intézményen belüli tesztüzemi alkalmazására került sor. Ezen felül a 

hagyományosnak számító autocad-es dwg formátumot fokozatosan felváltotta a shapefile 

formátumban történő adattárolás, amely egyrészt illeszkedik a Miniszterelnökség Építészeti és 

Építésügyi Helyettes Államtitkárság szakmai háttérintézménye, továbbá a Lechner 

Tudásközpont által elindított Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszerébe (E-TÉR), 

másrészt jelentősebb mennyiségű térinformatikai leíró adatok tárolását teszi lehetővé az adott 

objektumhoz, amelyek által kevesebb adattárolási kapacitásra, illetve szélesebb elemzési 

lehetőségekre nyertünk lehetőséget. 

  

A rendszer beüzemelését, annak tesztüzemét 2020-2021-es évben elvégeztük, valamint az ezt 

követő jogosultság kiosztását, a használatához szükséges oktatást lefolytattuk. Ezen felül 

létrehoztuk az egyes projekteket, amelyekhez hozzá rendeltük a felhasználókat. A rendszer 

fejlesztése folyamatos feladat a jövőre nézve is. 

2020. évben megkezdődött a településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata is, így 

elsőkörben Megalapozó Vizsgálat helyzetfeltáró munkáiban jelentett nagy előrelépést és sok 

munkát is az adatok feltárása, a térinformatikai rendszerbe való feldolgozása, majd vizsgálati 

térképek előállítása. 

 

A Várostervezési Osztály önkormányzati típusú ügyein túl a feladatkörébe tartozik számos 

jegyzői és polgármesteri hatósági ügy döntéselőkészítése. 

 

Jegyzői hatósági ügyek és tájékoztatások a nyomvonalas létesítményekről 
2020. március 1-től az építéshatósági feladatok a kormányhivatalok hatáskörébe kerültek át. Az 

önkormányzatnál maradó építéshez kötődő minden eljárás – tájékoztatások, nyilatkozatok, 

belföldi jogsegélyek, szakhatósági állásfoglalások – teljeskörűen a Várostervezési Osztály 

feladatkörébe került. Korábban a nyomvonalas létesítmények szakhatósági eljárásai és egyes, a 

településrendezési szerződéshez kötődő telekalakítások szakhatósági eljárásait készítette elő az 

osztály. 

 

2020-ban nyomvonalas létesítmények létesítésének engedélyezése, illetve tájékoztatás kapcsán 

összesen 276 db (2016-ban 223 db, 2017-ben 231 db, 2018-ban 446 db, 2019-ben 276 db) 

kérelmet vizsgált az osztály. 

 

Telekalakítási szakhatósági ügyekben (telekalakítás, villamosenergia ellátás) 2020-ban 

összesen 61 kérelem elbírálásának előkészítése történt meg. 
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Szakág Kérelem(db) 

Villamosenergia ellátás 99 

Földgáz ellátás 115 

Vízi létesítmény (ivóvíz vezeték, kút, egyéb) 3 

Közlekedési létesítmény 3 

Hírközlés (optika, távközlés) 11 

Megújuló energia 27 

Egyéb (ipari építmények TRT összhang, környezetvédelem, 

hulladékgazdálkodás, erdészet) 
18 

Összesen 276 

 

Polgármesteri hatáskörben végzett feladatok: településképi eljárások, helyi védelem, 

rendeltetésmódosítási ügyek 

A településképi eljárásokhoz kapcsoló feladatok ellátását a Kecskemét megyei jogú város 

településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletben 

(továbbiakban Rendelet) foglaltak rögzítik. A Rendelet alapját a településképi arculati 

kézikönyv jelentette. 

 

A Rendelet átfogó felülvizsgálata az önkormányzati főépítész szakmai irányításával 2020. 

évben megtörtént. A felülvizsgálat célja a Rendelet és a helyi építési szabályzat, valamint a 

magasabb szintű jogszabályok összhangjának megteremtése, továbbá a helyi védelemmel 

érintett elemek listájának aktualizálása volt. 

A jogszabályharmonizáció keretében a zöldfelületi szabályokat is felülvizsgálta az 

önkormányzat, a követelményeket a helyi építési szabályzatból átemelte a Rendeletbe, valamint 

pontosabb és egzaktabb követelményeket állapított meg. 

A szakmai konzultációk körét bővítette a Rendelet módosítás a kertes, falusias lakóterületekkel 

és a városkörnyéki mezőgazdasági övezetekben tervezett építési tevékenységek körére is a 

városképi szempontok érvényre juttatása érdekében. 

 

A helyi egyedi védelem alatt álló elemek védettségének felülvizsgálata 3 évente esedékes. 

2018-ban az osztály megrendelte az elmúlt években beérkezett helyi egyedi védelem 

megszüntetésére irányuló kérelmek kapcsán 21 ingatlanra vonatkozóan a védelem 

megszüntetéséhez szükséges értékvizsgálati dokumentációt, továbbá 5 ingatlan védelem alá 

helyezéséről is készíttetett értékvizsgálatot. 

A megalapozó munkálatok és az értékvizsgálat alapján 2020-ban elkészült a Rendelet 

módosításának tervezete, melyhez a véleményezési eljárás kétszer is lefolytatásra került és a 

közgyűlés 2020. szeptember 17-i ülésén jóváhagyta a 20/2020. (IX.17.) önkormányzati 

rendeletével. 

 

Az önkormányzati főépítész kiemelt feladataként vezeti a helyi építészeti és műszaki 

tervtanácsot, amely 2020-ban 16 alkalommal ült össze, ahol 47 db napirendet tárgyalt és hozott 

döntést a bemutatott építmények, épületek tervei kapcsán. 

 

Várostervezési Osztály az alábbi számú településképi eljárásokban működött közre: 

Típus 2013. 

(db) 

2014. 

(db) 

2015. 

(db) 

2016. 

(db) 

2017. 

(db) 

2018. 

(db) 

2019 

(db) 

2020 

(db) 

Szakmai konzultáció 0 0 0 0 14 94 106 121 

Településképi vélemény 84 101 98 131 161 136 124 98 

Településképi bejelentés 52 96 68 65 71 66 63 41 
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Településképi kötelezés 51 11 0 0 1 1 2 0 

Összesen 187 208 166 196 247 297 295 260 

 

Hatósági bizonyítványok – polgármesteri hatáskörben 

2020. március 1-től jogszabályváltozás a település polgármesteréhez telepített két eljárást:  

− rendeltetés módosítás, 

− 2012. év után épült épületek feltüntetése. 

 

Típus Kérelem (db) 

Rendeltetésmódosítás 22 

Épületfeltüntetés 23 

 

Tájékoztatás, kommunikáció 

A Várostervezési Osztály napi munkája során folyamatosan ad tájékoztatást a 

településrendezési tervről és kapcsolódó előírásokról mind telefonon, mind személyesen az 

ügyfélfogadási időpontokban számos ügyfélnek – akár 45 fő is. 

10 éve a város honlapján webes felületen is hozzáférhető a szabályozási terv, s igen jelentős 

érdeklődést igazol az a tény, hogy továbbra is több ezer látogató tekinti meg az oldalt havonta. 

A felület felülvizsgálat alatt van új platformra állás miatt. 

E-papíron, illetve az önkormányzat honlapján biztosított elektronikus felületen keresztül 

érkezik már előre előkészített formanyomtatvány kitöltésével az osztályra a kérelmek egy része 

a nyomvonalas létesítmények tervezőitől, illetve a telekalakításhoz kapcsolódóan. A 

tulajdonosok, illetve a tervezők, földmérők már egyre bátrabban használják ezen felületeket. 

A szakmai kamarákkal és a civil szervezetekkel a kapcsolattartás folyamatos. 

 

 

Városüzemeltetési Osztály 
 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 10. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott 

kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. 

A városüzemeltetési feladatok vonatkozásában az Mötv 13. § (1) bekezdése szerint a helyi 

közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való   

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása); 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

8a.  szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 

meg; (hulladékszállítási díjkedvezmény) 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj5idcd16
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A (2) bekezdés értelmében törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 

 

A Városüzemeltetési Osztály jelenleg három csoporttal működik: 

 Beruházási, Közmű- és Közterület-fejlesztési Csoport, 

 Városüzemeltetési Csoport, 

 Környezetfejlesztési Csoport. 

 

Beruházási, Közmű- és Közterület-fejlesztési Csoport 

A Beruházási, Közmű- és Közterület-fejlesztési Csoport előkészíti az önkormányzat út-, járda, 

ivóvíz-, szennyvízhálózat fejlesztéssel és fenntartással kapcsolatos döntéseit és végrehajtja 

azokat, illetve végzi e beruházások finanszírozásának elszámolását. Részt vesz az éves 

költségvetés felhalmozási célú közlekedési és közmű kiadások tervezésében. Intézkedik a 

lakossági önerős közműfejlesztések kapcsán az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése 

érdekében, illetve e tárgykörben hozott határozatokból, szerződésekből eredő követelések 

behajtása ügyében. Javaslatot tesz a gazdasági program előkészítésénél a várost érintő 

fejlesztésekre. 

 

Közmű- és közterület-fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok 

− Európai Uniós forrásból megvalósuló, közlekedési beruházások megvalósítására 

irányuló pályázatok benyújtásában és megvalósításában részvétel: 

 a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály részére a pályázatok benyújtásához 

szükséges műszaki dokumentációk, projektjavaslatok előkészítése, 

 a pályázatok elbírálását követően a társosztállyal szorosan együttműködve a 

műszaki megvalósításhoz szükséges dokumentációk beszerzésének előkészítése 

(egyesített tervek, kerékpár hálózati tervek, közlekedésbiztonsági audit, 

környezeti állapotfelmérés stb.),  

 részvétel a közbeszerzési eljárásokban, mint műszaki szakértelemmel 

rendelkező tag, az értékhatár alatt eljárások lefolytatása. Szerződéskötést 

követően a dokumentációk elkészítésének, az engedélyek megszerzésének 

koordinálása. 

− Az önkormányzat által a közlekedési beruházásokkal kapcsolatos tervezési és építtetői 

feladatok ellátása: út, közlekedési csomópont, kerékpárút, járda, parkoló építések. 

− Az önkormányzat által a közmű beruházásokkal kapcsolatos tervezési és építtetői, 

valamint azok üzemeltetésbe adásával vagy átadásával összefüggő feladatok ellátása: 

ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gáz és egyéb közművek létesítése, kiváltása 

és üzemeltetésbe adása vagy átadása. 

− Lakossági panaszok kivizsgálása. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetésében szereplő 

felhalmozási célú (műszaki előkészítés, ellenőrzés, üzembe helyezés), illetve egyéb 

ügyeinek intézése. 

− Részvétel a város éves költségvetésének, beszámolójának előkészítésében, továbbá a 

rövid, közép- és hosszú távú tervek összeállításában. 

− A feladatkörhöz kapcsolódó közgyűlési és bizottsági előterjesztések elkészítése. 

− A vállalkozási szerződések, fejlesztési célú pénzeszköz átadások aláírása előtt a 

kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, és 

utalványozás rendjéről szóló szabályzatban előírtak szerinti eljárás. 

− A féléves és éves beszámoló, valamint év végi zárszámadás összeállítása során az 

adatok pontos, határidőben történő megadása. 

− A beruházások lebonyolítása során ellátandó feladatok: 
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 Amennyiben a munka a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, a 

Városstratégiai Iroda felé a magasabb szintű és helyi jogszabályi előírások, 

szabályzatok szerint jár el.  

 Tervek készíttetése. 

A műszaki terveknek ki kell elégítenie azt az igényt, hogy az adott funkciót 

minél kisebb – optimális – ráfordítás mellett valósíthassa meg a beruházó. A 

tervek elkészíttetésére több ajánlattevőtől ajánlatkérés, kivéve, ha az arra 

jogosult másképp nem dönt. 

 Ajánlatok kérése – amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatása nem 

szükséges. 

 A helyi rendeletben, szabályzatokban és a magasabb szintű jogszabályokban 

foglaltak szerint eljárva ajánlatkérés több vállalkozótól a konkrét munka 

elvégzésére. Az ajánlatkérést tömören, a lényeget kiemelve kell megfogalmazni 

úgy, hogy az ajánlatok egyértelműek és összehasonlíthatók legyenek.  

 Ajánlatok értékelése 

A tervezői és/vagy kivitelezői ajánlatok elfogultság nélkül, szakmai szempontok 

alapján történő értékelése. Az ajánlatok azonos elven való elbírálása érdekében 

– ha szükséges – kiegészítő adatok beszerzése szóban vagy írásban. Ha 

szükséges, érintettség bejelentése az osztályvezető és a jegyző felé. 

 Javaslattétel 

Az elemzést követően osztályvezető felé javaslattétel a nyertes pályázó 

személyére. A javaslat előnyök és hátrányok feltüntetésével írásban rögzítése. 

 Lebonyolítás 

A nyertes pályázó szerződéstervezetének műszaki szempontból észrevételezése, 

a megállapításokról a pénzügyi és jogi ügyintéző, valamint – ha szükséges – az 

osztályvezető tájékoztatása, majd a szerződés aláírásra előkészítése. 

 A szerződés aláírását követően a szerződés műszaki tartalmának 

megvalósításáról gondoskodás, a kivitelezés rendszeres ellenőrzése, ha a vagyon 

vagy az emberek testi épsége veszélyeztetve látszik, a szükséges intézkedések 

haladéktalan megtétele. A beruházás során az érdekeltekkel – vállalkozó, 

műszaki ellenőr, tervező, üzemeltető stb. – együttműködés, koordinálás. 

 A részátadásokról, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv 

készítése.  

 Ellenőrzés 

A számlák ellenőrzése és igazolása a szerződésben foglalt pénzügyi feltételeket 

figyelembe véve. Az igazolást követően a számlák átadása a pénzügyi 

ügyintézőnek. A végszámla csak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást 

követően kerülhet igazolásra. 

 Garanciális ügyek 

A feladatkörébe tartozó ügyekben az 1 éves garanciális bejárást 

kezdeményezése, illetve szükséges esetén a garanciális ügyekben eljárás. 
 

Magasépítési beruházási feladatok 

− Az önkormányzati tulajdonú épületek és a hozzá tartozó építmények vonatkozásában a 

nem engedélyköteles és tervezést nem igénylő műszaki karbantartási feladatokkal 

összefüggésben: 

 költségvetések elkészítése, felülvizsgálata, javítása; 

 a karbantartási feladat ellátására irányuló kivitelezések nyomonkövetése, 

ellenőrzése, műszaki felülvizsgálatok elvégezése, közreműködés az átadás-

átvételi eljárásokban. Hibás vagy hiányos kivitelezés feltárása, egyeztetés a 

műszaki ellenőrrel, kivitelező vállalkozóval a hibák elhárítása érdekében. 
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− Műszaki ellenőr és beruházáslebonyolító nélkül történő – más feladatkörébe nem 

tartozó – magasépítési beruházások esetén: 

 a magasépítési beruházáshoz szükséges tanulmányok, szakvélemények, 

tervezési diszpozíciók, tervek, dokumentációk elkészíttetése, a beruházással 

érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezésében való közreműködés; 

 felújítási, engedélyezési, illetve kivitelezési tervdokumentációk vizsgálata, 

tervezési programmal, diszpozíciókkal való összevetése, engedélyeztetés 

lefolytatása; 

 a magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó építési tevékenység és járulékos 

tevékenységek lefolytatásának koordinálása, kivitelezés folyamatos ellenőrzése, 

munkaterület átadás-átvételi, műszaki átadás-átvételi, üzembehelyezési 

eljárások koordinálása; 

 garanciális és szavatossági felülvizsgálatok koordinálása; 

 a beruházás aktiválásához szükséges dokumentációk elkészítése; 

 a beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés esetén közreműködés a kiválasztási 

eljárás lefolytatásában, valamint szállítás során és azt követően azok 

átvételében. 

− Más feladatkörébe nem tartozó, műszaki ellenőr, beruházáslebonyolító bevonásával 

történő magasépítési beruházások esetén a szükséges beruházói nyilatkozatok 

megtétele, előkészítése. 

− Ajánlatkérési eljárás lefolytatása, közbeszerzési eljárás megindításának 

kezdeményezése. 

− Műszaki szakértelem biztosítása a tervező, beruházás lebonyolító, műszaki ellenőr 

kiválasztására irányuló eljárásokban, valamint a beruházásokhoz kapcsolódóan 

lefolytatásra kerülő további közbeszerzési eljárásokban. 

− Tervezési feladatokban, illetve az építési beruházásokban részt vevő mérnökök és más 

szakemberek kiválasztása során szakmai jogosultságok ellenőrzése. 

− A pályázati forrásokból megvalósított beruházások során a projektfenntartási 

időszakban jelentkező karbantartási, felújítási feladatokhoz szakmai támogatás, 

állapotfelmérés elvégzése/elvégeztetése, felújítási terv és költségvetés 

készítése/elkészíttetése. Projektfenntartási jelentések műszaki alátámasztásában való 

közreműködés. 

− A magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó, beavatkozási területen szükséges 

közműfejlesztési feladatokhoz szakmai segítségnyújtás, közműtervek elkészíttetése, a 

közműszolgáltatóknál engedélyezési, ügyintézési tevékenységek koordinálása. 

− Építési elektronikus dokumentációs rendszerek kezelése (pl: ÉTDR). 

− A fejlesztési és felújítási feladatokkal összefüggő előterjesztések előkészítése. 
 

Egyéb feladatok 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű 

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00027 azonosítószámú projekt részeként az egyéb gép beszerzés 

megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

Kapcsolattartás 

Az osztály a közműfejlesztésekkel összefüggésben kapcsolatot tart a közművek üzemeltetőivel, 

társadalmi szervezetekkel, engedélyező hatóságokkal, szakhatóságokkal, a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, a rendőrséggel, 

vállalkozókkal, a társosztályokkal és az ügyfelekkel. 
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Önkormányzati finanszírozásban megvalósított beruházások 

A Beruházási, Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport feladatkörében 2020. évben 

önkormányzati finanszírozásban megvalósult beruházások arányát az alábbi diagram 

szemlélteti: 

 

 
Útépítések, út rekonstrukciós munkálatok: 212.670 E Ft 

− Útcsatlakozás kialakítása a Görbe utca szilárd burkolattal történő kiépítéshez. (210 m² 

1 rétegű aszfalt burkolat építése szegéllyel) (3.333 E Ft) 

− Nyíri úton a Március 15. utcai kereszteződésben balra kanyarodó sáv építése. (804 m² 

útburkolat építés útalappal, 152 m² terelősziget kialakítása, 657 m² 1 rétegű aszfalt 

burkolat felújítás) (78.701 E Ft) 

− Könyves Kálmán körút és az 541. sz. főút kereszteződésében önálló jobbra kanyarodó 

sáv építése. (833 m² aszfalt burkolat építés, 2.550 m² aszfalt burkolat felújítás, 70 m² 

terelősziget kialakítása, közvilágítás áthelyezése, közúti jelzőlámpa rendszer 

átalakítása) (109.477 E Ft) 

− Mezei utca - Bajcsy-Zsilinszky körút, Horváth Döme körút csomópont korszerűsítés. 

(373 m² terelősziget kialakítása ’K’ szegéllyel, közvilágítás fejlesztések) (21.159 E Ft) 

 

Járda- és parkoló felújítások: 505.943 E Ft 

− Piszekút tér rekonstrukciós munkái. (220 m² térkő járda, 458 m² (37 db) parkoló, 410 

m² térkő út, 10 db ’P’ kerékpártámasz) (53.908 E Ft) 

− Kecskemét, Budai utca, Horváth Cirill tér, Koháry körút, Centrum áruház előtti járda, 

parkoló és útburkolat felújítása, valamint forgalomirányító jelzőlámpa telepítése és 

közvilágítás korszerűsítése. (3.200 m² járda felújítás, 2.451 m² parkoló felújítás, 3.393 

m² útburkolat felújítás) (444.055 E Ft) 

− Véradó Állomás előtti aszfalt járda felújítása. (236 m²) (7.980 E Ft) 
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Viziközmű beruházások: 189.940 E Ft 

− Horváth Cirill ivóvízhálózat rekonstrukció. (Épült: 176 fm D240 KPE vízvezeték, 15,8 

fm D160 KPE és 21,7 fm D32 KPE vízbekötés. Megszűnt: 206,7 fm NA250 AC 

vízvezeték, 37 fm acél vízbekötés) (24.745 E Ft) 

− Szent László körút ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció. (Épült: 536,9 fm D160 KPE 

vízvezeték, 30 fm D90 KPE vízvezeték, 176 fm D32 KPE vízbekötés. Megszűnt: 7,2 

fm NA150 AC vízvezeték, 522,8 fm NA125 AC vízvezeték) (18.000 E Ft) 

− Tündérfürt utca, valamint kapcsolt utcákban gravitációs szennyvízcsatorna és 

szennyvízátemelő építése. (777 fm D 200 KG-PVC gravitációs csatorna, 52 fm D110 

KPE szennyvíz nyomóvezeték, 232 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötőcsatorna) 

(24.902 E Ft teljesítés 2020. évben. A teljes beruházási költség 93.793 E Ft) Izsáki út 

szennyvíz gerinccsatorna felújítás. (DN 400 mm-es szennyvíz gerinccsatorna hálózat 

bélelése, helyszínen kikeményedő lágy béleléssel 356 fm hosszon.) (26.415 E Ft) Nyíri 

úton a Március 15. utca kereszteződésében a csomópont rekonstrukcióval 

összefüggésben vízvezeték fedlap csere. (390 E Ft) 

− II. sz. Vízmű telepre szünetmentes aggregátor beszerzése. (25.357 E Ft) 

− II. sz. Vízmű telepen kapu mozgatók beszerelése. (1.182 E Ft) 

− Szennyvíztisztító telepre L60H Volvo homlokrakodó gép beszerzése. (52.206 E Ft) 

− Szennyvíztisztító telepre biztonsági biogáz fáklya beszerzése. (13.216 E Ft) 

− Tűzcsap telepítések. (3.527 E Ft) 

Helyszínek: Vadvirág utca, Nomád utca, Tövis utca, Sirály utca, Almafa utca. 
 

Tervezések: 36.061 E Ft 

− II. sz. Vízmű telepre zajvédő fal tervezése. (693 E Ft) 

− Kecskeméti szennyvíztisztító telepen előülepítők felújításának tervezése. (598 E Ft) 

− Kecskeméti szennyvíztisztító telepen a központi szennyvízátemelő villamos szekrény 

cseréjének tervezése. (528 E Ft) 

− Halasi úti hobbik utcáiban új szennyvízcsatorna építése kapcsán fa felmérési, fásítási és 

fakivágási terv készítése. (1.111 E Ft) 

− Erdőföld utca (Tamási Áron utca – Helikon utca közötti szakasz), Hetényvezér utca 

(Helikon utca – Huszka L. utca közötti szakasz), Miklós Gyula utca (Putnoki utca – 

Kossuth L. utca közötti szakasz), Szegfű utca (Alkotmány utca – Zalagyöngye utca 

közötti szakasz) útépítési engedélyezési tervezések. (5.525 E Ft) 

− Rózsafa, Kavics, Kőris utca útépítési engedélyezési tervezések. (2.477 E Ft) 

− Kecskemét, 52. sz. főút - 541. sz. főút közötti szakaszának útépítési tanulmány 

tervezése. (18.542 E Ft) 

− Helikon utca szélesítésére és a bekötő út folytatására vonatkozó útépítési egyesített terv. 

(5.228 E Ft értékű részteljesítés) 

− Kecskemét 10199/5, 10199/2, 9393/18, 2199/7, 9984, 9987, 10000, 10001 hrsz.-ú 

ingatlanon csapadékvíz csatorna vízjogi fennmaradási engedélyezési terve. (724 E Ft 

értékű részteljesítés) 

− Barényi Béla út közvilágítási tervének aktualizálása. (635 E Ft) 

 

Egyéb: 44.646 E Ft 

− Műszaki ellenőrzések: (6.158 E Ft) 

 Nyíri úton a Március 15. utcai kereszteződésében balra kanyarodó sáv építésével 

összefüggésben. (984 E Ft) 

 Könyves Kálmán körút és az 541. sz. főút kereszteződésében önálló jobbra kanyarodó 

sáv építésével összefüggésben. (1.524 E Ft) 

 Piszekút tér rekonstrukciós munkáival összefüggésben. (730 E Ft) 
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 Kecskemét, Budai utca, Horváth Cirill tér, Koháry körút, Centrum áruház előtti járda, 

parkoló és útburkolat felújítása, valamint forgalomirányító jelzőlámpa telepítése és 

közvilágítás korszerűsítésével összefüggésben. (2.920 E Ft) 

 Vízelvezetési szolgalmi jog megállapításhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj. 

(3.373 E Ft) 

 Halasi út és térsége szennyvízelvezetésének kiépítéséhez kapcsolódó árazatlan 

költségvetés készítése öblözetenkénti megbontásban. (838 E Ft) 

 Kecskemét, Görbe utca - Ceglédi út és Palota utca közötti szakaszának - szilárd 

burkolatú útépítéséhez beruházási célú pénzügyi támogatás. (7.882 E Ft) 

 Lehár Ferenc utca ivóvíz/szennyvíz közműhálózat kiépítéséhez beruházási célú 

pénzügyi támogatás. (1.142 E Ft) 

 Kecskemét-Méntelek 5202. jelű út 62-725 km szelvényében gyalogátkelőhely és 

autóbusz öbölpár létesítéséhez kapcsolódó plusz munkák. (7.991 E Ft) 

 Az 5. sz. főút, Daimler út, Barényi Béla utca és az 54-es főút csomópontjában található 

kerékpáros aluljáró csapadékvíz átemelők helyi irányítástechnikai vezérlésének 

távfelügyeleti távfelügyeleti rendszerének kiépítése. (1.727 E Ft) 

 Szolnoki úti aluljáró csapadékvíz átemelő gépészeti felújítása, a Kuruc körúti 

körforgalom felé eső 2 db átemelő szivattyú cseréje. (7.620 E Ft) 

 CS 2-0-0 jelű csapadékvíz főgyűjtő csatorna Bem utca - Vacsi köz közötti szakasz 

átépítéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítése. (953 E Ft) 

 Kiskőrösi út csapadék csatorna fennmaradási engedély készítéshez csatorna tisztítás és 

csatorna kamerázás. (1.130 E Ft) 

 Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkái. (3.593 E Ft) 

 Eljárási díjak (2.239 E Ft) 

 

Magasépítés és intézményfejlesztés: 128.000 E Ft 

− Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 17. szám alatti óvoda felújítása, csoportszoba 

kialakítása 

 A beruházás tervezési munkái: 2 csoportszobás óvoda felmérési és tervezett 

állapotot rögzítő tervei, szakági tervek. (1.524 E Ft) 

 A beruházás kivitelezési munkái: 2 csoportszobás óvodában energetikai 

felújítás,(szigetelés), festés, parkettázás, tetőjavítás, járdaépítés, stb. (24.293 E 

Ft) 

 Az óvoda eszközbeszerzése keretében a Diego Kft.-től lakberendezési eszközök 

vásárlása. (234 E Ft) 

 Az óvoda eszközbeszerzése keretében az Alex Bútor Kft.-től óvodai bútorok 

vásárlása. (1.320 E Ft) 

 Az óvodai eszközbeszerzése keretében a óvodai játékok vásárlása. (126 E Ft) 

− Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 17. szám alatti óvoda felújítása 

 A beruházás kivitelezési munkái: 20 x 40 m, 800 m2 területen földmunka, 

szegélyrakás, gyepszőnyeg terítés (4.699 E Ft) 

 32 óvodai telephelyén meglévő játszótéri játékok rendbehozatalára vonatkozó 

szerződés előkészítése. (94.000 E Ft) 

 10 intézmény felmérése, fejlesztési feladatainak meghatározása. 

 Déli feltáró út építése kapcsán észlelt műtárgyak veszélytelenítési munkái. 

(2.413 E Ft) 
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2020. évben közmű beruházásokkal kapcsolatosan befolyt bevételek 

útépítés, vízvezeték-, szennyvízvezeték építés, víziközmű hálózatra történő 

utólagos csatlakozás  

(lakossági önerő E Ft) 

Megvalósult 

közmű beruházás  

(4 mrd útépítés 

nélkül) 

Megvalósult 

4 mrd útépítés 

Meg nem valósult 

közmű beruházás 
Összesen 

  70.101,315 7.986,850 679,400 78.767,565 

 

 
 

Lakossági önerős útépítés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakossági kezdeményezésű 

útépítésekről szóló 22/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 

szerint az önkormányzat kérelemre lakóút építéséhez útépítési támogatást nyújthat nem 

önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítés támogatására. 

 

Ilyen irányú igénybejelentést követően a Görbe utca lakóközössége az útépítést 2020. évben 

megvalósította, az önkormányzati támogatás a lakóközösség felé kifizetésre került 7.881,764 E 

Ft értékben. 

 

Nem önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítési igényre a korábban benyújtott 1 igény 

mellett további 4 lakóközösség részéről érkezett megkeresés, jelenleg az előkészületi 

(tervezési) munkákat végeztetik. 

 

Lakossági önerős szennyvízvezeték építés 

A családtámogatási és egyéb jogszabályi változások miatt nagy az építkezési kedv Kecskemét 

külső területein, ezzel összefüggésben az ivóvíz- és szennyvízvezeték építés lehetőségével, 

Megvalósult közmű 

beruházás (4 mrd 

útépítés nélkül)

70 101 315 Ft

Megvalósult 4 mrd 

útépítés

7 986 850 Ft
Meg nem valósult 

közmű beruházás

679 400 Ft

Út- és közműberuházásokkal kapcsolatos bevételek

Megvalósult közmű beruházás (4 mrd útépítés nélkül)

Megvalósult 4 mrd útépítés

Meg nem valósult közmű beruházás
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önkormányzati támogatásával kapcsolatosan is folyamatos az érdeklődés a közműépítések 

magas költségigénye miatt. 

Az érdeklődőket minden esetben tájékoztatjuk a lakossági kezdeményezés műszaki és pénzügyi 

lehetőségeiről a szolgáltató BÁCSVÍZ Zrt.-vel történt egyeztetést követően. 

Ezt követően az érintett ingatlantulajdonosok, lakóközösségek felmérik a konkrét igényeket, 

erőforrásaikat, és amennyiben a többségi részvételi szándék fennáll, a tervezésnek, 

engedélyezésnek akadálya nincs, valamint a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, kezdhető meg 

a tervezési és engedélyezési folyamat, ezt követően pedig a kivitelezés. 

 

A beruházások lezárását követően kerülhet sor az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII törvény 28. § (2) bekezdése értelmében a bekötést igénylő 

ingatlantulajdonosok tekintetében a közművesítési hozzájárulás kivetésére. 

A határozat átvételét követően az ingatlantulajdonosok sok esetben részletfizetéssel teljesítik 

fizetési kötelezettségüket. 

A befizetés elmaradása esetén a kötelezettel szemben végrehajtási eljárás indul. 

 

Azon ingatlanok esetében, ahol a szolgáltatásba történő bekapcsolást a kiépülő gerincvezeték 

műszaki átadás-átvételi eljárását követően kezdeményezik, a víziközmű hálózathoz történő 

utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő 

hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól szóló 24/2018. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet szerinti hozzájárulás megfizetését követően válhat lehetővé a 

gerincvezetékre csatlakozás, a bekötés teljes költsége a szolgáltató részére fizetendő. 

 

Lakossági önerős szennyvízvezeték építés fejeződött be előző évről áthúzódó beruházás 

keretében 2020. évben a Tündérfürt utcában, átemelő, gerincvezeték és 29 bekötés kiépítésével, 

az érintett ingatlantulajdonosok 2020. december 31-ig 11.982 E Ft közművesítési hozzájárulást 

fizettek meg. 

 

Utólagos közműcsatlakozás 

2019. február 1-jén lépett hatályba Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 24/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete a víziközmű hálózathoz történő 

utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő 

hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól. A rendelet szerint az ingatlan 

tulajdonosának az általa benyújtott kérelme alapján hozzájárulást kell fizetni az önkormányzat 

részére az ivóvíz-törzshálózatra, illetve a szennyvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozás 

esetén. Az utólagos csatlakozás engedélyezésével, a hozzájárulás megfizetésére történő 

kötelezéssel kapcsolatos eljárás önkormányzati hatósági ügy. 

2020. január 1-től 126 ingatlan után 167 db határozatban 37.360 E Ft fizetési kötelezettség 

került megállapításra. Ebből 2020. december 31-ig lezárult hatósági ügyekben: 

− ivóvíz-törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért befizetett összeg      28.636,000 Ft 

− szennyvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért befizetett összeg   7.537.400 Ft 

 Összesen:     36.173.400 Ft 

 

A fizetési kötelezettség teljesítéséről, a hozzájárulás teljes összegének megfizetését követően 

igazolás kiadására került sor. 

 

Egy ingatlan esetében részletfizetés van folyamatban (1 db szennyvízbekötés). 

 

A víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az 

utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól szóló 
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24/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § rögzíti azokat az eseteket, amelyekre a rendelet 

hatálya nem terjed ki. Ennek figyelembevételével önkormányzati hatósági ügy keretében 

kiadott végzéssel történik meg annak megállapítása, hogy a rendelet alapján az adott ingatlanra 

nem állapítható meg fizetési kötelezettség. 2020. január 1-jét követően 19 ingatlant érintően 19 

db végzés kiadására került sor. 

 

A Kecskeméti Viziközmű Társulat szervezésében megvalósult önkormányzati 

beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása 

Ide tartoznak az ISPA beruházások, melynek keretében beszedésre került a lakossági 

kezdeményezésre megvalósult közmű beruházások lakossági önerejének az összege. 

Ha az ingatlantulajdonos halasztott fizetést választva lakástakarékpénztári szerződés 

megkötésével vállalta az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését és a lakástakarékpénztári 

szerződésben összegyűlt összeg nem nyújtott fedezetet az ingatlantulajdonos fizetési 

kötelezettségére, akkor a különbözet megfizetésére fel kellett szólítani, illetve kötelezni fizetési 

meghagyással. 

 

A csoport a Kecskeméti Viziközmű Társulat 2014. április 30-ai megszűnéséig behajtásra adta 

át a lakcím szerint illetékes önkormányzati adóhatóság (jegyző) részére a vízgazdálkodási 

érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettségüket nem teljesítő ügyfelek tartozását. A csoport 

ezzel kapcsolatos feladata volt egyeztető levelek kiküldése, a bevételek kezelése, analitika 

vezetése és egyeztetése a behajtást végző önkormányzati adóhatósággal. 
 

Eseti feladatok: 

− Ingatlantulajdonosok kérelmére igazolás kiadása az általuk megfizetett érdekeltségi 

hozzájárulásról. 

- Ügyfelek tájékoztatása közműfejlesztési hozzájárulásuk megfizetésével kapcsolatban. 

 

A csoport feladatkörével kapcsolatos lakossági befizetések analitikus nyilvántartása 

kronológiai sorendben és utcánkénti bontásban 
A beruházásokkal kapcsolatos bevételek (lakossági önerő) az alábbi számlákra érkeztek: 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 11732002-15337544 számú 

főszámlája, 

− 11732002-15337544-00930000 Társadalmi összefogással megvalósuló 

közműfejlesztés lebonyolítása alszámla, 

− 11732002-15337544-10010385 Viziközmű alszámla. 

 

A csoport vezette a főszámlára beérkezett bevételek és az általa kezelt két alszámla analitikáját, 

és elvégezte az alszámlákkal kapcsolatban a megvalósult beruházásokkal összefüggő bevételek 

önkormányzatot megillető részének a 11732002-15337544 számú főszámlára történő 

átvezetését. 

 

Városüzemeltetési Csoport 

A Városüzemeltetési Csoport feladatai igen kiterjedtek. 

A főbb feladatcsoportok: 

- A város közterületeinek – útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, parkjainak, 

játszótereinek – a fenntartásával kapcsolatos feladatok koordinálása, 

- közútkezelői feladatok ellátása, 

- forgalomszabályozási feladatok ellátása, 

- a jegyző vízgazdálkodási feladatkörébe tartozó hatósági ügyek intézése, 

- a csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetésének a koordinálása, 
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- a városi közvilágítási hálózat üzemeltetésének szervezése, a fejlesztések terveztetése, 

megvalósítása. 

 

Közterületek fenntartása 

A Városüzemeltetési Osztály Városüzemeltetési Csoportja közutak fenntartására vonatkozó 

koordinációs feladatai kiterjednek a 

 közlekedési jelzőlámpák üzemeltetésére, 

 burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetésére, illetőleg egyes esetekben az 

útburkolatok teljeskörű felújítására, megerősítésére, 

 a földutak profilozására, szükséges és indokolt esetben stabilizálására, 

 kerékpárút és járdaburkolatok javítására és felújítására, 

 közúti jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására, közúti burkolat jelek felfestésére, 

autóbuszvárók karbantartására. 

Az egyes feladatok elvégzésére az önkormányzat és a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. (a továbbiakban: KEVÜ) között szerződés áll fenn, amely szerződés megkötésének 

előkészítése a feladat összetett jellege miatt jelentős feladatot rótt a csoportra és az osztályra. 

Számos előkészítő tárgyalás, feladatelemzés után a közgyűlés döntése után 2020. májusától 

hatályos az önkormányzat és a KEVÜ közötti közfeladatellátási szerződés. 

Az új szerződés alapján a KEVÜ munkáját a korábbiakhoz képest sokkal szabadabban, 

kevesebb ellenőrzési, elszámolási pont beiktatásával látja el. A városüzemeltetési panaszok 

kezelése is egy csatornás lett azzal, hogy az önkormányzathoz, hivatalhoz érkező, a szerződés 

szerint a KEVÜ tevékenységét érintő panaszokat, bejelentéseket érdemi vizsgálat nélkül kell 

felé továbbítani és azokra saját nevében köteles és jogosult érdemi választ adni a bejelentőnek. 

A KEVÜ beszámolási kötelezettsége is elsődlegesen pénzügyi természetűvé vált. A 

gyakorlatban az önkormányzat által biztosított időszaki finanszírozással, eseti támogatásokkal 

kapcsolatos pénzügyi tranzakciók kezelését, igazolását jelenti. 

A KEVÜ szakmai tevékenységét, a közterületek fenntartására vonatkozó munkák ellátását a 

szerződés alapján nem ellenőrzi a hivatal. 

A kapcsolattartás és a kommunikáció céljaira minden héten kooperációs értekezletet tartanak a 

felek az aktuális munkálatok áttekintésére és az esetlegesen felmerülő kérdések, elvárások 

áttekintésére. 

A COVID-19 vírus okozta pandémiás veszélyhelyzetben a felek közötti kommunikáció 

elsősorban telefonon, elektronikus kapcsolattartás útján valósult meg.  

A KEVÜ veszélyhelyzeti intézkedési tervét az osztály ellenőrizte, ezzel is segítve a folyamatos 

munka fenntartását. 

 

Forgalomszabályozási feladatok 

2020-ban a közút közlekedési rendjének szabályozására irányuló feladatok ellátása során a 

csoport előkészítésében a polgármester mintegy 700 döntést hozott a város különböző területein 

szükséges forgalmi rend változtatások, szabályok megváltoztatásáról. 

A munka eredményeként 674 esetben került új közlekedési tábla kihelyezésre. 

 

Hulladékgazdálkodás 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében 2017. szeptember 29-én jött 

létre a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás (a továbbiakban: 

Társulás). A 101 tagból álló Társulás munkaszervezeti feladatait a hivatal látja el. E feladatban 

a Városüzemeltetési Osztály koordinálásával a Képviselőtestületi Osztály, valamint a szakági 

támogatást biztosító Gazdálkodási Osztály és a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

munkatársai vesznek részt. Az önkormányzat települési kommunális szilárdhulladékokkal 

kapcsolatos feladatait a Társulás látja el. 
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A COVID-19 vírus okozta pandémiás veszélyhelyzetben a Társulás is kevesebbszer ülésezett, 

de a munkaszervezet a folyamatos kapcsolattartást mindemellett biztosította a társult 

településekkel. 

Ennek részeként több közszolgáltatási szerződés megkötését is előkészítettük Vasad, Tóalmás, 

Mende, Nagykőrös településekre kiterjedően.  

A munkaszervezet feladata a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 „Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projektben a projekt konzorciumvezetői 

feladatait ellátó Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft.-vel és a projektben érdemi feladatokat 

ellátó Innovációs és Technológiai Minisztérium közszolgáltatási fejlesztésekért felelős 

helyettes államtitkárságával és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 

Zrt.-vel való kapcsolattartás. 

A kapcsolattartói feladatok alapján a projekt műszaki tartalmának véleményezésére, a 

közbeszerzési eljárások előkészítésére irányulóan számos egyeztetés, véleménynyilvánítás 

történt meg, amelynek eredményeiről, a projekt előrehaladásáról a május 26-i 

munkaértekezletre készített beszámolóban adtunk számot. 

 

A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását szerződés alapján a Bácsvíz Zrt. 

végzi. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2018. (V.31.) önkormányzati 

rendelete alapján a közszolgáltató 2018. június 1. napjától a természetes személy 

ingatlanhasználó részére évente két alkalommal, a január 1-től december 31-ig terjedő 

időszakban előre egyeztetett időpontban házhoz menő lomtalanítást biztosít. 

 

A lakosság által közterületen elhelyezett illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása 2020. 

évben 1.110 m3 (294 tonna) volt. Az illegális hulladékokkal kapcsolatos tevékenység sajnos a 

legtöbb esetben már az elhelyezést követő ténymegállapításokra és az elszállítás 

megrendelésére, esetleg az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésére terjedhet ki. E 

tevékenység megelőző jellegének kialakítására a Kecskeméti Városrendészet bevonásával 

egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk. A hatósági tevékenységet a Környezetfejlesztési Csoport 

látja el. Erről a későbbiekben ott lesz még szó. 
 

A hulladékgazdálkodási díjkedvezmények körében a 2014. április 24-től hatályos, a 

köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) 

önkormányzati rendelet 38. § (1) és (2) bekezdései alapján összesen 88 jogosult részére 

állapított meg a polgármester kedvezményt a csoport döntéselőkészítő munkája alapján. 
 

Ejektoros kutak fenntartása 

Kecskeméten 123 ejektoros közkút van, amelyek kezelője és üzemeltetője a Bácsvíz Zrt. A 

vízfogyasztás díját az önkormányzat fizeti. Az osztály a beérkező számlák alapján folyamatosan 

vizsgálta a vízfelhasználás mértékét, az átlagos mértéket jelentősen meghaladó fogyasztás 

esetén egyeztetett a szolgáltatóval, és indokolt esetben intézkedett a vízfelhasználás 

korlátozására. Az ejektoros kutak működtetése 2020-ban 2.534 E Ft költséget eredményezett. 
 

Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés 

2013-ban az állam úgy döntött, hogy az árvízi védekezés mellett az árvíz miatti szúnyogártalom 

elleni védekezést is a katasztrófavédelem feladatai közé utalja. Azóta minden évben a 

katasztrófavédelem irányítja a szúnyogok elleni központi védekezést. 

2020. évben Magyarország Kormánya által elrendelt országos csípőszúnyog gyérítés keretében 

légi és földi kémiai szúnyoggyérítés is két-két alaklommal történt. 
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Gyepmesteri feladatok 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 378/2010 (IX.16.) KH számú 

határozata alapján a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú 

Alapítvánnyal 2010. szeptember 24-én közhasznú megállapodást kötött, ennek alapján végzi az 

alapítvány a gyepmesteri feladatok ellátását 2010. október 1. napjától. A gyepmesteri telep zárt 

hatósági terület, amely működése során az elhullott állati tetemek összegyűjtésén, tárolásán, 

ártalmatlanításán túl a jegyző jogszabályokban megállapított állat-, közegészségügyi és 

köztisztasági feladatainak ellátását szolgálja. A gyepmesteri telep állategészségügyi 

felügyeletét a hatósági állatorvos, közegészségügyi felügyeletét pedig a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal látja el. 

A Városüzemeltetési Csoport tevékenysége a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és 

Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány és az önkormányzat közötti szerződés szerinti 

kapcsolattartói feladatokra és a szerződéssel biztosított költségvetési források rendelkezésre 

bocsájtására irányul. E feladatok ellátása zökkenőmentesen történt. 

 

Temetőfenntartás és fejlesztés 

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2019. december 20 – 2029. december 31. 

között hatályban lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján végzi az önkormányzati 

tulajdonú temetők fenntartását, üzemeltetését. 

A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján az önkormányzati kapcsolattartási feladatokat 

az osztályvezető és a Városüzemeltetési Csoport vezetője látják el. 

A temető üzemeltetésével kapcsolatos szerződéses kötelmek teljesítését a csoport folyamatosan 

ellenőrzi és ez alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a szerződés keretében 2020-ban 

gondoskodott a két működő temető, a kecskeméti és hetényegyházi köztemetők területeinek, 

épületeinek takarításáról, a hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, a temetői hűtők 

karbantartásáról, a zöldfelületek gondozásáról, igény szerinti fűvágásról, az örök emléksírok, 

díszsírhelyek ápolásáról, a kecskeméti köztemető őrzéséről. 

A két működő temető mellett három lezárt temető (evangélikus temető, szovjet-orosz temető, 

Szentháromság temető) takarítása, gondozása is folyamatos volt. 

A csoport feladata az éves költségvetésben biztosított források felhasználásának előkészítése, 

amely alapján a működési kiadásokra 2020. évben biztosított 62.000 E Ft és a fejlesztésre 

biztosított 52.300 E Ft, majd az év folyamán biztosított további 8.900 E Ft előirányzat terhére 

finanszírozás és támogatási szerződések megkötésére került sor. 

 

Erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok  

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban Erdő tv.) 17. §-a értelmében erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett 

erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő erdőterületek 

vonatkozásában az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott erdőgazdálkodási munkák 

elvégzésére és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, értékek fenntartására, kezelésére 

irányuló feladatokat a Városüzemeltetési Csoport látja el. 

Az Erdő tv. 41. §-a részletesen szabályozza, hogy az erdőgazdálkodó milyen tevékenységet 

hogyan végezhet. 

Az Erdő tv. 97. §-a alapján az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége 

szakszerűségének biztosítása érdekében erdészeti szakirányítót kell alkalmaznia. Az 

önkormányzat 2006. március 29–én erdőgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére beszerzési 

eljárást indított és az eljárás eredményeként határozatlan időre szóló vállalkozási szerződést 

kötött az eljárás nyertesével, a Kefag Zrt.-vel az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek 

erdőgazdálkodási feladatainak ellátására. A vállalkozási szerződés 2006. április 12-én jött létre 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kefag Zrt. között határozatlan időre. 

A Kefag Zrt. és az önkormányzat közötti szerződéses feladatok ellátásában az önkormányzati 

kapcsolattartást a csoport biztosítja, amelynek részeként a csoport készíti elő az egyes erdészeti 

feladatok megrendelését. 

Az erdészeti szempontból szükséges feladatok ellátása során 2020-ban felerősödött az egyéb, 

ökológiai szempontok figyelembevételének igénye is, amely alapján az Izsáki úti véderdő 

melletti, erdészeti szakmai szempontból indokolt feladatok ellátására nem került sor.  

A városüzemeltetési csoport 2020. évben erdőgazdálkodás előirányzaton rendelkezésre álló 

keret terhére gondoskodott a rendszeres ápolási feladatok, a veszélyes helyzetű fák 

csonkolására, vágására, a viharkár miatt szükségessé váló erdőgazdálkodási feladatok 

elvégzésére, lakossági kérésre bozótirtásra, kaszálásra irányuló feladatok ellátására. 

 

Csapadékvíz-csatornák karbantartása 

A csapadékvíz-csatorna és víznyelők karbantartására az önkormányzat 2014. január 15-én 

2018. december 31-ig terjedő hatállyal üzemeltetési szerződést kötött a BÁCSVÍZ Zrt.-vel.  

A szerződés alapján az üzemeltető a karbantartási munkákat folyamatosan végzi. A szerződéses 

kapcsolattartó a csoport, illetve osztály vezetője. Az éves költségvetési keret terhére a csoport 

előkészített az éves finanszírozási megállapodás megkötését, amely alapján a BÁCSVÍZ Zrt. a 

város területén közel 4.200 víznyelőrács, a hozzájuk tartozó kb. 20 km bekötővezeték 

karbantartásáról gondoskodott. A csapadékvíznyelő rácsok és az alapvezetékek közötti bekötő 

csatornák tisztítása, takarítása WOMA típusú csatornatisztító kocsival és szippantóval történik. 
 

Belvízkár elhárítás 

A katasztrófavédelemmel együttműködve az osztály folyamatosan ellenőrizte az önkormányzat 

belvíz-védekezési rendszereinek állapotát, az ellenőrzések során hiányosság nem volt, 2020. 

évben belvízkár-elhárítással összefüggésben beavatkozásra nem volt szükség. 
 

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

között 2010-ben létrejött közhasznú megállapodás szerint a társaság kötelezettséget vállalt arra, 

hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a 

rehabilitációs foglalkoztatás, valamint munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése révén közreműködik az önkormányzat feladatkörébe tartozó 

helyi közszolgáltatások körében a foglakoztatás megoldásában. 

A szerződés szerinti kapcsolattartási feladatokat a csoport vezetője gyakorolja. A szerződés 

teljesítésével összefüggésben 2020-ban is sor került a finanszírozási szerződés megkötésére, 

valamint a havi kifizetések koordinálására, teljesítés igazolására a csoport tevékenységének 

eredményeként. 
 

Vadaskert fenntartása 

A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány alapító okiratában meghatározott célja 

és feladata Kecskemét városához kapcsolódóan olyan természeti környezet kialakítása és 

fenntartása, amely alkalmas arra, hogy a növény- és állatvilág összhangjának megteremtésével 

optimális életteret biztosítson különböző állatfajok bemutatására. Az alapítvány közhasznú 

tevékenységként látja el a nevelés és oktatás (táborok, középiskolai közösségi szolgálat, 

felsőfokú intézmények esetében gyakorlati órák letöltése), képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés, természet-, állat- és környezetvédelem feladatokat. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi 

Alapítvány között létrejött támogatási szerződés szerint az alapítványi célok megvalósítására, 

illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében az önkormányzat költségvetésében évről 

évre forrást biztosít. 
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Az alapítvány a Vadaskert folyamatos üzemeltetését, működtetését 2009. évtől az 

egyszemélyes tulajdonában álló Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. 

közreműködésével látja el, az önkormányzat a Vadaskert fenntartására, és a működési kiadásai 

céljára külön előirányzaton biztosít forrást a Kft. részére. Az erre irányuló szerződésekben 

kapcsolattartói feladatokat az osztály vezetője és a csoport vezetője lát el. A szerződések 

teljesítésével összefüggésben 2020-ban is sor került a finanszírozási szerződés megkötésére, 

valamint a havi kifizetések koordinálására, teljesítés igazolására a csoport tevékenységének 

eredményeként. 

 

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontja alapján az önkormányzat feladata – tekintettel a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény 3. § 39-40. pontjaiban foglaltakra és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 

I. törvény és annak végrehajtási rendeletének vonatkozó rendelkezéseire – a közvilágításról 

történő gondoskodás. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást indított a 

közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése, 

karbantartása és bővítése tárgyában, melynek eredményeként Kecskemét város közigazgatási 

területén a közvilágítás üzemeltetését és fejlesztését 2020. évben az NKM Energia Zrt. látta el 

a 2019. szeptember 25-én kelt szerződés alapján. 

Az üzemeltetési szerződés alapján a csoport folyamatosan ellenőrzi a javítási munkák 

elvégzésére fordított időtartamot és szükség esetén kötbér igénnyel lép fel a szolgáltató ellen. 

Kötbérigény érvényesítésére a szerződés alapján minden havi elszámolásban sor került, de a 

hibajavítási időtartam folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. 

 

A szerződés alapján a másik nagy feladatcsoport a közvilágítás-fejlesztési igények tervezése, 

felmérése és megrendelése. 

Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén az önkormányzati képviselőkkel 

egyeztetve és a lakossági igényeket is figyelembe véve 2020-ban az NKM által elvégzett 

hálózatfejlesztést követően 217 darab lámpa kihelyezését koordináltuk. 

 

A csoport feladatkörében koordinálja az önkormányzat a közvilágításról történő gondoskodás 

érdekében lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást. 2020-ban az eljárás eredményeként az 

NKM Áramszolgáltató Zrt. biztosította a közvilágítás üzemeltetéséhez szükséges villamos 

energiát 2020. évben (energiavásárlás). 

 

Az ünnepi készülődés jegyében, de már a nyár végén megkezdi az osztály Városüzemeltetési 

Csoportja a főtéri karácsonyi díszvilágítás kiépítésének előkészítését a szükséges 

versenyeljárások lefolytatásával. A COVID-19 vírus által okozott pandémiás veszélyhelyzet 

sajnos a díszvilágításra is hatással volt: az elmúlt évekhez hasonlóan ugyan kiépítésre került a 

díszvilágítás, de új elemek beszerzésére nem került sor, kizárólag a meghibásodott LED 

fényfüzérek cseréje történt meg. 

 

Szemünk Fénye Program 

A Szemünk Fénye Programban, a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bérleti szerződések nyomán 

a kifizetések folyamatosak voltak, a projekt már az utolsó évéhez közeledett így a pénzügyi, 

számviteli feladatokon kívül más feladat nem volt. 

 

Környezetfejlesztési Csoport  

A jogszabály által jegyzői és polgármesteri hatáskörbe utalt környezetvédelmi hatósági 
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feladatokat 2020. március 1. napjáig a Műszaki Osztályon – csoportszervezeten kívül, 

közvetlenül az osztályvezető irányítása alatt – látták el környezetvédelmi ügyintézők. 

 

Jogszabályváltozás miatt a – Műszaki Osztály munkájának jelentősebb részét alkotó – jegyzői 

hatáskörbe utalt elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat 2020. március 1-jétől a 

kormányhivatal látja el. 

 

A fentiekre tekintettel 2020. március 01. napjától a jegyzői és polgármesteri hatáskörbe tartozó 

környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági feladatokat Városüzemeltetési Osztályon belül -

csoportszervezetben, közvetlen csoportvezetői irányítással- környezetvédelmi ügyintézők 

látják el. 
 

Ügyiratforgalom 

 

Ügykör Főszám 1 főre jutó átlag/főszám 

Természetvédelmi hatósági eljárás 256 64 

Környezetvédelmi hatósági eljárás 36 9 

Illegális hulladék elhelyezéssel 

összefüggő eljárás 
62 15,5 

Egyéb 137 34,3 

Összesen 491  

 

Környezetfejlesztési Csoport hatósági feladatai 

− Lefolytatja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokat, 

kivizsgálja a panaszokat, ellenőrzi a hangosító berendezést üzemeltetőket. 

− Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt természetvédelmi szakhatósági feladatokat. 

− Kapcsolatot tart a környezetvédelmi központi igazgatást ellátó intézményekkel, 

minisztériummal, képviselőkkel. 

− Közreműködik a környezeti károk feltárásában együttműködve más szakhatóságokkal. 

− Közreműködik monitorállomások helykijelölési hatósági eljárásában. Kezeli az 

állomásokon keletkező levegőminőségi adatokat. 

− A környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi 

területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. 

− Ellátja a füstköd-riadó tervről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott füstköd-

riadó elrendelésével és megszüntetésével kapcsolatos polgármester hatáskörébe tartozó 

feladatokat. 

− Lefolytatja a külön jogszabályban meghatározott illegális hulladékelhelyezéssel 

kapcsolatos eljárásokat illetékességi területén belül. 

 

Környezetfejlesztési Csoport egyéb feladatai 

− Közreműködik a környezetvédelmi témájú tervdokumentációk kidolgozásában 

(zajtérkép, levegőminőségi terv). 

− Ellátja a települési környezetvédelmi stratégiával kapcsolatos feladatokat 

(környezetvédelmi program, környezetállapot értékelés, lakosság tájékoztatása). 
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− Ellátja az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működtetésével kapcsolatos 

feladatokat (nyilvántartások vezetése, környezetvédelmi pályázatok meghirdetése, 

lebonyolítása). 

− Környezetvédelmi témájú rendezvényeket (Környezetvédelem Jeles Napjai, Európai 

Autómentes Nap), konferenciákat, tájékoztatókat szervez a lakosság tudatformálás 

érdekében. 

− Közreműködik a környezetvédelmet, klímavédelmet érintő feladatok ellátásában. 

− Kezdeményezi az újonnan kialakított közterület elnevezését, illetve azok 

megváltoztatását és megszüntetését. 

− Projektekhez/fejlesztéspolitikai dokumentumokhoz kapcsolódó környezetvédelmi 

dokumentációk elkészítésében, illetve szükség esetén szakértő kiválasztásához 

szükséges műszaki, szakmai tartalmat összeállítja, a kapcsolódó kiválasztási eljárásban 

tárgy szerinti szakértelem biztosítja. 

− Projektek előkészítéshez, végrehajtásához és fenntartásához kapcsolódó környezet- és 

klímavédelmi szempontú információ- és adatszolgáltatást nyújt. 

 

A 2020. évben jelentős ügyiratszámot generáló feladatok szöveges ismertetése 

Szakhatósági közreműködés a jegyzői hatáskörbe tartozó természetvédelmi ügyekben 

2020. március 1-jétől a csoport feladatkörébe utalt szakhatósági eljárás keretében jegyzői 

hatáskörben látja el a feladatait települési illetékességi területén belül. Hatósági eljárásban 

szakhatóságként vizsgálja a tervezett beruházások, vonalas létesítmények, média- és hírközlési 

létesítmények érintettségét helyi természetvédelmi területtel vagy természetvédelmi értékkel. 

Szakhatósági eljárásokon kívül előzetes szakhatósági állásfoglalásokban tájékoztatja az 

ügyfeleket a település önkormányzati rendeletében foglalt természetvédelmi követelményekről. 
 

Illegális hulladékelhelyezéssel kapcsolatos hatósági eljárások 

A település illetékességi területén illegálisan elhelyezett hulladék tárgyában hatósági eljárást 

folytat le és vizsgál ki jegyzői hatáskörben. Az eljárás keretében hatósági szemlét tart, majd 

kötelezés útján végzésben szólítja fel a hulladék tulajdonosát vagy annak hiányában a terület 

tulajdonosát a jogellenes állapot megszüntetésére. A lakossági bejelentéseken túl minisztériumi 

és kormányhivatali hatósági ügyekben is eljár, mint az elsőfokú környezetvédelmi hatóság. 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 35/2018. (IV.26.) 

határozatával hagyta jóvá a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant 

of Mayors) történő csatlakozását. E döntéssel települési szinten legalább 40%-os CO2 

kibocsátás csökkentést vállalt fel 2030-ig. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

vállalt célok elérése és teendők stratégiai szintű rendszerezése és rögzítése érdekében 2019 

júliusában támogatási kérelmet nyújtott be a KEHOP-1.2.1 Felhívásra a kecskeméti 

klímastratégia elkészítésére, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 

megvalósítására. Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve 

2020. második felében készült el és fogadta el a közgyűlés széleskörű társadalmasítási munkát 

követően. 

Az akcióterv stratégiai tengely mentén mutatja be a város üvegházhatású gázok (ÜHG) 

csökkentése érdekében 2030-ig elérendő kiemelt céljait. 

A Környezetfejlesztési Csoport további, az Akciótervvel kapcsolatban ellátja a területeken 

jelentkező feladatokat és az ütemezetten tervezett konkrét beavatkozásokat, intézkedéseket, 

továbbá a végrehajtás folyamatos ellenőrzésére szolgáló monitoring tevékenységet is. 
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Környezetvédelmi Program 

A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 2019. évben vált esedékessé. Ezen tervezési 

időszakban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának gondoskodnia kellett a hatályos 

környezetvédelmi program felülvizsgálatáról és új, 2020-2025. évekre szóló környezetvédelmi 

program elkészítéséről. Az új Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv elkészítésére 

2019-ben pályázat került kiírásra, majd a nyertes pályázóval 2019. harmadik negyedévében 

megkötött szerződés alapján 2020. év elejére készült el az új Környezetvédelmi Program, 

melynek véleményezési eljárását követően 2020. második felében fogadott el Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. A jelenleg hatályos Környezetvédelmi 

Program időszaka alatt a célelvek mentén a feladatkörébe tartozó prioritásokat valósítják meg 

a csoport szakügyintézői. 

 

Környezeti állapotértékelés 

Környezetfejlesztési Csoport évenkénti bontásban készíti el a város környezeti 

állapotértékelését. A 2010-évig csak légszennyezettségi állapotértékelés készült a város 

tekintetében, 2010-től kezdődően minden évben a légszennyezettségi állapotértékeléshez 

képest lényegesen több környezeti elem vizsgálatára vonatkozó környezeti állapot értékelést 

készít el a csoport számos hatóság, illetve szakmai szervezet közreműködésével. Az értékelés 

levegővédelemre, pollenterhelésre, belvízvédelemre, ivóvíz minőségre, növényvédelemre, 

természetvédelemre parkfenntartásra, gyommentesítésre, valamint szennyvíz- és 

hulladékgazdálkodásra is kiterjedt, melynek tartalmát a város honlapján jelentettük meg a 

lakosság számára. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Klímastratégiája 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évre tervezi elkészíteni Kecskemét 

Megyei Jogú Város Klímaakciótervét. A KEHOP-1.2.1-18-2019-00248 azonosítószámú 

elnyert pályázat keretében. A Csoport szoros együttműködésben állt 2020. évben a 

vállalkozóval adatszolgáltatás és szakmai teljesítés ellenőrzése keretében. Várhatólag a 2021. 

évre fog sikeresen zárulni a Klímaakcióterv készítése és hozzá kapcsolódó szemléletformálási 

programok. 
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III. HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA 
 

 

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
 

 

A Közösségi Kapcsolatok Osztálya: 

− Ellátja az önkormányzat városmarketinggel kapcsolatos, nemzetközi kapcsolatait 

érintő, valamint protokolláris, turisztikai, kulturális, intézményi és sportszervezési 

feladatait. 

− Koordinálja a város kulturális eseményeit, az önkormányzat kulturális feladatait. 

− Ellátja a polgármester titkársági, ügyviteli feladatait, előkészíti, szervezi, koordinálja 

programjait. 
 

Az osztályon belül egy csoport, az Intézményi Csoport működik. 

Az osztály koordinálja a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság és a Kecskeméti 

Tehetségsegítő Tanács munkáját. 

 

Ügyiratforgalom 

2020-ban a Közösségi Kapcsolatok Osztályán 194 főszámon és 1.628 alszámon iktatott ügyirat 

készült. 

 

I. Gazdaságfejlesztés 

2020-ban az előző évekhez hasonlóan rendszeres egyeztetések zajlottak a Mercedes-Benz Gyár 

vezetősége, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az önkormányzat részvételével. Az 

egyeztetések főbb témái a munkaerő-piaci helyzet, a szakképzés, a Mercedes-Benz Iskola és a 

lakhatás voltak. 

 

A Kecskemét 4.0 Program 2020-ban – a veszélyhelyzet ellenére – rendben működött, online 

ülésezett a Program Irányító Bizottság (PIB), ahol a tagok értékelték az előző időszakok 

munkáját. A munkacsoportokban rendszeresek voltak a szakmai egyeztetések az ifjúsági 

közösségépítésről, munkaerő-biztosításról, a vállalati környezet fejlesztésről, valamint városi 

szolgáltatásokról. 

 

Az önkormányzat 2020 decemberében a koronavírus járvány miatt nem rendezett ünnepséget a 

város gazdasági életében meghatározó szerepet betöltő vállalkozások vezetői és képviselői 

tiszteletére. 

 

II. Nemzetközi kapcsolatok 

A kialakult koronavírus világjárvány miatt az önkormányzat nem fogadott delegációkat az év 

folyamán, illetve az önkormányzat képviselői sem vettek részt külföldi programokon. 

2020 decemberében Pengzhou Önkormányzata, Szecsuán Tartomány (Kínai Népköztársaság) 

és Kecskemét között együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor. Pengzhou 

elsődlegesen a sport révén került kapcsolatba az önkormányzattal még 2019 őszén. 2020 

márciusában, a koronavírus járvány első hullámának megjelenésekor Pengzhou azonnal 

felajánlotta segítségét, sebészi szájmaszkokat adományozott Kecskemétnek. Figyelemmel 

kísérve a magyarországi járványhelyzetet, a kínai partner újabb, több ezer sebészi maszkból 

álló adományt juttatott el november hónap folyamán az önkormányzatnak. Tekintettel arra, 

hogy a mezőgazdaság, kultúra, sport, turizmus és oktatás területén potenciális lehetőségek 
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kiaknázására kerülhet sor, Pengzhou város vezetése és az önkormányzat egy együttműködési 

szándéknyilatkozat aláírása mellett döntött. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése döntése értelmében az 

önkormányzat 2.500 E Ft támogatást nyújtott a Megyei Jogú Városok Szövetsége felhívására 

az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai magyarságot segítő munkájának támogatására. 

 

A Rákóczi Szövetség rendszeres megkeresésére az önkormányzat minden évben, így 2020-ban 

is támogatta a galántai Magyar Alapiskolába jelentkező tanulók beiskolázását. 

 

III. Városmarketing, idegenforgalom 

A Közösségi Kapcsolatok Osztálya koordinálja az éves programok összeállítását. 

A www.iranykecskemet.hu és az új www.kecskemet.hu weboldalra a Tourinform Iroda az 

osztállyal szoros együttműködésben gyűjtötte össze az információkat a városban zajló 

programokról, melynek alapján a honlapra felkerülnek a havi programajánlók. Az új honlapon 

egy helyen találhatóak meg a turisztikai attrakciók és sokkal szerteágazóbb információt nyújt, 

így az iranykecskemet.hu oldal megszüntetésre került 2020. december 31-ével. 

A turisztikai kiadványok lektorálását továbbra is az osztály végzi.  

 

20. évfordulóját ünnepelve 2020. január 9-11. között került megrendezésre a 20. EDUCATIO 

Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás a Hungexpo Vásárközpontban, amelyen Kecskemét városa 

is képviseltette magát a Neumann János Egyetemmel és a Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft.-vel közös standon. Különlegességnek számított az ötlet, hogy a város 

címerállatát, a „poligonkecskét” egy érintőképernyős monitoron puzzle-ként lehetett kirakni, 

melynek minden egyes eleme érdekes információt tartalmazott városunkról.   

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja a már bevezetett Kecskemét 

Kártya rendszer tovább működtetését, fejlesztését is. A kártya népszerűsítését roll up-okon és 

online marketinggel növelték, ennek ellenére csökkenést tapasztaltak mind az értékesített, mind 

a megújított kártyák számát tekintve. A negatív tendenciát a Kecskemét Városfejlesztő Kft. 

egyértelműen a koronavírus járvány hatásainak tekinti. A 2019-es 218 elfogadóhelyhez képest 

2020-ban a kedvezményadók köre 215-re csökkent.  2020-ban 1.438 db új kártya került eladásra 

és 2.015 db kártya megújításra. A lakosok a városi közlekedési, parkolási, rekreációs és egyéb 

szolgáltatások igénybevételénél, kulturális és sport rendezvényekre való jegyvásárlásnál, 

valamint a kereskedelmi vásárlások során élvezhetik a kártya előnyeit. 

 

IV. Kultúra, rendezvényszervezés 

Önkormányzati fenntartású kulturális intézményekhez kötődő feladatok 

Az osztály felülvizsgálta az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények (közművelődési, 

közgyűjteményi, előadó-művészeti) tevékenységét meghatározó intézményi 

alapdokumentumokat, fenntartói elfogadásra, jóváhagyásra készítette elő kulturális 

alaptevékenységet végző gazdasági társaságok, valamint a kulturális intézmények 2019. évi 

szakmai beszámolóit és 2020. évi évad-, illetve munkaterveit, valamint szolgáltatási terveit. 

Elvégezte a kulturális intézmények alapító okiratának és szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatát a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Ciróka Bábszínház, a 

Kecskeméti Katona József Múzeum, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint a 

Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház tekintetében. Mind az öt intézmény esetében sor 

került az alapító okiratok módosítására, melyet a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény tett szükségessé. 

 

http://www.iranykecskemet.hu/
http://www.kecskemet.hu/
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A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI.15.) 

EMMI rendelet 2020. január 1-től hatályos módosítása értelmében a kecskeméti Katona József 

Színház nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetté vált. A nemzeti minősítés 

megszerzése kapcsán a színház megnevezése Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházra 

módosult, valamint szükséges volt az alapító okirat 4.1. pontjában foglalt, a költségvetési szerv 

közfeladatát meghatározó jogszabályi hivatkozás módosítása is. 

 

A nemzeti minősítés elnyerésével párhuzamosan az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

közszolgáltatási szerződést kötött a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházzal 2020. január 

1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra, melyben a színház vállalta a nemzeti minősítésből 

adódó többletfeladatokat. Az új közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. január 1-től 2023. december 31-ig szóló fenntartói 

megállapodást kötött a színházzal. A közszolgáltatási szerződés, valamint a fenntartói 

megállapodás megkötésével kapcsolatos feladatokat az osztály koordinálta. 

 

Az osztály a Gazdálkodási Osztállyal együttműködve elkészítette a Ciróka Bábszínház és a 

Katona József Színház 2019. évi állami támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolását. 

Emellett elfogadásra készítette elő a kulturális intézmények ötéves továbbképzési tervét és éves 

beiskolázási tervét. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával köszszolgáltatási szerződést kötött színházak állami 

támogatási rendszerének átalakulása miatt. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 14/2020. (II.13.) határozatában döntött arról, hogy kezdeményezi a Ciróka 

Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház állami és önkormányzati közös 

működtetését. A Kormány az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről 

szóló 1150/2020. (IV.10.) Korm. határozatával döntött a többi között a két kecskeméti színház 

állami és önkormányzati közös működtetéséről is. 

A közös működtetésre tekintettel a Ciróka Bábszínházzal és a Kecskeméti Katona József 

Nemzeti Színházzal – az állami és önkormányzati támogatási forrás átadását és felhasználását 

szabályozó – közreműködői megállapodások megkötésére került sor a finanszírozás időszakára. 

A színházak állami és önkormányzati közös működtetésével, valamint a közreműködői 

megállapodásokkal kapcsolatos előkészítő munkát és koordinációt az osztály végezte. 

 

Az Állami Számvevőszék országos ellenőrzést indított még 2018-ban a megyei hatókörű városi 

könyvtárak körében. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és egyben pénzügyi-

gazdasági feladatokat ellátó szervezete, valamint fenntartója ellenőrzése 2020. május 31-én 

zárult le. Az Állami Számvevőszék felé történő adatszolgáltatásokat a fenntartó részéről az 

osztály végezte. 

 

Ez évben is szakmai segítséget nyújtott az osztály a kecskeméti közművelődési tevékenységet 

is végző szervezeteknek, intézményeknek a kötelező közművelődési statisztikai 

adatszolgáltatásuk teljesítésében. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 64/2020. (VII.2.) határozatával 

pályázatokat írt ki a Kecskeméti Katona József Múzeum, valamint a Kecskeméti Planetárium 

Művelődési Ház vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztások ellátására. 

A Kecskeméti Katona József Múzeum esetében a pályázati felhívásra egyedül az intézmény 

korábbi igazgatója nyújtotta be pályázatát. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 128/2020. (IX.17.) határozatával bízta meg a pályázót az intézményvezető 

munkakör betöltésével öt évre. 
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A Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház esetében a pályázati felhívásra szintén egyetlen 

pályázat érkezett. A pályázatot véleményező szakmai bizottság javaslatára Kecskemét Megyei 

Jogú Város Polgármestere 745/2020. (XII.3.) határozatával a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánította. 

Mindkét pályázati eljárást az osztály készítette elő és bonyolította le. 

 

A Kecskeméti Közművelődési Kerekasztallal kapcsolatos, az önkormányzat hatáskörébe 

tartozó feladatokat az osztály végezte a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 82-83. §-ában foglaltak szerint. 

 

Az osztály koordinálta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozását a 

2022-2023-as Petőfi Sándor Emlékévhez kapcsolódó, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

kezdeményezésére elinduló Bács-Kiskun Megyei Talpra Magyar! Programhoz és a Bács-

Kiskun Megyei Petőfi Emlékbizottsághoz. 

 

A Megyei Jogú Városok Szövetsége megkeresésére az osztály több kulturális tárgyú 

jogszabály-módosítási tervezetet véleményezett az év során. 

 

Kulturális intézményekhez kapcsolódó önkormányzati pályázatok 

Az osztály koordinálta a Kecskeméti Katona József Múzeum fejlesztéseire benyújtott 

önkormányzati pályázatokat, a projektek megvalósítását. 

 

A múzeum új állandó kiállításának létrehozására a Kubinyi Ágoston Program keretében, a 

2019-ben benyújtott pályázat révén 15.437 E Ft támogatást nyert el az önkormányzat az Orvos- 

és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása felújításának II. ütemére. A pályázat 

megvalósítása 2020-ban zajlott. 

 

A Kubinyi Ágoston Program 2020. évi pályázati kiírásán 25.000 E Ft támogatást nyert el az 

önkormányzat a Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye kiállítótereinek 

világításkorszerűsítésére. 

 

A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt, 2019. évi pályázaton 4.000 E Ft 

támogatást nyert el az önkormányzat a Kecskeméti Katona József Múzeum – Naiv művészeti 

raktár állományvédelmi fejlesztésére, valamint szoborgyűjtemény-látványraktár kialakítására. 

A projekt megvalósítása 2020-ban zajlott. 

 

A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt, 2020. évi pályázaton szintén 

4.000.000.- forint támogatást nyert el az önkormányzat a Kecskeméti Katona József Múzeum 

képzőművészeti raktárhelyiségének kialakítására. 

 

Rendezvényszervezés 

2017 óta az osztály koordinálta és készítette elő az 54. Nemzetközi Gyermek Játékokat.  2020. 

január-február hónapokban az osztály az alábbi szervezési feladatokat hajtotta végre. 

− elindultak és folyamatosan frissítésre kerültek a nemzetközi sportrendezvény közösségi 

média felületei, 

− megtörtént a szállodai férőhelyek lefoglalása, kapcsolattartás a szolgáltatókkal, az 

elhelyezés előkészítése, 

− zajlott a kollégiumok kapacitásának felmérése és lekötése, azok infrastrukturális 

felülvizsgálata, 

− megtörtént a wifi hálózat felülvizsgálata az összes sportlétesítményre és szálláshelyre 
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kiterjedően, valamint egyeztetések zajlottak a szolgáltatóval a teljes ingyenes 

lefedettség érdekében, 

− folyamatos volt a jelentkezések fogadása, a regisztráció-akkreditáció előkészítése, 

− zajlott a szponzorok felkutatása, valamint előrehaladott egyeztetések folytak a 

szponzorációs szerződésekkel kapcsolatban, 

− megkezdődött a helyi közlekedés, a különjáratok szervezése, a csapatok szállítási 

tervének kidolgozása, 

− összeállításra kerültek a VIP programcsomagok és egyéb kulturális programok,  

− elkészült a nyitó- és záróünnepség művészeti terve, 

− felmérésre kerültek a szükséges infrastrukturális fejlesztések az utak, parkolók, 

sportlétesítmények vonatkozásában. 

 

A koronavírus járvány, valamint a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020. évre tervezett 

külföldi vendégek fogadását is érintő rendezvények lemondásra kerültek. Elmaradt az 54. 

Nemzetközi Gyermek Játékok és a Csiperó is. 

 

A KOR/TÁRSAINK – Az idősödés társadalmi kihívásaira születő helyi válaszok című 

konferencia az osztály társszervezésében valósult meg. 

 

Február 8-16. között ötödik alkalommal kerültek megrendezésre a Házasság Hete országos 

programsorozat helyi programjai az osztály koordinálásával. 

 

A Fekete Péter kulturális államtitkár által létrehozott TérZene programsorozat a kialakult 

veszélyhelyzet, valamint kijárási korlátozások miatt az április 20-i héttől kezdődően „Sarok-

koncertek” néven valósult meg. A kezdeményezés a megnövekedett otthon töltött idő 

tartalmas eltöltéséhez járult hozzá, melynek keretében, sűrűn lakott övezetekben rövid 

hangversenyek valósultak meg. A helyszínek kijelölését, a program helyi koordinációját az 

osztály végezte. 

Június elejétől a szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V.27.) Korm. rendelet alapján 

elindulhatott eredeti formájában a TérZene program, melynek során a Tér a Térben minden 

héten pénteken 40 perces ingyenes klasszikus-zenei koncertet hallgathatott meg a város 

lakossága. 

 

A járványidőszak első hullámának leküzdése után az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kultúráért Felelős Államtitkársága által útnak indított Köszönjük, Magyarország! program 

kecskeméti cirkuszi előadására az osztály közreműködésével történt a közönségszervezés. 

 

Az osztály koordinálásában valósult meg a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció, 

melynek során a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került családok iskolakezdését segítette az 

önkormányzat. 

 

Augusztus 16-23. között került megrendezésre a Hírös7 Összetartozunk, amely csökkentett 

számú fellépővel valósult meg, figyelembe véve az aktuális korlátozásokat. Nagy hangsúlyt 

kaptak a helyi zenekarok, egyéb helyi művészek előadásai, ezzel is segítve az év során nehéz 

helyzetbe került kecskeméti előadóművészeket. 

 

Akik bátrak és hősök voltak – Honvédelem és nemzeti ellenállás az első világégés utáni 

Magyarországon című köztéri kiállítás helyi koordinációjában vett részt az osztály. 
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A Látás Világnapja alkalmából Kecskemétre érkezett mobil szűrőkamion, amelyben 

regisztrációt követően ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt a lakosok. Az osztály 

segítette a szervezők helyi kapcsolattartását. 

 

Októberben városunkba látogatott az ország külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter. 

A Városháza adott otthont a három kecskeméti vállalat számára átadásra kerülő támogatói 

okiratok sajtónyilvános eseményének. 

 

A Mikulás az idei évben nem szokványos módon kereste fel a város bölcsődéit és óvodáit. 

Minden járványügyi előírást betartva, lovaskocsin látogatta meg a gyermekeket a Mikulás, aki 

az utcán, kellő távolságtartással adhatta át ajándékát a város kisgyermekeinek. Az ötlet életre 

hívása, megszervezése és lebonyolítása is az osztály feladata volt. 

 

Az osztály koordinálta az Adventi időszak újítását, a Tér a Térben kialakított ünnepi hangulatú 

dekorációt. A Ciróka Bábszínház közreműködésével kialakított adventi falu nagy sikernek 

örvendett a lakosság körében, különös tekintettel a fotó készítési lehetőségre a feldíszített 

szánokon. 

 

Minden év decemberében kerül megrendezésre a cipősdoboz akció, melynek keretében közel 

100 rászoruló gyermek kap karácsonyi ajándékot városunkba települt német munkavállalók, a 

Mercedes - Benz Iskola diákjai és tanárai jóvoltából. A szokásos átadó ünnepség a járványügyi 

helyzet miatt nem került megszervezésre, azonban az ajándékok a Fecske utcai Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat segítségével így is eljutottak a rászorulókhoz. Az osztály tartotta a 

kapcsolatot a német szervezőkkel, valamint koordinálta a csomagok átadását. 

 

Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 147/2013. (V.30.) határozatával 

létrehozta a „Kecskeméti Értéktárat”, majd a 276/2013. (X.30.) határozatával megalakította a 

Kecskeméti Települési Értéktár Bizottságot (a továbbiakban: bizottság), mely jelenleg 18 tagot 

számlál. A bizottság küldetése, hogy felkutassa, rendszerezze és népszerűsítse a város területén 

fellelhető települési és tájegységi értékeket, hozzájárulva ezzel a nemzeti tudat erősítéséhez, a 

magyarság összetartozásához, a hagyományok átörökítéséhez. 

A bizottság működésével, valamint az értéktárba felvett értékek gondozásával kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat az osztály végzi. 

 

A bizottság az év során a járványügyi veszélyhelyzet miatt egyetlen ülést tudott tartani 2020. 

szeptember 29-én, amelyen a bizottság elfogadta dr. Sztachó-Pekáry István elnök úr 

beszámolóját a 2019. II. félévi működésről, továbbá három új érték felvételéről döntött: „Dr. 

Ispánovity Illésné hímző és játékbaba ruha készítő munkássága”, „W. Barna Erika grafológus 

munkássága” és „A Hírös Agóra kulturális, közművelődési tevékenysége” megnevezéssel. A 

bizottság határozatot hozott továbbá a Kecskemét Táncegyüttes, Bahget Iskander fotóművész 

életműve és A Hírös Agóra kulturális, közművelődési tevékenysége megnevezésű értékek 

továbbküldéséről a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba. 

 

2020. július 9-én hatályba lépett a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való 

felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII.1.) 

Korm. rendelet, amely hatályon kívül helyezte a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeletet. 
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Az év végén a Kecskeméti Települési Értéktár értékeiből válogatva, hagyományteremtő 

kezdeményezésként elkészült a „Kecskeméti Értéktár” 2021. évi falinaptára. 

 

V. Sport 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportrendezvényei 

A 2019. évben kiemelkedő eredményt elért sportolók és felkészítőik köszöntése 

2020. február 1-jén a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban került sor a 2019. évben 

kiemelkedő eredményt elért sportolók és felkészítőik köszöntésére. Az ünnepségen 146 

sportoló és az őket felkészítő sportszakember munkája került elismerésre. 

 

A városban megrendezett sportesemények az osztály közreműködésével  

III. Violin Maraton Utcai Futóverseny 

A 2020. január 18-án 5, 10 és 21 km-es távon lebonyolított versenyen mintegy 700 fő vett részt. 

A futóverseny a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében zajlott. A rendezvény bevétele az 

iskola tehetséges tanulóinak zenei képzésére került felhasználásra. 

 

Az „Év Sportolója Díj” átadása 

A 24. alkalommal megrendezett sportbál keretei között kerültek átadásra a 2019. évi 

teljesítmények alapján odaítélt „Év Sportolója Díjak”. A Közösségi Kapcsolatok Osztálya az 

eredmények összegyűjtésében, a díjak felajánlóinak megkeresésében és az esemény 

lebonyolításában működött közre. 

 

További rendezvények, melyhez az osztály sport-szakmai segítséget nyújtott 

− Városi Amatőr Kispályás Labdarúgó Bajnokság, 

− Városi Teremlabdarúgó Bajnokság, 

− a Kecskeméti Olimpia Barátok Bóbis Gyula Köre programjai. 

 

Az osztály további feladatai a sport területén 

Előkészítette a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság ülésein 

tárgyalt napirendek anyagait: 

− Messzi István Sportcsarnok és a Mercedes-Benz Sport Akadémia 2020. évi 

térítésmentes használata iránti igények összegyűjtése, 

− Kecskeméti Sportiskola a 2019/2020. tanévi működéséről szóló tájékoztató, 

− sportolók olimpiai cikluson átívelő támogatásának vizsgálata. 

 

Közreműködött – az utánpótlás-nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró – 

sportiskolai képzés működtetésében, valamint a látvány-csapatsportok támogatását lehetővé 

tévő, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a szerinti 

támogatási forma alkalmazásában a 

− kecskeméti 10981/2 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, Csabay Géza körút 1/A., 

− kecskeméti 11748/42 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, Boróka utca 4. szám alatti 

ingatlanok beruházásait érintően. 

 

Az osztály előkészítette a COVID 19 világjárvány miatt elmaradt Nemzetközi Gyermek 

Játékok rendezvény sportversenyeit. 

 

Az osztály közreműködött továbbá a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgópálya 

építési programja keretében megvalósított műfüves labdarúgópályák szerződés szerinti 

használatának ellenőrzésében. 
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Közreműködött a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett óvodai labdarúgópálya 

építési pályázat benyújtásában. 

 

VI. Köznevelés 

Testületi döntés-előkészítés 
Az osztály előkészítette az óvodák heti és éves nyitvatartási rendjéről, az óvodai jelentkezés 

idejéről és módjának meghatározásáról, az önkormányzat által fenntartott köznevelési 

intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról, továbbá a Kecskeméti Tankerületi Központ 

intézményi átszervezésének véleményezéséről szóló döntéseket. 

 

Köznevelési intézmények  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Kálmán Lajos Óvoda 

Kossuth Utcai Óvodája a 404/2020. (V.27.) polgármesteri határozat alapján 1 csoportszobával 

bővült. A 2020/2021. nevelési évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő 3 intézmény (Corvina Óvoda, Ferenczy Ida Óvoda, Kálmán Lajos 

Óvoda) összesen 119 csoportot számlál. 

 

Óvodai jelentkezés 

A három óvodai köznevelési intézmény 31 feladat-ellátási helyen, 119 csoportban fogadott 

összesen 2.992 óvodáskorú gyermeket. 

Az osztály az óvodai jelentkezéshez előkészítette a 2020/2021. nevelési évre az intézmények 

által indítható csoportok, valamint a maximális csoportlétszám túllépéséhez a tervezett 

létszámtáblázatokat. Kidolgozta továbbá az óvodai felvételi eljárás ütemtervét, a 

beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, összesítette a beiratkozási adatokat. A 2020/2021. 

nevelési évre az óvodai beiratkozás a korábbi évek gyakorlatától eltérően, a vírushelyzet miatt 

kevésbé volt zökkenőmentes. 

 

Intézményvezető választás  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Corvina Óvoda, 

Ferenczy Ida Óvoda, valamint Kálmán Lajos Óvoda vezetésére szóló magasabb vezetői 

megbízások 2020. július 1. napjával lejártak. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése pályázatot hirdetett intézményvezetői feladatok ellátására. Az osztály előkészítette 

a testületi döntéseket, a pályázati kiírást, koordinálta a szakértők véleményezési munkáját. Az 

osztály munkatársai az intézményvezetők munkaköri leírásait egységes szerkezetbe foglalták 

és tartalmát tekintve is megújították. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Corvina Óvoda, 

Ferenczy Ida Óvoda, valamint Kálmán Lajos Óvoda intézményvezető-helyettesi pályázatokat 

írt ki, összesen 5 fő részére. Az osztály segítséget nyújtott a pályázatok kiírásának 

előkészítésében, majd a munkaköri leírások egységesítésében. 

 

Tehetséggondozás 

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács 
A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács 2012 óta adja át a „Kecskeméti Pedagógus Tehetség Díj”-

at és a „Kecskeméti Diák Tehetség Díj”-at egy-egy pedagógusnak és diáknak, akik abban az 

évben a legkiválóbb eredményeket érték el a tehetséggondozás területén. Tekintettel a 

pandémiára, 2020-ban a Tanácsnak nem volt lehetősége ülésezni és kiválasztani a fent nevezett 

díjak elnyerésére legalkalmasabb pedagógusokat és diákokat. 
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Arany János Tehetséggondozó Program 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó 

Programban – melynek keretében a településen lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű, 

tehetséges nyolcadik évfolyamos tanulók pályázhatnak továbbtanulásuk támogatására – 

Kecskeméten a Kecskeméti Katona József Gimnázium, valamint a Kecskeméti Táncsics 

Mihály Középiskolai Kollégium vesz részt. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

2015/2016-os tanévtől két tanulót támogat. A 2016/2017. tanévre három tanuló, a 2017/2018. 

tanévre egy tanuló adta be a pályázatát a Kecskeméti Katona József Gimnáziumba. A 

2018/2019., a 2019/2020., valamint a 2020/2021. tanévre nem volt újabb pályázó. 

A pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák, illetve annak folyamatos gondozása az osztály 

munkatársainak feladata. 

 

VII. Egyházakkal kapcsolatos döntések 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 52/2020. (IV.2.) határozatával döntött az 

egyházak támogatására elkülönített pénzösszeg felosztásáról, melynek alapján a Római 

Katolikus Egyházközség és Szerzetesrend, a Református Egyházközség, az Evangélikus 

Egyházközség, a Kecskeméti Görögkatolikus Parókia, a Magyarországi Zsidó Hitközségek 

Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja, a Kecskeméti Baptista Gyülekezet, 

valamint a Magyar Pünkösdi Egyház összesen 30 millió Ft támogatásban részesült. A korábbi 

évek gyakorlatának megfelelően elsősorban egyházi épületek, templomok felújítására, 

közösségi kapcsolatok szervezésére és működési kiadásokra fordították az érintett egyházak a 

kapott összeget. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 68/2020. (IV.2.) határozatával 

döntött az egyházakkal kötött együttműködési megállapodások megújításáról. A döntés 

értelmében az önkormányzat 2025. december 31-ig tartó együttműködést vállalt a fent nevezett 

egyházakkal. 

 

VIII. Munkáltatói kölcsön 

Az osztály ellátta a köznevelési és közművelődési intézményekben dolgozók lakáscélú 

munkáltatói kölcsönével kapcsolatos feladatokat. 

2020-ban 1.800 E Ft állt rendelkezésre. Összesen három fő részesült támogatásban, 1.500 E Ft 

összegben. 

 

IX. Az osztály által elvégzett feladatok a COVID-19 világjárvány megfékezése kapcsán 

Kecskemét Megyei Jogú Város Operatív Törzs döntése értelmében felmérés történt a Hírös 

Agóra Cédrusnet Gondoskodó Szolgálat, a Kecskeméti Városrendészet, az önkormányzat 

fenntartásban működő ügyeletes óvodák, az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága, a kecskeméti polgárőr egyesületek körében, melynek értelmében 2020. március 

27-től a szükséges védőfelszereléseket és fertőtlenítő szereket az önkormányzat folyamatosan 

biztosította számukra. 

 

Az önkormányzat a teljes lakosság részére biztosítani kívánt mosható textil szájmaszkokat, 

melyeket a Rösch Mode Kft.-től rendelt meg. Csomagolásukat a Kecskeméti Foglalkoztató 

Nonprofit Kft. munkatársai végezték, az ő szállításukat a Kecskeméti Sportiskola kisbuszaival 

biztosította az önkormányzat, a maszkokat a Magyar Posta kézbesítette. 

 

Az önkormányzat biztosította az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére 

a háziorvosi, gyermekorvosi, fogászati alapellátáshoz, szociális és bölcsődei ellátáshoz 

szükséges védőfelszereléseket (felületfertőtlenítő szer, FFP2 maszk, sebészi szájmaszk, 

védőruha, védőszemüveg). 
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Védőfelszereléseket biztosított az önkormányzat a Hírös Agóra Cédrusnet Gondoskodó 

Szolgálat, a Kecskeméti Városrendészet, az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, az 

önkormányzati fenntartású ügyeletes óvodák dolgozói, a kecskeméti polgárőr egyesületek, az 

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány, 

az Őszikék Idősek Otthona és a hivatal részére. 

Az önkormányzati fenntartású óvodák dajkái által készített 10.000 db textil szájmaszk 

elkészítéséhez szükséges alapanyagokat (textil, cérna, gumiszalag, útmutató, műanyag zacskó) 

az önkormányzat biztosította, a kész termékek szétosztását a Gondoskodó Szolgálat végezte a 

lakossági többletigényeknek megfelelően. 

 

A Városi Szociális Közalapítvány jóvoltából az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága és az ügyeletes óvodákban dolgozók C-vitamint kaptak. A Máltai 

Szeretetszolgálat pedig 4.320 flakon vitaminitalt adományozott a Margaréta Otthonnak, az 

idősek ellátását biztosító Gondoskodó Szolgálatnak, valamint a Biztos Kezdet Gyerekháznak. 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. jóvoltából az Egészségügyi és Szociális 

Intézmények Igazgatósága levegőfertőtlenítő berendezéseket tudott vásárolni a Margaréta 

Otthon közös helyiségeinek fertőtlenítése céljából. 
 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. segítséget nyújtott az első hullám idején, 80 db 

laptopot adományozott a város iskoláinak a digitális oktatási tevékenység ellátáshoz. Az 

önkormányzat szintén laptopok biztosításával segítette az általa fenntartott óvodákat. 
 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. felajánlotta az általa bérelt, Homokbányán 

található ingatlan egy részét. Ezáltal az önkormányzat lakhatást biztosított a Bács-Kiskun 

Megyei Kórház egyes dolgozóinak a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig. 

 

 

Társadalompolitikai Osztály 
 

 

A Társadalompolitikai Osztály alapvető feladata a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatások, valamint az egészségügyi, ifjúságpolitikai, bűnmegelőzési, idős- 

és civil ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok szervezése és koordinálása. Ezen 

ügyekben az elmúlt év során 1.455 db ügyirat került iktatásra, amelyből 245 db főszámon, 1.210 

db pedig alszámon. 

 

Az osztály munkatársai által 2020-ban elvégzett feladatok közül elsősorban az alábbiak 

emelhetők ki: 
 

Egészségügyi feladatok 

Fontosabb közgyűlési és bizottsági előterjesztések, veszélyhelyzeti polgármesteri döntések 

előkészítése 

2020-ban a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel egy területi ellátási kötelezettséggel 

rendelkező fogorvos értékesítette praxisát, az új fogorvossal a feladat-ellátási szerződés 

megkötésre került. Székhelyváltozás miatt egy esetben egy fogorvossal kötött feladat-ellátási 

szerződés került módosításra. A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 

rezidensprogramjában részt vevő gyermekorvossal megkötésre került a feladat-ellátási 

szerződés, illetve egy háziorvos esetében a nyugdíjkorhatár elérése miatt a feladat-ellátási 

szerződés meghosszabbításra került további 5 évvel. A kérelmek vonatkozásában szükséges 

bizottsági döntéseket az osztály készítette elő. 
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A veszélyhelyzetre tekintettel polgármesteri döntésre az osztály készítette elő  

- egy háziorvos praxisvásárlását, amelyhez praxisvásárlási támogatást is nyújtott az 

önkormányzat, 

− nyugdíjas korára tekintettel egy fogorvos kérelmére szerződésének közös 

megegyezéssel történő megszüntetését, 

− a nyugdíjba vonuló fogorvos praxisjogát megvásárló fogorvossal feladat-ellátási 

szerződés megkötését. 

 

További egészségügyi feladatok 

Az osztály a háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi körzetek rendezésével 

kapcsolatban 2020-ban is teljesítette az illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé 

történő éves jelentési kötelezettséget és az egészségügyi ágazatot érintő statisztikai 

adatszolgáltatásokat. 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az osztály továbbra is koordinálja az 

önkormányzat környezet- és település-egészségügyi feladatai körében a közterületi felületeken 

a rágcsálómentesítési feladatok elvégzését, amelyre vonatkozóan külső szolgáltatóval kötött az 

önkormányzat határozatlan idejű szerződést. 

 

Az osztály készítette elő a Bács-Kiskun Megyei Kórház, valamint a Kecskeméten a gyermekek 

fogszabályozásával foglalkozó orvos támogatására vonatkozó szerződések megkötését. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 13. § (5) bekezdésére 

tekintettel az osztály teljesítette a kiskorúak külföldre költözésével kapcsolatos jelentési 

kötelezettségét. 

 

Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok 

Az osztály munkatársai részt vettek a Gondoskodó Szolgálat létrehozásában, illetve operatív 

háttérként a későbbi működtetésében is. 

 

Az osztály munkatársai közreműködtek a Gondoskodó Szolgálat önkénteseinek munkáját 

megkönnyítő gépjárművek rendelkezésre bocsátásában is. Megkerestük ez ügyben a Bácsvíz 

Zrt., a KIK-FOR Kft., a Termostar Kft., a Hírös Médiacentrum és a Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

vezetőit, akik közül többen is együttműködtek a kért gépkocsik biztosításában. 
 

Az osztály munkatársai közreműködtek a Gondoskodó Szolgálaton belül megvalósult 

melegétel-kiszállítás megszervezésében, illetve az ezzel kapcsolatos csomagolási és szállítási 

tevékenységre vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésében. 
 

Az osztály munkatársai közreműködtek a hatósági karanténba került személyek számára 

megrendelt ellátmányoknak a Máltai Szeretetszolgálat raktárába történő kiszállításában és 

elhelyezésében, illetve a megrendelést is az osztály munkatársai végezték. Az ellátmány végül 

nem a karanténban levők ellátására került felhasználásra, hanem húsvét előtt rászoruló családok 

számára osztotta ki civil szervezeteken keresztül az önkormányzat. A karanténban levők közül 

összesen hét fő kért ellátást, nekik ezt végül a Gondoskodó Szolgálat biztosította. Az osztály 

munkatársa közreműködött a hatósági karanténba került személyek számára történő ellátmány 

kiszállításában. 
 

Az osztály egyik munkatársa a Gondoskodó Szolgálathoz érkezett kérést teljesítve 

közreműködött egy kecskeméti polgár speciális gyógyszerének a budapesti Országos 

Rehabilitációs és Fiziológiai Intézetből történő hazaszállításában. 
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A koronavírus elleni védekezésben részt vevő polgárőr egyesületekkel az osztály folyamatosan 

tartotta a kapcsolatot a Kecskeméti Operatív Törzs által meghatározott feladatokra vonatkozóan 

(lakossági tájékoztatás, hangosbemondós bejárás, védőfelszerelés). 

 

2020 tavaszán a járvány első hullámában a megfigyelés alá helyezett (karantén) személyek 

közül az első 134 főt az osztály munkatársai telefonon tájékoztatták a megfigyelés ideje alatti 

lehetőségekről az élelmiszerrel való ellátás, életvezetés, társas kapcsolatok vonatkozásában. 

Ezt követően a népegészségügyi szerv kérésére külön telefonos megkeresést már nem végzett 

az osztály, de a népegészségügyi szerv által küldött, karanténra vonatkozó adatok továbbra is 

frissítésre kerültek. 

Az osztály munkatársai a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztály munkatársaival folyamatosan egyeztetést folytattak a járványügyi 

megfigyeléssel kapcsolatos információk, tennivalók vonatkozásában. 

Az osztály folyamatosan figyelemmel kísérte a veszélyhelyzetben megjelenő 

kormányrendeleteket, országos tisztifőorvosi határozatokat, az EMMI által kiadott, szociális 

intézményekre és egészségügyi alapellátásra vonatkozó útmutatókat, miniszteri leveleket, a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott koronavírus-tájékoztatókat és ajánlásokat, 

valamint a bölcsődei módszertani szerv által a koronavírus-helyzetre tekintettel kiadott szakmai 

útmutatókat. 

 

A vírushelyzetre figyelemmel az egészségügyi alapellátás és a szociális ellátás átalakítása vált 

szükségessé, ennek keretében az ESZII-vel együttműködve az osztály az alábbi feladatok 

végrehajtásában közreműködött: 

- a 65 év feletti orvosok kivétele a betegellátásból, betegeik más orvosokhoz történő 

átirányításával, 

- a házi gyermekorvosi ügyelet kiköltöztetése a Bács-Kiskun Megyei Kórházból a Nyíri 

út 61. szám alá, 

- eljárási protokollok előkészítése az alapellátás járványügyi helyzetben történő 

működésére, 

- az EMMI által kért adatszolgáltatások folyamatos teljesítése (humán erőforrás felmérés, 

bentlakásos intézményekben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek megléte), 

- az idősotthonokba a kórházból visszakerülő bentlakók részére 2 hetes karantén helyszín 

kijelölése vált szükségessé, amely az új Levendula Idősek Otthonában történt meg. Az 

elhelyezéshez szükséges berendezési tárgyakat több forrásból sikerült beszerezni, a 

lefolytatott beszerzési eljárásokban az osztály munkatársai is részt vettek, 

- az önkormányzat által beszerzett védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek kiosztásában. 

 

Az osztály munkatársai több alkalommal a külső helyszínre érkező szállítmányok pakolásában 

is részt vettek, így pl. a Levendula Idősek Otthonába érkező ágyak, matracok, egyéb felszerelési 

tárgyak is a kollégák segítségével kerültek rendeltetési helyükre. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően – megelőzési céllal – az osztály intézkedési tervet 

készített elő, ami bevezetésre került a hivatalban és az önkormányzat intézményeiben. 

 

Az osztály elkészítette az „Eljárásrend hatósági házi karanténban levők ellátására” című 

dokumentumot. 

 

Az osztály feltérképezte azon személyeknek, szervezeteknek a körét, akik önkéntes 

közreműködésükkel segíthetik a védekezési feladatokat. 
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Az osztály minden, a koronavírussal összefüggő lényeges dokumentumról és a szükséges 

teendőkről folyamatosan tájékoztatta az érintett önkormányzati intézményeket, valamint a 

városban működő nem önkormányzati fenntartású intézményeket is. 

 

A COVID-19 vírussal kapcsolatosan az önkormányzathoz érkező telefonhívások közül nagyon 

sok érkezett a Társadalompolitikai Osztályhoz. Az állampolgárok leginkább a karanténnal, a 

kijárási korlátozásokkal, az idősávokkal, a végezhető tevékenységekkel, a COVID-fertőzéssel 

és a Gondoskodó Szolgálattal kapcsolatban érdeklődtek. 

 

Az ügyeleti rendben nyitva tartott bölcsődékkel napi kapcsolatban voltak az osztály 

munkatársai. A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésben foglaltak alapján 

a rendkívüli szünet idején biztosított bölcsődei, óvodai ügyeletet igénybe vevők létszámáról az 

osztály munkatársai naponta tájékoztatták az Emberi Erőforrások Minisztériumát a 

minisztérium honlapján közzétett adattartalommal. 

 

Szociális és gyermekjóléti feladatok 

Fontosabb közgyűlési és bizottsági előterjesztések, veszélyhelyzeti polgármesteri döntések 

előkészítése 

Az osztály előkészítette a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről 

és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezésére és az intézményi térítési díjak felülvizsgálata irányuló előterjesztést. 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az osztály elkészítette az „Értékelés Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról” című dokumentumot. 

 

Az osztály minden évben elvégzi a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzését, amely alapján a 

szakbizottság az intézményekben folyó szakmai munka eredményességét értékeli. 

 

Az osztály készítette elő bizottsági döntésre a külső partnerek által beküldött szakmai 

beszámolókat. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának, szervezeti és 

működési szabályzatának, valamint szakosított ellátást nyújtó telephelyei házirendjének 

jóváhagyására, illetve az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai programjának, 

szervezeti és működési szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyására egy alkalommal 

került sor 2020-ban. 
 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítására egy 

alkalommal került sor. 
 

Minden évben jogszabályi előírás alapján előkészítésre kerül a bölcsődék nyári nyitvatartási 

rendjének szakbizottság általi jóváhagyása. 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006-tól kezdve minden évben csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, amely a felsőoktatási 

intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az erre 

vonatkozó előterjesztéseket az osztály állította össze. 
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A veszélyhelyzetre tekintettel polgármesteri döntésre az osztály készítette elő:  

- az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítását, 

- értékelést Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 

- az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának, 

szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakosított ellátást nyújtó telephelyei 

házirendjének jóváhagyását, 

- az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza magasabb vezetői beosztásának ellátására 

beérkezett pályázatok elbírálását. 

 

További szociális és gyermekjóléti feladatok 

Jelentős energiákat mozgósított az osztály az önkormányzat által fenntartott szociális és 

gyermekvédelmi intézmények fenntartói ellenőrzésére, amely folyamatot jelentősen 

megnehezítette az év nagy részében fennálló pandémiás helyzet. Eredményként értékelhető, 

hogy több telephely vonatkozásában sikerült felszámolni a működést engedélyező szerv által a 

korábbi években megállapított tárgyi hiányosságokat. Jelentős eredménynek tekinthető a 

Hetényi Idősek Otthona átköltöztetése az új, Szent László város 1/A. szám alatti telephelyre, 

amely 2020. szeptemberétől Levendula Idősek Otthona néven működik. Az osztály 

közreműködött az új telephely működésének elindításában, a szükséges hatósági engedélyek 

beszerzésében. 

 

Az osztály ellátta az önkormányzat fenntartásában működő intézmények és telephelyek 

adatainak nyilvántartásával, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatok (működési 

engedélyek) módosításával, illetve új adatok bejegyzése iránti kérelmek elektronikus úton 

történő benyújtásával kapcsolatos feladatokat. 

 

Az osztály a 2020. év során is figyelemmel kísérte az ellátási szerződéssel rendelkező partnerek 

munkáját, különös tekintettel a hajléktalan-ellátásra, a családok átmeneti otthona ellátásra, a 

gyermekek átmeneti otthona ellátásra, a szenvedélybeteg ellátásra és a Mezei utcai Közösségi 

Ház működésére. A szerződéses partnerek éves intézménylátogatására azonban – kivéve a RÉV 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatot – a koronavírus járvány miatt nem kerülhetett sor. 

 

Az osztály koordinálta a megfelelő költségvetési előirányzat alapján kifizetésre kerülő 

szociális, gyermekjóléti, közfoglalkoztatási jellegű feladatokat végző szervezetek 

támogatásával kapcsolatos szerződések megkötését és teljesítését. 

 

Ifjúsági, idősügyi, esélyegyenlőségi, bűnmegelőzési és drogprevenciós feladatok 

Fontosabb közgyűlési és bizottsági előterjesztések, veszélyhelyzeti polgármesteri döntések 

előkészítése 

A CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program további működtetésével 

kapcsolatosan hasznosítási megállapodás került megkötésre a Cédrusnet programot kidolgozó 

és tulajdonló személyekkel, a szerződést és a közgyűlési döntést az osztály készítette elő. 

 

Az osztály előkészítette az önkormányzatnak a Kézai Simon Programhoz történő 

csatlakozására vonatkozó előterjesztést. 

 

Az osztály előkészítette a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára irányuló 

előterjesztést. Az európai uniós pályázatok szempontjából fontos alapdokumentumban az 

adatok és a feladatok aktualizálásra kerültek. 
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Az osztály előkészítette a polgárőr szervezetek támogatására irányuló bizottsági előterjesztést, 

illetve a tavaszi veszélyhelyzet alatt előkészítette a polgárőr szervezetek többlettámogatására 

irányuló polgármesteri döntést. 
 

Egyéb idősügyi feladatok 

Az osztály közreműködött a Gondoskodó Szolgálat létrehozásában és működtetésében. 

 

Az osztály közreműködött a CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program 

Kecskeméten történő megvalósításában. A CédrusNet Program 2018. januári elindításával az 

aktív idősödés modellértékű mintaprojektjét valósítja meg az önkormányzat. Az ennek keretéül 

szolgáló támogatási szerződést az önkormányzat és a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Nonprofit Kft. között az osztály készítette el. 

 

Az osztály koordinálta az önkormányzatnak a Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei 

Jogú Városi Szövetségével az idősügyi feladatok költségvetési előirányzat terhére megkötött 

támogatási szerződésének megkötését és teljesítését. 

 

Az osztály közreműködött a 2020. január 23-án megtartott országos idősügyi konferencia 

megszervezésében és lebonyolításában. 

 

Az osztály közreműködött a Települési Demencia Akcióprogram keretében végzett kutatásra 

irányuló szerződés megkötésében, illetve az akcióprogram elindításában. 

 

Egyéb ifjúságügyi feladatok  

Az osztály koordinálta a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület „Családi életre nevelés” 

programjának támogatására vonatkozó szerződés megkötését és teljesítését. 

 

Egyéb esélyegyenlőségi feladatok 

Az osztály részt vett „Az esélyegyenlőség dimenziói – jó gyakorlatok Kecskeméten” című 

továbbképzési program megvalósításában. A továbbképzési program a COVID helyzetre való 

tekintettel online formában valósult meg. 

 

Az osztály közreműködött a Mezei utca 34. szám alatti Közösségi Ház működtetésével 

kapcsolatos közgyűlési döntés végrehajtásának ellenőrzésében, koordinálásában. 
 

Az osztály elkészítette az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvánnyal megkötött 

támogatási szerződést, amely a Biztos Kezdet Gyerekház megvalósítására és működtetésére 

vonatkozott. 

 

Az osztály közreműködött a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi 

Felzárkózási Stratégiája és Akcióterve című dokumentumban megfogalmazott beavatkozások 

végrehajtásának koordinálásában. Az osztály elkészítette a Pressley Ridge Magyarország 

Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződést, amely a társadalmi felzárkózást elősegítő 

tevékenységek megvalósítására vonatkozott. 

Egyéb bűnmegelőzési feladatok 

Az osztály a költségvetésben jóváhagyott megfelelő előirányzat terhére elkészítette a városban 

működő polgárőr egyesületek támogatásával kapcsolatos szerződéseket, valamint elkészítette a 

Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatásával kapcsolatos szerződéseket. 
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Egyéb drogprevenciós feladatok 

Az osztály koordinálta a drogprevenciós feladatokat végző RÉV Szenvedélybeteg-segítő 

Szolgálat Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2020. évi működési költségeire 

és programjaira vonatkozó szerződés megkötését és teljesítését, részt vett a KEF ülésein. 

 

Egyéb feladatok 

Az osztály előkészítette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városi Civil 

Kerekasztal között megkötendő új együttműködési megállapodásra vonatkozó közgyűlési 

előterjesztést. 

 

A veszélyhelyzet alatt az osztály tervezte meg a 65 éven felüli krónikus betegséggel szenvedő 

személyek tüdőgyulladás elleni védőoltásának folyamatát, illetve készítette elő ezzel 

összefüggésben a Városi Szociális Közalapítvány támogatását. 

 

Az egészségügyi és szociális ágazatban foglalkoztatott munkavállalók lakáscélú munkáltatói 

támogatásával kapcsolatos eljárás lefolytatása és a szerződések megkötése szintén az osztály 

feladata volt. 

 

Az osztály koordinálta az Ifjúsági Tanács és az Idősügyi Tanács munkáját, valamint a 

Kecskeméti Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységét. 

 

Az osztály közreműködött a feladatkörét érintő Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program pályázatainak szakmai előkészítésében, illetve közreműködött és közreműködik a 

projektek végrehajtásában melyek az alábbiak: 

− Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten: Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával 

konzorciumi együttműködésben a TOP-6.9.1. „A társadalmi együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati felhívás keretében benyújtott 

pályázat. 

− Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.7.1 „Megyei Jogú 

Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívás keretében 

benyújtott pályázat. 

− Új család- és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten: Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.6.2-15 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott 

pályázat. 

− Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése: Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat. 

− Új kétcsoportos bölcsőde építése Katonatelepen: Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 

pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat. 

− Új kétcsoportos bölcsőde építése Hetényegyházán: Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 

pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat. 

− Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten: Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 

pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat. 
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− Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Kecskeméten: Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.5.1-19 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat. 
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IV. SZERVEZÉSI ÉS JOGI IRODA 
 

 

Jogi Osztály 
 

 

Az osztály feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az Alaptörvény; a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; az egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény és 

ennek végrehajtásáról szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet; a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény; a társasházakról szóló 2003. 

évi CXXXIII. törvény, valamint a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének 

eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet, továbbá a helyi rendeletek adják 

meg. 

 

Jogi Csoport 

Törvényességi ellenőrzés 

A Jogi Csoport egyik fő feladata a törvényességi munkában való részvétel. A csoport 

közreműködik a különböző szakosztályok által előkészített, a kifejezetten jogi szakértelmet 

igénylő vagy komplex feladatok előkészítésében. A csoport közreműködött különböző, az 

önkormányzat, illetve a hivatal által megkötött szerződések törvényességének biztosításában is, 

613 különböző (támogatási, vállalkozási, megbízási, stb.) szerződést tekintve át, ezzel is 

biztosítva az önkormányzati érdekeknek való megfelelőség és jogszerűség előzetes kontrollját. 
 

Jogi képviselet ellátása peres eljárásokban 

A Jogi Csoport ellátja a hivatal és az önkormányzat jogi képviseletét a különböző hatáskörrel 

rendelkező bíróságok előtt folyó eljárásokban. Ennek keretében a csoport tagjai nemcsak a 

tárgyalásokon vesznek részt, hanem beadványokat (kereset, ellenkérelem, fellebbezés, 

észrevétel, nyilatkozat stb.) szerkesztenek. A csoport a perek állásáról és a meghozott ítéletekről 

a közgyűlés tájékoztatása érdekében minden negyedév után részletes beszámolót készít. 
 

Közgyűlési előterjesztések előkészítése 
A Jogi Csoport több alkalommal előkészítette az államháztartáson kívüli forrás átvételével 

kapcsolatos döntéseket és az önkormányzat által alapított civil szervezetekkel kapcsolatos 

előterjesztéseket, ezen kívül a csoport negyedévente – illetve kiemelt jelentőségű perek esetén 

szükség szerint – elkészítette a fentebb említett, peres eljárásokról szóló beszámolót a 

közgyűlés részére, továbbá közreműködött az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátásával összefüggő pályázat kiírásában. 

A csoport aktívan részt vett a kifejezetten jogi szakértelmet igénylő, komplex feladatok 

előkészítésében, közreműködött más osztályok közgyűlési előterjesztéseinek előkészítésében. 

A csoport az állami támogatással összefüggő ügyekben kapcsolatot tartott, és szükség esetén 

véleményezés érdekében megkereste az Innovációs és Technológiai Minisztérium mellet 

működő Támogatásokat Vizsgáló Irodát. 
 

Állásfoglalások kiadása 
A Jogi Csoport több alkalommal adott különböző, fajsúlyos témában állásfoglalásokat a 

polgármester, jegyző, vagy a szakosztályok kérésének megfelelően elsődlegesen jogszabály 

értelmezését, illetve a hivatal és önkormányzat kötelmi jogviszonyait illetően. 
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Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos feladatok 
Az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények 

reprezentatív szakszervezetei között, a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti 

jogviszonyt érintő kérdésekben az érdekegyeztetés fórumaként működő Önkormányzati 

Érdekegyeztető Fórum (ÖÉF) referensi feladatait a csoport egyik jogásza látja el. Az ülések 

előkészítésével, a jegyzőkönyvek és határozatok törvényességi szempontból megfelelő 

elkészítésével kapcsolatos feladatokat a referens végzi. 

 

Társasházak működésének törvényességi felügyelete 
A Jogi Csoport ellátja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. §-a alapján 

Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén a társasházak törvényes működési 

rendjének felügyeletét. 

A törvényességi felügyeleti eljáráson belül kivizsgálja a beérkezett panaszokat, bekéri az eljárás 

lefolytatásához szükséges dokumentumokat (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat), 

majd értesíti a panaszost, illetve a társasház törvényes képviselőjét a megtett intézkedésekről, 

illetve, ha a törvényes működési rend sérelmét állapítja meg, felhívja a társasházat annak 

helyreállítására 60 napos határidővel. 

 

Önkormányzati rendeletek módosításával kapcsolatos jogalkotási feladatok 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22. §-aiban, valamint a Magyarország helyi  

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglaltak 

értelmében önkormányzati rendelet esetében a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a 

feladatkörébe tartozó jogszabályok hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a jogszabályok 

utólagos hatásvizsgálatát. Ennek során a Jogi Csoport elvégezte a szabályozás megalkotása 

idején várt és a tényleges hatások vizsgálatát és a tapasztalatok alapján javaslatot tett arra, hogy 

a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során az elavult vagy 

szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél sérelme nélkül 

egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat 

eredményező szabályozással felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett 

vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű 

szabályozást megvalósító jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve 

megfelelő módosítására kerüljön sor. 

 

A fenti szempontoknak megfelelően módosításra került Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete két alkalommal. 

 

Az önkormányzat feladatai ellátása és működése körében további jogszabálymódosítási 

igények merültek fel, amelyekkel összefüggésben módosításra került Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási 

területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek 

rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete, valamint 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában 

álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete. 

 

Vagyongazdálkodási Csoport 

Ingatlanvagyon nyilvántartása 

A Vagyongazdálkodási Csoport tartja nyilván az önkormányzat ingatlanvagyonát az 

önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 

szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kataszteri rendelet) előírásainak 
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megfelelően és adatot szolgáltat a kérelmezők, illetve más hatóságok részére. Ennek alapján 

szoros az együttműködés a Gazdálkodási Osztállyal annak érdekében, hogy megvalósuljon a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a Kataszteri rendelet által megkövetelt egyezőség az 

ingatlanvagyon-kataszter és a főkönyv között. 

A statisztikai adatszolgáltatás alapja az ingatlanvagyon nyilvántartásból kinyert adat, hiszen ez 

az államkincsár által folyósított támogatás alapja. 

 

Közterület-használati szerződések 

A közterület-használati szerződések megkötése folyamatos. 2020. évben 552 szerződést 

készített elő a Vagyongazdálkodási Csoport, amely nettó 13.121 E Ft díjbevételt 

eredményezett. 

 

Gazdasági társaságok 

A Vagyongazdálkodási Csoport készítette elő az egyes kizárólagos és többségi önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti tervével és egyes vezetők és vezető beosztású 

munkavállalók 2020. évi prémium feltételeinek kitűzésével, valamint egyes társaságok 

ügyvezetőjével és könyvvizsgálójával kapcsolatos személyi döntéseket, a társaságok 2019. évi 

számviteli törvény szerinti és 2020. első félévi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolókat, 

továbbá egyes társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjének, szervezeti és működési 

szabályzatának, valamint létesítő okiratának módosítását. 

Az önkormányzat üzletrész és részvényvagyona a tőkeemelések és további részesedésszerzések 

következtében a 2020. évben összesen 28.530.542 E Ft-ot tett ki, amely az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

 

Megoszlás % E Ft 

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok 
6,35 1.813.260 

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok  
8,92 2.544.842 

Kisebbségi önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok 
0,082 23.540 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata egyéb tartós részesedései 
84,648 24.448.900 

Összesen 100 28.530.542 
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A csoport folyamatosan tartja a kapcsolatot az önkormányzat értékpapír-állományát 

nyilvántartó Codex Zrt.-vel. 

 

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok 

A Vagyongazdálkodási Csoport terjesztette elő a KIK-FOR Kft., mint az önkormányzat 

tulajdonában álló termőföldek és beépítetlen területek vagyonkezelője 2019-2020. évi 

vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját. A csoport folyamatosan tartotta a 

kapcsolatot a KIK-FOR Kft.-vel, és részt vett a vagyonkezelési tevékenység koordinálásában, 

valamint a vagyonkezeléssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolásában. 

 

A KIK-FOR Kft. a Vagyongazdálkodási Csoporttal együttműködésben készítette elő 

elfogadásra a 2020-2021. évi vagyonkezelési koncepcióját, mely alapján a 2020. évben többek 

között 54 db, a kedvezményes telekértékesítési program keretében értékesíthető közműves 

építési telek kialakítására és értékesítésére került sor. 

 

Önkormányzati vagyon hasznosítása 

A nem lakás céljára szolgáló, megüresedő helyiségek bérbeadása 2020. évben folyamatos volt. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában van a kecskeméti 1127 hrsz. 

ingatlan 2/3-ad tulajdoni hányada. Az ingatlant határozott idejű szerződéssel bérlik. További 

kiemelt ingatlanok (Rudolf-laktanyában lévő helyiségek) bérbeadása egész évben folyamatos 

volt. Kormányhatározat értelmében 2013-ban az önkormányzat tulajdonába került a 

Homokbánya térségében 12 nem lakáscélú, többségében volt laktanya ingatlan, melyek 

esetében az ingyenes tulajdonba adás alapja oktatás, nevelés fejlesztése, lakásállomány 

növelése. A homokbányai ingatlanok egy részét az önkormányzat hasznosítja TOP-os 

pályázatok és projekt (zöld város, bölcsőde építése és lakhatási lehetőségeket biztosító) keretén 

belül megvalósuló fejlesztésekhez, valamint az ingatlanok másik részén található garázsok, 

bérbeadásából származik bevétel. Az egyéb önkormányzati ingatlanok bérbeadása is 

folyamatos (elsősorban gyógyszertár). 

A 2020. év elején Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési 

megállapodást kötött a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel szálláshely 

megvalósítása és határozott időre történő használatba adásról 2020. március 1. napjától. 

 

Az önkormányzat üzletrész és részvényvagyona 

Kizárólagos önkormányzati
tulajdonú
 gazdasági társaságok

Többségi önkormányzati
tulajdonú
 gazdasági társaságok

Kisebbségi önkormányzati
tulajdonú
 gazdasági társaságok

Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata egyéb tartós
részesedései



111 

 

Az önkormányzat civil szervezetek, illetve nonprofit szervezetek számára az önkormányzat 

által ellátandó kötelező feladatok végrehajtása érdekében ingyenes használatot biztosít több 

önkormányzati ingatlanban. 

 

Értékesítések 

A Vagyongazdálkodási Csoport készítette elő az önkormányzat tulajdonában álló egyes 

felépítményes ingatlanok és telkek értékesítésére irányuló pályázatok kiírásáról és azok 

elbírálásáról szóló döntéseket, valamint e döntések alapján a vonatkozó adásvételi 

szerződéseket. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kedvezményes 

telekértékesítési programról szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Ktpr.) 1. mellékletének 1. pontja szerinti Kecskemét-Kadafalva, Harkály utcában fekvő 

önkormányzati tulajdonú építési telkek megvásárlásához biztosít vételárhátralék-kedvezményt 

(a továbbiakban: kedvezmény) az arra jogosultaknak. A Harkály utcai fejlesztés II. ütemében 

kialakított telkek vonatkozásában a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai 

és Pénzügyi Bizottság a 22/2019. (XI.19.) VPB. számú határozatában döntött 28 darab, az 

51/2020. (VI.30.) VPB. számú határozatában döntött 10 darab, a 101/2020. (IX. 15.) VPB. 

számú határozatában döntött 12 db telek értékesítéséről és 4 db telek értékesítése érdekében 

pályázatot írt ki. Valamennyi kialakított építési telek értékesítésre került, az adásvételi 

szerződések megkötése 2020. december közepétől kezdődően folyamatosan történik. 

 

2020. október 8. napján az önkormányzat értékesítette a kizárólagos tulajdonát képező 

kecskeméti 22125/5 hrsz.-ú, 1287 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlant. A vételár bruttó 37.967 E Ft. Az értékesítés – az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján – ÁFA fizetési kötelezettséggel járt. 

 

2020. szeptember 29. napján az önkormányzat értékesítette a kizárólagos tulajdonát képező 

kecskeméti 8541/4 hrsz.-ú, 1077 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlant. A vételár bruttó 7.000 E Ft. Az értékesítés – az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján – ÁFA fizetési kötelezettséggel jár. 

 

2020. október 26. napján az önkormányzat értékesítette a kizárólagos tulajdonát képező 

kecskeméti 0206/370 hrsz.-ú, 4007 m2 alapterületű, „kivett tanya megnevezésű ingatlant. A 

vételár bruttó 15.350 E Ft. 

 

2020. január 31-én az önkormányzat értékesítette a kizárólagos tulajdonát képező kecskeméti 

18273/2 hrsz.-ú, 630 m2 alapterületű, „kivett út” megnevezésű ingatlant. A vevők telek-

kiegészítésként kívánták csatolni az utat az ½ - ½ arányú tulajdonukban lévő kecskeméti 18269 

hrsz.-ú, 4500 m2 alapterületű, „szántó és szőlő” megnevezésű ingatlanhoz. A vételár 765 E Ft 

+ ÁFA, azaz bruttó 972 E Ft. Az értékesítés – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján – ÁFA fizetési kötelezettséggel jár. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/10 arányú tulajdonát képezte a kecskeméti 

10356 hrsz-ú, 537 m2 területű, „kivett lakóház, udvar, 2 gazdasági épület” megnevezésű 

ingatlan, mely természetben a 6000 Kecskemét, Izsáki út 27. szám alatt található. Az 

önkormányzat adásvételi szerződést kötött az ingatlan többi tulajdonosával, az önkormányzat 

2/10 arányú tulajdoni hányadát a vevők bruttó 5.000 E Ft összegű vételárért megvásárolták. Az 

értékesítés – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés 

j) pontja alapján – ÁFA fizetési kötelezettséggel nem jár. 
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2020. január 17-én az önkormányzat értékesítette a kizárólagos tulajdonát képező kecskeméti 

0274/37 hrsz.-ú, 406 m2 alapterületű, „kivett út” megnevezésű ingatlant. A vevő telek-

kiegészítésként kívánta csatolni az utat a tulajdonában lévő kecskeméti 0274/2 hrsz.-ú, 2.877 

m2 alapterületű, „kivett tanya, szántó” megnevezésű ingatlanhoz. A vételár 174 E Ft + ÁFA, 

azaz bruttó 221 E Ft. Az értékesítés – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján – ÁFA fizetési kötelezettséggel jár. 

 

A 2020. június 30-án megtartott VPB ülésen döntés született a kecskeméti 10576/387 hrsz-ú 

(természetben a Széchenyiváros, Pajzs utca térségében található) ingatlan 751 m2 nagyságú 

részének bruttó 19.075 E Ft összegű vételár ellenében, telek-kiegészítésként történő 

értékesítése vonatkozásában az Alfestate Zrt. részére. 2020. július 17-én aláírásra került az 

adásvételi szerződés. 

 

2020. október 26-án az önkormányzat értékesítette a kizárólagos tulajdonát képező 3390/A/10 

hrsz-ú raktárt. A vételár 2.420 E Ft volt. 

 

A csoport közreműködött az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő kecskeméti 2397 

hrsz-ú, 242 m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan telek-kiegészítésként 

történő értékesítésében bruttó 5.700 E Ft vételárért. 

 

A csoport közreműködött az önkormányzati kezelésben álló nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázatok, bérleti szerződések előkészítésében, illetve 

helyiségek ingyenes, illetve térítésmentes használatba adásával kapcsolatos döntések 

előkészítésében. 

 

A csoport közreműködött továbbá a 2020. évi lakáshasznosítási javaslatban értékesítésre 

kijelölt ingatlanok adásvételében. Az értékhatárra tekintettel bizottsági, illetve polgármesteri 

hatáskörben 20 lakás céljára szolgáló ingatlant pályáztattunk meg. összesen 16 lakásra 

vonatkozóan érkezett pályázat, 15 esetben került sor adásvételi szerződést megkötésére. 

 

Kisajátítások 

A TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosító számú, „Hetényegyháza bekötése az M5 

autópályába” projekt megvalósítása érdekében az önkormányzat képviseletében eljáró ügyvéd 

2020. évben megkezdte a tárgyalásokat az ingatlanok tulajdonosaival. Ezen tárgyalások 

eredményétől függően kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződéssel vagy kisajátítási eljárás 

eredményeként önkormányzatunk megszerzi az útépítéshez szükséges területek tulajdonjogát.  

A beruházás megkezdése érdekében 2020. évben a csoport gondoskodott talajvédelmi terv 

elkészítéséről, melynek alapján a végleges más célú hasznosításra irányuló eljárásokat a csoport 

megindította a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 4.-nél. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005. számú 

pályázati eljárás keretében a Károly Róbert körút II. ütemének (Margaréta körforgalom és a 

Budai út közötti szakasz) kiépítéséhez 50 db ingatlan részleges vagy teljes kisajátítását 

kezdeményezte. Az érintett tulajdonosokkal történő tárgyalásokkal, a kisajátítást helyettesítő 

adásvételi szerződések előkészítésével és a kisajátítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat 

önkormányzatunk meghatalmazása alapján a Kardos Ügyvédi Iroda látta el. A 

Vagyongazdálkodási Csoport közreműködött a kisajátításokhoz fűződő kisajátítási tervek és 

ingatlanforgalmi szakvélemények megrendelésében, a kisajátítást helyettesítő adásvételi 

szerződések véleményezésében, a kisajátítási hatósággal történő kapcsolattartásban, a 
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kártalanítási összegek, vételárak, eljárási díjak megfizetésében és az ingatlan-nyilvántartási 

eljárásokkal kapcsolatos ügyintézésben. A Károly Róbert körút és kiegészítő létesítményeinek 

nyomvonalába eső területek biztosítása céljából a Vagyongazdálkodási Csoport gondoskodott 

az ingatlanok birtokba vételéről. 

 

A fenti két tömeges kisajátítást eredményező ügyön kívül a csoport eljárt még több, úgynevezett 

egyedi kisajátítási ügyben, ahol jogszabály erejénél fogva az önkormányzatnak kötelezettsége 

a kisajátítási eljárást, illetve az azt megelőző folyamatot megindítani. 

 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakás céljára szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos ügyek 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában 

álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Lakásrendelet) 1. § (4) bekezdése alapján 2015. november 1. napjától a lakás 

bérbeadásához fűződő jogokat és kötelezettségeket a KIK-FOR Kft. gyakorolja. 

 
 

Képviselőtestületi Osztály 
 

 

Az osztály feladatkörében a közgyűlés, az egyes bizottságok, a települési nemzetiségi 

önkormányzatok és az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat végzi. Ellátja továbbá az egyéni választókerületekben működő 

tanácsadó testületek szükség szerinti ügyviteli feladatait, előkészíti a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, valamint annak 

bizottsága üléseit, elkészíti a társulási tanács szervezeti és működési szabályzatát, bizottsága 

ügyrendjét, illetve az ülések jegyzőkönyvét. 

 

Gondoskodik továbbá az alpolgármesterek napi munkájához kapcsolódó, általuk meghatározott 

feladatok végzéséről, összehangolja a tisztségviselők ügyfélfogadását, programjait. 

Közreműködik a nemzeti ünnepek és egyéb városi rendezvények szervezésében, a kitüntetési 

és díszdiploma adományozására vonatkozó ügyek intézésében. Előkészíti és koordinálja 

továbbá a polgármester jogszabályban meghatározott honvédelemmel, polgári védelemmel és 

a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos feladatait és közreműködik azok 

végrehajtásában. 

 

A közgyűlés működésével kapcsolatos feladatok 

2020. évben a pandémiás helyzet miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a közgyűlés 

összesen 2 rendes ülést tartott, rendkívüli ülés összehívására 2 esetben került sor. 

 

Az osztály előkészítette a testületi üléseket, melynek során összeállította az ülések meghívóit. 

A meghívót és mellékleteit továbbította az érintettek részére papíralapon, illetve elektronikus 

úton. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek megfelelően gondoskodott a közgyűlés meghívójának, illetve a nyilvános ülésen 

tárgyalásra kerülő előterjesztéseknek az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről. Az 

osztály gondoskodott továbbá az ülések meghívóinak és a zárt ülések előterjesztéseinek egy 

elektronikus felületre történő feltöltéséről, amelyek a Micro Focus Filr fájlmegosztó alkalmazás 

segítségével érhetőek el a képviselők és a bizottságok külső tagjai részére. Az anyagok 

feltöltését követően e-mailben tájékoztatást adott arra vonatkozóan az osztály, hogy a 

fájlmegosztó alkalmazás mappáiban a dokumentumok bejelentkezést követően elérhetőek. 
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Az ülések összehívásában fennakadás nem volt, a képviselők az SZMSZ-ben előírt határidőben 

megkapták a rendes ülések anyagait. 

Az osztály elkészítette továbbá az adott közgyűlés vezetésével összefüggő forgatókönyvet. Az 

ülést követően gondoskodott a jegyzőkönyv, az elfogadott határozatok, rendeletek 

kiadmányainak elkészítéséről és továbbította azokat az érintettek részére. 

 

Az SZMSZ-ben foglalt szabályozásnak megfelelően a közgyűlés nyilvános üléseiről 2 

példányban készült el a jegyzőkönyv, amelynek 1-1 példánya megküldésre került a Bács-

Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, valamint a hivatal irattára részére. Az önkormányzati 

rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő 

megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendeletben foglaltaknak megfelelően a 

jegyzőkönyv és mellékletei elektronikusan a Nemzeti Jogszabálytár webes felületén feltöltésre 

kerültek az ülést követő 15 napon belül, valamint a nyilvános ülések jegyzőkönyvei 

elektronikusan is elérhetőek a város honlapján. 

 

A közgyűlés által elfogadott rendeletek kihirdetése a helyben szokásos módon minden esetben 

megtörtént a hivatal hivatalos hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, a közgyűlés ülésének 

napján. 

 

A rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról is gondoskodott az osztály a kihirdetést 

követően, melyek elérhetőek a város honlapján „rendeletek egységes szerkezetben” címszó 

alatt. A módosító rendeletek szintén megtekinthetőek a honlapon, a „közgyűlésen alkotott, 

illetve módosított rendeletek” menüpontban. A fentiekben hivatkozott KIM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően az osztály publikálta a közgyűlés által elfogadott hatályos 

rendeleteket, illetve a módosítással érintett rendeletek egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti 

Jogszabálytár elektronikus felületén is. (www.njt.hu) 

 

Közmeghallgatás 

Az SZMSZ 29. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés évente az Mötv. 54. §-ában 

meghatározottak szerint legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, amelyen a helyi 

lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdést és 

javaslatot tehetnek. A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel 2020. évben közmeghallgatás 

megtartására nem került sor. 

 

Közgyűlési döntések 

A közgyűlés 15 rendelet elfogadásáról döntött, amely 1 új rendelet megalkotására, valamint 14 

hatályos helyi rendelet módosítására vonatkozott. A határozatok száma 148 db volt, amelyből 

116 db nyílt, 32 db pedig zárt ülésen került elfogadásra. 

 

A közgyűlés ülésére beterjesztett anyagok 

A közgyűlés üléseire beterjesztett előterjesztések száma 121db, a beszámolók száma 6 db, a 

tájékoztatók száma 4 db volt a tavalyi évben. 

 

A közgyűlés ülésére 20 db indítvány, 7 db interpelláció, 3 db kérdés lett előkészítve. 

 

Az operatív törzs működésével, valamint a polgármester veszélyhelyzetben elfogadott 

intézkedéseivel kapcsolatos feladatok 

Polgármester asszony a veszélyhelyzetben a közgyűlés nevében 14 rendeletet alkotott, 

amelyből 4 rendelet új rendelet megalkotására, 10 rendelet pedig valamely rendelet 

módosítására vonatkozott. Ezeknek a rendeleteknek a kihirdetése, illetve publikálása a Nemzeti 

http://www.njt.hu/
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Jogszabálytár elektronikus felületén megtörtént, továbbá a város honlapján is megtekinthetőek 

a „Veszélyhelyzeti intézkedések” menüpontban. A polgármester asszony veszélyhelyzetben 

hozott határozatai tekintetében koordinálta az osztály a döntések előkészítését, valamint 

gondoskodott róla, hogy azok megtekinthetőek legyenek a város honlapján, illetve megküldte 

azokat a kormányhivatal részére törvényességi ellenőrzés céljából. Ezen időszak alatt összesen 

848 db polgármesteri határozat született, melyből 734 határozat közútkezelői 

hozzájárulásra – villamosításra, gázbekötésre, behajtási engedélyre, használatbavételi 

engedélyre, stb. – vonatkozik. A 2020. március 11-től június 17-ig terjedő időszak tekintetében 

a közgyűlés július 2-án megtartott rendkívüli ülésére előterjesztést készített az osztály „A 

polgármester veszélyhelyzetben meghozott döntéseinek áttekintése” tárgyában, melyet a 

testület 50/2020. (VII.2.) határozatával fogadott el. 

 

2020. március 12-én polgármester asszony létrehozta Kecskemét Megyei Jogú Város Operatív 

Törzsét. Az operatív törzs körébe az egyes területekért felelős alpolgármestereket, valamint 

olyan szakembereket kért fel polgármester asszony, akik a polgári védelem, a népegészségügy, 

a szociális ellátások, a közbiztonság, a közszolgáltatások, a köznevelés, a bölcsődei ellátás, a 

honvédelem területén a kialakult helyzetben információkkal rendelkeznek és segítséget 

nyújtanak a városunkat érintő stratégiai döntések meghozatalában. Az operatív törzs első ülését 

követően a feladatok jellegére és az idő rövidségére tekintettel szekció ülésekre került sor, 

amelyeken az érintett területek szerinti operatív törzsi tagok vettek részt. Az osztály 

gondoskodott az ülések összehívásáról, a határozatok elkészítéséről és megjelentetéséről a 

város honlapján, illetve az ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről. 

 

A bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok 
A tavalyi évben az osztály feladatkörében előkészítette a közgyűlés 6 állandó bizottságának 

üléseit, gondoskodott arról, hogy a bizottsági tagok a meghívót és az előterjesztéseket – az 

SZMSZ-ben foglalt szabályozásnak megfelelően – megkapják papír alapon, illetve 

elektronikusan. 

 

Az ülések meghívói és a nyilvános napirendek előterjesztései minden esetben megjelentek a 

város honlapján is. 

 

Az osztály részt vett továbbá az ülések lebonyolításában, elkészítette az ülések jegyzőkönyvét 

és a bizottsági határozatokat. Az ülést követően továbbította a határozatokat a végrehajtásban 

érintettek számára. Gondoskodott a bizottságok működésének zavartalanságáról, a bizottsági 

munka segítéséről. 

 

2020-ban a bizottsági jegyzőkönyvek határidőben megküldésre kerültek az illetékes 

kormányhivatal részére elektronikusan a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás 

(tfik.hu) webes felületén, illetve megtekinthetőek a város honlapján is. 

 

A 6 állandó bizottság a veszélyhelyzetre tekintettel összesen 26 ülést tartott és 2 együttes ülés 

megtartására került sor. Egyik alkalommal a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 

ülésezett együtt, másik alkalommal pedig az Esélyteremtési Bizottság, az Értékmegőrzési 

Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság tartott 

együttes ülést. 
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A bizottságok összesen 304 határozatot fogadtak el az alábbiak szerint: 

Bizottság neve 
Rendes ülések 

száma 

Rendkívüli 

ülések 

száma 

Határozatok 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 1 44 

Értékmegőrzési Bizottság 3 2 40 

Esélyteremtési Bizottság 4 - 43 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 5 3 111 

Városüzemeltetési és Fejlesztési 

Bizottság 
4 2 31 

Környezetvédelmi, Városrendezési és 

Agrár Bizottság 
3 2 37 

 

A bizottsági ülésekről készült kimutatásból megállapítható, hogy a rendkívüli ülésekre 

tekintettel legtöbbször a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság ülésezett, illetve a legtöbb 

határozatot is ez a bizottság fogadta el, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed az SZMSZ-ben 

meghatározott pénzügyi, költségvetést érintő, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokra 

is. 

A sürgősen tárgyalandó előterjesztések miatt szükség volt rendkívüli ülések összehívására, 

amelyek az összes ülés 41,6 %-át tették ki. A rendkívüli ülések megszervezése, lebonyolítása 

során az osztály figyelmet fordított arra, hogy az egyes ülések időpontjai megfeleljenek a 

bizottsági tagok igényeinek. A bizottsági ülések megtartására a Hírös Agóra Kulturális és 

Ifjúsági Központban került sor a Városháza épületének felújítása miatt. 

 

Az osztály elkészítette továbbá az állandó bizottságok munkatervét a közgyűlés által 

elfogadott munkaterv, valamint a szakosztályoktól érkezett javaslatok alapján. Folyamatosan 

figyelemmel kísérte a bizottságok ügyrendjét, és szükség szerint azok módosítását 

előkészítette. 

 

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum (ÖÉF) működésével kapcsolatos feladatok 

Az ÖÉF a 2020. évben 4 ülést tartott és 11 határozatot fogadott el. Az ülések előkészítésével, 

lebonyolításával, a jegyzőkönyvek elkészítésével kapcsolatos feladatokat az osztály 

munkatársa látja el. 

 

A települési nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése 

Az osztály a városunkban működő 7 települési nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában is a 

bizottságokhoz hasonló módon segíti a testületi munkavégzést. Az ülések összehívása, a 

jegyzőkönyvek és határozatok elkészítése mellett a jogszabályi változásokra időben felhívta a 

figyelmet, ügyelt a törvényes működés betartatására, valamint szorgalmazta a nemzetiségek 

feladat alapú támogatásához szükséges közmeghallgatások megtartását. 

 

2020-ban a települési nemzetiségi önkormányzatok összesen 34 ülést, 7 közmeghallgatást 

tartottak és 200 db határozatot fogadtak el az alábbiak szerint: 
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Nemzetiségi 

önkormányzat neve 

Rendes 

ülések száma 

Rendkívüli 

ülések száma 

Közmeg-

hallgatás 

Határozatok 

száma 

Bolgár Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
4 - 1 23 

Horvát Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
4 - 1 28 

Német Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
9 - 1 47 

Ukrán Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
3 - 1 17 

Örmény Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
4 - 1 19 

Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
5 1 1 36 

Görög Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
5 1 1 30 

 

Az osztály a tavalyi évben nyújtott szakmai segítség keretében elkészítette: 

− a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatási szerződéseit, 

− a települési nemzetiségi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak 

módosítását, 

− ösztöndíj pályázati kiírást a roma települési nemzetiségi önkormányzat számára, 

 negyedévente a települési nemzetiségi önkormányzatok beruházás-statisztikai jelentését 

a KSH Elektra rendszerben. 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1) bekezdése szerint 

amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik, úgy a nemzetiségi önkormányzatokra 

alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre 

vonatkozó rendelkezések kivételével. E jogszabályi felhatalmazás, valamint a 

Katasztrófavédelmi tv. 46. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében veszélyhelyzetben a 

települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét az elnök 

gyakorolja. A települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei a veszélyhelyzet ideje alatt a 

tavalyi évben 47 db határozatot fogadtak el, amelyek elkészítésében és a végrehajtásért 

felelősök részére történő megküldésében segítséget nyújtott az osztály. 
 

A tanácsadó testületek munkájának segítése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: SZMSZ) 2020. február 14-én hatályba lépett módosításával városunk minden 

egyéni választókerületében véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező tanácsadó testület 

létrehozásáról döntött a közgyűlés. Az SZMSZ 69/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az automatikusan tagságot szerzőkön túl a tanácsadó testület további tagjait 

nyilvános jelentkezés vagy az egyéni választókerületben megválasztott képviselő javaslata 

alapján kellett megválasztania a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságnak. Az osztály 

feladatkörében fogadta a jelentkezéseket, illetve előterjesztést készített a bizottság számára a 

tagok és tartalék tagok megválasztására vonatkozóan. A tavalyi évben – a veszélyhelyzetre 

tekintettel – 5 tanácsadó testület megalakulására került sor. Az ülések összehívásában, a 

tanácsadó testületek ügyrendjének elkészítésében az elnökkel történő egyeztetés szerint 

segítséget nyújtott a Képviselőtestületi Osztály. 
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A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

működésével kapcsolatos feladatok 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében 2017. szeptember 29-én 97 

önkormányzat részvételével jött létre, majd 2018. február 1-től a társulás további 4 

önkormányzat csatlakozásával 101 tagra bővült. 

A társulás elsődleges feladata a társulás tagjait alkotó 101 településen ellátandó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, a KEHOP-3.2.1 konstrukcióra benyújtandó, 

komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre elnevezésű 

pályázati felhívásra benyújtott pályázat megvalósítása és a társulás folyamatos működésének 

biztosítása. 

 

A társulás legfőbb döntéshozó szerve a társulási tanács, amely 2020. évben 4 ülést tartott és 16 

határozatot fogadott el. A társulási tanács pénzügyi ellenőrző bizottsága 1 ülést tartott és 4 

határozatot hozott. Az osztály gondoskodott az ülések összehívásáról, az ülés 

forgatókönyvének, valamint jegyzőkönyvének elkészítéséről, az új alelnökök, bizottsági tagok 

megválasztásáról, az ülések lebonyolításáról. 

 

Veszélyhelyzetben a társulási tanács hatáskörébe tartozó szükséges döntéseket a társulási 

tanács elnöke jogosult meghozni. 2020. évben a társulási tanács elnöke 2 határozatot fogadott 

el a társulási tanács nevében. A döntéshozatalt megelőzően online videókonferencia keretében 

informális egyeztetés megtartására került sor, amelynek keretében a tanács 13 tagja mondhatta 

el saját és az általuk képviselt egyes tagtelepülések véleményét. 

 

Előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók készítése a közgyűlés és a bizottságok számára 

Az osztály összesen 69 előterjesztést, 1 beszámolót és 2 tájékoztatót terjesztett a közgyűlés és 

az egyes bizottságok elé elfogadásra. 

 

A közgyűlés, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntéshozatalának előkészítése az 

egyes önkormányzati hatósági ügyekben 

Az osztály előkészítette az önkormányzati hatósági ügyekben átruházott hatáskörben hozott 

döntések ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokú döntésre. 

2020-ban összesen 5 fellebbezést nyújtottak be a kérelmezők a közösségi együttélés alapvető 

szabályainak megsértése, illetve települési támogatási ügyben meghozott I. fokú határozatok 

ellen. 

Az osztály a város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek 

fellobogózásáról szóló 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően készítette elő 

továbbá a város címerének, zászlajának, a Kecskemét városnév használatának engedélyezésére 

vonatkozó önkormányzati hatósági döntéseket. 

A 2020. évben benyújtott címer- és városnév-használati kérelmek száma 7 db volt. A 

kérelmekről átruházott hatáskörben a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntött, a bizottság a 

beérkezett címer- és városnév-használati kérelmeknek egy városnév-használat iránti kérelmet 

kivéve helyt adott. 

 

Katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok 
Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatait a 

kijelölt közbiztonsági referens, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai 

segítségnyújtásával látja el. 
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A polgármester hatáskörébe tartozó polgári védelmi, katasztrófavédelmi hatáskörök 

tekintetében a tavalyi évben nem volt változás. 
 

A koronavírus járványra tekintettel elkészítésre került a Társadalompolitikai Osztály 

munkatársaival együttműködve egy Intézkedési terv, amely bevezetésre került a hivatalban, az 

önkormányzat intézményeiben, valamint gazdasági társaságainál. 

A pandémiás helyzet miatt az éves tervezett ellenőrzések a közvetlen kontaktok csökkentése, 

illetve elkerülése végett korlátozottan kerültek végrehajtásra, a szirénák, belterületi vízelvezető 

árkok, tűzcsapok ellenőrzése egyes helyszíneken valósult meg városunkban. 
 

Mindemellett adatszolgáltatásokra került sor az alábbi témakörökben: 

− az önkormányzat illetékességi területén levő, a lakosság ellátása szempontjából fontos 

üzemek adatainak összegyűjtése (pékségek, sütödék, tejüzemek, gyógyszertárak, 

húsüzemek, stb.), 

− a köznevelési intézményekben a közétkeztetés működtetésére vonatkozóan, 

− a hatóságilag elrendelt házi karanténban lévő, ellátásra szoruló személyekről, 

− az önkormányzat területén lévő hajléktalan személyek számáról, ellátásáról, 

− nagy belső terekkel rendelkező épületekről, sportcsarnokokról, a védekezési feladatok 

során használható gépjárművekről, szállítóeszközökről (tehergépjárművek, autóbuszok 

vonatkozásában), 

− azon állampolgárok és szervezetek felmérése és bevonása, akik a külterületeken élők 

ellátásában, illetve akik önkéntes közreműködésükkel segíthetik a védekezési 

feladatokat, 

− az önkormányzat illetékességi területén levő szálláshelyekről, iskolai kollégiumokról, 

azok befogadóképességéről, 

− adatszolgáltatás a városban levő, nagyobb tömegek számára étkeztetést biztosító 

szolgáltatókra vonatkozóan. 
 

Egyéb elvégzett feladatok: 
− a Veszélyelhárítási Terv éves felülvizsgálata, 

− a lakosságvédelmi adattár naprakészen tartása, 

− polgári védelmi szervezetekbe történő beosztó/felmentő határozatok elkészítése. 

− a Gallfood Kft. részleges Külső Védelmi Terv gyakorlatának megszervezése. 
 

2020-ban Kecskeméten belvíz-védekezési készültségi fokozatot nem kellett elrendelni. 
 

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények előkészítésével, lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok 

A tavalyi évben a járványhelyzetre tekintettel több városi rendezvény megtartása elmaradt, 

illetve egyes esetekben a szokásos programok helyett kizárólag koszorúzásra került sor. Az 

osztály feladatkörében eljárva az alábbi rendezvények szervezéséről és lebonyolításáról 

gondoskodott: 

 Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés és gyertyagyújtás, 

 Március 15-én a Kossuth szobornál koszorú elhelyezése, 

 Nemzeti Összetartozás Napja ünnepi megemlékezés és koszorúzás, 

 Megemlékezés az Üldözöttek Emléknapja alkalmából, 

 Augusztus 20-i ünnepi megemlékezés és kenyéráldás,  

 Aradi vértanúk napja alkalmából megemlékezés és koszorúzás, 

 A Köztemetőben a ’48-as hősök sírjainak megkoszorúzása, 

 Az 1956-os mártírra, Dr. Szobonya Zoltánra történő emlékezés, 

 Város Napja díjátadó ünnepség, 
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 Az 1956-os forradalom évfordulójára online műsor szervezése, televíziós felvétel 

elkészíttetése, 

 Október 23-i koszorúzás az emlékműnél.  
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V. HATÓSÁGI IRODA 
 

 

Az irodavezető nyomon követi és ellenőrzi az önkormányzati képviselők bejelentéseinek 

elintézése útját és megválaszolja azokat a képviselők felé. Szükség esetén, a válasz elmaradása 

esetén felhívja az adott szervezetet a válasz megküldése érdekében.  

A képviselői megkeresések alapvetően városüzemeltetési feladatokat érintenek, mint pl.: 

útkarbantartás, köztisztaság, parkfenntartás és gondozás, de rendszeres megkeresés érkezett 

pályázati anyagokkal kapcsolatban, illetve szomszédjogi és birtokvédelmi ügyekben is. 

Rendszeres megkeresések érkeztek az egyes ügytípusok, eljárások jogszabályi hátteréről is. 

Gyakran érkeztek olyan bejelentések, amelyek több társszerv feladatait is érintették. Pl.: 

Kecskeméti Városrendészet, rendőrhatóság, BÁCSVÍZ Zrt., DTkH Kft., távközlési 

szolgáltatók. 

  

Ügyiratforgalom: 15 önkormányzati képviselőtől 616 főszámon iktatott megkeresés érkezett, 

ami 1.842 alszámon iktatott ügyiratot keletkeztetett. 

A koronavírus járványhelyzetre való tekintettel a személyes kapcsolattartást alapvetően az 

infokommunikációs eszközökön történő kapcsolattartás váltotta fel. 

 

 

Adó Osztály 
 

 

Az Adó Osztály feladatai, az osztályra jellemző statisztikai adatok és azok értékelése 

Az Adó Osztály ellátja Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén a jegyző 

hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, 

nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok 

kiadásával, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Az osztály feladata 

továbbá a közgyűlés által – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 

felhatalmazása alapján – elfogadott helyi adó rendeletekben meghatározottak végrehajtása, 

továbbá helyi sajátosságok alapján az arányos közteherviselés biztosításával a rendelet-

tervezetek elkészítése. 

 

2020. évben 100.723 ügy keletkezett, az adóhatósági ügyekben hozott érdemi döntések száma 

34.920 volt. 

 

Az Adó Osztály a jegyző adóügyi feladatkörében eljárva külön jogszabály rendelkezése 

alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- 

és értékbizonyítványt. 2020. évben 1.560 eljárás során 3.946 irat keletkezett. A forgalmi érték 

megállapításánál az illetéktörvény rendelkezései az irányadóak. A járványügyi helyzet miatt 

többségében helyszíni szemle mellőzésével, telefonos adatfelvételt követően állították ki az 

adó- és értékbizonyítványt az ingatlanokról. A feladatot szakképzettséggel – ingatlanértékelői 

szakvizsgával – rendelkező dolgozók látták el. 2020. február 1-jén hatályba lépett a hagyatéki 

eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása, amelynek értelmében a módosítás 

hatályba lépése után indult hagyatéki eljárásokban az öröklésben érdekeltek az adó- és 

értékbizonyítványban foglaltak ellen fellebbezéssel élhetnek. Erre való hivatkozással 4 esetben 

5 db adó- és értékbizonyítvány ellen nyújtottak be fellebbezést, de vagy visszavonták a 

fellebbezést, így a másodfokú eljárás megszüntetésére került sor, vagy a másodfokú hatóság a 

fellebbezést eljárási okból visszautasította. 
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A helyi adórendeletekben foglaltak betartása és betartatása érdekében rendszeresen végzett az 

Adó Osztály adóellenőrzési tevékenységet. Kiemelten kezelték a helyi adók ellenőrzését, 

melyek eredményeként 2020. évben a feltárt adóhiány összege 11.095 E Ft volt. Folyamatosan 

ellenőrizték az egyéni vállalkozók és társas vállalkozások bejelentkezési és adóbevallási 

kötelezettségét. A közhiteles nyilvántartások adatai alapján ellenőrzéseket végeztek helyi 

iparűzési adó, építményadó vonatkozásában. A revizorok az ellenőrzések mellett támogató 

eljárások lefolytatásával segítették az adózókat adókötelezettségeik teljesítésében. 

 

Az Adó Osztály feladata az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása. Ezek 

olyan, más hatóságok által megállapított fizetési kötelezettségek, amelyeket azok 

esedékességekor a kötelezettek önként nem teljesítettek. Az adóhatóság döntő többségben a 

rendőrségi hatáskörbe tartozó pénzbírságok, helyszíni bírságok, elővezetési költségek, egyéb 

szabálysértési költségek behajtását intézi. Emellett a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 

által kimutatott gondozási díj hátralékok képeznek jelentősebb tételszámot és összeget az ilyen 

típusú ügyekben. A befolyt pénzösszegeket teljes egészében a megkereső hatóságok által 

megadott számlára utalják, abban nincs az önkormányzatot megillető hányad. Az idegen 

bevételek beszedési számlára összesen 1.497 E Ft folyt be a 2020. évben. 

Az Adó Osztály foganatosította a végrehajtási eljárásokat az útépítési érdekeltségi hozzájárulás, 

valamint az útépítési és közművesítési hozzájárulás meg nem fizetéséből származó hátralékok 

tekintetében is. Az egyéb bevételek beszedési számlára 532 E Ft folyt be, amely teljes 

egészében az önkormányzat bevételét képezi, így az a költségvetési számlára lett továbbítva. 

 

Az adótartozások csökkentése érdekében az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 

eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 

LIII. törvény alapján jártak el a végrehajtók. 2020. évben a végrehajtási feladatok végzésére is 

rányomta bélyegét a pandémiás helyzet. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 

során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III 23.) Korm. 

rendelet 2020. március 24-ei hatálybalépésétől kezdve szüneteltek az adóhatóság előtt 

folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtásokról szóló 2017. évi CLIII. 

törvény (a továbbiakban: Avt.) szerint foganatosított végrehajtási eljárások a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 15. napig. Emellett a rendelet megállapította erre az időintervallumra a 

végrehajtáshoz való jog nyugvását is. A 2020. június 18-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. 

évi LVIII. törvény megerősítette a kormányrendeletekben foglaltakat. A 2020. március 11-én 

kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzetet 2020. június18-tól megszüntette, így a végrehajtási eljárások szünetelése 

2020. július 3-ig tartott. Az adott időszakban folyamatban volt végrehajtási ügyekben így 102 

nappal meghosszabbodott a végrehajtáshoz való jog. 

 

A végrehajtási érdekében az alábbi cselekmények foganatosítására került sor: 

 

Cselekmény Adatok 

Munkahelyi adatkérés 238 

Felhívás 14.647 

NAV-tól adóvisszaigénylés visszatartása átlagosan 6000 tétel/átadás (8 alkalommal) 

Számlák közötti hatósági átvezetés 1.004 

Hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 9.670 (tétel adónemenként bontva) 

Gépjármű foglalás/ forgalomból kitiltás 202 
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Cselekmény Adatok 

Gépjármű forgalomból kitiltás/1 évi tartozás 29 

Munkabér/nyugdíj letiltás 3 

Hatályban lévő ingatlan végrehajtási jog 20 (folyó évben bejegyzett 3) 

Hatályban lévő ingatlan jelzálogjog 26 (folyó évben bejegyzett 1) 

 

A behajtás során 303.826 E Ft folyt be az adószámlákra. 

Az ASP.ADÓ szakrendszer végrehajtást érintő területe több tekintetben fejlesztésre, javításra 

került, így ebben az évben alkalmazhatóbbá vált. Sajnos több esetben a más területeket érintő 

javítások, verzióváltások újabb hibákat generáltak, amelyek a folyamatos munkavégzést 

akadályozták. Ezekről hibajegyeket továbbítottak a fejlesztők felé, amelyek a következő 

verzióváltással többnyire javításra kerültek. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésének hatása a munkaszervezésre 

Több, az adóigazgatási munkát befolyásoló jogszabály lépett hatályba a veszélyhelyzet 

időtartama alatt, ami a munkaszervezésre is hatással volt. A végrehajtási és ellenőrzési területen 

átmenetileg felszabadult kapacitást más (így elsősorban ügyféltájékoztatási, könyvelési, 

adminisztratív, építményadóztatási) területen vetették be. Végig törekedtek az egyenletes 

munkaterhelésre, ami sok esetben azt eredményezte, hogy a munkatársaknak a munkakörüktől 

eltérő feladatokat is el kellett látniuk. Minden munkatársra lényegesen nagyobb munkateher 

hárult, azonban összességében elmondható, hogy a kollektíva jól alkalmazkodott a 

megváltozott helyzethez. A jogszabályváltozásokról egyes esetekben írásos tájékoztató is 

készült. 

 

A jogszabályváltozások költségvetési hatásai tekintetében az Adó Osztály folyamatosan 

egyeztetett a Gazdálkodási Osztállyal. 

 

Az adóbevételek alakulása és azok értékelése 

Az adózók számát és a 2020. évre tervezett és befolyt adó összegét az alábbi táblázat 

szemlélteti. 

(adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 

2019. évi  

pénzforgalmi 

bevétel 

2020. év 

Előirányzat 
Pénzforgalmi 

bevétel 

Bevétel az 

előirányzat  

%-ában 

Építményadó 1.615.557 1.555.000 1.587.473 102,09 

Helyi iparűzési adó 12.275.784 12.000.000 11.832.063 98,60 

Idegenforgalmi adó 81.033 75.000 18.510 24,68 

Előrehozott adó 635.249 - - - 

Helyi adók összesen 14.607.623 13.630.000 13.438.046 98,59 

Termőföld bérbeadásából 

származó jövedelemadó 
128 100 0 0,00 

Gépjárműadó 443.461 415.000 0 0,00 

Talajterhelési díj 5.759 5.000 4.337 86,75 

Átengedett központi adók 

összesen 
449.348 420.100 4.337 1,03 

Bírság, pótlék 20.602 20.000 28.031 140,15 

Mindösszesen 15.077.573 14.070.100 13.470.414 95,74 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. 

(XII.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat szerinti adóbevételek 95,74 

%-ban teljesültek, amely 599.686 E Ft elmaradást jelent. 2020. évben az adóbevétel csökkenés 

-10,66 %-os volt, így 1.607.159 E Ft-tal maradt el az előző évi pénzforgalmi bevételtől, amiből 

1.078.710 E Ft-ot tett ki az előrehozott adó és a gépjárműadó együttes összege. 

 

A 2020. évi összes adóbevétel adónemenkénti részesedését az alábbi kördiagram szemlélteti: 

 

 
 

A következő táblázat az adónemenkénti adóbevétel változást mutatja 2019. évhez képest: 

(adatok E Ft-ban) 

Adónem 2019. év  2020. év 

Bevétel az előző 

évi bevétel  

%-ában 

Építményadó 1.615.557  1.587.473 98,26 

Helyi iparűzési adó 12.275.784  11.832.063 96,39 

Idegenforgalmi adó 81.033  18.510 22,84 

Előrehozott adó 635.249  - - 

Magánszemélyek termőföld bérbeadásából 

származó jövedelemadója 
128  0 0,00 

Gépjárműadó 443.461  0 0,00 

Talajterhelési díj 5.759  4.337 75,31 

Bírság, pótlék 20.602  28.031 136,06 

 

Az adóbevételek közül a helyi iparűzési adó részaránya továbbra is meghatározó. Ugyanakkor 

a bevétel 443.721 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Több olyan, a fentiekben részletezett 

– részben a veszélyhelyzethez köthető, részben attól független – jogszabályváltozás lépett 

hatályba, amely jelentősen befolyásolta a helyi iparűzési adóból származó bevételek alakulását. 

Az építményadó bevétel az előző évhez képest 28.084 E Ft-tal csökkent. Ennek oka elsősorban 

2020. évi adóbevételek 

Építményadó

Helyi iparűzési adó

Egyéb adónemek összesen
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a reklámhordozók építményadójának év közbeni kivezetése volt. A jogalkotó 2020. július 15. 

napjával hatályon kívül helyezte a Htv. reklámhordozókra vonatkozó rendelkezéseit. A 

reklámhordozók utáni építményadó kötelezettség megszűnésével az év elején előírt adó 

időarányos része sem illette meg az önkormányzatot. 

 

A Htv. 41/A. § (1) bekezdése szerint az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel 

előrehozott adót fizethet. A 2020. évben egy adózó sem élt ezzel a lehetőséggel. 

 

A korábban ismertetett jogszabályváltozás alapján a belföldi gépjárművek után a települési 

önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illette meg. 

 

Az idegenforgalmi adóból származó bevételben – az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség 

év végéig történő felfüggesztésére tekintettel – csak a 2020. január 1. és április 25. közötti 

időszakra bevallott és megfizetett adó jelenik meg. 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

talajterhelési díjról szóló 42/2004. (X.4.) önkormányzati rendeletében szabályozta a 

talajterhelési díj fizetésének, bevallásának és az adatszolgáltatásnak a szabályait.  A 

díjfizetéssel érintett ügyfelek száma évek óta állandónak mondható, a díjbevétel pedig évről 

évre csökken. Az adóhatóság azt tapasztalja, hogy a talajterhelési díjfizetési kötelezettséggel 

érintett ügyfelek jelentős hányada nehéz körülmények között él, a mindennapi létfenntartás is 

súlyos megterhelést jelent számukra; jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján többségük sem a 

jelentősen megemelkedett díjat, sem a csatornabekötés költségét nem képes önerőből 

megfizetni. A befolyt talajterhelési díj az előző évhez képest 24,69 %-kal kevesebb volt. 

 

Magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója esetében az adózók 

túlnyomó része él jogszabály adta mentességi feltételekkel és 5 évet meghaladó bérleti 

szerződést köt, így abból bevétel nem származott. 

 

A bírság és pótlék bevétel a tervezett előirányzat felett alakult. Ennek jelentős részét a 

végrehajtási eljárások során előírt költségátalányból befolyó bevétel adta. 

 

Bizottsági és közgyűlési előterjesztések előkészítése 

Az Adó Osztály egy alkalommal készített előterjesztést a közgyűlés ülésére. 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. 

törvény 4. § (1) bekezdés 1-5. pontjai 2020. július 15. napjával hatályon kívül helyezték a Htv. 

reklámhordozókra vonatkozó rendelkezéseit. A módosítás eredményeképpen az építményadó 

tárgyi hatálya a Htv. értelmében már nem terjed ki a reklámhordozókra, ezért Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 52/2003. (XII.1.) 

önkormányzati rendelete reklámhordozókra vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül kellett 

helyezni. A rendelet-tervezetet az Adó Osztály készítette elő. 

 

Külső ellenőrzések 

2020. július 21-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az önkormányzati adóhatóság 

adózói adószámla-vezetésének vizsgálatát végezte a Pénzügyminisztérium PM/23514-4/2019. 

számú, 2020. évi országos hatósági ellenőrzési terve alapján. A vizsgálat megállapította, hogy 

az Adó Osztály az adózói adószámla vezetési feladatai teljesítésekor jogszabályszerűen járt el.  
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Tekintettel a veszélyhelyzet jelentette kihívásokra, a csökkentett létszámban történt 

munkavégzésre, a felettes szerv a hatóság munkáját példaértékűnek ítélte. 

 

Társhatóságokkal, intézményekkel és civil szervezettekkel való kapcsolatrendszer 

A zökkenőmentes, napi munkavégzéshez elengedhetetlen egyeztetések során több 

társosztállyal, társhatósággal, megkereső szervvel állnak jó munkakapcsolatban, ezek többek 

között: 

− Igazgatási Osztály (belföldi jogsegélyek, adó- és értékbizonyítványok), 

− NAV (végrehajtás – visszatartási jog gyakorlása, számlaszámok megkérése), 

− Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala (gépjárműadó ügyek, 

végrehajtás, munkahelyi adatok megkérése, használatbavételi engedélyek, építésügyi 

hatósági bizonyítványok), 

− Kecskeméti Rendőrkapitányság, Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság 

(szabálysértési ügyek), 

− Magyar Államkincstár (ASP.ADÓ program, adatszolgáltatás), 

− ASP Központ (ASP.ADÓ szakrendszer üzemeltetés), 

− Megyei Jogú Városok Szövetsége Adókollégium tagjai. 

 

Ügyfélszolgálati tevékenység 

Az Adó Osztály tekintetében a veszélyhelyzet 2020. március 11-ei kihirdetése szinte egybeesett 

az első féléves befizetési kötelezettségek esedékességével, ami nagy számú ügyfélmegkeresést 

indukált. A veszélyhelyzet kihirdetését követően az ügyfélszolgálati épületrészben csak azok 

az ügyfelek tartózkodhattak, akik konkrétan ügyet intéztek. Összességében elmondható, hogy 

az ügyfelek fegyelmezetten és megértően alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez. 2020. 

március 16. napjától nem volt lehetőség személyes ügyintézésre az ügyfélszolgálaton, ez a 

telefonos és e-mailen történő megkeresések drámai növekedését eredményezte. Az első 

hónapban az osztály erőforrásainak jelentős részét ezen tájékoztatások kötötték le. A feladat 

ellátásában munkakörtől függetlenül valamennyi munkatárs részt vett. Ugyanakkor az ügyfelek 

viszonylag gyorsan alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, és egyre nagyobb 

számban éltek az elektronikus ügyintézési lehetőségekkel. Az ügyfélszolgálat zárva tartása 

2020. június 2-áig tartott. A pandémia második hulláma indokolttá tette 2020. november 16. 

napjától az ügyfélszolgálat ismételt bezárását. 

 

2020. március 10. napjától lehetőség nyílt online bankkártyás befizetésre az E-Önkormányzat 

portálon keresztül. Ez a fizetési mód egyre népszerűbb az ügyfelek körében. 2020-ban 1.432 

tranzakciót indítottak az ügyfelek, míg az ügyfélszolgálaton a személyes bankkártyás 

tranzakciók száma 797 volt. Az ügyfelek a csekkes befizetés helyett nagy számban választották 

a banki átutalás lehetőségét, ez a legkedveltebb elektronikus fizetési mód. Az önkormányzati 

adóhatóság által tömegesen kiküldött készpénzátutalási megbízások („csekkek”) QR kódot is 

tartalmaznak, így okos eszközökről elektronikusan is fizethetők. 

 

A korábbi évek gyakorlatát követve a sajtóban és az önkormányzat honlapján rendszeresen 

közzétette az adóhatóság az adófizetésre vonatkozó határidőket és fontosabb tudnivalókat. 
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Igazgatási Osztály 
 

 

Az Igazgatási Osztály elsődlegesen a jegyzői hatáskörbe utalt közigazgatási hatósági 

feladatokat látja el. Ezen kívül intézi az anyakönyvi, hagyatéki és címnyilvántartási ügyeket, 

valamint előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyeket.  

 

Az osztály feladatait két csoportban – Anyakönyvi-hagyatéki Csoport és Általános Igazgatási 

Csoport – látja el. Az Anyakönyvi-Hagyatéki Csoportba integráltan működik a Hetényegyházi 

Kirendeltség, az osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozik az ügyfélszolgálati referens.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus felületeket, melyek segítségével ügyeiket 

elektronikus úton is intézhetik. 

Az e-ügyintézés bevezetése során a beadványok jelentős hányada a gazdálkodó szervezetektől, 

jogi képviselőktől érkezik, és csak kisebb mértékben veszik igénybe természetes személyek. 

Az e-ügyintézés az osztály feladatkörébe tartozó ügyek közül a kereskedelmi és ipari hatósági 

ügyeket, továbbá az ingatlanvállalkozás-felügyeleti és fakivágási, valamint a 

címnyilvántartással kapcsolatos ügyeket érinti. 

Anyakönyvi, hagyatéki és lakásügyekben, illetve a méhészkedésre vonatkozóan természetes 

személyektől minimális mértékben érkeznek elektronikus úton kérelmek. 

 

2020. március 11. napján elrendelt veszélyhelyzet miatt Kecskemét Megyei Jogú Város 

Operatív Törzse 15/2020. (III. 14.) határozatával 2020. március 16-tól (határozatlan időre) 

javasolta a hivatal ügyfélfogadásának szünetelését. 

Az Igazgatási Osztály vonatkozásában kivételt képzett a szüneteltetés alól a teljes hatályú apai 

elismerő nyilatkozat, a házasságkötésre vonatkozó nyilatkozat megtétele, a halottvizsgálati 

bizonyítvány leadása és a termőföld ügyekben elfogadó jognyilatkozat leadása. 

 

Egyéb ügyekben a természetes személyek jelentős része választotta a kérelmek elektronikus 

formában történő benyújtását, melyhez az osztály munkatársai minden segítséget megadtak. 

 

Összességében elmondható, hogy a pandémia ellenére, valamint főként az anyakönyvi hatósági 

és hagyatéki ügyekben jelentkező rendszeres jogszabályváltozások és új megjelenő feladatok 

mellett az osztályon dolgozó ügyintézők a munkájukat fennakadás nélkül ellátták. 

 

Az osztály feladatainak ismertetése és jellemző statisztikai adatok 

Az osztálynak 2020-ban 40.113 iktatott irata volt, melyből 8.617 db főszámra és 31.496 db 

alszámra iktatott irat. 

 

Az elektronikus ügyiratkezelési rendszerben nem jelenik meg, de egyszerűsített határozatnak 

számít az anyakönyvvezetők által kiadott 8.347 db anyakönyvi okirat. Szintén nem jelentkezik 

az iktatásban az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzések száma, mely 2020-ban 13.832 

db volt, továbbá az arra jogosultak részére adatigénylés alapján 891 db adattovábbítási lap 

került kiadásra, valamint az adatváltozások és az anyakönyvi események átvezetése a személyi 

adat- és lakcím-nyilvántartó rendszerben 7.077 esetben történt. 
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Az ügyfélszolgálati referens tevékenysége 

2020-ban összesen 107 lakossági panasz, bejelentés, illetve tájékoztatás-kérés érkezett az 

ügyfélszolgálati referenshez az ingyenesen hívható zöld számon. 

 

 
 

A panaszok túlnyomórészt szomszédjogi problémákra, városüzemeltetéssel összefüggő 

gondokra (pl. társasházi lakóközösségek panaszai, elhagyott, elhanyagolt ingatlanokkal 

kapcsolatos problémák) vonatkoztak. A panaszosok írásban kaptak tájékoztatást a jogszabályi 

lehetőségekről, és az esetleges eljárás megindításának feltételeiről. 

2020. évben több panasz is érkezett gazos, szemetes, elhanyagolt ingatlanok, szomszéd által 

okozott zaj, bűz vonatkozásában, illegális hulladék elhelyezésével, jó karbantartási 

kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban. 

A referens a feladatellátással megbízott osztályt, illetve hatáskörrel rendelkező szervet 

megkereste a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

 

Kaptunk panaszokat társasház lakóitól egy-egy szomszéd lakhatási körülményei, tanúsított 

magatartása, valamint a közvetlen környezetben végzett ipari, kereskedelmi tevékenység által 

okozott, a nyugalom megzavarására alkalmas tevékenység kapcsán, melyek tekintetében a 

referens tájékoztatást adott a polgári törvénykönyv és a társasházi törvény vonatkozó 
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rendelkezéseiről, a szomszédjogi szabályokról, birtokvitás, valamint szabálysértési eljárás 

megindításának lehetőségéről és feltételeiről. 

 

Az ügyfélszolgálati referens kezeli az ugyfelszolgalat@kecskemet.hu elektronikus levélcímet, 

valamint 2011. novemberétől üzemelteti a hivatal ügyfélszolgálatának online kommunikációs 

rendszerét (Skype). Azonnal, írásos (akár online) tájékoztatást tud nyújtani az oda fordulóknak, 

többnyire a hivatal és az egyes osztályok, illetve más szervek ügyfélfogadási rendjéről, továbbá 

eljárások megindításának feltételeivel, nyomtatványok elektronikus elérhetőségével és 

ügymenetekkel kapcsolatosan. 

 

A hivatal ingyenesen hívható zöld számára 75 alkalommal érkezett kérdés, bejelentés, 

melyekkel kapcsolatban a referens felvilágosítást, tájékoztatást adott (nagyobb része 

visszahívás után azonnali tájékoztatással tisztázhatóak, megoldhatóak voltak), illetve az 

illetékes osztályok, szervek felé továbbította azokat. 

 

Az anyakönyvi ügyintézés 

A 2020. évben a Covid19-világjárvány következtében az év nagy részében az ügyfélfogadás 

szünetelt. A hivatal többi osztályához hasonlóan az Igazgatási Osztályon is az ügyfelek 

ügyeiket a rendelkezésre álló elektronikus felületen indíthatták meg, azonban az anyakönyvi 

ügyeknél több olyan ügytípus is előfordul, ahol a jogszabályi rendelkezések az ügyfelet a 

személyes megjelenésre kötelezi. A korlátozások ellenére zavartalanul folyt az ügyintézés, az 

ügyfelek előre egyeztetett időpontban jelenhettek meg a hivatalban. 

 

A tavaszi járványügyi korlátozások során szerzett tapasztalatok alapján 2020. év július 

hónapjától az ügyfeleknek lehetőséget biztosítottunk a veszélyhelyzet újbóli kihirdetéséig 

internetes időpontfoglalásra az anyakönyvi ügyekben. 

 

Jelentős feladatként jelentkezett a pandémiás intézkedések miatti házasságkötési időpont 

módosítások adminisztrálása, tekintettel arra, hogy kb. 200-250 átfoglalás történt. 

 

A hivatalban dolgozó 7 anyakönyvvezető a folyamatosan változó jogszabályi környezet, 

valamint a világjárvány okozta intézkedések mellett akadálytalanul és gördülékenyen végezte 

a munkáját. 

 

2019. év február hónapjától a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése és az 

állampolgársági eskütétel a hivatal Kecskemét, Rákóczi út 3. szám alatt található Házasságkötő 

Termében történik. 

 

Állampolgársági eskü 

Az állampolgársági törvény értelmében az állampolgársági eskü lebonyolítása – ügyfelek 

értesítése, magyar okmányok megigénylése, eskütételek megszervezése, jegyzőkönyvek 

elkészítése – anyakönyvvezetői feladat. 

A törvény szerint az eskütétel helyét szabadon választhatják meg a honosítást kérők, sokan 

jelölik meg Kecskemétet az eskü helyéül. 

 

Honosítási okirat (állampolgársági okmány): 18 * 

Állampolgársági esküt tett létszáma: 19 fő * 

Magyar állampolgárság megszerzésének anyakönyvbe történő bejegyzése: 30 

* Családok esetén a családtagok egy esküokmányban szerepelnek (Pl.: szülők + 2 kiskorú 

gyermek). 

mailto:ugyfelszolgalat@kecskemet.hu
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Amint az alábbi grafikon is mutatja a honosítási ügyek száma folyamatosan csökken. 

 

 
 

Házasságkötésekhez kapcsolódó engedélyezési eljárások jegyzői hatáskörben 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény értelmében a házasságkötéseket megelőző 

30 napos kötelező várakozási idő alóli felmentéseken és a külső helyszínen kötendő 

házasságkötések engedélyezésén túl a hivatali munkaidőn kívül kötött házasságkötéseket is 

határozatban kell engedélyezni a jegyzőnek.  

 

Határozat 30 napos várakozási idő alóli felmentés: 14 

Határozat külső helyszínen kötendő házasságkötésre: 53 

Határozat hivatali munkaidőn kívül kötött házasságkötésekre: 504 

 

A kiadott határozatok száma az előző évhez képest 44 % növekedést mutat. A meghozott 

határozatok számának növekedését a Covid19-világjárvány következtében meghozott 

intézkedések miatti házasságkötési időpont átszervezések okozták. 

Munkaidőben kötött házasságok száma azonban 18 %-kal csökkent. 

 

Az anyakönyvezett események 
Anyakönyvi esemény: a születés, a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése (a 

továbbiakban: Bét.), a halálozás, és az újbóli anyakönyvezés. 

2020-ban 5.964 anyakönyvi esemény került bejegyzésre, amelyből a születési események 

száma 2.870, a megkötött házasságok száma 599 és a halálozások száma 2.495. 

 

Az anyakönyvi események száma 2020. évben hasonlóan alakult az előző évhez viszonyítva. 

 

Anyakönyvi események számának alakulása 

2016-2020. év között 

Megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Születés 2.565 2.623 2.767 2.604 2.870 

Házasság 654 611 588 596 599 

Halálozás 2.392 2.757 2.504 2.427 2.945 

Bét. 1 2 6 2 0 

Összesen 5.612 5.993 5.889 5.652 5.964 

 

82

61

46 47

19

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019 2020

Állampolgársági eskü

2016-2020. év között



131 

 

Kiállított anyakönyvi okiratok 

A születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követően az érintett részére 

hivatalból anyakönyvi kivonatot kell kiállítani. 

Az állampolgárok legtöbbször a születési kivonataik pótlásáért fordulnak a hivatalhoz, amelyek 

okmányaik kiállításához vagy nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézéshez szükségesek. 

Ügyfeleink több kivonat kiállítását kérik a korábbi évekhez képest külföldi felhasználás 

(házasságkötés, munkavállalás) céljából. 2018. január 1. napja óta már elektronikus úton, 

Ügyfélkapun keresztül is kikérhetik anyakönyvi kivonataikat. 

 

2020-ban 8.345 db kivonat (születési, házassági, halotti, Bét), 891 db adattovábbítási lap került 

kiállításra. 

 

Anyakönyvi ügyek alakulása 

Születés 

Az előző évek növekedéséhez képest a 2020. évben több gyermek született Kecskeméten. 

 
 

2020-ban 2.870 gyermek született Kecskeméten. 

 

Házasság 
A házasságkötések száma nőtt, 2019. évhez képest 3 eseménnyel volt több. 

 

 
 

2020-ban 599 esküvő köttetett Kecskeméten. 
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Bejegyzett házasságfelbontások száma 2020-ban 209, Bét. megszűnések száma összesen 2 

esetben fordult elő. 

 

Halálozás 

A halálozások száma növekedést mutat a tavalyi adatokhoz képest. 68-cal többen hunytak el 

2020-ban. 

 

 
 

2020-ban 2.495 haláleset történt Kecskeméten. 

 

További feladatok az anyakönyvi ügyintézésben: 

Házasságon kívüli született gyermekek családi jogállásának anyakönyvezése során az 

anyakönyvvezetők és más hatóságok által felvett és rögzített apai elismerő nyilatkozatok száma 

285. 

Újbóli anyakönyvezés örökbefogadás miatt 20, apaság vélelmének megdöntése miatt 18, 

apaság bírósági megállapítása miatt 2 esetben történt. 

Az anyakönyvbe bejegyzett névváltoztatások száma 117, melyből 79 esetben az 

anyakönyvvezetők vették fel a jegyzőkönyvet. Házassági névviselési forma módosítására 

felvett jegyzőkönyv 170, anyakönyvbe bejegyzett 144, illetékes anyakönyvvezetőnek 

továbbított 26. 

 

Az anyakönyvi események papír alapú anyakönyvekből EAK-ba történő rögzítése: 2.942, 

melyhez hozzá adódik a munkakosár (más anyakönyvvezetők által EAK-ba rögzített 

anyakönyvi események, melyet az EAK rendszer az események kecskeméti kötődése miatt 

generál) rögzítések száma: 4.926. 
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Adatváltozások és az anyakönyvi események átvezetése a személyiadat- és lakcím-

nyilvántartáson 4.243 db. 

 

Jegyzői gyámhatósági feladatok 

2020. január 1. napjától a települési önkormányzatok jegyzői újra gyámhatósági hatáskört 

kaptak. Az Igazgatási Osztályra több új ügytípus is került feladatként. Az osztályon a jegyzői 

gyámhatósági feladatokat egy ügyintéző látja el. 

Összesen 216 ügy indult, melyből 86 esetben kapott a kecskeméti lakos anya tájékoztatást arról, 

hogy milyen módon rendezheti gyermeke családi jogállását. 

A többi esetben vidéki települések hivatali felé továbbítottuk az anyakönyvvezető értesítését a 

rendezetlen családi jogállású gyermek születéséről. 

6 esetben kellett határozatot hozni rendezetlen családi jogállású gyermek születési családi és 

utónevéről, valamint képzelt szülőket megállapítani és 1 esetben kellett határozatban dönteni a 

gyermek családi nevéről, tekintettel arra, hogy a bíróságon felvett apai elismerő nyilatkozat az 

erre vonatkozó megállapodást nem tartalmazta. 

 

Hagyatéki ügyek, leltárelőadói feladatok 

A hagyatéki eljárás a halottvizsgálati bizonyítvány alapján hivatalból, póthagyatéki eljárás 

esetén az ügyfél kérelme alapján a jegyzőnél indul meg. Az örökhagyó hozzátartozója által 

benyújtott nyilatkozat alapján elkészül a hagyatéki leltár, azaz megállapításra kerül a hagyaték 

tárgya, illetve az öröklésben érdekeltek köre. Az ingatlanok felértékelése, banki megkeresések 

mellett a hagyatéki hitelezői igények bejelentése is a jegyzői szakaszban történik meg. 

Bizonyos személyi feltételek (kiskorú vagy gondnokolt öröklésben érdekelt esetén) hivatalból, 

illetve kérelem alapján helyszíni szemle rendelhető el. 

Az eljárás fontos eleme a hagyatéki vagyon veszélyezettsége esetén az ügyfelek kérelme 

alapján a biztosítási intézkedés elrendelése és annak végrehajtása. 

 

Hagyatéki ügyek száma: 1.512 

Póthagyatéki ügyek száma: 101  

Helyszíni leltárak száma: 11 

Adatközlések-megkeresések (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

pénz- és hitelintézetek, bíróságok, stb.): 814 

Áttételek (végzéssel): 41 

Végzések (hiánypótlás, eljárás megszüntető, idézések): 92 

Biztosítási intézkedést elrendelő és elutasító végzés: 2  
 

A hagyatéki ügyintézők adminisztratív terheit (az ügyfeleknek történő postázás, válaszleveleik 

iktatása, stb.) a Covid19-világjárvány, valamint a jogszabályi környezet megváltozása is 

megnövelte. 

A személyes megjelenéssel történő hagyatéki leltárfelvétel helyett az ügyfelek postai úton 

kapják meg a kitöltendő nyilatkozatot, ami alapján a leltár elkészül.  

A jogszabályi változások alapján a leltártervezetet, valamint az ügyben készült adó- és 

értékbizonyítványba foglaltakat a felekkel ismertetni kell. 
 

Vagyonleltár felvétel 

A gyermek, illetőleg a gondnokság alatt álló személy vagyonát a gyám és a gondnok leltárral 

veszi át. A leltárt soron kívül a hagyatéki leltározásra vonatkozó rendelkezések szerint kell 

elkészíteni. 

Vagyonleltárak száma: 65 
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Címnyilvántartási feladatok ellátása 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős 

szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. 
 

A Rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző felülvizsgálja az illetékességi 

területén található, „felülvizsgálandó” megjelöléssel ellátott címek megfelelését, szükség 

esetén az érintett ingatlanok vonatkozásában a címvizsgálatot lefolytatja. 

A Rendeletben és a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, 

valamint az emléktábla-állítás és közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről szóló 19/1996. 

(IV.9.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok szerint új címeket képez. 

Adott ingatlan vonatkozásában lefolytatott címkezelési eljárásról az ingatlan-nyilvántartásban 

feltüntetett tulajdonosok értesítésre kerülnek. A költözéssel nem járó címváltozásról a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak Osztálya értesítésre 

kerül az új lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítsa és az érintettek részére történő 

megküldése céljából. 

 

2020-ban 4.266 címnyilvántartásra irányuló iktatás történt, melyből 879 db főszámra. A 

földhivataltól 792 db tulajdoni lap és KCR adatlap érkezett, valamint egyedi kérelem 

elbírálásához 103 KCR adatlapot (az ingatlan pontos címadatait, koordinátáit, ingatlan-

nyilvántartási azonosító kódot tartalmazó adatlap) kellett bekérni. 

 

A címkezelési eljárások során címkezelési feladatok nagy részét az egyedi kérelmek rendezése 

teszi ki, így az év során 843 adatszolgáltatás/címigazolás kiadására került sor, a központi 

címregiszterben – a földhivatali tulajdonilapokon túl – 524 átvezetést végeztünk el. 

Városunkban felépült 4 új lakóparkban 144 új cím került kiosztásra, valamint 153 esetben a 

külterületi ingatlanokon – a felülvizsgálat elvégzése mellett – felépült új lakóingatlanoknak 

kellett új címet megállapítani, illetve adott telken felépült újabb lakóingatlan esetében 

címvizsgálatot végezni. 

 

A címvizsgálatok, címmegállapítások során az ingatlanok környezetében elhelyezkedő – 

társasház esetén az adott lépcsőházban található – lakások, ingatlanok címei is rendezésre 

kerültek. 
 

2020. évben 770 db meglévő cím felülvizsgálatát végezte el az osztály. 
 

A közgyűlés döntése alapján az év során egy közterületi ingatlan kapott elnevezést, egy utca 

pedig új nevet, melyek a központi címregiszterbe rögzítésre kerültek. 
 

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás bírságolása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás szerint az önkormányzatok helyi rendeletben 

határozzák meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeit. A helyi lakosság mindennapi életét befolyásoló jogsértések megelőzése, 

visszaszorítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

megalkotta 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási hatósági 

eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult a közigazgatási hatósági 

eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint. 

A veszélyhelyzetre tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 
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önkormányzati rendeletében a jegyzőre átruházott hatáskörbe tartozó ügyekben Kecskemét 

megyei jogú város polgármestere döntött. 

A 2020. évben 1.234 eljárás indult, ebből 1.229 esetben zöldfelületen történő parkolás, 4 

esetben a magántulajdonú ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos szabályok megsértése, 1 

esetben engedély nélküli fakivágás miatt került sor bírság kiszabására mindösszesen 

10.948,347 E Ft összegben. 

A kiszabott közigazgatási bírságok vonatkozásában 2020-ban 119 ügy került átadásra a NAV 

felé végrehajtás céljából. 

 

Kereskedelmi igazgatási feladatok 

Kereskedelmi tevékenységek végzése 
Az osztály engedélyezési eljárás keretében kiadja kereskedelmi tevékenységet végezni kívánó 

gazdálkodó szervezetek számára az üzlet működési engedélyét, illetve nyilvántartásba veszi a 

bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet végezni kívánó kereskedőket. Intézi az 

üzletekkel kapcsolatos változásokra vonatkozó eljárásokat, ellenőrzi az üzletek 

jogszabályoknak megfelelő működését, valamint kivizsgálja az egyes kereskedelmi egységek 

ellen érkező panaszokat és kérelmeket. 

 

2020-ban 1.717 kereskedelmi hatósági ügyet kezelt az osztály. 

339 új üzletbejelentés került nyilvántartásba vételre, melyből 203 üzletben folytatott 

tevékenység, 94 csomagküldő kereskedelem, 3 mozgóbolt útján, 28 vásáron, piacon folytatott 

kereskedelmi tevékenység, 9 üzleten kívüli tevékenység. Közterületi értékesítés bejelentésére 

1, közvetlen értékesítés bejegyzésére 1 esetben, bevásárló központban történő értékesítés 

bejegyzésére 18 alkalommal került sor. Automatából történő értékesítésre bejelentése nem 

érkezett. 

 

 
 

17 db új működési engedélyt adtunk ki és 15 esetben került sor a működési engedélyek 

módosítására. 
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A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 400. §-a alapján lehetővé vált, hogy az 

engedélyköteles tevékenység engedély helyett ellenőrzött bejelentés alapján folytatható legyen, 

feltéve, hogy a 403. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott közérdekek várható vagy 

közvetlen sérelmének veszélye nem áll fenn. 

Az osztály minden esetben a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról 

rendelkezett az élet, a testi épség és az egészség védelme, a tevékenység jellegére, illetve 

hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkeztének elkerülése érdekében. 
 

Adatmódosításra 237 bejelentés érkezett, melyből 154 nyitvatartás módosítás volt, 

adatmódosítás 66, termékkör bővítés 17 db. 

Tevékenység megszüntetés következtében nyilvántartásból való törlésre összesen 123 esetben 

került sor. 
 

Engedélyezési jogkörrel felruházott társhatóságok (leggyakrabban a járási élelmiszerlánc-

biztonsági hatóság, valamint a nemesfémvizsgáló, hitelesítő és kereskedelmi hatóság) értesítése 

alapján 65 külön engedély került bejegyzésre a hatósági nyilvántartásba. 
 

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 

18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében elrendelte, hogy – a hatodik életévét be nem töltött 

kiskorú kivételével – mindenki köteles az orrot és szájat elfedő maszkot viselni. A 2. § (5) 

bekezdés b) pontjában a maszkviselési kötelezettség betartásának ellenőrzésére a kereskedelmi 

egységek vonatkozásában a kereskedelmi hatóságot (jegyzőt) jelölte ki. 

Az Igazgatási Osztály 413 egységben ellenőrizte a jogszabályi rendelkezés betartását, melynek 

során 48 esetben kellett figyelmeztetést alkalmazni az üzemeltetők részére. 
 

 
 

A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 21. §-a értelmében „A melegkonyhás vendéglátó üzlet 

kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatás, egészségügyi, gyermek- és 

ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) 

távolságon belül.” Szeszes ital kimérésre – a megjelölt intézmények napi működési idejének 

lejártát követően – a jegyző adhat külön engedélyt. 2020-ban nem került sor jegyzői külön 

engedély kiadására. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai 

nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete alapján 1 eltérő 

nyitvatartási engedélyt adott ki a polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

megállapított hatáskörben. 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) 

Korm. rendeletben foglaltak szerint 2020-ban 1 új állandó rendezvény került bejegyzésre. 

A bejegyzett rendezvények vonatkozásában az osztály két alkalommal végzett éjszaka – a 

rendőrhatósággal együttműködve – hatósági ellenőrzést. 

 

Az üzletek működésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megsértése, illetve jogellenes, 

vagy a szomszédok által sérelmezett üzemelés miatt 5 egységre 6 panaszbejelentés érkezett, 

melyre 2 esetben nappali, 5 esetben éjszakai ellenőrzésre került sor. 

2 egység esetén a panasz az üzlet 24,00 óra utáni engedély nélküli nyitvatartására, 4 esetben a 

nyugalom megzavarására alkalmas zeneszolgáltatásra, illetve a vendégek által okozott zajra 

irányult. 

Az ellenőrzések lefolytatását, a panaszok kivizsgálását követően 1 üzlet esetében közigazgatási 

bírságot szabtunk ki. 

Jogszabályi rendelkezések megsértéséről a társhatóságoktól értesítése nem érkezett. 

Jogorvoslati eljárásra nem került sor. 

 

A Korm. r. 25. §-a értelmében a kereskedő által használni kívánt vásárlók könyvét – a 

használatba vétel előtt – a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával 

hitelesíti. A hitelesített vásárlók könyvéről vezetett nyilvántartás alapján az Igazgatási Osztály 

2020-ban 339 vásárlók könyvét hitelesített. 

 

Kereskedelmi igazgatási ügyekben 140 esetben adott ki az osztály tájékoztatást, illetve 

figyelmeztetést az elektronikus bejelentés menetére, az ügyfelek segítése érdekében a hibásan, 

hiányosan benyújtott bejelentések, kérelmek vonatkozásában. 

 

Szálláshely-üzemeltetési eljárások 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásban a szálláshely 

fekvése szerinti település jegyzője, mint kereskedelmi hatóság jár el. 

 

Kecskemét városban a szállodák, panziók, kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, 

egyéb szálláshelyek, valamint falusi szálláshelyek nyilvántartásában (ez utóbbi típus 

településünkön nem található) 85 szálláshely van nyilvántartva. 

 

A 2020. év folyamán a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 

20.) Korm. rendelet több alkalommal is változott. Ennek következtében mind a szálláshely-

szolgáltatóknak, mind pedig a települési jegyzőknek több feladatuk lett. 

A módosítás folytán új szálláshely altípusok jelentek meg, illetve a szálláshelyeken kihelyezett 

információk köre bővült. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ korábbi létrejöttének 

következtében a 2020. évben is folytatódtak a helyszíni ellenőrzések a szálláshelyeken a 

bejelentési-, illetve üzemeltetési követelményeknek való megfelelés miatt. 

2020-ban 35 szálláshelyen került sor ellenőrzésre.   Az ellenőrzés során 1 szálláshely nem felelt 

meg a jogszabályi előírásoknak, melynek pótlásáig a szálláshely ideiglenes bezárására került 

sor. 
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A szálláshely-szolgáltatás tevékenységgel összefüggésben 2020-ban 146 ügyet kezelt az 

osztály. 16 új szálláshely bejelentés került nyilvántartásba vételre. Adatmódosításra 24 

bejelentés érkezett, szálláshely megszüntetés következtében nyilvántartásból való törlésre 20 

esetben került sor. 

 

Társhatósági ellenőrzések során feltárt jogszabályi rendelkezések megsértéséről 2 alkalommal 

küldött értesítést a szakirányú hatóság. Mindkét esetben felszólításra kerültek a szálláshely-

szolgáltatók a feltárt hiányosságok pótlására, melyek teljesítését a szakhatóságok 

visszaigazolták. 

 

Különböző szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekben az ügyfeleket tájékoztattuk 

arról is, hogy elektronikusan milyen módon tudják beadni kérelmeiket. 

 

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásban 15 

szálláshely szerepel: 5 munkásszállás, 3 vendégház, 6 kollégium és 1 kulcsosház. 

2020-ban 1 munkásszállás és 1 vendégszállás került bejegyzésre. Adatmódosításra, illetve 

tevékenység törlésére nem került sor. 

 

Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok 

A vásárrendezőkről- és piacfenntartókról, valamint a bevásárlóközpontokat üzemeltetőkről 

szóló hatósági nyilvántartásban 4 állandó nyitvatartású piac, 8 alkalmi (ünnepi) vásár és 1 helyi 

termelői piac, továbbá 2 bevásárlóközpont van bejegyezve. 

 

2020-ban nyitvatartási idő módosítására 5 piac esetében érkezett bejelentés. Új engedély 

kiadására nem került sor. 

 

Adatszolgáltatás 

A kereskedelmi hatósági nyilvántartások vonatkozásában az osztálynak adatszolgáltatási 

kötelezettsége volt a Zala Megyei Kormányhivatal és a KSH felé, mely kötelezettség az előírtak 

szerint, határidőben teljesítésre került. 

 

Ipari és szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos igazgatási feladatok 

Az osztály engedélyezési eljárás keretében kiadja a meghatározott ipari tevékenységet végezni 

kívánó természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok 

számára a telep működési engedélyét, nyilvántartásba veszi a bejelentés köteles ipari 

tevékenységet végezni kívánó szolgáltatókat, intézi a telepekkel kapcsolatos változásokra 

vonatkozó eljárásokat, ellenőrzi a telepek jogszabályoknak megfelelő működését, illetve 

kivizsgálja az egyes telephelyek ellen érkező panaszokat és kérelmeket. 

 

2020-ban 123 telephelyre vonatkozó ügyet kezelt az osztály. 

94 új telephely került nyilvántartásba vételre, melyből 6 esetben telepengedély lett kiadva.  

Adatmódosításra 7 bejelentés érkezett. Tevékenység megszüntetés következtében 

nyilvántartásból való törlésre bejelentésre 5 esetben került sor. 

 

Panaszbejelentés kivizsgálására 11 esetben került sor, a bejelentés minden esetben 

megalapozatlan volt. 

 

Hatósági bizonyítvány kiállítása 

Hatósági bizonyítvány kiállítására 4 esetben került sor a telepengedély, illetve a telep 

létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
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tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján, annak igazolására, hogy a telep Kecskemét megyei 

jogú város közigazgatási területén működő telepekről vezetett nyilvántartásban szerepel. 

 

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolási 

igazolásának kiállítása. 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdés b) 

pontja értelmében a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben 

tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan 

települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője 

igazolja, feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. 

Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, 2020. 

március 1-től az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik. 2020-ban az osztály 150 esetben 

állított ki hatósági bizonyítványt. 

 

Ingatlanvállalkozás-felügyeleti igazgatási feladatok 

Az osztály ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatkörben – a jegyző megyei 

illetékességi területén – az ingatlankezelő szolgáltatási (ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-

értékelő és -közvetítői) tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó 

szervezetekről nyilvántartást vezet. 

 

Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és 

közvetítői tevékenység vonatkozásában az elmúlt évben 71 ügyet kezelt az osztály. 

Az ingatlanközvetítői névjegyzékbe 31 természetes személy és 18 gazdálkodó szervezet került 

bejegyzésre, míg az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékbe 7 természetes személy 

és 7 gazdálkodó szervezet bejegyzése történt meg. Adatváltozás átvezetésére 2, míg törlésre 1 

esetben került sor. 

 

A nyilvántartásba vételt megelőzően 14 esetben tájékoztatta az osztály az ügyfeleket az e-

ügyintézésről. 

 

E tárgykörben panaszbejelentést a tavalyi év során nem tettek az állampolgárok és kérelem 

elutasítására sem került sor. 
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Növényvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok 

A növényvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása idényjellegű, az egészségre 

ártalmas gyomnövények vegetációs időszakától függ. 

Az Igazgatási Osztály ügyintézője már 2020. májusától végezte a növényvédelmi eljáráshoz 

kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket. 

2020-ban összesen 234 db növényvédelmi ügy indult, az Igazgatási Osztály munkatársa 407 

alkalommal végzett helyszíni ellenőrzést a visszaellenőrzésekkel együtt. A lakossági 

bejelentésre indult eljárások száma 78 db, míg a hivatalból indult ügyeké 156 db volt. 

A gyommentesítésre irányuló felhívásban 8 napos határidő kerül kitűzésre a gyommentesítés 

elvégzésére. A 2020-es év folyamán összesen 248 db felhívást küldött ki az osztály. A 

felhívások 98 %-ánál a tulajdonosok/földhasználók gyommentesítették ingatlanaikat a 

kézhezvétel után. Több alkalommal gyomos állapotban talált 4 ingatlan tulajdonosával szemben 

bírságot kellett kiszabni, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt. 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 

Éltv.) 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű 

virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 

időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának, valamint az állami és a közérdekű védekezés megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 

b) pontja szerint az Éltv. 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása 

esetén belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. 

 

Közérdekű védekezés 2020. év során 4 alkalommal lett elrendelve. 

 

Az ellenőrzése során összesen 28 db önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, valamint 

közterületet talált gyommal fertőzöttnek az osztály munkatársa, melyek a kezeléssel érintett 

osztályoknak/szervnek kerültek áttételre: 4 esetben a KIK-FOR Kft-nek, 20 esetben a 

Városüzemeltetési Osztálynak, 4 alkalommal pedig a Jogi Osztálynak. 

 

10 db külterületi, gyommal, illetve parlagfűvel fertőzött ingatlan ügyét pedig a hatáskörrel 

rendelkező Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi 

Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályának tettük át. 
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Fakivágás engedélyezése 

A közterületen lévő fás szárú növények kivágását a jegyző engedélyezi. 

A kivágandó fa elhelyezkedésétől függően a hivatalban jelenleg három osztály készít elő 

döntésre fakivágással kapcsolatos ügyeket. 

Amennyiben a kivágandó fa önkormányzati tulajdonú területen, de nem közterületen áll, akkor 

a főkertésszel egyeztetve a Jogi Osztály készíti elő a tulajdonosi hozzájárulást. Abban az 

esetben, amikor a kivágandó fa közterületen áll és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 42/A. §-ában foglaltak vonatkoznak rá, akkor a Városüzemeltetési Osztály 

közútkezelői hozzájárulást készít elő a kérdésben. Az Igazgatási Osztály olyan esetekben jár el, 

amikor a fa olyan közterületen áll, ahol a közúttól való távolsága a fenti jogszabályban 

megállapítottaktól távolabb van. Utóbbi két esetben is a főkertész szakvéleményének 

beszerzése szükséges. 

 

A 2020-as évben az Igazgatási Osztályhoz 44 db kérelem/bejelentés érkezett közterületen 

történő fakivágással kapcsolatban. Ezek során 11 db engedélyező, illetve részben engedélyező 

és 1 db elutasító határozat született. 4 db bejelentés a Jogi Osztály, 6 db kérelem a 

Városüzemeltetési Osztály és 9 bejelentés a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

számára került átadásra. 

1 elutasítás született hatáskör hiánya miatt. Tárgykörben 21 alkalommal kaptak tájékoztatást az 

ügyfelek. 

 

A termőföldre vonatkozó adásvételi és haszonbérleti szerződésnek az elővásárlásra, illetve 

előhaszonbérletre jogosultakkal történő közlése 

Termőföldnek minősülő földrészlet vagy tanya eladása vagy haszonbérbe adása esetén a 

tulajdonos köteles a föld fekvése szerint illetékes jegyzőnél kérelmezni az adásvételi vagy 

haszonbérleti szerződés hirdetményi közzétételét az elővásárlásra jogosultak tájékoztatása 

céljából. 

 

2020-ban 629 db kifüggesztésre (hirdetményi közlésre) irányuló kérelem érkezett az 

osztályhoz, 120-szal több, mint az előző évben. 

 

2020. július 1-től az adásvételi szerződések kifüggesztése (hirdetményi közzététele) során 

jegyzői hatáskörben alkalmazandó jogszabály módosult. A fenti naptól a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (2) bekezdése szerint 

az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése a kormányzati portálra történő 

feltöltéssel valósul meg, itt az elektronikus tájékoztató mellett az anonimizált szerződést is 

közzé kell tenni. Az önkormányzat hirdetőtábláján a szerződés tájékoztató jelleggel 

közzétehető. Ebből és az egyéb – főleg adminisztratív jellegű – részfeladatok 

megnövekedéséből adódóan egy-egy ügyre jóval több időt kell fordítania az ügyintézőnek, mint 

korábban. 

 

2020. december 25-én hatályba lépett újabb jogszabályváltozások pontosították a júliusban 

hatályba lépett módosításokat, újabb részletszabályokat vezettek be, amelyek szintén az 

adminisztratív feladatokat növelik. Így többek között – tekintettel arra, hogy a NISZ 

(kormányzati portált működtető szervezet) részéről automatikus igazolás eddig nem érkezett, 

de azt a földhivatal kéri –, az igazolás csak a szkennelt szerződésről készített képernyőmentés 

és a hirdetmény.hu oldalról letöltött elektronikus tájékoztató együttes csatolásával valósítható 

meg. Az új jogszabályi rendelkezések alapján a közzétételi kérelem mellékletei 

megsokszorozódtak, így a földhivatal felé küldött iratjegyzék összeállítása szintén többlet 

feladat lett. 
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Hatósági bizonyítvány 

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 

262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése szerinti, helyben lakásról szóló igazolás 

2019-ben nem készült. 

 

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének 

részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI.30.) Korm. rendelet alapján 2020. évben nem 

érkezett kérelem útdíj viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására. 

 

Az állatok védelmével és tartásával kapcsolatos hatósági ügyek 

Az állatvédelmi hatósági feladatkör jogszabályváltozás folytán 2020. január 1. napjától a 

jegyzőtől a kormányhivatalhoz került.  Az Igazgatási Osztály és a Jogi Osztály hivatalunknál 

keletkezett iratokat átadta a kormányhivatal részére. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 31/2020. (II.29.) Korm. rendelet alapján azonban 2020. március 1. napjától 

a jegyző ismételten rendelkezik állatvédelmi hatáskörrel. Így például a jegyző az állatvédelmi 

és az állattartási szabályok megsértése miatt, ha hozzá bejelentés érkezik, köteles 

haladéktalanul eljárni vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság intézkedését 

kezdeményezni, meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti 

az állattartót az állatok védelme érdekében, illetve az állattartást korlátozhatja vagy 

megtilthatja. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi 

egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén az állat tartásának korlátozását vagy megtiltását a 

jegyző, illetve a járási hivatal a természetvédelmi hatóságnál kezdeményezi. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 

5. § (1)-(3) bekezdése szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A megkötve tartott 

vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés 

és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. A szabadban tartott állatot – különleges igényeit is 

figyelembe véve – védeni kell az időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. Az 

állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat 

szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.  

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet 14. § (2) bekezdése szerint a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat 

tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség 

kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. 

A jegyző, mint állatvédelmi hatóság ellenőrzési feladatai ellátása során az állatok megfelelő 

tartási körülményeinek, egészségi állapotának vizsgálatát a járási hivatal hatósági 

állatorvosaival együttműködve látja el. 

Amennyiben az állatorvos az állatok rossz tartási körülményeit állapítja meg, jelzése alapján a 

jegyző az Ávtv. 45/B. § (1) bekezdése alapján az állat tulajdonosának költségére elrendelheti - 

a feltételek biztosításáig - az állat megfelelő helyre való szállítását és a várható tartási költségek 

tulajdonos általi megelőlegezését. 

Az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdése szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat 

ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 

vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, 

amelyet a jegyző szervez meg.  

Veszélyes állat tartásának, elidegenítésének engedélyezésére irányuló eljárásban az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. melléklet 9. számú 

„Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 19. pontja alapján a jegyző a 
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különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, 

illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásokban szakhatóságként jár el. 

Az állatok védelmével és tartásával kapcsolatban 2020. évben összesen 32 közérdekű 

bejelentés, panasz kivizsgálására került sor. Az esetek többsége az ebtartás körülményeire 

irányult, kisebb mértékben a haszonállatok tartására. 

A helyszíni ellenőrzések során tett megállapítások 19 esetben indokolták hatósági eljárás 

megindítását, melyek során az állattartót köteleztük arra, hogy alkalmazzanak olyan megoldást, 

mely nem teszi lehetővé, hogy az állatok közterületre ki, vagy a szomszédba átjussanak. 

Veszélyes állatok tartásával kapcsolatban összesen 4 esetben szakhatósági hozzájárulást adott 

ki a jegyző, minden esetben 1-1 példány savannah fajtájú macska tartásához és szaporításához. 
 

Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás 

A méhészek, illetve vándorméhészek nyilvántartásába 2020. évben 96 bejelentés érkezett, 

melyből 64 állandó méhészet, 32 vándorméhészet, és ebből 27 vándorméhészet kijelentése 

került regisztrálásra. 

A nyilvántartás alapján 2 méhész 4 helyen működtet méhanya-nevelő telepet. 

 

Vadkár ügyben 2 esetben járt el az osztály. 

 

Városi zárlat elrendelése 

Kecskemét megyei jogú város honlapján 10 esetben tájékoztatta a hivatal a lakosságot városi 

zárlat elrendeléséről, illetve annak feloldásáról 

− a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal értesítésére 1 alkalommal a méhek nyúlós 

költésrothadásának betegsége miatt, valamint a madárinfluenza vonatkozásában a 

védőzárlat elrendeléséről, a védőkörzetek kialakításáról, majd azok feloldásáról 8 

alkalommal, 

− 1 alkalommal az Agrárminisztérium kérésére felhívás közzé tételére került sor a 

vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis miatt tett intézkedésekről. 

 

Talált tárgyak 

Az osztály 2020. évben 65 esetben intézkedett talált tárgyak vonatkozásában, melyek közül 10 

esetben jelentkezett a talált tárgyért a jogos tulajdonos, 10 esetben pedig a találó igényt tartott 

az általa talált dolog tulajdonjogára. 

A talált tárgyak túlnyomó többségét kulcsok, kulcscsomók teszik ki, valamint pénztárcák (a 

pénztárcák esetében a rendőrhatóság a személyes iratokat a kormányablak osztályára 

továbbítja, így a hivatalba a tárcák már üresen kerülnek). Több esetben szolgáltattak be 

mobiltelefont is, azonban a rajtuk lévő biztonsági elemek miatt a tulajdonosuk azonosítása csak 

2 esetben volt lehetséges. Készpénzt 4 esetben szolgáltattak be, melyből 2 esetben a találó 

megszerezte a tulajdonjogát, 1 esetben – mivel a találó nem tartott igényt a tulajdonjogra és a 

tulajdonos kiléte ismeretlen maradt – az összeg átutalásra került az állam javára, 1 esetben pedig 

– mivel bankautomatában találták a pénzt – a hivatal a banknak átutalta a talált összeget. 

Ruhaneműket tartalmazó kézitáskát, hátizsákot 2 alkalommal adtak le, melyért a tulajdonos 

rövid időn belül jelentkezett. 

 

Értékesítésre az osztály a Városháza felújítására tekintettel nem adott át talált tárgyakat az Adó 

Osztálynak. 

 

Rendezvény 

A hagyományos Kecskemét Város és Környéke Borverseny és Borbemutató, valamint 

Kecskemét Város Bora kiválasztása a Mathiász János Borrend szervezésében – a 
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járványhelyzetre előírt jogszabályi rendelkezések szigorú betartása mellett – június hónapban 

megtartásra került, a szakmai támogatást nyújtó NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet 

Katonatelepi Állomásán. 

A Város Bora bemutatására az augusztusi Kenyér, Szőlő és Borünnepen, valamint a Város 

Napján az Őszi Helyi Termékünnepen került sor. 

 

Birtokvédelem 

A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás lényege, hogy akit birtokától jogellenesen 

megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, (annak megvalósulásától számított egy éven belül) 

gyorsan – a bírósági eljárástól lényegesen rövidebb idő alatt és egyszerűbben – az eredeti 

állapotba kerüljön, azaz visszakapja birtokát, illetve a zavarás megszűnjön. A birtokviták főként 

házastársi (élettársi) konfliktusok, illetve szomszédok közötti viták eredményei. A bírósági 

eljárásnál gyorsabb határozathozatal, jóval alacsonyabb eljárási illeték azt eredményezi, hogy 

az állampolgárok olyan esetekben is a jegyzőhöz fordulnak, amelyekben a probléma a jegyző 

előtti birtokvitás eljárásban nem orvosolható (építésügyi, szomszédjogi viták, szolgalmi ügyek 

stb.). 

 

A birtokvédelmi eljárás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 

jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet 

előírásai alapján folyik. 

 

A birtokvédelmi eljárás során hozott határozat fellebbezéssel nem támadható meg, hanem az a 

fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat 

kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben 

kérheti a határozat megváltoztatását. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogi 

képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási 

szerv köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok 

a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő 

(ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani. 

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának 

megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű 

gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ezekben a 

perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó 

szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. 

 

2020. évben 40 db birtokvédelem iránti kérelem érkezett az osztályra, melyből 34 kérelem 

elutasításra került, 5 esetben született helyt adó határozat, 1 esetben kérte a hivatal az eljárásból 

történő kizárását. 

Végrehajtás iránt 1 kérelem érkezett, valamint 5 kereset birtokvédelmi határozat 

megváltoztatására. 

 

Helyi támogatási ügyek 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati 

támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Lakásrendelet) alapján helyi lakbér – (albérleti) támogatás, továbbá lakásépítési 

és lakásvásárlási támogatás igényelhető. 

 

A támogatásban részesülők száma (a jogszabályban meghatározott alacsony jövedelemhatárok 

miatt) évről-évre csökken. 
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2020-ban 126 helyi támogatási ügyet kezelt az osztály. 

9 kérelmező kapott albérleti támogatást, 1 kérelmező részesült lakbértámogatásban, 8 esetben 

elutasító határozat született. 

 

Helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatásra vonatkozó kérelem nem érkezett 2020-ban. 

 

Jelzálogjog, továbbá elidegenítési és terhelési tilalom törlése 

A Lakásrendelet alapján kedvezményesen megvásárolt önkormányzati bérlakások 

elidegenítésével egyidejűleg a vételárhátralék erejéig az önkormányzat jelzálogjogot és 

elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba követelése biztosítása 

érdekében. Ugyancsak jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a helyi 

lakásépítési és lakásvásárlási támogatás igénybevételével megvásárolt magántulajdonú 

ingatlanokra. A jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére abban az esetben 

van lehetőség, ha az ügyfél a kölcsön összegét teljes mértékben visszafizette, illetve ha a 

vételárhátralékát rendezte. 

Az elmúlt évben az osztály 79 esetben készített elő jelzálogjog és elidegenítési és terhelési 

tilalom törléséhez történő hozzájárulást a helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás törlése, 

29 esetben pedig a vételárhátralék miatt bejegyzett terhek törlése érdekében. 

 

 

Műszaki Osztály 
 

 

A Műszaki Osztály munkájának jelentősebb részét a jegyzői hatáskörbe utalt elsőfokú általános 

építésügyi hatósági és a környezetvédelmi hatósági feladatok tették ki. 

− Az építésügyi hatósági feladatokat az osztály az építésügyi és az építésfelügyeleti 

hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. 

rendelet a (továbbiakban: Korm. rend.) módosítását követően 2020. február 29. napjáig 

látta el.  A Korm. rend.  2020. március 1. napjától a jegyző hatáskörébe utalt építésügyi 

hatósági feladataira – általános építésügyi hatóságként – az építmények, építési 

tevékenységek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. 

A PH SZMSZ szerint a Műszaki Osztály a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 

1. mellékletével megállapított járási illetékességi területen – Kecskeméten és további 15 

településen (Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Fülöpjakab, Fülöpháza, Helvécia, 

Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, 

Nyárlőrinc, Orgovány, Városföld) – látta el. 

− A környezetvédelmi hatósági feladatokat csoportszervezeten kívül, közvetlenül az 

osztályvezető irányítása mellett környezetvédelmi ügyintézők látták el. 

 

A hatósági munka mellett jelentkező egyéb feladatok: 

− Az osztályvezető irányítása mellett környezetvédelmi ügyintézők látták el: 

  a polgármesteri hatáskörbe tartozó környezetgazdálkodási feladatokat, valamint a 

közgyűlési és a bizottsági döntést igénylő környezetvédelmi témájú előterjesztések és 

beszámolók készítését, illetve rendezvények szervezését, 

 az újonnan beépülő lakó- és gazdasági területek és a belterületbe vont területek új, a 

szabályozás szerint kialakított közterületeinek elnevezésére vonatkozó közgyűlési és a 

bizottsági döntést igénylő előterjesztések készítését, 

 a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járművek (tehergépkocsi, vontató, 

pótkocsi, autóbusz) forgalomba helyezéséhez és nyilvántartásba-vételéhez szükséges, a 
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jármű tárolási helyéül szolgáló ingatlan szerinti települési önkormányzat jegyzőjének 

igazolás kiadásával kapcsolatos feladatokat. 

 

− Az osztályvezető irányítása mellett általános ügyintéző látta el: 

 az általános jegyzői hatósági hatáskörbe utalt Kecskemét közigazgatási területén a 

telekalakítási engedélyezési eljárásokban a jegyző szakhatósági közreműködést, 

 a járásszékhely központ települési önkormányzatának jegyzője hatáskörbe tartozó 

rendeltetésmódosítási hatósági feladatokat (400 m2 bruttó alapterületet meghaladó 

kereskedelmi építmények), 

 az építésügyi hatósági (KSH, építésügyi bírságok, eljárási bírságok) nyilvántartások 

vezetésével és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 

 a polgármester hatáskörébe tartozó rendeltetésmódosítási hatósági feladatokat. 

 

A jogszabályváltozásokra tekintettel a hatékony feladatellátás érdekében a közgyűlés 2020. 

március 1. napjával módosította PH SZMSZ-t. 

Ennek értelmében a Műszaki Osztály megnevezését hatályon kívül helyezte, környezetvédel-

mi, környezetgazdálkodási, és egyéb feladatait a hivatal más szervezeti egységeihez telepítette. 

 

A szervezeti átalakításra tekintettel a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek tárolási 

igazolásának kiadásával kapcsolatos feladatokat  az Igazgatási Osztály Általános Igazgatási 

Csoportjához, a jegyző telekalakítással kapcsolatos szakhatósági állásfoglalásának 

előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó 

rendeltetésmódosítási hatósági feladatokat a Várostervezési Osztályhoz, környezet-

gazdálkodási környezetvédelmi és környezetfejlesztési feladatait, továbbá az újonnan 

kialakított közterület elnevezésének, illetve azok megváltoztatásának és megszüntetésének 

kezdeményezését  a Városüzemeltetési Osztályhoz telepítette. 

A környezetgazdálkodási, környezetvédelmi és környezetfejlesztési feladatok bemutatását a 

Városüzemeltetési Osztály beszámolója tartalmazza figyelemmel arra, hogy a feladat teljes 

egészében átkerült az osztály Környezetfejlesztési Csoportjához a korábban ezen feladatokat 

ellátó munkatársakkal együtt. 

 

Magyarország Országgyűlése az államigazgatási rendszer hatékonyságának további növelése, 

struktúrájának átláthatóbbá tétele, a hatósági szervezetrendszer egyszerűsítése, az 

adminisztratív terhek csökkentése és a hatásköri átfedések, ütközések kiküszöbölése céljából 

megalkotta a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében 

egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A 

Törvény és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet rendelkezik a jegyző építésügyi igazgatási 

feladatainak átadásáról. 

 

A Törvény 1. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatok mindazon vagyona és 

vagyoni értékű joga leltár szerint, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását 

biztosítja (a továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon), 2020. 

március 1. napján a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába 

került. 

 

A Törvény 1. § (3) bekezdése szerint az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó 

feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai között megkötött 

megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezte. 
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A járási államigazgatási feladatok átvételéhez hasonlóan került szabályozásra a jegyzői 

építésügyi igazgatási feladatok átvétele. Az átvételről a fővárosi és megyei 

kormányhivataloknak az érintett települési önkormányzatok polgármestereivel 2020. január 31-

ig megállapodást kellett kötniük. A megállapodás alapján átvételre kerültek a feladat ellátását 

biztosító ingó vagyoni elemek, illetve a feladatokat ellátó köztisztviselők. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által átvételre kerülő építésügyi igazgatási feladatok 

ellátásához szükséges irodai berendezési tárgyak, munkaállomások, szoftverek, nyomtatók és 

egyéb eszközök képezték az ingyenes használatba adás tárgyát. A kormányhivatal ingatlan és 

gépjármű átadását nem kérte. A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges 

birtokba adására 2020. március 1. napjával került sor. 

A Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője 

a 2020. február 29. napján folyamatban lévő papíralapú ügyek iratait az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján az iratok kezelésére vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelő bontásban haladéktalanul megküldi, valamint az építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben 

(továbbiakban: ÉTDR) lévő valamennyi ügyet az alkalmazásban csoportosan átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi hatósághoz. A 2013. január 1. és 2020. 

február 29. napja között lezárt iratok őrzéséről a járásszékhely települési önkormányzat 

jegyzője gondoskodik az önkormányzati hivatalok iratkezelési szabályzata alapján. A fentiek 

alapján a 2020. február 29-én folyamatban lévő, a jegyzőnél, mint elsőfokú építésügyi 

hatóságnál indult ügyekben keletkezett iratanyagok kivételével a jegyző gondoskodik 

valamennyi jegyzői építésügyi hatósági iratanyag őrzéséről. 

 

A napi munkavégzés mellett ütemezetten került átadásra 6.193 ÉTDR-ben lezárt és több száz 

folyamatban lévő ügyirat. A nagy ügyiratforgalom ellenére zökkenőmentesen, a jogszabályi 

határidőket betartva az átadás-átvétel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztálya részére 2020. február 28-án megtörtént. 

 

Ügyiratforgalom 

 

Ügyiratforgalom alakulása 

2020. január 1. - 2020. február 29. 

Iktatott tételek Építéshatóság 

 

Egyéb 

 
Osztály összes 

Főszámon 750 26 776 

Alszámon 1.690 71 1.761 

Összesen 2.440 98 2.538 

 

A következő táblázat szemlélteti a jegyzői építésügyi hatóság által 2020. február 29-ig hozott 

Kecskeméten és a környező – a Korm. rend. melléklete alapján Kecskemét illetékességébe 

tartozó – 15 településen az építési engedélyezési és használatbavételi eljárások számának 

alakulását a KSH felé jelentett adatok alapján. 
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Építési engedélyezési és használatbavételi eljárások 

során hozott határozatok száma  

2020. január 1-2020. február 29. 

Építési engedélyezési eljárások 

Kecskemét +települések (db) 

Használatbavételi eljárások 

Kecskemét + települések (db) 

11 15 

 

Hatósági bizonyítványok 

2019. év közben módosult az építésügyi hatósági bizonyítványokra vonatkozó szabályozás, 

melyet követően a rendeltetésmódosítások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges 

igazolásokat érintő hatáskör átkerült a települési önkormányzat polgármesteréhez. 2020-ban 3 

hatósági bizonyítvány kiállítására került sor. 

 

Egyéb feladatok 

A jegyző általános hatósági jogkörébe tartozóan szakhatóságként működik közre a 

telekalakítási engedélyezési eljárásokban: 

A telekalakítási engedélyezési eljárásban való jegyzői szakhatósági közreműködést Kecskemét 

tekintetében a PH SZMSZ-ben meghatározott általános esetkörökben továbbra is a Műszaki 

Osztály látta el. Ennek megfelelően 2020-ban telekalakítási eljárásban szakhatósági 

közreműködésre 15 alkalommal került sor. 

Közterületek elnevezése 

Az újonnan beépülő lakó- és gazdasági területek és a belterületbe vont területek új 

közterületeinek elnevezésére a Műszaki Osztály készítette elő a javaslatot a lakosság és az 

illetékes képviselő véleményének figyelembevételével. 2020-ban közterület elnevezésére 

vonatkozóan nem készített az osztály előterjesztést a közgyűlés számára. 

 

A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezéséhez 

szükséges igazolás kiadásával kapcsolatos feladatok 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése és 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. számú mellékletének II. fejezete 

alapján a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek – 

tehergépkocsi, vontató, pótkocsi, illetve autóbusz – forgalomba helyezéséhez és a jármű 

nyilvántartásba-vételéhez szükséges a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló 

székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolása arra vonatkozóan, 

hogy az ingatlan alkalmas a jármű tárolására. 

Ezt a feladatot 2020-ban környezetvédelmi ügyintéző látta el. 2020. január és február 

hónapokban 26 db igazolást adtunk ki. 

 

Az osztály gondoskodik a hatósági statisztikák készítéséről és az adatszolgáltatásról 

A lakásépítési és megszűnési elektronikus statisztikai nyilvántartást az osztály vezette a 

Központi Statisztikai Hivatal felé. Nyilvántartást vezetett az előző évekhez hasonlóan 

elektronikus formában a kiszabott eljárási és építésügyi bírságokról. 
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Szociálpolitikai Osztály 
 

 

A Szociálpolitikai Osztály a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, valamint 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális támogatásokról 

szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi 

szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete, továbbá a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és egyéb 

vonatkozó jogszabályok szerint szociális és gyermekvédelmi önkormányzati és jegyzői 

hatósági feladatokat lát el. 

 

A Kormány a 2020. január 1. napjától a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként a települési 

önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. A családvédelmi koordinációért felelős szerv a 

hozzátartozók közötti erőszak, vagy annak veszélye miatt tett jelzés fogadását követően a 

bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekében történő megjelenésre hívja 

fel és külön-külön hallgatja meg. 

A bántalmazott és a bántalmazó is tájékoztatást kap a jogi segítségnyújtás igénybevételének 

feltételeiről, a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és 

szolgáltatásokról, továbbá az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, 

konfliktuskezelő lehetőségekről. 

 

A családvédelmi koordinációért felelős szerv személyes meghallgatáson elhangzottakat 

jegyzőkönyvbe foglalja és haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget, kiskorú érintettsége esetén 

a gyámhivatalt is. 

Az elmúlt év során a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattól, valamint a Kecskeméti Járási 

Ügyészségtől 133 esetben érkezett jelzés hozzátartozók közötti erőszak, illetve annak veszélye 

miatt. A meghallgatások olykor több órát vesznek igénybe, mely lelkileg nagyon megterhelő 

az ügykörben dolgozónak. A veszélyhelyzet ideje alatt ezen feladat ellátását is át kellett 

gondolni az elrendelt védelmi intézkedéseknek megfelelően. A bántalmazó és bántalmazott 

postán kapta meg azt a tájékoztató levelet, melyben szerepel az ügyintéző telefonos 

elérhetősége annak érdekében, hogy előre egyeztett időpontban az ügyfél számára a személyes 

meghallgatás biztosítva legyen, továbbá a segítő szolgáltatók és a távoltartás jogi lehetőségéről 

is megfelelő információ birtokába kerüljön az ügyfél. 

 

2020. január 1. napjától szintén jegyzői hatáskörbe került a kiskorú gyermeknek az apaság 

megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez történő hozzájárulás, 

valamint a gyámnevezés is. 

 

A jegyző a szülőnek a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilatkozatát jegyzőkönyvben 

rögzíti, mely tartalmazza a gyermek és a nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy 

személyazonosító adatait, valamint a szülő felhívását a lakóhely változásának bejelentésére. A 

szülő lakóhelyének megváltozása esetén a gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró 

jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példánya megküldésre kerül az illetékessé vált 

települési önkormányzat jegyzőjének. 
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A jegyző a kiskorú gyermeknek a perben az anya pertársaként való részvételéhez történő 

hozzájárulását megelőzően megvizsgálja, hogy a családi jogállás rendezése a gyermek 

érdekében áll-e. Amennyiben igen, abban az esetben hozzájárul a kiskorú gyermek pertársaként 

való részvételéhez. A határozat megküldésre kerül a járási gyámhivatal részére. 

 

A rendszeres települési támogatás keretein belül kecskeméti háztartásokat támogat az 

önkormányzat. A lakhatáshoz, rezsiköltséghez 508 esetben, lakhatáshoz kapcsolódó hátralékok 

kiegyenlítéséhez 54 esetben, a gyógyszer-kiadások viseléséhez 32, a 18. életévét betöltött 

személyek tartósan beteg hozzátartozójának ápolásához 53 esetben járult hozzá az 

önkormányzat. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy összesen 647 kecskeméti háztartás 

pozitív elbírálásban részesült a támogatások megállapítása tekintetében. A támogatás 

jogszerűsége és szükségessége minden évben felülvizsgálatra kerül. 
 

Rendkívüli települési támogatást biztosított az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal 

küzdő személyek részére 2020. december 31-ig 8.007 esetben, 2.024 főt érintően. 
 

Rendkívüli települési támogatás gyermekek óvodai, iskolai nevelésével kapcsolatos egyszeri 

kiadásokra is megállapításra került. 750 gyermek vonatkozásában 6 millió Ft összeg került 

kifizetésre a családoknak, mellyel az önkormányzat hozzájárult a tanévkezdéssel felmerült 

költségek csökkentéséhez. 
 

Köztemetés elrendelésére 2020. december 31-ig 118 személy vonatkozásában került sor. 

Ezekben az esetekben azon elhunyt személyek végtisztességéről kellett intézkedni, akiknek 

vagy nem volt temetésre köteles hozzátartozójuk, vagy azok a temetés intézését és annak 

költségét vállalni nem tudták. Az év folyamán ismeretlen személyek temetését is intézte az 

osztály a rendőrséggel együttműködve. 

Ezekkel az eljárásokkal összefüggésben folyamatos és nagyon jó kapcsolatot tart fenn a hivatal 

a Bács-Kiskun Megyei Kórházzal és a köztemetést végző Kecskeméti Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. dolgozóival, valamint indokolt esetben a Rendőrkapitánysággal. 

 

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan ismét csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázathoz. Ennek eredményeként 99 pályázat érkezett, amelyek a pályázati 

kiírásnak megfelelően lettek értékelve. A pénzbeli támogatás az aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező tanulóknak jár összesen 5.000 E Ft összegben.  A pályázatok elbírálását követően 

nappali oktatási rendben tanuló főiskolai, egyetemi hallgatók közül 64 fő 5 E Ft, 5 fő 6 E Ft, 10 

fő 7 E Ft, 10 fő 8 E Ft támogatásban részesül havonta. Az érettségi évében lévő középiskolás 

gyermekek közül nem részesült támogatásban senki. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2020. december 31. napjáig 1.087 fő részesült. 

Ezen gyermekek közül 352 kiskorú hátrányos helyzetű, 429 gyermek halmozottan hátrányos 

helyzetű. A jogosult gyermekek évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli 

támogatást is kapnak 6 E Ft/fő összegben mindkét alkalommal. Amennyiben hátrányos helyzet 

vagy halmozottan hátrányos helyzet áll fenn, úgy a támogatás összege alkalmanként 6,5 E Ft/fő. 

Az ezzel összefüggő döntéseket minden évben újra meg kell hozni, illetve folyamatosan 

érkeznek új kérelmek is. 

 

A szünidei gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

vehetik igénybe. 
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Fent említett gyermekek szülei mind a nyári, mind pedig az évközi szüneteket megelőzően 

tájékoztató levélben értesültek a lehetőségekről. A tájékoztatást minden év május hónapban a 

nyári szünidőre vonatkozóan kapják meg, majd szeptember hónapban pedig az évközi (őszi, 

téli, tavaszi) szünetek tekintetében nyilatkozhatnak. 

 

Az elmúlt év folyamán tavaszi szünetben 89 gyermek, a nyári szünetben 151 gyermek, az őszi 

szünetben 84 gyermek, a téli szünetben 91 gyermek vette igénybe ezt a természetbeni ellátási 

formát. Kecskemét területén három iskola, a Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai 

Kollégium, a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolája, valamint a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános 

Iskolája biztosítja az ehhez szükséges helyszínt. A családok a három intézmény közül a 

lakóhelyükhöz legközelebb eső iskolába mehetnek az ebéd átvételére. 

 

A szünidei étkezések során folyamatos a kapcsolat az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága Család- és Gyermekjóléti Központ szakembereivel annak érdekében, hogy ha a 

jogosult nem viszi haza az ebédet, amelyet megigényelt, akkor azt egy másik, jogosult és 

rászoruló család kapja meg. 

Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szünetek alatt az arra rászoruló 

gyerekek ne maradjanak ellátás nélkül. 

Fontos megjegyezni, hogy a szünidei étkeztetések száma az előző évihez képest jelentősen 

csökkent, tekintettel arra, hogy a nyári szünidő teljes időszakában az óvodák és a bölcsődék 

nyitva voltak. Ezen gyermekek szünidei étkeztetésre jogszabály alapján nem voltak jogosultak, 

azonban az ellátásuk természetesen intézményi keretek között biztosítva volt. 

 

Kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodott a 

veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig mind a májusi, mind 

pedig a decemberi rendelkezések alapján. Ennek okán az érintettek ellátását folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni, az ügyfeleket, az óvodákat és iskolákat fentiekről folyamatosan 

tájékoztatni kellett. Az ezen időszak alatt lejáró kedvezményre való jogosultságokat a 

veszélyhelyzet megszűnését követően hivatalból felül kellett vizsgálni. 

 

A hivatal feladatai közé tartozik a környezettanulmányok elkészítése saját ügyekben, illetve 

más hatóságok, mint például kormányhivatal, bíróságok, gyámhivatalok, rendőrség, 

büntetésvégrehajtási intézetek felkérésére. 2020 évben 521 családnál készült helyszíni szemle, 

mely a veszélyhelyzet ideje alatt telefonon történő kapcsolatfelvétellel valósult meg. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a kérelmezők számára étkeztetésre, házi 

segítségnyújtásra, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, értelmi fogyatékosok nappali 

ellátásának étkezéssel szolgáltatásra fizetendő térítési díjak vonatkozásában dönt annak 

csökkentéséről, illetve elengedéséről. Az év folyamán 80 fő esetében került sor a kedvezmény 

megállapításra. 

 

2020. évben 4.424 főszámra és 21.677 alszámra, összesen 26.101 iktatott ügyirat keletkezett. 

10.663 esetben került sor érdemi határozat meghozatalára. 

A döntések ellen 5 esetben érkezett fellebbezés. Ebből 1 esetben a döntés saját hatáskörben 

visszavonásra került, 4 esetben pedig a másodfokú hatóság helybenhagyta az elsőfokú döntést. 
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A 2020. év a szociális ellátások területén is nagyon sok változást hozott, alkalmazkodni kellett 

a világjárvány által okozott nehézségekhez. 

Az ügyfélszolgálat bezárása, a személyes ügyintézés felfüggesztése olyan új megoldásra 

ösztönözte a hivatalt, mely egyrészt a dolgozók védelmét szolgálta, ugyanakkor biztosította, 

hogy a rászoruló ügyfelek a pénzbeli támogatásokat továbbra is igénybe tudják venni. 

 

A családok helyzetében beállt negatív változásokat figyelemmel kísérve az elmúlt év során két 

alkalommal került sor a szociális támogatásokról szóló rendelet módosítására, kiegészítve új 

elemekkel. 

Az első alkalommal történő módosítással két irányú volt a cél. A jogosultsági feltételekben 

korábban megállapított jövedelmi határok emelésével bővítésre került azon személyek köre, 

akik a megváltozott élethelyzetben fordulhattak az önkormányzathoz, valamint speciális, a 

koronavírussal összefüggő pénzbeli támogatást igényelhettek azon személyek, akik munkájukat 

a járvánnyal összefüggésben veszítették el. A kérelmeket azok a kecskeméti lakosok 

nyújthatták be, akik munkájukat 2020. március 11. napját követően veszítették el. 

A rendelet módosítása az új támogatási forma tekintetében 2020. május 1. napjától 2020. 

október 31. napjáig volt hatályban. 

 

A járvány második hulláma ismételten a rendelet módosítását tette szükségessé azzal, hogy 

több, a járvánnyal összefüggő érintettséget is figyelembe vett a támogatás megállapításánál. 

Nemcsak azok kérhettek anyagi segítséget, akik a munkájukat elveszítették, hanem azok is, 

akik kórházi kezelésre szorultak, vagy hosszabb időtartamban keresőképtelenek voltak, továbbá 

azok is, akiknek családjában haláleset következett be. Azon munkavállalók is fókuszba 

kerültek, akiknek munkaidejét a munkáltató jelentős mértékben csökkentette. 

 

Az egyes ellátások, egyéb feladatok részletezése, mennyiségi mutatók táblázatos formában: 

 

Ellátástípus / ügyfajta 

Ellátottak száma / 

esetszám 2020. évben 

(fő/eset) 

Éves kifizetett összeg 

(E Ft) 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 
1.214 14.320,049 

Kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatás 
0 0 

Szünidei gyermekétkeztetés 

tavaszi: 

nyári: 

őszi: 

téli: 

összesen: 

 

89 

151 

84 

91 

415 gyermek 

5.906,683 

Köztemetés 118 eset 4.047,209 

Kárpótlás 1 fő 4,500 

Rendkívüli települési támogatás 
2.024 fő 

8.007 eset 
64.493,600 
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Ellátástípus / ügyfajta 

Ellátottak száma / 

esetszám 2020. évben 

(fő/eset) 

Éves kifizetett összeg 

(E Ft) 

18. életévét betöltött tartósan 

beteg hozzátartozójának az 

ápolását, gondozását végző 

személy részére települési 

támogatás 

53 fő 12.437,460 

Lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez 

települési támogatás 

508 fő 14.089,290 

Gyógyszerkiadás viseléséhez 

települési támogatás 
32 fő 750,000 

Lakhatási kiadásokhoz 

kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek települési 

támogatása 

54 fő 3.808,708 

Környezettanulmány 521 eset 0 

Házi szennyvízhálózat 

kiépítésének támogatása 
1 fő 60,000 
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VI. JEGYZŐI TITKÁRSÁG 
 

 

A Jegyzői Titkárság a jegyzőnek közvetlenül alárendelt osztályként működik. A jegyző és az 

aljegyzők feladatainak ellátását segíti azáltal, hogy a jogszerű, hatékony és gyors ügyintézés 

elősegítése érdekében a döntéstervezeteket, szakmai anyagokat előkészíti, véleményezi. A 

hivatal több szervezeti egységét érintő ügyekben koordinál, az érintettekkel egyeztető 

tárgyalásokat tart. Ellát informatikai feladatokat. 
 

Tisztségviselők, a közgyűlés és a bizottságok munkájának segítése, koordináció 

A Jegyzői Titkárság készítette elő 

− a hivatal éves beszámolójáról szóló és a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról szóló közgyűlési előterjesztéseket.  

− Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 49/2020. (IV.1.) határozatát és 605/2020. 

határozatát, valamint ezek döntés-előkészítő iratát Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése által az állandó bizottságaira és a jegyzőre átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról a veszélyhelyzet idején. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere hétvégére vonatkozó kijárási 

korlátozásokról szóló 8/2020. (IV.21.), 10/2020. (IV.24.) és 12/2020. (V.1.) 

önkormányzati rendeletét, valamint ezek döntés-előkészítő iratát. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése közterületen és nyilvános 

helyen a kötelező maszkviselés szabályozásáról szóló 21/2020. (XI.14.), az azt 

módosító 22/2020. (XI.19.) és 25/2020. (XI.26.) önkormányzati rendeletét, valamint 

ezek döntés-előkészítő iratát. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével összefüggő 

feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

27/2020. (XII.9.) önkormányzati rendeletét és döntés-előkészítő iratát. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése közterületen és nyilvános 

helyen a kötelező maszkviselés szabályozásáról szóló 28/2020. (XII.16.) önkormányzati 

rendeletét és döntés-előkészítő iratát. 

− Kecskemét megyei jogú város jegyzőjének a kiadmányozásról szóló 1/2020. számú 

Jegyzői Utasítását, valamint a módosításáról szóló 4/2020. számú és a 8/2020. számú 

Jegyzői Utasítást, 

− Kecskemét megyei jogú város polgármesterének a kiadmányozásról szóló 1/2020. 

számú Polgármesteri Utasítását, 

− Kecskemét megyei jogú város polgármesterének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése által önkormányzati rendeletében a jegyzőre átruházott 

hatáskörbe tartozó ügyek intézése során veszélyhelyzet idején a kiadmányozásról szóló 

3/2020. számú és az 5/2020. számú Polgármesteri Utasítását. 
 

Az osztály közreműködött a tisztségviselők által kiadmányozott ügyiratok, továbbá a 

közgyűlési és bizottsági előterjesztések, veszélyhelyzet idején a polgármesteri határozatok és 

döntés-előkészítő iratok törvényességi ellenőrzésében, a többi osztályt, illetve társhatóságot 

érintő feladatok előkészítési folyamatában. 
 

A Jegyzői Titkárság a veszélyhelyzet idején szakmai anyagokat készített a hivatal munkatársai 

feladatellátásának segítésére a hatósági ügyekben követendő eljárásokról (anyagi és eljárási 

jogszabályok változásainak gyakorlati alkalmazása, döntések tartalmi és formai követelményei, 

hatósági döntés /határozat, végzés/ minták készítése a különböző igazgatási ágazatokban) és 

folyamatos konzultációt biztosított az újszerű ügyintézéshez. 
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Áttekintette a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggő kormányrendeleteket, szakmai 

anyagokat készített, amelyben levezette, hogy a polgármesteri rendeletben a veszélyhelyzet 

első hullámában nem lehet a járványügyi helyzetre tekintettel új közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes tényállást megállapítani, valamint nincs jogszabályi felhatalmazás arra 

sem, hogy önkormányzati rendeletben a polgármester egyéb magatartási szabályt – így például 

maszk vagy azt helyettesítő textília kötelező viselését – előírjon a település közigazgatási 

területére. 

Az osztály tájékoztatót készített az ügyfelek részére a veszélyhelyzet alatti 

engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. 

rendelet szabályairól a www.kecskemet.hu honlapra. 

 

A Jegyzői Titkárság gondoskodott arról, hogy a félévenkénti hatósági statisztika határidőben 

felterjesztésre kerüljön a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz. 

 

Az osztály fogja össze a belső kontrollrendszert, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, 

ellátja a kockázati felelős feladatait, így az integrált kockázatkezelési rendszer szervezeti 

felelősének feladatait is. 

2020. év elején is előkészítette az osztály a belső kontroll rendszer előző évi értékelését, amelyet 

a szervezeti egységektől bekért értékelésre alapozva készít el a jegyző, és erről nyilatkozik az 

önkormányzat és a hivatal vonatkozásában is a zárszámadási rendelet mellékleteként.  

A hivatal szervezeti átalakítása vagy feladat- és hatáskörök módosulása esetén, de évente 

legalább egyszer a kockázati felelős tartja a kapcsolatot az egyes szervezeti egységek vezetőivel 

a kockázatok, ellenőrzési nyomvonalak, indikátorok felülvizsgálata érdekében. Erre tekintettel 

2020. februárjában és augusztusában az osztály gondoskodott a hivatal Belső Kontroll 

Kézikönyvének a módosításáról. 

Első alkalommal a márciusi 1. napjától hatályos szervezeti változást követően történt meg a 

belső kontroll szabályzat mellékletében található ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata. A 

belső ellenőrzés észrevételei alapján több más szempontból is szükségessé vált a szabályzat 

módosítása. Ennek kapcsán több fogalom és eljárás is újraszabályozásra került, különösen a 

kockázatkezelés területén. Így minden szervezeti egység újraértékelte a kockázatait, különös 

tekintettel a korrupciós kockázatokra, ezzel kapcsolatosan új nyomtatványok, iratminták 

kerültek a szabályzatba, újra szabályoztuk a korábbi szabálytalansági, újabb nevén és némileg 

megváltozott tartalmában a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos eljárást. Az 

Állami Számvevőszék vizsgálatai nyomán is a kockázatok értékelésének egyre nagyobb 

szerepet kell kapniuk a hivatali munkában, de a hivatali munka egészére, a gazdálkodáson túli 

területekre is kiterjedően. 
 

A Jegyzői Titkárság évente elkészíti az Állami Számvevőszék Integritás felmérését az 

önkormányzat és a hivatal vonatkozásában. 
 

A Megyei Jogú Városok Szövetségének megkeresése alapján az osztály számos 

jogszabálytervezetet, szakmai anyagot véleményezett, valamint tájékoztatást készített a 

hivatalban folytatott joggyakorlatról, szakmai tevékenységekről. 
 

Informatika 

Számítógépes munkahelyek beszerzése 

2020-ban tovább folytatódott a hivatali számítógéppark modernizálása. A 2020. évben 

lebonyolított beszerzési eljárásnak köszönhetően újabb elavult számítógépes munkahelyek 

fejlesztése vált lehetővé, 50 db asztali, 5 db notebook számítógép és 42 db monitor cseréje 

valósult meg. Az új munkaállomásokat korszerű Microsoft Office 2019-es irodai 

programcsomaggal és Windows 10 operációs rendszerrel láttuk el. 

http://www.kecskemet.hu/
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Az önkormányzat részére ugyancsak beszerzési eljárás keretein belül szereztünk be további 52 

db használt notebook számítógépet, melyeket a Kecskeméti Tankerület részére átadtunk 

használatra a koronavírus-járvány miatti digitális oktatáshoz. 

 

Eszközbeszerzések 

Az osztály munkatársai a külső, szerződéses szakértők bevonásával áttekintették a hivatali 

informatikai infrastruktúra helyzetét. A rendelkezésre álló anyagi lehetőségek 

figyelembevételével meghatározták a legsürgősebb fejlesztési igényeket. 

A hálózati infrastruktúra hardver elemeinek modernizálása, az üzembiztonság és a 

rendelkezésre állás növelése érdekében beszerzési eljárás keretében a meglévő TS3200-as Tape 

Library szalagos mentő egység kiváltására egy új LTO6-os, modernebb szalagos mentő egység 

beszerezését, továbbá a 2020. évben bevezetett Veeam Backup&Replication Enterprise Plus 

mentési szoftver működtetéséhez egy HP PROLIANT DL380P G8 típusú fizikai szerver 

beszerzését valósítottuk meg 2020. évben. 

A fenti eszközök rendszerbe állítása növeli a hivatal informatikai hálózati infrastruktúrájának 

használhatóságát és a hivatal informatikai biztonságának mértékét. 

 

Koronavírus járvány miatt felmerült informatikai feladatok 

A koronavírus járvány miatt szükségessé váltak a korábbiaktól eltérő informatikai megoldások 

bevezetése. A járvány ideje alatti online konferenciák, értekezletek megtartásához előfizettünk 

a Microsoft Teams alkalmazásra, valamint több munkaállomáshoz beszereztünk webkamerákat 

és mikrofonos fülhallgatókat. 

Előkészítettük a 2021. évre áthúzódott notebook számítógépek beszerzését, felkészülve a home 

office munkavégzésre, valamint felkészítettük az informatikai rendszereinket a biztonságos 

távoli munkavégzésre. 

 

Javítási, karbantartási feladatok 

Az osztály 2020-ban az előző évekhez hasonlóan elvégeztette a hivatal informatikai 

eszközeinek szükséges javítását, karbantartását. 

 

Belső portál üzemeltetése 

Az osztály munkatársai 2020. év folyamán is friss információk feltöltésével biztosították a 

portál aktualizálását annak érdekében, hogy a hivatal valamennyi köztisztviselője egyszerű, 

áttekinthető formában hozzáférhessen a legszükségesebb információkhoz (pl.: 

szabályzatokhoz, belső utasításokhoz, közgyűlési, bizottsági anyagokhoz, stb.). 

 

Információbiztonsági feladatok 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény 11. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a szervezet vezetője az elektronikus 

információs rendszer biztonságáért felelős személyt nevez ki vagy bíz meg. Ezen törvényi 

kötelezettség értelmében a hivatal az elektronikus információbiztonsági felelősi feladatok 

ellátására 2020. évben is egy külső vállalkozót bízott meg. 

Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy folyamatosan ellenőrizte a 

térinformatikai rendszer bevezetéséhez szükséges dokumentációk elkészítését, a bevezetéssel 

kapcsolatosan elvárt követelmények teljesülését. Elvégezte a szükséges nyilvántartások, 

adatvagyon leltár ellenőrzését, hiányosságok feltárását, belső audit megtartását. A bevezetendő 

újabb informatikai rendszerek esetében informatikai biztonsági szempontból állást foglalt, a 

fejlesztőktől megkövetelte a szükséges dokumentumokat. 
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E-ügyintézéssel kapcsolatos feladatok 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény a helyi önkormányzatok számára kötelezően előírta az elektronikus 

ügyintézés biztosítását 2018. január 1-jei hatállyal, mely előírásnak határidőre eleget tettünk. 

2020. év folyamán is az elektronikus ügyintézés lehetősége folyamatosan elérhető volt 

ügyfeleink részére. 

 

Az e-ügyintézési folyamatok teljeskörű megvalósítása érdekében újabb 5 kiadmányozást végző 

köztisztviselő részére e-ügyintézés célú minősített aláíró tanúsítványt szereztünk be a NISZ 

Zrt.-től, valamint megújítottuk a lejáró összes aláíró tanúsítványt a folyamatos és 

zökkenőmentes elektronikus ügyintézés érdekében. 

 

Az elektronikus ügyintézés fejlesztéseként az IRMA ügyiratkezelő rendszerben újabb 

fejlesztést valósítottunk meg, mely lehetővé tette az elektronikus tértivevények kezelését, az 

átvételi adatok automatikus rögzítését az iktatórendszerben megkönnyítve ezzel az ügyintézők 

napi munkáját. 
 

Létrehoztuk az idopontfoglalas.kecskemet.hu időpontfoglaló weboldalt, melynek segítségével 

az ügyfelek a személyes ügyfélfogadásra online foglalhatnak időpontot a megadott ügyekben 

egy egyablakos rendszerben. Az alkalmazás továbbfejlesztését, több osztályra történő 

kiterjesztését 2021. évre terveztük. 
 

A személyes adatok védelme 

A GDPR által átalakított adatvédelem is már egy teljes év jogalkalmazási tapasztalatával 

kezdődött a 2020. év elején. 2019-ben a nemzeti jog jelentős mértékű harmonizációja is 

megtörtént, de a 2020. évre elsősorban a kialakult koronavírus-járvány nyomta rá a bélyegét az 

adatvédelem területén is. A járvány kezelésekor a kormányzat is felismerte, hogy az 

adatvédelem érvényesítése másképpen kell, hogy történjen, és ehhez szükséges a megfelelő jogi 

keretek kialakítása. A rendkívüli helyzetben az adatvédelmi jogérvényesítés az érintettek 

számára jogilag szabályozott módon ugyan, de megnehezült, az adatkezelők számára viszont a 

járványkezelés érdekében részleges tehermentesítést eredményezett. Ez önkormányzatunk, 

illetve a hivatal számára is elméletileg lehetővé tette a könnyítést, de a gyakorlatban az ilyen 

igények száma egyelőre csekély mértékű. Az év során az önkormányzat több, a járvánnyal 

kapcsolatos, korábban nem végzett tevékenysége során is figyelemmel kellett, hogy legyen a 

személyes adatok védelmére. Ide sorolható az idősek ellátásának önkéntesek által történő 

segítése az önkormányzat szervezésében, a belépők kötelező lázmérése, illetve a munkavállalók 

fertőzöttségének tesztelése. Ugyanígy fokozott figyelmet igényelt és igényel a mai napig a 

járvány miatti otthoni munkavégzés információbiztonságának és ezen belül adatvédelmének 

megfelelő megteremtése a fizikai, a logikai és a szervezeti megoldások terén is. Az eset 

megmutatta, hogy mennyire fontosak a megfelelő informatikai megoldások az adatvédelemben, 

és hogy ezek jelentős anyagi és humán erőforrást is igényelnek, megfelelő kialakításuk nem 

egyszer jelentős nehézségekkel jár. 
 

Ugyanakkor az élet a járvány idején sem állt meg, bár kétségtelen, hogy az ügyek számát 

illetően azokat csökkentő hatása is volt. Az adatvédelemmel kapcsolatos éves képzés is csak 

továbbképzési anyag kiküldésével volt lehetséges. Ennek ellenére a hivatal részére már 

mindenképpen ismerőssé kellett, hogy váljon az átalakult adatvédelmi szabályozás és a legtöbb 

követelmény, ezért a járványhelyzet enyhülésével szeptemberben megkezdődött az 

adatvédelmi tisztviselő osztályonkénti személyes találkozásokat is igénylő adatvédelmi 

ellenőrzése. A késő őszi harmadik hullám megérkezésével azonban ez félbeszakadt, s a hivatal 

átfogó átvilágítása így csak a járvány jelentős enyhülését követően lesz lehetséges. 

https://idopontfoglalas.kecskemet.hu/
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Az eddigi ellenőrzések tapasztalatai azonban már mindenképpen hasznosíthatók voltak, s ezek 

kapcsán módosultak az adatvédelmi tájékoztatók, lehetővé vált egyes gyakorlatok korrigálása, 

vagy értékelhető volt az egyes eljárások megfelelősége. A járvány következtében több hatáskör 

is a polgármesterhez került, és fontosnak tűnt a döntések átláthatóságának növelése. Ez azt 

eredményezte, hogy sok olyan döntés is nyilvánosságot kapott, amelyre vonatkozóan ez nem 

volt előírva. Ezeknek a döntéseknek a nyilvánossá tétele jelentős új feladatként jelentkezett, s 

ezzel kapcsolatosan a megfelelő adatvédelem biztosítása, a védendő személyes adatok 

anonimizálása is együtt kellett, hogy járjon. Az év vége felé növekedni kezdett a közérdekű 

adatigénylések száma, ezek szintén nem egy esetben igényelték az adatvédelmi kontrollt a 

megismertetés előtt. 
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VII. HUMÁNPOLITIKAI CSOPORT 
 

 

A Humánpolitikai Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként működik. 

 

A csoport fő tevékenysége a hivatal köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati 

jogviszonyával, a fizikai alkalmazottak és az önkormányzati munkavállalók 

munkaviszonyával, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 

intézményvezetőinek közalkalmazotti és közszolgálati jogviszonyával, illetve 

munkaviszonyával kapcsolatos humánpolitikai és egyéb feladatainak ellátása. 

 

Helyi önkormányzati képviselőkkel kapcsolatos feladatok 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a 

polgármesternek, az alpolgármestereknek és valamennyi önkormányzati képviselőnek saját 

maga és a vele közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában vagyonnyilatkozatot 

kellett tennie. Vagyonnyilatkozatot kellett tenni ugyancsak a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselőknek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 

foglaltak szerint. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje 2020. évben január 31-én 

járt le. 

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről az értesítést, a kitöltendő vagyonnyilatkozatot 

valamennyi érintett megkapta, a leadott vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele megtörtént. 

 

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkkel, ügykezelőkkel, fizikai alkalmazottakkal 

kapcsolatos feladatok 

A közszolgálati jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, valamint 

az azokhoz kapcsolódó egyéb intézkedéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) előírásainak megfelelően, határidőben ellátta a csoport. 
 

A Kttv. előmeneteli rendszerében előírt soros előrelépés miatt 64 munkatárs átsorolása történt 

meg. 1 kolléga felsőfokú iskolai végzettség megszerzése miatt került magasabb, I. besorolási 

osztályba. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. december 12-i ülésén 

elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletet, mely szerint a képviselő-testület hivatalánál 

foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapját 55 E Ft összegben állapította meg. A 

szükséges munkáltatói intézkedés megtörtént. 

 

A hivatal munkatársainak az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján adható 

gyermekszületési támogatás, szociális és temetési segély megállapításával és kifizettetésével 

kapcsolatos teendőket folyamatosan végezte a csoport. 

 

Gyermekszületési támogatásban a tárgyév folyamán 8 munkatárs részesült, temetési segélyt 15 

kolléga kapott. A tavalyi évben is több munkatársunknak alakult úgy az életkörülménye, hogy 

szociális segélyt igényelt. A kérelmeket a hivatal vezetése igyekezett teljesíteni, hogy ezzel is 

segítse a rászoruló kollégákat. Ennek során 25 fő részesült szociális segélyben. 

 

Az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján adható lakáscélú munkáltatói kölcsönben az 

elmúlt évben 1 munkatárs részesült. 
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A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegnél vagy kontaktlencsénél a 

szemüveglencse és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret 

készítéséhez maximálisan bruttó 69,173 E Ft összeget fizet ki a munkáltató az Egységes 

Közszolgálati Szabályzat alapján. Az elmúlt évben ezt a fajta hozzájárulást 53 munkatársunk 

vette igénybe. 

 

Az egyéb feladatok ellátása – a ProBono rendszerben a képzések (ügykezelői alapvizsga, 

közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga), az egyéni továbbképzési tervek és az éves 

intézményi továbbképzési terv rögzítése; a pályázatok megjelentetése a KÖZIGÁLLÁS  

portálon; utazási költségtérítés engedélyezésének előkészítése; a munkatársak adataiban 

bekövetkezett változások rögzítése valamennyi adatbázisban; fizetés nélküli szabadság 

engedélyezésének, megszüntetésének előkészítése; munkáltatói igazolások kiállítása; 

tanulmányi szerződések előkészítése; jubileumi jutalom kifizetésére munkáltatói intézkedés 

előkészítése; közgyűlési előterjesztés előkészítése a polgármester éves szabadságának 

ütemezéséről; a tisztségviselők, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 

intézményvezetőinek, a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

vezető tisztségviselőinek, az önkormányzati munkavállalók szabadság nyilvántartása; hivatali 

igazolványok, munkaköri orvosi beutalók kiállítása; új belépők részére beléptető kártya 

kiadása; a ki-belépő dolgozók lejelentése; létszám és bér nyilvántartások, kimutatások, 

statisztikák vezetése – a jogszabályi előírások figyelembevételével és határidőben megtörtént. 

 

A csoport ellátta továbbá az önkormányzati munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, 

módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat is. 

 

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek intézményvezetőinek 

munkaviszonyával, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos 

feladatok 

2020. december 31-én a köznevelési, a kulturális, az egészségügyi és szociális, valamint az 

egyéb ágazathoz tartozó intézményvezetők létszáma 12 fő volt, ebből munkaviszonyban 5 fő, 

közalkalmazotti jogviszonyban 6 fő, míg közszolgálati jogviszonyban 1 fő áll. 

 

Az intézményi körben a jogszerű munkáltatói intézkedések meghozatalában való 

közreműködés fontos feladat volt az elmúlt évben is. 

 

2020. július 1. napján hatályba lépett a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény, mely alapjaiban változtatta meg a kulturális 

területen foglalkoztatottakra vonatkozó szabályokat. Ezen törvény alapján a közalkalmazotti 

jogviszony 2020. november 1-jei hatállyal munkaviszonnyá alakult át. A közalkalmazotti 

jogviszony átalakulásával érintett kulturális intézmények intézményvezetői, illetve a gazdasági 

vezetők tekintetében a szükséges munkáltatói intézkedések a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően határidőben megtörténtek. 
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VIII. ELLENŐRZÉSI CSOPORT 
 

 

A hivatalban a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként az Ellenőrzési Csoport 

látja el a belső ellenőrzési feladatokat. 2020. évben tevékenységét az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, nemzetközi és hazai belső ellenőrzési standardok, 

minisztériumi módszertani útmutatók és a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv 

alapján végezte. 

 

Az Ellenőrzési Csoport 2020. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt: 

− a hivatalra, 

− az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézmények), 

− köztulajdonban álló önkormányzati gazdasági társaságokra, 

− az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetekre, 

− a települési nemzetiségi önkormányzatokra. 

 

A belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak való megfelelést, a 

gazdaságosságot, a hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és 

ajánlásokat fogalmazott meg a jegyző, illetve az ellenőrzött szervezetek részére. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kockázatelemzés alapján összeállított 2020. 

évre vonatkozó ellenőrzési tervét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

a 220/2019. (XII.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

A 2020. évi ellenőrzési tervben szereplő 18 ellenőrzésből 16 valósult meg. A Kecskeméti 

Városrendészet, valamint hivatalban a közbeszerzések ellenőrzése áthúzódott 2021. évre, 

amelyek beépítésre kerültek a 2021. évi belső ellenőrzési tervbe. További 3 ellenőrzés soron 

kívül vált szükségessé, így összesen 19 ellenőrzés valósult meg 2020. évben. 

 

A települési nemzetiségi önkormányzatoknál 7 ellenőrzést végzett az Ellenőrzési Csoport. 

 

Az ellenőrzési tervben szereplő, valamint a megvalósult ellenőrzések alakulását a következő 

táblázat mutatja: 

 

Ellenőrzött szervezetek 

Tervezett 

ellenőrzések 

száma 

Megvalósult 

ellenőrzések 

száma 

Ellenőrzésre 

fordított revizori 

napok száma 

Hivatal 5 7 143 

Intézmények 7 5 292 

Támogatott szervezetek 1 2** 65 

Gazdasági társaságok 5 5 226 

Önkormányzat összesen 18 19 726 

Települési nemzetiségi 

önkormányzatok* 
7 7 49 

Mindösszesen 25 26 775 

 
* Az ellenőrzések a nemzetiségi önkormányzatok által jóváhagyott éves terveikben szerepeltek. 

** Ellenőrzött támogatott szervezetek száma 7. 




