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Bevezető 
 

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

komplex, szerteágazó munkát végez. Önkormányzati és államigazgatási 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 2021. február 17-i ülésén elfogadta 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. 

(II.17.) önkormányzati rendeletét. 
 

A közgyűlés a hivatal létszámát 2021. január 1. napjától 274 főben határozta meg. 
 

A hivatal engedélyezett létszáma a 2020. december 31-i állapothoz képest nem változott. 

2021. október 22. napjától az engedélyezett 274 fő összlétszámon belül a szakmai létszám 1 

fővel nőtt, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 1 fővel csökkent a 2021. január 

1-jei állapothoz képest. 
 

2021. december 31. napján a ténylegesen betöltött álláshelyek száma 258, a határozatlan időre 

betölthető üres álláshelyek száma 9 és a határozott időre – szülési szabadság, GYED/GYES 

miatt távollévő munkatársak helyettesítésére – betölthető álláshelyek száma 7. 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 26/2021. (VII.9.) önkormányzati 

rendeletével módosította a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletét és a 3/2021. (VII.8.) határozatával 

döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának (a továbbiakban: PH SZMSZ) módosításáról. A döntés értelmében 2021. 

augusztus 1. napjával 

− A Városstratégiai Iroda megszűnésével, annak osztályaiból két új iroda jött létre: a 

Gazdálkodási Osztályból a Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda, valamint a 
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Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályból a Fejlesztéspolitikai Iroda. A 

Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Irodán belül két osztály, a Pénzügyi Osztály és 

a Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály alakult ki. A Fejlesztéspolitikai 

Irodán belül két osztály, a Pályázati és Közbeszerzési Osztály és a Projektkoordinációs 

Osztály keletkezett, az előbbin belül a Közbeszerzési Csoporttal. 

− A Városüzemeltetési Osztály megszűnésével két új osztály jött létre: az egyik a 

Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály, a szervezeti egységen belül a 

Környezetvédelmi Csoporttal, míg a másik a Közterületfenntartási és Beruházási 

Osztály, a szervezeti egységen belül a Közterületfenntartási Csoporttal és a Beruházási 

Csoporttal. 

− A Várostervezési Osztályon belül két csoport, a Városépítési Csoport és a 

Városrendezési Csoport alakult. 

− A Jogi Osztály egy újonnan létrejövő Társaságirányítási és Tőkebefektetési Csoporttal 

bővült. 

− A Képviselőtestületi Osztály megnevezése Szervezési Osztályra változott és a 

szervezeti egységen belül létrejött két új csoport: a Polgármesteri Titkársági Csoport és 

a Testületi Csoport. 

− A hivatalon belül létrejött egy közvetlenül a jegyzőnek alárendelt új szervezeti egység, 

az Ügyfélkapcsolati Csoport. 
 

Szervezeti egység 

Betöltött 

létszám 

2021.12.31. 

napján 

(fő) 

Ebből 

Nő 

(fő) 

Férfi 

(fő) 

Jegyző, aljegyzők, önkormányzati 

főtanácsadó, irodavezetők 
10 4 6 

Adó Osztály 30 21 9 

Igazgatási Osztály 27 20 7 

Szociálpolitikai Osztály 13 13 0 

Pénzügyi Osztály 15 15 0 

Költségvetési és Intézményüzemeltetési 

Osztály 
32 21 11 

Pályázati és Közbeszerzési Osztály 15 13 2 

Projektkoordinációs Osztály 5 4 1 

Várostervezési Osztály 11 6 5 

Közszolgáltatásszervezési és 

Környezetvédelmi Osztály 
12 9 3 

Közterületfenntartási és Beruházási Osztály 19 9 0 

Társadalompolitikai Osztály 7 4 3 

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 9 6 3 

Jogi Osztály 19 13 6 

Szervezési Osztály 16 15 1 

Jegyzői Titkárság 5 3 2 

Humánpolitikai Csoport 4 4 0 

Ellenőrzési Csoport 5 3 2 

Ügyfélkapcsolati Csoport 4 4 0 

Összesen 258 187 71 
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Nemek szerinti megoszlás 2021. december 31. 

 
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 28%, ami a tavalyihoz képest 2%-kal nőtt. 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 

2021.12.31. 

napján 

(fő) 

20-30 év 

(fő) 

31-40 év 

(fő) 

41-50 év 

(fő) 

50 év felett 

(fő) 

Jegyző, aljegyzők, 

önkormányzati főtanácsadó, 

irodavezetők 

10 0 2 4 4 

Adó Osztály 30 0 4 9 17 

Igazgatási Osztály 27 1 7 10 9 

Szociálpolitikai Osztály 13 0 3 5 5 

Pénzügyi Osztály 15 0 8 5 2 

Költségvetési és 

Intézményüzemeltetési Osztály 
32 3 13 8 8 

Pályázati és Közbeszerzési 

Osztály 
15 2 3 7 3 

Projektkoordinációs Osztály 5 1 2 2 0 

Várostervezési Osztály 11 1 3 5 2 

Közszolgáltatásszervezési és 

Környezetvédelmi Osztály 
12 2 3 6 1 

Közterületfenntartási és 

Beruházási Osztály 
19 0 4 11 4 

Társadalompolitikai Osztály 7 1 0 5 1 

Közösségi Kapcsolatok 

Osztálya 
9 0 3 1 5 

28%

72% férfi nő
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Szervezeti egység 

Betöltött 

létszám 

2021.12.31. 

napján 

(fő) 

20-30 év 

(fő) 

31-40 év 

(fő) 

41-50 év 

(fő) 

50 év felett 

(fő) 

Jogi Osztály 19 5 8 4 2 

Szervezési Osztály 16 1 5 4 6 

Jegyzői Titkárság 5 0 2 1 2 

Humánpolitikai Csoport 4 0 2 1 1 

Ellenőrzési Csoport 5 0 1 2 2 

Ügyfélkapcsolati Csoport 4 0 0 1 3 

Összesen 258 17 73 91 77 

 

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

vannak legtöbben, ezt követi az 50 év felettiek száma, mely 4%-kal emelkedett, míg a 31-40 év 

közöttiek száma 4%-kal csökkent az előző évhez képest. 

 

Összességében azt lehet megállapítani, hogy a 41 év felettiek száma változatlanul a 

meghatározó, az összlétszámon belül 65%-ot tesz ki. Az alábbi táblázat az elmúlt három év 

életkor szerinti megoszlását mutatja be. 

 

Életkor szerinti megoszlás 

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

2019. 22 75 97 64 

2020. 18 79 87 66 

2021. 17 73 91 77 

 

Az életkor szerinti megoszlásról 2019-2021. évek összehasonlításával készült az alábbi 

diagram. 
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Közszolgálati jogviszony létesítése a hivatalban 

2021. évben közszolgálati jogviszonyba 21 fő került kinevezésre.  

 

A kinevezettek közül 1 fő jegyzői, 1 fő aljegyzői, 1 fő osztályvezetői, 1 fő csoportvezetői, míg 

17 fő ügyintézői munkakörbe kapott kinevezést. 

 

A belépő új dolgozók közül 8 munkatárs határozatlan idejű kinevezéssel, 3 vagy 6 hónapos 

próbaidő előírásával lépett a közigazgatási pályára. 13 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 létesítések mellett egy esetben határozott idejű munkaszerződés 

kötésére is sor került. 

 

A közszolgálati jogviszony létesítéseket mutatja az alábbi táblázat és diagram: 

 

Közszolgálati jogviszony létesítésének 

módja  

2021. január 1. és 2021. december 31. 

között létesített jogviszonyok száma (fő) 

Határozatlan időre 8 

Határozott időre 13 

Összesen 21 

 

 
 

A kinevezett munkatársak közül 19 fő felsőfokú – egyetemi vagy főiskolai – míg 2 fő 

középfokú végzettséggel rendelkezik. 

 

2021. 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 

8 fő kezdeményezte ilyen jogcímen közszolgálati jogviszonya megszüntetését. A kinevezésben 

foglalt határozott idő lejárta miatt 1 esetben történt megszűnés. 

 

 

13

8

Kinevezések 2021.

Határozott időre szóló kinevezés Határozatlan időre szóló kinevezés
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2021. évben saját kérésre nyugdíjazás miatti felmentéssel 3 főnek, azonnali hatállyal próbaidő 

alatt 1 főnek (munkáltatói kezdeményezésre) került megszüntetésre a jogviszonya.  

 

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

tartalmazza, illetve mutatja be: 

 

Közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése 

2021. január 1. és 

2021. december 31. 

között megszűnt 

jogviszonyok száma 

(fő) 

A kinevezésben foglalt határozott idő lejártával  1 

A felek közös megegyezésével  8 

Nyugdíjazás miatti felmentéssel  3 

Azonnali hatállyal a próbaidő alatt  1 

Összesen 13 

 

 
 

Összességében megállapítható, hogy a közszolgálati jogviszony megszüntetése 92%-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. 2021. 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: 

 

 

 

7,7%

61,5%

23,1%

7,7%

A kinevezésben foglalt
határozott idő lejártával

A felek közös megegyezésével

Nyugdíjazás miatti felmentéssel

Azonnali hatállyal a próbaidő
alatt
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Szervezeti egység 

Betöltött 

létszám 

2021.12.31. 

napján 

(fő) 

Ebből 

Felsőfokú 

végzettségű 

(fő) 

Középfokú 

végzettségű 

(fő) 

Ügykezelő 

(fő) 

Fizikai 

alkalmazott 

(fő) 

Jegyző, aljegyzők, 

önkormányzati főtanácsadó, 

irodavezetők 

10 9 1 0 0 

Adó Osztály 30 24 5 1 0 

Igazgatási Osztály 27 21 4 2 0 

Szociálpolitikai Osztály 13 10 0 3 0 

Pénzügyi Osztály 15 14 1 0 0 

Költségvetési és 

Intézményüzemeltetési 

Osztály 

32 12 6 5 9 

Pályázati és Közbeszerzési 

Osztály 
15 12 1 2 0 

Projektkoordinációs Osztály 5 5 0 0 0 

Várostervezési Osztály 11 10 0 1 0 

Közszolgáltatásszervezési és 

Környezetvédelmi Osztály 
12 11 0 1 0 

Közterületfenntartási és 

Beruházási Osztály 
19 16 1 2 0 

Társadalompolitikai Osztály 7 6 0 1 0 

Közösségi Kapcsolatok 

Osztálya 
9 8 0 1 0 

Jogi Osztály 19 16 2 1 0 

Szervezési Osztály 16 13 2 1 0 

Jegyzői Titkárság 5 4 1 0 0 

Humánpolitikai Csoport 4 3 1 0 0 

Ellenőrzési Csoport 5 5 0 0 0 

Ügyfélkapcsolati Csoport 4 4 0 0 0 

Összesen 258 203 28 18 9 

 

 
 

203

28

18 9 Felsőfokú végzettségű

Középfokú
végzettségű

Ügykezelő

Fizikai alkalmazott
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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 

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 102 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 102 főből eddig 50 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. 

 

2021. 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 négyéves továbbképzési 

időszak vette kezdetét. 

 

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

a hivatal 2021. 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 2021-es képzési év tanulmányi pontjainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be. 
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Tervezett tanulmányi pont Teljesített tanulmányi pont 

Közszolgálati 

képzés 
Belső képzés 

Közszolgálati 

képzés 
Belső képzés 

5.699 163 5.345 99 

 

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

jogviszonyukat 2021. 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 10 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.  

 

Tanulmányi szerződés 

2021. évben 3 munkatárssal kötöttünk tanulmányi szerződést, így a tárgyévben összesen 5 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 4 főnek, a tanulmányi szabadidőt mind az 5 

munkatársunknak biztosítottuk. 

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 anyakönyvi szakvizsga felkészítő tanfolyamon, 

államháztartási mérlegképes könyvelő, építész, valamint ingatlanközvetítő képzésen vesznek, 

illetve vettek részt.  

 

Jubileumi jutalmak alakulása 

2021. évben jubileumi jutalomra 11 fő volt jogosult. A jubileumi jutalmak megállapítására és 

kifizetésére az alábbiak szerint került sor: 
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Ügyiratforgalmi és hatósági statisztika 
 

 

A hivatalban 2021-ben 107.081 főszámon és 127.529 alszámon összesen 234.610 iktatott irat 

keletkezett. 

 

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, valamint a szociális 

igazgatásban iktatott iratok aránya is. 
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2021-ben összesen 37.419 államigazgatási és 9.329 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 az általános igazgatási (79,13 %, amelynek 

döntő többsége anyakönyvi ügy) és adóhatósági (19,78 %) eljárásban hozzák. 

 

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

(összességében 89,62 %) járt el a közgyűlés, illetve átruházott hatáskörben (önkormányzati 

hatósági ügyek) a jegyző. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. 

rendelet 1. §-ával 2020. november 4. napjától, majd a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában 

2021. február 8. napjától az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében 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 

2021. június 14-ig. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 

szóló 307/2021.(VI.5.) Korm. rendelet 1.§-a alapján 2021. június 15-től a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-

testülete, illetve annak bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja, erre tekintettel ezen 

időponttól átruházott hatáskörben ismét a jegyző járt el. 

 

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

17 államigazgatási határozat és végzés 100 %-át a felettes szerv helybenhagyta, amely azt 

támasztja alá, hogy a döntések jogszerűek voltak. 
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I. GAZDÁLKODÁSI ÉS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI IRODA 
 

 

Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály 
 

 

A Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály látja el Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala és Önkormányzata, 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.). 

 

Az osztály feladata a város- és gazdaságfejlesztési feladatok végrehajtása és folyamatos 

ellenőrzése, a szükséges intézkedések kidolgozása társosztályok közreműködésével. 

Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az 

üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és 

hasznosítással, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással 

kapcsolatos átfogó gazdálkodási és számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a 

gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre, valamint az ellenőrzési nyomvonal és a 

belső kontrollok folyamatos működésére. 

 

A Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztályon belül 2 csoport működik: 

 Költségvetési Csoport,  

 Gondnoksági Csoport. 

 

Ügyiratforgalom 

2021. évben 552 főszámon összesen 7.214 iktatott ügyirat keletkezett az osztályon, amely 

meghaladja a 2020-ban iktatott ügyiratok számát. 

 

I. Gazdálkodási tevékenység 

A közgyűlési, bizottsági és társulási döntések előkészítése 

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. 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét a veszélyhelyzeti intézkedés miatt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere hagyta jóvá Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelettel. 

Az önkormányzat és a hivatal elemi költségvetése a megadott határidőben feltöltésre került a 

Magyar Államkincstár KGR K11 rendszerébe.  

A 2021. évi költségvetési rendelet év közben két alkalommal (május, október), valamint 2022. 
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évben 2021. 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 előírt határidőnek megfelelően elkészült Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány 

megállapításáról szóló 20/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet (zárszámadás), melyet a 

veszélyhelyzet miatt Kecskemét megyei jogú város polgármestere hagyott jóvá. 

 

A 2022. évi költségvetés előkészítése 2021 őszén a társosztályok adatszolgáltatásainak 

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

megfelelő tervezési módszertannal kerültek kidolgozásra. A hivatal társosztályaival, az 

önkormányzati cégekkel az egyeztetések 2021. év végén lezajlottak. A közgyűlés Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) 

önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A 2022-es 

kecskeméti költségvetést – ahogyan a korábbiakat is – takarékossága és konzervatív, óvatos 

tervezési módszere mellett a fejlődés, a stabilitás és a biztonság jellemzi. A tervezés során 

figyelembe kellett venni azt, hogy a járványnak nincs vége, és a tudomány jelenlegi állása 

szerint megjósolhatatlan, hogy az esetleges további hullámoknak milyen globális gazdasági 

hatásai lesznek. A város gazdálkodása a fegyelmezett gazdálkodás folytatásával az 

önkormányzat 2022. évi költségvetése a fejlődés, biztonság és a kiszámíthatóság értékein 

alapul. 

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 

gazdálkodási feladatait, könyveinek vezetését. Ennek keretében az osztály határidőre 

elkészítette a 2021. évi társulási határozatok alapján az elemi költségvetéseket, illetve az év 

végi zárást követően a hozzá kapcsolódó beszámolókat. 

 

A költségvetési rendeletben biztosított jogkörnek megfelelően az általános és céltartalékok 

felhasználására vonatkozó polgármesteri döntésekről az év során határozatok készültek, 
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továbbá a határozatok alapján megtörtént az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, majd 

azok költségvetési rendeleten történő átvezetése. Naprakész előirányzat nyilvántartáshoz 

kapcsolódóan átruházott hatáskörben 50 db polgármesteri határozat készült. 

 

Az osztály gondoskodott az elkészült költségvetési rendelet, valamint a zárszámadási rendelet, 

továbbá a hivatal és önkormányzat, társulások költségvetésének, beszámolóinak honlapon 

történő közzétételéről is. 

 

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok 

A közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl az osztály 2021. 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 számviteli 

politikájának, számlarendjének, kötelezettségvállalási-, értékelési-, és leltározási, 

valamint a belső kontrollrendszer szabályzatának elkészítése, aktualizálása, 

− kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (érvényesítés, utalványrendeletek 

elkészítése), 

− havi időszaki költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentés készítés a Magyar 

Államkincstár részére, 

− társulások költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők, 

− 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. 

 

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. 

 

Az 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. A 

szabályzat év közben többször módosításra került személycserék, illetve a hivatal 

átszervezésének következtében. 

 

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 számú európai uniós 

projektek pénzügyi bonyolítása, az elkülönített számviteli nyilvántartás megvalósítása.  
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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.  

 

2021. évben is jelentős számú közbeszerzési eljárás indult meg. Az önkormányzat az őrzés-

védelmi feladatok, ideértve a szolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan előírt fejlesztési célú 

beruházások elvégzése tárgyában, takarítási feladatok elvégzése tárgyában, gázenergia, illetve 

villamosenergia beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárást indított, mely eljárásokhoz az 

osztály szakmai segítséget nyújtott a Közbeszerzési Csoport részére. 

 

A hivatal és az önkormányzat kiadásainak teljesítése 2021. évben 

 

A hivatal 2021. évi teljesített kiadásai 

 

Megnevezés 
2021. évi kiadások 

(E Ft) 

Megoszlás 

(%) 

A hivatal kiadásai 

kiemelt előirányzatonként 
2.417.249 100,00% 

Személyi juttatások 1.532.530 63,40% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
248.605 10,28% 

Dologi kiadások 472.640 19,55% 

Egyéb működési célú kiadások 80.204 3,33% 

Beruházások 83.270 3,44% 

 

A hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (73,68 %-a) a foglalkoztatottak személyi 

juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására 

szolgált.  

A hivatalnál az illetményalap 2021. évben 55 E Ft volt, melyet Magyarország 2021. évi 

központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 61. §-a tett lehetővé. 2021. március 1-vel 

változott a minimálbér, valamint a garantált bérminimum havi összege teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetén, az előző évhez képest a minimálbér 6,4 Ft-tal nőtt, vagyis 167,4 

E Ft, míg a garantált bérminimum a 2021 évhez képest 8,4 E Ft-tal lett magasabb, vagyis 219 

E Ft. 

 

A dologi kiadások és egyéb befizetések a hivatal költségvetési kiadásainak 19,55 %-át jelentik 

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

költsége). 

 

A hivatal fontosabb működési kiadásait jellemző adatok (nettó érték) 

− villamos energia 14.807.685 Ft 

− fűtés (távhő) 22.562.538 Ft  

− víz és csatorna 1.031.342 Ft 

− gáz  1.245.131 Ft 

− postaköltség 25.698.405 Ft 

 

A hivatalt érintő beruházási kiadások összege 83.270 E Ft volt, mely magába foglalta az 

informatikai eszközök, valamint a számítástechnikai berendezések beszerzését és cseréjét is. 
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Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásai 

 

Megnevezés 

2021. évi 

kiadások 

(E Ft) 

Megoszlás 

(%) 

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai 52.893.431 100,0% 

Városfejlesztés 573.722 1,1% 

Közműépítés 272.232 0,5% 

Városüzemeltetés, kommunális feladatok 4.185.290 7,9% 

Vagyon- és lakásgazdálkodás 976.540 1,8% 

Szociális feladatok 352.176 0,7% 

Köznevelési feladatok 20.223 0,0% 

Sport 1.522.283 2,9% 

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 809.364 1,5% 

Egyéb működési kiadások 4.375.997 8,3% 

Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások 20.377.597 38,5% 

Önkormányzat közgyűlésének működési költségei 154.374 0,3% 

Önkormányzat költségvetési szervei 11.917.851 22,5% 

Pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások  6.575.266 12,4% 

Egyéb, a továbbiakban nem részletezett feladatok együtt 780.516 1,5% 
 

A Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály tevékenységét jellemző statisztikai 

adatok 

− kötelezettségvállalások száma: 

hivatal:  824 db 

önkormányzat: 2.239 db 

települési nemzetiségi önkormányzatok: 159 db 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  

Önkormányzati Társulás: 5 db 
 

− könyvelési tételek száma főkönyvre:  

hivatal: 58.480 db 

önkormányzat: 152.858 db 

Kecskemét és Térsége Társult Települések  

Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége: 1.204 db 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  

Önkormányzati Társulás:  589 db 

települési nemzetiségi önkormányzatok: 6.381 db 

 

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 2021. évi költségvetése. Az intézmények 

elkészítették a jogszabályban előírt határidőre az elemi költségvetésüket, mely a 

felülvizsgálatot követően a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére 

továbbításra került. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 az előző évekhez hasonlóan, 2021. évben is biztosította a közétkeztetési 

szolgáltatást az önkormányzati köznevelési és szociális intézményeken túl 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 2021. évre jóváhagyott költségvetése az év során 2 alkalommal – májusban és 

októberben –, illetve 2022. évben egy alkalommal, 2021. december 31-ei hatállyal került 

módosításra. 

A számviteli jogszabályok alapján az előző évi gazdálkodásukról készített éves költségvetési 

beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet elkészítésére és jóváhagyására 2021 májusában 

került sor. Az első költségvetés módosítás előtt, valamint a költségvetés módosításai közötti 

időszakokban az intézményeket érintő előirányzatok 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, bölcsődei és 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 2021. évben, illetve ezt megelőzően 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 

beszámolóhoz, stratégiai tervhez kapcsolódó pénzügyi felülvizsgálatokban is közreműködtek. 

 

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

átalakításra került: a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház 

kiszámítható és biztonságos működtetése érdekében az önkormányzat közös működtetési 

megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával. A költségvetési támogatást 

Támogatói Okirat keretében nyújtja az állam, melyhez évente költségterv és nyilatkozatok 

benyújtása szükséges, valamint évközben a teljesítési adatok alapján a módosítások 
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lebonyolítása. A támogatás elszámolása – a korábbiaktól és a többi állami támogatástól eltérően 

– a Támogatói Okiratban meghatározott módon, egyedileg történik az intézmények és a referens 

közös feladataként. 

 

A kulturális feladatokat ellátó – önkormányzat által fenntartott – költségvetési szerveknél 

kormányzati szándék a folyamatos bérfejlesztés megvalósítása, melyhez az önkormányzat 

2021. évben több pályázati támogatásban részesült. A pályázati dokumentációk benyújtását, a 

megvalósítással kapcsolatos egyeztetéseket és feladatokat, valamint az elszámolással 

kapcsolatos teendőket a referensek látták el. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

mellékletének 5.1.8. pontja a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalta a 

gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv közötti megállapodás jóváhagyását, amely a munkamegosztás és a felelősségvállalás 

rendjét rögzíti. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott gazdasági 

szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési 

szervek között létrejött munkamegosztási megállapodásokat a Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság 2021. évben felülvizsgálta és jóváhagyta. 

 

Az Országgyűlés 2021. júniusban elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről 

szóló 2021. évi XC. törvényt. Az önkormányzatnak lehetősége van a jogszabályban előírt végső 

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

rendelet-tervezetet, ezért a 2022. évi költségvetés előkészítő munkálatai 2021. szeptemberében 

megkezdődtek, majd a novemberi intézményi tervtárgyalásokat követően 2021. decemberben 

sor került az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására. 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények gazdálkodásával összefüggő – 

költségvetés tervezésétől a beszámoló készítéséig terjedő, valamint az intézmények havi 

adatszolgáltatásainak ellenőrzéséhez kapcsolódó – feladatokat 2021. év első felében 3 fő, majd 

2 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. 

Az önkormányzatot és az általa fenntartott intézményeket érintő központosított közbeszerzési 

eljárások megindításához szükséges intézményi adat bekérési, nyilvántartási, 

információszolgáltatási feladatokat a közbeszerzési referens végezte 2021. évben is. 

 

      II. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos operatív feladatok 

Alapító okiratokkal, törzskönyvi nyilvántartással és állami támogatásokkal kapcsolatos 

feladatok 

Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratairól és törzskönyvi kivonatairól, 

azok módosításairól folyamatos nyilvántartás vezetésére került sor. Közgyűlési döntést 

követően az alapító okiratok módosításai továbbításra kerültek az általános nyomtatványkitöltő 

programon keresztül a Magyar Államkincstár részére. 

 

A feladatmutatók szerint járó állami támogatások igénylése az erre szolgáló 

http://www.ebr42.otm.gov.hu internetes portálon keresztül megtörtént. Az intézmények 

http://www.ebr42.otm.gov.hu/
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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 állami 

támogatások év közbeni módosítására május és október hónapban volt az önkormányzatoknak 

lehetőségük. A veszélyhelyzet miatt elrendelt intézményi bezárások okán a szociális ágazatra 

és az intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozóan május hónapban az önkormányzatnak nagy 

mértékű lemondása keletkezett. 

Az önkormányzat részére a 2021. évre jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való 

elszámolási kötelezettségnek a 2021. 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 Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály informatikai háttere 

2007. január 1-je óta a POLISZ Integrált Pénzügyi Rendszer működik az irodán. Az ügyviteli 

rendszeren belül az alábbi modulokat használják az osztályok: 

− kötelezettségvállalás,  

− 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.  
 

Önkormányzati tulajdonú eszközök kezelése, nyilvántartása, selejtezése 

A pályázati, valamint önkormányzati saját forrásból történő önkormányzati épületeket érintő 

energetikai fejlesztések és egyéb eszközbeszerzések 2021. évben jelentős mértékben 

emelkedtek, melynek következtében az új eszközök üzembehelyezésével kapcsolatos 

nyilvántartási feladatok is megemelkedtek. 

A Kecskeméti Tankerületi Központ és a Kecskeméti Szakképzési Centrum részére korábban 

vagyonkezelésbe adott önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök közül több tízezer darab 

eszköz selejtezése történt meg 2021. évben. 

A koronavírus világjárvány következtében az önkormányzat éven belüli felhasználású 

készletbeszerzése rendkívüli módon megnövekedett, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások napra 

készen tartása nagy mértékben megnövelte a készlet-nyilvántartásra fordított időtartamot. 

 

A hivatal tevékenységét érintő ellenőrzések 

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának vizsgálata 

Az önkormányzat által 2020. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó 

támogatások elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálatát 

a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2021. évben az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. §-a alapján ellenőrizte. A szabályszerűségi felülvizsgálat 
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során 2021. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának központi költségvetési 

támogatás tekintetében visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

A hivatal Ellenőrzési Csoportjának vizsgálata 

Az Ellenőrzési Csoport Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi 

zárszámadásának alátámasztását, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a hivatal 

közzétételét, Kecskemét Megyei Jogú Város Ellenőrzési Csoportja által 2020. évben végzett 

ellenőrzés utóellenőrzését vizsgálta. A jelentés megállapította, hogy alapvetően a gazdálkodás 

szabályozott, jól nyomon követhető, beszámolási kötelezettségének eleget tett. A korábbi 

ellenőrzési jelentés javaslatai alapján készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásra 

kerültek. 

 

III. 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. 2021. december 31-ig 

1 úti baleset történt, munkahelyi baleset nem volt. 

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. 91 

Kis terem Rákóczi út 3. 383 

Külső helyszín 54 

Hetényegyházi Kirendeltségen 8 

 

Esküvői szolgáltatások bevétele 2021. évben 11.978,398 E Ft volt. 

 

A Gondnoksági Csoport fentieken túlmenően intézkedett a hivatal gépjárműveinek 

karbantartásáról, az üzemanyag elszámolásokról, valamint ellátta a gépkocsi biztosításokkal 

kapcsolatos feladatokat. A 2021 augusztusában történt szervezeti átalakulás többletfeladatokat 

rótt a Gondnoksági Csoportra.  

 

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

közgyűlési anyagok esetében alapvető követelmény.  

 

2021. december 31-ig 374.060 db A/4-es másolat készült az alábbiak szerint: 

− közgyűlési anyagok fénymásolása: 259.622 db A/4-es oldal, 

− egyéb belső munkák fénymásolása: 114.438 db A/4-es és 6.038 A/3-as oldal. 

 

A nyomdából történik az osztályok papír ellátása, a tárgyi időszakban 3.332 csomag A/4-es 

(1.666.000 lap) és 131 csomag A/3-as (65.500 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. 2021. december 31-ig 1.133 db hirdetmény került 

kifüggesztésre, majd visszaküldésre. 

− Iratanyag selejtezések elvégzése (jegyzőkönyv készítése, Levéltárral történő 

engedélyeztetése). 

− Az osztályok által kért előzményi iratok keresése 1.256 db, dokumentáltan történő 

kiadása 1.119 db, visszavételezése 170 db volt. 

 

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 2021. év folyamán 11 alkalommal, mintegy 12.990 kg 

mennyiségű papírhulladékot szállítottak el. 

 

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

következtében jogszabályi követelmény részünkről a 3 napos határidejű adatszolgáltatás. 

Ennek eleget téve 2021. december 31-ig összesen 243 db előzményirat került megküldésre. 

 

Postabontással, központi érkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

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

csomagok átvétele, válogatása. 

Az IRMA 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 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 2021. évben 12.521 db beérkező levél és irat került beérkeztetésre. 
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Felújítás, beruházás 

2019. évben kezdődött a Városháza épületének átfogó felújítása, amely 2021. évben is még 

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

helyreállítási munkák tették ki.  

 

Selejtezések, értékesítések 

A 2021. évben a csoport összesen 6 selejtezést bonyolított az alábbiak szerint. 

 

A hivatal, illetve az önkormányzat tulajdonát képező  

tárgyi eszközök és berendezések selejtezése  

2021.  

Selejtezési 

jkv. 

száma  

Megnevezés 
A hulladék 

jellege 

Tömeg  

(kg) 
Szállítás dátuma 

- 

A Balaton utca 19. szám alatt lévő 

egykori telephely felújításakor leszerelt 

fűtőtestek fémhulladékként történő 

értékesítése  

fém 11.860  2021. január 

1/2021. 
Hivatal tárgyi eszközeinek és 

berendezéseinek selejtezése  

veszélyes 500  2021. július 

nem 

veszélyes 
1.500   

2020. szeptember 

 (áthúzódó) 

2/2021. 

Kecskeméti Tankerület részére 

ingyenes használatra átadott eszközök 

selejtezése 

veszélyes 1.500   

2021. október nem 

veszélyes 
2.000  

3/2021. 

Kecskeméti Tankerület részére 

ingyenes használatra átadott eszközök 

selejtezése 

veszélyes 3.615   

2021. november nem 

veszélyes 
7.520   

4/2021. 

Kecskeméti Szakképzési Centrum 

részére ingyenes használatra átadott 

eszközök selejtezése 

veszélyes 9.553   

2021. október nem 

veszélyes 
17.830   

5/2021. 
4 db számítógép konfiguráció 

selejtezése 
veszélyes - 2021. szeptember 

Összesen: 

veszélyes 15.168  

  
nem 

veszélyes 
28.850  

fém 11.860  

 

A selejtezéseken felül, pályázat útján értékesítésre került az önkormányzat tulajdonát képező öt 

jármű, melyek az alábbiak: 

 

Forgalmi 

rendszám 
JJN-950 XIH-097 EJH-981 XRT-318 XHH-071 

Típus Opel Vivaro 
Autotrailer 

200-4106 
Opel Campo 

Bürstner Lux 

460 TN 

(lakókocsi) 

Autótrailer 

200-4105 

 



27 

 

 

Pénzügyi Osztály 
 

 

A Pénzügyi Osztály látja el a hivatal és az önkormányzat, a városban működő települési 

nemzetiségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve 

azok szakmai irányító jellegű tevékenységét, továbbá azok pénzügyi 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.). 

 

Az osztály feladata a város- és gazdaságfejlesztési feladatok végrehajtása és folyamatos 

ellenőrzése, a szükséges intézkedések kidolgozása az irodához tartozó osztályok 

közreműködésével. 

Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, a 

készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással 

kapcsolatos átfogó pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokat. 

 

Ügyiratforgalom 

2021. évben 287 főszámon összesen 3.498 iktatott ügyirat keletkezett az osztályon, amely 

meghaladja a 2020-ban iktatott ügyiratok számát. 

 

I. Gazdálkodási tevékenység 

A közgyűlési és bizottsági döntések előkészítése 

Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően az osztály látta el a települési nemzetiségi 

önkormányzatok gazdálkodási feladatait, könyveinek vezetését. Ennek keretében az osztály 

határidőre elkészítette a 2021. évi 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 nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetései és beszámolói a megadott határidőben 

feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár KGR K11 rendszerébe.  

 

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok 

A közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl az osztály 2021. évi feladatainak meghatározó részét 

a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalta magában: 

− a 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, 

− 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),  
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− 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, 

− települési nemzetiségi önkormányzatok költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos 

teendők, 

− kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása, negyedévenként adatszolgáltatás 

a főkönyvi könyvelés részére, 

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

negyedéves egyeztetés a vagyonkataszteri nyilvántartással, 

− számlázási feladatok,  

− bevételek beszedése, 

− különböző települési támogatások és albérleti támogatások pénzügyi teljesítése, 

önkormányzatot megillető rész visszaigénylése a Magyar Államkincstártól. 
 

A Pénzügyi Osztály tevékenységét jellemző statisztikai adatok: 

− 2021 évben kibocsátott számlák: 

hivatal: 103 db 

önkormányzat:  1.689 db 
 

− 2021 évben beérkező szállítói számlák: 

hivatal:  1.318 db 

önkormányzat: 2.513 db 

Kecskemét és Térsége Társult Települések  

Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége: 17db 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  

Önkormányzati Társulás: 10 db 

települési nemzetiségi önkormányzatok: 131 db 
 

− banki utalások: 

OTP terminálon keresztül: 25.037 db 

MÁK terminálon keresztül: 497 db 
 

− pénztári kifizetések: 

hivatal:  299 db 

önkormányzat:  104 db 

települési nemzetiségi önkormányzatok: 31 db 
 

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

 

Cafeteria elemek 
Hivatal 

(fő) 

Önkormányzat 

(fő) 

SZÉP kártya – Szállás 150 3 

SZÉP kártya – Vendéglátás 263 4 

SZÉP kártya – Szabadidő 133 1 

Sportrendezvény belépő 0 0 

Kulturális rendezvény belépő 0 0 

Bölcsődei, óvodai ellátás, 

térítési díj megtérítése 
5 0 
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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, 

− céljelleggel nyújtott működési és felhalmozási támogatási szerződések és azok 

elszámolása. 
 

      II. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos operatív feladatok 

Hitelfelvétellel, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos feladatok 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetési rendelet 

összeállításánál döntött – a 2021. évi bevételek, valamint az előző évi maradvány 

igénybevételének előirányzata és a 2021. évi kiadások előirányzata közötti különbözetből 

adódóan – a beruházások megvalósításához szükséges önerő finanszírozási hitelfelvétel útján 

történő beépítéséről. A 2021. évi költségvetésben szereplő beruházási hitel összege a 2020. 

évben az MKB Bank Zrt.-vel megkötött – 6.525.270,800 E Ft összegű – hitelszerződés 2021. 

évben lehívható része.  

A fenti hitelügyletből mintegy 30 db projekt önerejének biztosítása történt, melyből 20 db 

beruházás érintette a 2021. költségvetési évet. A beruházások többsége már az előző években 

megkezdődött és finanszírozásuk a 2021. költségvetési évet is érintette, melynek összege 

3.192.258,884 E Ft volt. 

A Beruházási Forinthitel Szerződés 1. számú módosítása – a 2020. évi tényleges lehívásoknak 

megfelelően – 2021. március 23-án aláírásra került. 
 

2021. május 31. napját követően megkezdődött a 2021. évi hitellehívás az alábbiak szerint: 
 

Időszak Összeg (Ft) 

2021. június havi   598.077.274 

2021. július havi 285.459.849 

2021. augusztus havi  175.808.403 

2021. december havi  2.132 913 .58 

2021. évi összes hitellehívás 3.192.258.884 

 

Időközben a projektekre vonatkozó kifizetések, pénzügyi teljesítések és a beruházások 

alakulásának ismeretében – a hitelkeret teljes lehívása, a tervezett beruházások maradéktalan 

megvalósítása érdekében – elkerülhetetlen volt a hitelszerződés újbóli módosítása. 2021. június 

18-án aláírásra került a hitelszerződés 2. számú módosítása, mely alapján a lehívására 

rendelkezésre álló időszak utolsó napja 2021. december 31. napjára módosult. Ez a módosítás 

lehetővé tette a hitelkeret minél nagyobb összegű lehívását. 

A Fejlesztéspolitikai Irodával együttműködve a hitelcélok közötti többszöri, folyamatos 

átcsoportosítások után a 2021. évre tervezett hitellehívások maradéktalanul meg tudtak 

valósulni, ezzel biztosítva Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi 

stabilitását és az tervezett projektek, saját beruházások megvalósulását. 

A 2021. évi tényleges hitellehívások ismeretében a hitelszerződés 3. számú módosítása is 

aláírásra került. 
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A Pénzügyi Osztály informatikai háttere 

2007. január 1-je óta a POLISZ Integrált Pénzügyi Rendszer működik az irodán. Az ügyviteli 

rendszeren belül ugyanazon modulokat használja a Költségvetési és Intézményüzemeltetési 

Osztály és a Pénzügyi Osztály. 

 

A hivatalnál a nem rendszeres személyi juttatások a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 

Megyei Igazgatósága által rendelkezésre bocsátott KIRA programban kerülnek számfejtésre. 

Az osztályon történik még a különböző lakásfenntartási támogatás, átmeneti segélyek és 

albérleti támogatások pénzügyi teljesítése a WinSzoc nevű programmal. 

 

2021. évben elkezdődött a SzámlaRobot rendszer tesztelése. A rendszer működésének lényege, 

hogy a hivatal részére kiállított számlákat (adószám alapján) letölti egyszerűsített számlakép 

formájában a NAV honlapjáról. A letöltött számlák a SzámlaRobot rendszerben elektronikus 

úton kerülnek feldolgozásra (dokumentumok feltöltése, teljesítés igazolás, teljesítés igazolás 

aláírása, adószakértői ellenőrzés), majd átadásra kerülnek a POLISZ Integrált Pénzügyi 

Rendszer felé. A SzámlaRobot rendszer tesztelése során elsődleges elvárás volt a napi 

folyamatokhoz igazodás, hogy a 2022. március 1-jén történő bevezetéssel a felhasználóbarát 

jellege is megnyilvánuljon. 
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II. FEJLESZTÉSPOLITIKAI IRODA 
 

 

2021. augusztus 1-től Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 3/2021. 

(VII.8.) határozata alapján a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály Fejlesztéspolitikai 

Irodává, a Pályázati Csoport Pályázati és Közbeszerzési Osztállyá, a Projektkoordinációs 

Csoport pedig Projektkoordinációs Osztállyá alakult át. A létrejött iroda feladata a város 

fejlesztéspolitikai programjainak előkészítése, a fejlesztések rendszerbe szervezése, folyamatos 

ellenőrzése, a szükséges intézkedések kidolgozása, szakmai kapcsolat tartása a várospolitika, 

városstratégia kialakításáért, megvalósításáért felelős vezetők, képviselők és a közgyűlés 

bizottságai között, koordinálja a hazai, valamint a 2014-2020. és a 2021-2027. közötti 

időszakok európai uniós projektjeivel kapcsolatos közbeszerzési, műszaki, pénzügyi 

feladatokat, együttműködik a városstratégia elméleti kérdéseivel foglalkozó tudományos 

műhelyekkel és civil szervezetekkel. 

A Fejlesztéspolitikai Iroda 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, az 

önkormányzati 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, kapcsolatot tart 

a pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó külső szervezetekkel, a projektek 

befejezését követően ellátja a fenntartáshoz kapcsolódó feladatokat. 

 

A Fejlesztéspolitikai Iroda 2021. augusztus 1. napja óta 2 osztállyal és 1 csoporttal működik: 

− Projektkoordinációs Osztály, 

− Pályázati és Közbeszerzési Osztály, 

 Közbeszerzési Csoport. 

 

Ügyiratforgalom 

2021. évben 407 főszámon összesen 7.055 iktatott ügyirat keletkezett az irodán. Az 

ügyiratforgalom az iroda által kezelt európai uniós és hazai projektek átlátható 

dokumentálásához, az önkormányzati támogatási program keretében kezelt pályázatokhoz és a 

közbeszerzési eljárások teljeskörű bonyolításához kapcsolódik. 

 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtása 

A Pályázati és Közbeszerzési Osztály és a Projektkoordinációs Osztály tevékenységét tekintve 

a 2021. 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 

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. 
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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 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 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.), 205/2018. (XI.22.) és 4/2020. (II.13.) határozataival 

módosított Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja keretén belül kerül sor, 

melyeket a Fejlesztéspolitikai Iroda készített elő. 

 

 

Projektkoordinációs Osztály 
 

 

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: 308.062 E Ft 

Támogatás összege: 282.456 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 25.606 E Ft 

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

 

A kötelező tájékoztatási feladatok keretében a projekt zárásáról szóló sajtóközlemény 

kiküldésére, valamint „D” típusú tábla elhelyezésére a 2021. évben került sor. A projektben 

vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak, 2021. évben a záró kifizetési kérelem 

elfogadását követően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 

 

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. 
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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 többlet műszaki tartalom 

a Vályogvető utca szélesítését foglalja magában a Homokszem utca és a Gábor Dénes utca 

közötti szakaszon. 

A projekt összes költsége:  296.952 E Ft 

Támogatás összege:  292.568 E Ft  

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 4.384 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2017. december 31 – 2022. június 1. 

 

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

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

műszaki tartalom megvalósítására nyílt lehetőség, mely 2021. évben került 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 részesült. 

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 – 2023. március 31. 

 

2021. évben a projekt megvalósításához szükséges területszerzések, ingatlanvásárlások jelentős 

része megtörtént, a kötelezően előírt nyilvánosságra vonatkozó feladatok a projekt 

előrehaladásának megfelelően elvégzésre kerültek, továbbá megkezdődött a kivitelező 

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás.  

 

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 

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. 
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A projekt összes költsége:  3.351.207 E Ft 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 3.322.177 E Ft 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatás összege: 400 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 28.630 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2018. december 31 – 2023. szeptember 30. 

 

2021. évben megtörténtek a projekt megvalósításához szükséges területszerzések, 

ingatlanvásárlások, megkötésre került a műszaki ellenőri szerződés, továbbá lefolytatásra került 

a tervek felülvizsgálatára, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is. A 

Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének 

növeléséről szóló 1935/2021. (XII.20.) Korm. határozatban döntött a projekt 

többlettámogatásáról. 

 

5. 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 

terület egyéb fejlesztéseit alapozza meg. 

A projekt összes költsége:  1.611.000 E Ft 

Támogatás összege: 1.611.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. november 1 – 2022. december 31. 

 

A 2021. évben megkötésre került a területen megvalósítandó közterületi fejlesztésekre 

vonatkozó tervezési szerződés. A koncepcióterv 2021-ben elkészült, míg az engedélyes és 

kiviteli tervek várhatóan 2022. év közepére elkészülnek. 

 

6. 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 Magyar Államkincstár IKT-2018-603-I1-00010987/0000067 iktatószámú állásfoglalása 

alapján a projekt keretében tervezett fejlesztés a vonatkozó TOP-6.3.1-16 kódszámú felhívás 

alapján nem megvalósítható, így a felmerült költségek ezen konstrukció keretében nem 

elszámolhatóak. Ennek megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 5/2021. 

(VII.8.) határozata, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. 

rendelet 1. mellékletének 62.1. pontjában foglalt jogi lehetőség alapján az önkormányzat elállt 

a projekt megvalósítása érdekében megkötött támogatási szerződéstől, valamint gondoskodott 
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az addig kifizetett támogatási előleg támogató részére történő visszautalásról. 

Támogatás összege:    1.300.000 E Ft 

Visszautalt támogatási előleg összege:  112.500 E Ft 

 

7. 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 

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 Magyar Államkincstár IKT-2018-603-I1-00010987/0000067 iktatószámú állásfoglalása 

alapján a projekt keretében tervezett fejlesztés a vonatkozó TOP-6.3.2-15 kódszámú felhívás 

alapján nem megvalósítható, így a felmerült költségek ezen konstrukció keretében nem 

elszámolhatóak. Ennek megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 5/2021. 

(VII.8.) határozata, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. 

rendelet 1. mellékletének 62.1. pontjában foglalt jogi lehetőség alapján az önkormányzat elállt 

a projekt megvalósítása érdekében megkötött támogatási szerződéstől, valamint gondoskodott 

az addig kifizetett támogatási előleg támogató részére történő visszautalásról. 

A projekt összes költsége:    590.000 E Ft 

Visszautalt támogatási előleg összege:  560.500 E Ft 
 

8. 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 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi 

Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre 

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

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a nagy energiaveszteséggel és 

magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése 

által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok 

kibocsátása. 

A projekt összes költsége:  377.782 E Ft 

Támogatás összege:   291.109 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 86.673 E Ft 

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

 

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak, a 2021. évben a záró kifizetési 

kérelem elfogadását követően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 

 

9. 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 került korszerűsítésre 

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

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a nagy energiaveszteséggel és 

magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése 
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által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok 

kibocsátása.  

A projekt összes költsége:  792.328 E Ft 

Támogatás összege:   464.515 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 327.813 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 15 – 2021. augusztus 31. 

 

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak 2021. évben, a Közreműködő 

Szervezet részére benyújtásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló. 

 

10. 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 került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület 

energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói 

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

létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a 

működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.  

A projekt összes költsége:  543.453 E Ft 

Támogatás összege: 292.011 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 251.442 E Ft 

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

 

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak 2021. évben, a Közreműködő 

Szervezet részére benyújtásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló. 

 

11. 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, 

− 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. 
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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. 

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 – 2023. augusztus 31. 

 

2021. évben elkészültek az épületek energetikai korszerűsítésére vonatkozó kiviteli tervek, 

valamint megindultak a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárások. 2021. 

december 13. napján megkötésre kerültek a Ferenczy Ida Óvoda Szabadkai Utcai Óvodája, 

valamint az Aranyhaj Bölcsőde energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási 

szerződések. 

 

12. 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 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 293.850 E Ft 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal támogatás összege: 1.378.267 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 6.883 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. augusztus 15 – 2023. szeptember 30. 

 

2021. évben a paktum szervezetet segítő paktumiroda működése, valamint a munkaerő-piaci 

program megvalósítása egyaránt folyamatos volt. A sikeres megvalósításra való tekintettel 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal 

konzorciumban 2021. október 19. napján többlettámogatási, valamint a projekt megvalósítási 

határidejének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé. 

 

13. 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 
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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, 

− 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 összes költsége: 921. 227 E Ft 

Támogatás összege:  799.999 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 121.228 E Ft 

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

 

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

2021. évben a projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Lezárultak a 

kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek, az 

infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő „soft” programok, teljes körűen ellátásra kerültek 

a műszaki ellenőri és a projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatok is.  

 

14. 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 

támogatási 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 – 2021. május 31. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 76/2020. (VII.2.) határozatában elfogadta „Kecskemét Megyei 

Jogú Város fenntartható energia- és klíma akcióterve (SECAP)” elnevezésű dokumentumban 

foglaltakat, melyre tekintettel 2021. évben benyújtásra és elfogadásra került a Közreműködő 

Szervezet részéről a záró elszámolás és szakmai beszámoló. 

 

15. 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 
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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. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 328/2021. (II.12.) határozatának megfelelően, 

valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 58. § (7) 

bekezdésében adott jogi lehetőség alapján a Városháza turisztikai fejlesztése érdekében 

benyújtott támogatási kérelem visszavonásra, míg a projektre igényelt forrás az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által biztosított források között, ITP-n belül 

átcsoportosításra került.  

 

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 részesült. A projekt megvalósítása érdekében Kecskemét 

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

költsége mindösszesen 231.031,75 EUR volt. 

A projekt összes költsége:  62.245 E Ft 

Támogatás összege:  60.488 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.757 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. 2021. 

évben az utolsó támogatási összeg is lehívásra került, továbbá a hazai társfinanszírozás 

előlegként lehívott összegéből a fel nem használt támogatási összeg 2021. évben visszafizetésre 

került a Pénzügyminisztérium részére. 
 

Hazai támogatáspolitikai alapokból, egyedi kormány- és miniszteri döntések alapján 

megvalósuló projektek 

1. 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. 



40 

 

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:  327.971 E Ft 

Támogatás mértéke:  238.750 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 89.221 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2020. szeptember – 2022. május 

 

A tanulmányterv, illetve a megvalósíthatósági tanulmány a szerződés szerint elkészült. A 

projekt sikeres megvalósítása, illetve a felmerülő többletfeladat-ellátás érdekében 2021. 

december 6. napján sor került a tervezői szerződés módosítására.  A Ruszt József 

Stúdiószínházra vonatkozó engedélyes tervek és a kiviteli tervek 2021. évben elkészültek, ezzel 

párhuzamosan a Katona József Nemzeti Színházra vonatkozóan a kooperációk a tervező, a 

színház és az önkormányzat részvételével folyamatosan zajlottak. 

 

2. Útépítési program indítása Kecskeméten: 

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. A vonatkozó 

Támogatói Okirat mellékletét képező adatlapon megjelölt „Bérlakás építési program indítása 

Kecskeméten” című beruházás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás 

eredményeként 2021. december 9. napján került megkötésre a vállalkozási szerződés a nyertes 

kivitelezővel. A szerződés teljesítéséhez szükséges időtartam a Támogatói Okiratban rögzített 

támogatás felhasználási határidőn túlnyúlik, ezért a beruházás sikeres megvalósítása érdekében 

az önkormányzat úgy döntött, hogy a megvalósításhoz szükséges fedezetet saját forrásból 

biztosítja, egyúttal a támogatást a 2021. IV. negyedévében indított nagyszabású közútfejlesztési 

program megvalósítására használja fel. 

A projekt összes költsége:  1.503.523 E Ft 
Támogatás mértéke:  1.400.000 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 103.523 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:   2019. október 24 – 2022. június 30. 

 

A támogatásból megvalósuló útfejlesztésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatásra 

kerültek a 2021. évben, továbbá a kivitelezési munkák egy része is megkezdődött. 

 

Önkormányzati forrásból megvalósuló projekt 

1. Bérlakás-építési program indítása 

Kecskemét, Homokbánya térségében bérlakás-építési program került megindításra. A fejlesztés 

célja korszerű lakhatási feltételek kialakítása a szükséges infrastruktúra kiépítésével, 

közművesítéssel, területrendezéssel, útfelújítással, járda és parkoló építéssel együtt. A 

beruházás a 21934/2 hrsz.-ú területen az egykori ún. „sárga legénységi laktanya épületek” 

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

fejlesztéssel egyszersmind az érintett terület rehabilitálására is sor kerül. 

Projekt összes költsége:  1.296.054 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.296.054 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. október 24 – 2023. január 
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2021.évben a bontási munkák maradéktalanul teljesültek. A kivitelezési munkákra vonatkozó 

vállalkozási szerződés 2021. év végén megkötésre került. 

 

 

Pályázati és Közbeszerzési Osztály 
 

 

Választókerületi támogatási program 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete 

a 4611662 Választókerületi támogatási program című előirányzatán 54.000 E Ft-ot biztosított 

az egyéni választókerületek támogatására. 2021. év folyamán valamennyi egyéni 

választókerület tanácsadó testülete döntött a rendelkezésükre bocsátott keretösszegek teljes, 

illetve részbeni felosztásáról, melyet kérelem formájában megküldtek Kecskemét Megyei Jogú 

Város Polgármestere részére. Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből 47.817,507 E Ft 

felosztásra került, a fel nem használt összeggel pedig a 2022. évre biztosított 54.000 E Ft 

keretösszeg megemelésre került. 

 

A választókerületek céljaikat döntően civil szervezetek, illetve intézmények támogatása útján 

valósították meg, kisebb mértékben kértek önkormányzati kivitelezést. A támogatási 

szerződésekre eddig benyújtott elszámolások alapján a kitűzött célok sikeresen teljesültek. 

 

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. 

2021-ben az önkormányzat intézményei 13 alkalommal, mindösszesen 29.938 E Ft összegű 

támogatás igénylésére vonatkozóan nyújtottak be döntés-előkészítő lapot. 

 

Európai Uniós és nemzeti forrásból támogatott projektek koordinálása 

A TOP finanszírozásával megvalósuló projektek 

1. 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 az önkormányzatot 411.153 E Ft 

támogatásban részesítette. 

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

felszerelése hozzájárul 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:  444.727 E Ft 
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Támogatás összege: 411.153 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 15.510 E Ft 

Többlettámogatás összege: 18.064 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. november 15 – 2022. szeptember 30. 

 

2021. évben a kivitelezési, a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri, valamint a 

projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A 

kivitelezés 2021. májusában megindult, mely 12 hónapot vesz igénybe. 

A sikeres megvalósítás és az önkormányzati önerő csökkentése érdekében 2021. november 9. 

napján a Támogató felé többlettámogatási kérelem került benyújtásra 18.064 E Ft összeggel a 

2014-2020-as időszakban az önkormányzat részére az Integrált Területi Program alapján 

allokált ERFA forrás terhére. 

 

2. 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 az önkormányzatot 389.333 E Ft támogatásban részesítette. 

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

eszközökkel történő felszerelése hozzájárul az országos szintű foglalkoztatási, szociális, 

családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A tervezett 

bölcsődei beavatkozás elősegíti Hetényegyháza és a környező külterületek demográfiai 

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:  389.333 E Ft 

Támogatás összege:  389.333 E Ft 

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

 

2021. évben a kivitelezési, a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri, valamint a 

projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A 

kivitelezés 2021. októberében megindult, mely 12 hónapot vesz igénybe. 

 

3. 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 az 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) kialakul egy nettó 782 m2-es hasznos alapterületű, környezetbarát, 
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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 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 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:  1.349.608 E Ft 

Támogatás összege:  1.247.514 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 2.094 E Ft 

Többlettámogatás összege:100.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. december 31 – 2023. szeptember 30. 

 

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás mindkét bölcsőde tekintetében 2021. II. 

negyedévében megindult. Az eljárások lezárását követően a kivitelezés mind a két helyszínen 

13 hónapot vesz igénybe. 

A sikeres megvalósítás és az önkormányzati önerő csökkentése érdekében 2022. november 19. 

napján a Támogató felé többlettámogatási kérelem került benyújtásra 100.000 E Ft összeggel a 

2014-2020-as időszakban az önkormányzat részére az Integrált Területi Program alapján 

allokált ERFA forrás terhére. 

 

4. 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, 2021. évben 

benyújtásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló a Közreműködő Szervezet részére. 

 

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

központ létrehozása Kecskeméten” című projekt 

A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2016. december 14. napján került 

megkötésre a Közreműködő Szervezettel. 

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

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

használaton kívüli műemlék épület hasznosításával, örökségvédelmi értékeket megőrző 

felújításával, átalakításával és ezek bővítésével. A projekt eredményeként 1331 m2 alapterületű 
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építészetileg és funkcionálisan korszerű, az intézmény infrastrukturális igényeit minden 

tekintetben kielégítő épületkomplexum épült meg. A fejlesztés által az intézmény alkalmassá 

vált megnövekedett feladatainak ellátására és a magasabb színvonalú család és gyermekjóléti 

szolgáltatások biztosítására. 

A projekt összes költsége:  1.371.400 E Ft 

Támogatás összege:  508.444 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 762.956 E Ft 

Többlettámogatás összege:  100.000 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. december 14 – 2022. március 31. 

 

A felújítási-kivitelezési munkák 2021. augusztus hónapban elérték a 100%-os műszaki 

készültséget, a közművek kiépítését és épületgépészeti bekötését követően 2021. december 

hónapban az új Család- és Gyermekjóléti Központ megkapta a végleges használatbavételi 

engedélyt. A beruházáshoz kapcsolódó beruházás-lebonyolítói, műszaki ellenőri és 

projektmenedzsment tevékenységek megvalósultak, a létesítmény működtetéséhez szükséges 

eszközök, berendezések beszerzése és beüzemelése 2022. január hónapban megtörtént. 

 

6. 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 projekt összes költsége:  619.385 E Ft  

Támogatás összege:  548.000 E Ft  

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 71.385 E Ft 

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

 

A projekt keretében, megvalósuló fejlesztések I. ütemében 2021. évben megkezdődött a Rávágy 

tér közterületi revitalizációja, a hozzá kapcsolódó feladatok ellátásával együtt. A vállalkozási 

szerződés a 4 db szociális bérlakás energetikai korszerűsítésének építés-kivitelezési munkáira 

vonatkozóan megkötésre került. A II. ütemben tervezett 3 db 2 lakóegységes lakóépület 

fejlesztéséhez kapcsolódó bontási engedélyezési tervek, valamint kiviteli tervdokumentációk 

leszállítása 2021. évben megtörtént, a kivitelezés az eredményes közbeszerzési eljárást 

követően 2022. évben kezdhető meg. A projekt III. ütemében a Frankel Leó utcai telektömb és 

a Présház utcai lakóingatlanok rehabilitációjával 12+2 db új építésű lakóegység valósul meg, 

melyre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás 2022. év I. félévében megindításra kerül. 

 

7. 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. 
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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. 

 

A projekt keretében a targoncavezetői képzés 2021. évben sikeresen lebonyolításra került. A 

személyes kompetenciák fejlesztésére irányuló képzés 2021. évben megindult.  

 

8. 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 összes költsége: 518.223 E Ft 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 465.300 E Ft 

AIPA Kft. támogatás összege: 51.700 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.223 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2018. január 1 – 2023. március 1. 

 

Az önkormányzat a 7. mérföldkőig vállalt feladatait sikeresen teljesítette. A világjárvány által 

okozott jogszabályi korlátozások enyhítése miatt a rendezvénynaptár szerinti programok nagy 

része 2021. év őszén lebonyolításra került mind a 15 célterületen. Tekintettel arra, hogy a 

központi kormányzati intézkedések miatt a tervezett programokat eredeti formában 

megvalósítani nem lehetséges, a műszaki tartalomban szükséges változtatások miatt a projekt 

rendezvényszervezési feladatainak lebonyolítására, és a marketingkommunikációs feladatok 

ellátására vonatkozó szerződések módosításra kerültek, továbbá a projekt megvalósítási 

időszaka 2023. március 1. napjáig meghosszabbításra került. 

 

9. 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 
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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, 

az emeleti könyvtári részben alaprajzi észszerűsítés valósul meg, továbbá babakocsi tároló és 

átalakított vizesblokk készül. 

A projekt összes költsége:  343.694 E Ft 

Támogatás összege: 127.500 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 216.194 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. november 1 – 2023. március 31. 

 

A projekt műszaki megvalósításához kapcsolódó beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri 

feladatok ellátására 2021. augusztus hónapban megbízási szerződés került megkötésre. A 

kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívás 2021. szeptember hónapban került kiírásra, a 

közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. 

 

10. 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:  373.105 E Ft 

Támogatás összege: 127.500 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 245.605 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. november 1 – 2022. december 22. 

 

A projekt műszaki megvalósításához kapcsolódó beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri 

feladatok ellátására 2021. augusztus hónapban megbízási szerződés került megkötésre. A 

kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján a vállalkozási szerződés 2021. december 

22. napján került megkötésre, melyet követően a munkaterület átadásra került a vállalkozó 

részére. A kivitelezés tervezetten 11 hónapot vesz igénybe. 

 

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

Kósafaluban” című projekt 

A támogatási szerződés 2020. március 23. napján került megkötésre. A projekt célja Kecskemét 

Kósafalu városrészében a nyílt közösségi terek kihasználtságának fokozása, új korszerű, 

közösségi parkkal kibővített játszótér építésével a városrész lakói számára új lehetőségek 

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

A játszótér területe kerítéssel kap védelmet és 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: 1 db 

négyüléses duplarugós billenő játék, 1 db OXO babaház, 1 db teherautós beülős rugós játék, 1 
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db kacsa beülős rugós játék, 1 db Polyball, 1 db hinta és ovivár egyedi együttese fészekhintával 

és csőcsúszdával. A játszótér területén lombhullató fák, cserjék és díszítő-védő funkcióval 

kúszócserjék kerülnek elültetésre. 

A projekt összes költsége:  15.060 E Ft 
Támogatás összege:  15.060 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2019. november 1 – 2022. október 31. 

 

A projektmegvalósítást megelőzően minden szempontra kiterjedő vizsgálat alapján 

megállapítást nyert, hogy az eredetileg tervezett megvalósítási helyszín nem alkalmas a 

beruházás megvalósítására, ezért új projekthelyszínként a Szövetség utca, 8701/29 hrsz. alatti 

beépítetlen terület került kijelölésre. A helyszín műszaki, szakmai szempontok, valamint 

társadalmi elfogadottsága alapján is alkalmas a támogatási kérelemben meghatározott 

beruházás megvalósítására. Az új helyszín esetében a játszótér építési kiviteli tervének 

újratervezése vált szükségessé, mely tervezési feladat kiegészült a beruházáshoz kapcsolódó 

közösségi park létesítéséhez szükséges tervrész elkészítésével. A koncepcióterv és tervezési 

program kidolgozását követően került lefolytatásra a játszótér és kertépítészeti tervezési 

feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás, mely alapján a vállalkozási szerződés 2021. 

november hónapban került megkötésre. 

 

12. 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:  580.928 E Ft 

Támogatás összege:  503.295 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 77.633 E Ft 

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

 

A projekt keretében vállalt feladatok fizikai megvalósítása 2020. évben maradéktalanul 

megtörtént, 2021. évben benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére a záró elszámolás 

és szakmai beszámoló. 

 

13. 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. 
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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 projekt összes költsége:  368.776 E Ft 

Támogatás összege:  234.543 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 134.233 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. október 17 – 2020. július 29. 

 

A projekt 2020. évi fizikai befejezését követően 2021. évben a Közreműködő Szervezet részéről 

jóváhagyásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló, melynek megfelelően 

megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 

 

14. 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. 

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 projekt összes költsége:  391.080 E Ft 

Támogatás összege:  309.315 E Ft  

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 81.765 E Ft 

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

A 2019. évben lezárult kivitelezési, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódó feladatokat 

követően 2020. évben megtörtént a projekt fizikai zárása. 2021. évben a Közreműködő 

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

megfelelően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 
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15. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Bem u. – Kuruc krt. 

keretszerződésében körforgalom kiépítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektre vonatkozó támogatási szerződést 

2016. december 21-én kötötte meg a Közreműködő Szervezettel. 

A projekt keretében Kecskeméten a Bem utca - Kuruc körút közötti nagy forgalmú, jelzőlámpás 

csomópont helyén egy úgynevezett turbó körforgalom került kialakításra, valamint megvalósult 

a gyalogos és kerékpáros áthaladás biztonságos megoldása is. A projekt keretében kerékpáros 

szemléletformálási kampány is indult. A körforgalom kialakításával – a középsziget 

alkalmazásának a sebességcsökkentő hatása miatt – biztonságosabbá vált a jelenlegi 

kereszteződés, megnőtt továbbá a csomópont áteresztő képessége is. Fontos szempont továbbá, 

hogy a folyamatosabb forgalomlebonyolódás mellett csökkennek a környezeti ártalmak, a zaj- 

és a levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos időveszteség. 

 A beruházás keretében új csapadékcsatorna, vízvezeték és új szennyvízcsatorna is létesült. 

A projekt összes költsége:  1.206.521 E Ft 

Támogatás összege:  1.205.374 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.147 E Ft 

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

 

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

megvalósult, 2021. évben a fizikai befejezést követően támogatási szerződés módosítás került 

benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé. 

 

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

Homokbányán” című projekt 

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 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 összes költsége:  431.335 E Ft 

Támogatás összege:  357.060 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 74.275 E Ft 

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

 

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

elszámolás és szakmai beszámoló, mely 2021. évben a Közreműködő Szervezet részéről 

jóváhagyásra került, ennek megfelelően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. 

 

17. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Kerékpárosbarát rendszer 

kiépítése Kecskeméten” című projekt 

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

kérelmet bruttó 97.338 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 keretében közúti jelzőtáblák, kiegészítő táblák kihelyezése, burkolatjelek festése, 

kerékpáros nyom továbbvezetéséhez szükséges járdaburkolat építése, nyitott kerékpársáv 

kialakítása valósult meg.  A fejlesztés keretében kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 

hossza 19,256 km. 
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A projekt összes elszámolható költsége: 124.778 E Ft 

Támogatás összege: 97.333 E Ft 

Önerő:   27.445 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15 – 2019. december 15. 

 

2019. évben a projekt fizikai befejezése megtörtént, 2021. évben elfogadásra került a záró 

elszámolás és beszámoló a Közreműködő Szervezet részéről és kiutalásra került a támogatás 

utolsó részlete, a projekt fenntartási időszaka megkezdődött. 

 

Ágazati operatív programok keretében megvalósuló projektek 

1. 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 természettudomány műveltségi területeihez szorosan kapcsolódó 

informális, noninformális élményszerű tanulásra alkalmas helyszín került kialakításra, 

működtetésre, valamint élménypedagógiai programok kerültek kifejlesztésre. 

A projekt összes költsége:  498.732 E Ft 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 19.974 E Ft 

Bács-Kiskun Megyei TIT támogatás összege: 478.758 E Ft 

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

 

A projektmegvalósítást a konzorciumi partner irányította, az önkormányzat részéről a projekt 

keretében 2 fő szakmai megvalósító látta el feladatait. A projekt szakmai és pénzügyi záró 

beszámolója 2021. évben benyújtásra került Támogató felé. 

 

2. 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 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: 183.349 E Ft 

Támogatás összege: 156.574 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 26.775 E Ft 

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

 

A projekt megvalósítási szakasza 2021. évben lezárult, a prevenciós tevékenység, illetve az 

egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok a tervezett számban megvalósultak. 

A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021. március 16-án benyújtásra került Támogató felé. 

Fentieken túl 27.110 E Ft összegű többlettámogatási igény került benyújtásra az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság részére az el nem számolható költségek fedezetének biztosítása érdekében 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény I. melléklet 

XIX. Uniós fejlesztések megnevezésű fejezete terhére.  
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3. 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 támogatási szerződés 2020. július 28. napján megkötésre 

került. 

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 – 2023. január 31. 

 

A projekt keretében települési interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat és 

települési figyelemfelhívó akciók kerülnek megszervezésre, melyhez kapcsolódóan előzetes 

szakmai egyeztetések történtek a 2021. évben. Az elhúzódó pandémiás időszakra tekintettel a 

megvalósítás időszaka a tervezettekhez képest tolódik. 

 

4. 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 

támogató Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatói okiratot állított ki. 

A projekt célja volt 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 történt meg, amely hozzájárul 

Magyarország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiájában megfogalmazott célok teljesüléséhez.  

A projekt további célja volt 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. 

 

2021. évben a projekt teljes egészében megvalósult, a záró elszámolás és beszámoló a 

Támogató felé benyújtásra került. 

 

Közvetlenül az Európai Bizottság által működtetett alapok finanszírozásával megvalósuló 

projektek 

1. 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 
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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. 

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

workshop-okon, valamint a kecskeméti transznacionális találkozó megszervezése és a 

projektpartnerek fogadása Kecskeméten, továbbá a 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. 

 

2021. évben a szakértői és kommunikációs tevékenységekre vonatkozóan a megbízási 

szerződések megkötésre kerültek. A járványhelyzetre tekintettel a tervezett utazások, személyes 

partneri találkozók egy része elmaradt és online formában került megszervezésre. Nemzetközi 

találkozóra 2021 szeptemberében Észtországban, októberében Olaszországban került sor.  

 

Hazai támogatáspolitikai alapokból, egyedi kormány- és miniszteri döntések alapján 

megvalósuló projektek 

1. Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény – tető felújítás projekt 

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, valamint új 

villámvédelmi berendezések beépítését tartalmazza. 

A projekt összes költsége:  79.151 E Ft 
Támogatás összege:  19.962 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 59.189 E Ft 

Projektmegvalósítás időszaka: 2018. november 13 – 2021. június 29. 

 

2021. évben elkészült a gyűjtemény II. sz. épületének is a tetőfelújítása: a régi teljesen 

elhasználódott fedélszerkezet elbontásra került és új került megépítésre, valamint a 

tetőfelújításhoz kapcsolódóan felmerült szükségszerű villamos korszerűsítések befejeződtek, 

ezáltal a projektben vállalt felújítási tevékenységek teljeskörűen megvalósításra kerültek. A 

projekt záró szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása 2021. október hónapban a 

Támogató felé benyújtásra került. 

 

2. 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 költségvetése: 2.800 E Ft 
Önerő:   2.800 E Ft 

Támogatás összege:  40.007 E Ft 

Támogatás visszafizetés:  40.007 E Ft 
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Az eredetileg tervezett futópálya helyszín alapján kapott árajánlat magas kivitelezési 

költségeinek csökkentése, valamint a kisebb környezeti beavatkozás érdekében alternatív 

pályaépítési lehetőség került megfogalmazásra 2021. év elején, melynek megfelelően a 

módosított nyomvonal szintén a Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén került kijelölésre. A 

módosított tervdokumentáció alapján megindított közbeszerzési eljárás során a rendelkezésre 

álló fedezetnél jóval magasabb ajánlati árat figyelembe véve az eljárás eredménytelenítésre 

került, tekintettel arra, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete nem tette lehetővé a 

tervezettnél jelentősen magasabb önerő biztosítását. Ennek megfelelően a projekt nem került 

megvalósításra, a támogatási összeg 2021. év végén visszautalásra került Támogató felé. 

 

3. Az illegális hulladéklerakók felszámolása a „Tisztítsuk meg az Országot!” című 

projekt – 2020. évi támogatási kérelem 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. november 5-én pályázatot nyújtott be a 

Belügyminisztérium, mint Támogató felé 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 

Projektmegvalósítás időszaka: 2020. december 7 – 2021. február 28. 

 

A tervezett projekttevékenységek teljeskörűen elvégzésre kerültek, összességében 6 helyszínről 

(Homokbánya, Téglás utca: 21887 hrsz., 21889 hrsz., 21891 hrsz., volt Rudolf laktanya: 

10208/27 hrsz., Arborétumból kivezető út melletti területen: 05 hrsz., Városföld: 0788/7 hrsz.) 

került az illegálisan elhelyezett hulladék eltávolításra, elszállításra és engedélyezett 

hulladéklerakó telepen deponálásra. A projekt záró szakmai beszámolója és pénzügyi 

elszámolása 2021. március 31. napján benyújtásra és 2021. április 27. napján elfogadásra került. 

 

4. Az illegális hulladéklerakók felszámolása a „Tisztítsuk meg az Országot!” című 

projekt – 2021. évi támogatási kérelem 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. szeptember 20-án támogatási kérelmet 

nyújtott be a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírásra, mely kiírás 

célja a településeken illegálisan létesült hulladéklerakók felszámolása, a területek hulladékoktól 

való megtisztítása, átfogó értelemben a 1598/2020. (IX.21) Korm. határozatban 

megfogalmazott környezetvédelmi célok megvalósítása. A kiíró IFKA Iparfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a támogatási kérelmet a 2021. november 

22-én kelt, 2021/TMOP2/0079 számú támogatói okirat kiadásával támogatásban részesítette. 

A projekt összes költsége:  38.294 E Ft 
Támogatás összege:  39.892 E Ft 

Támogatás visszafizetés:  1.598 E Ft 

Projektmegvalósítás időszaka: 2021. október 20 – 2021. december 31. 

 

A projekt hulladékmentesítési feladatai településfejlesztési és városképi szempontból kiemelt 

jelentőségű beavatkozási helyszíneken (Homokbánya 21892 hrsz., 21893 hrsz., Rudolf kert 

10208/21 hrsz., 10208/22 hrsz.) kerültek elvégzésre. Az elsődleges cél megvalósult, az 

illegálisan elhelyezett nagy mennyiségű hulladéktól az érintett területek mentesítésre kerültek, 

1.739 m3 vegyes kommunális eredetű, illetve építési hulladék került eltávolításra, elszállításra 

és engedélyezett hulladéklerakó telepen deponálásra. A projekthez kapcsolódóan a Támogató 
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által előírt kommunikációs tevékenységek is elvégzésre kerültek. Fentieken túl Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik az előlegként lehívott összegéből fel nem 

használt, 1.598,585 E Ft támogatási összeg 2022. évben történő visszafizetésről. 

 

5. Mártírok úti gyalogos járda felújítása projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 12. napján támogatási kérelmet 

nyújtott be a Belügyminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) felé 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet A 

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú 

kiegészítő támogatásai, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A Támogató a kérelmet 2021. június 29. 

napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 49.997,002 E Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette. 

A Mártírok út a városrész nagy forgalmat bonyolító útja, a beruházás célja Mártírok útja melletti 

járda leginkább felújításra szoruló 897 méteres szakaszának felújítása. A járda műszaki állapota 

rossz, karbantartása gazdaságosan nem megoldható, az elmúlt évtizedekben csak karbantartási 

jellegű beavatkozások történtek. A beruházáshoz kapcsolódóan a Jogar utcai csomópontban és 

a Gizella térnél található autóbuszmegállók rekonstrukciójára is sor kerül, valamint a járda 

melletti csapadékvíz szikkasztó árkok felújítása is elvégzésre kerül. 

A projekt összes költsége:  99.994 E Ft 
Támogatás összege:  49.997 E Ft 

Önerő összege:  49.997 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2021. június 29 – 2022. december 31. 

 

Szakmai egyeztetések alapján a tervezési program kidolgozásra került, a felújításra vonatkozó 

útépítési kiviteli terv elkészítésére vonatkozó szerződés a kiválasztott szaktervező céggel 2021. 

december 6. napján került megkötésre. A tervek elkészültét követően indítható meg a 

kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.  

 

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 2021. 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 (a továbbiakban: KFA) 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 
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nyújtott a KFA befektetési jegyeinek lejegyzésére. A KFA 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 a 

Kecskemét Városfejlesztési Alap létrehozásával és a Kecskemét Fejlődéséért Alap 

átalakításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 5/2020. (II. 13.) határozatával 

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 a 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 megkötött szerződés alapján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 

Városi Alapkezelő Zrt. 2021. évben két kockázati tőkealapot működtetett folyamatosan és ezek 

által megtérülő befektetéseket valósított meg. 

 

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 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 kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2019. március 13. napjával aláírásra került. 

A megvalósítás érdekében a Modern Városok Program keretében a kecskeméti Városháza 

felújítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1483/2019. (VIII.1.) 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. 

Megkötésre került a Városháza díszkivilágítására vonatkozó tervezési szerződés, illetve a 
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Látogatóközpont kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződés is.  

A projekt összes költsége:  8.250.043 E Ft 

Támogatás összege:  6.666.677 E Ft 

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.583.366 E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2016. április 1 – 2022. szeptember 27. 

 

2021. évben a kivitelezés folyamatos volt, a Látogatóközpont megvalósítási munkái 

megkezdődtek. Az elhúzódó pandémiás időszakra tekintettel a megvalósítási határidő 2022. 

szeptember 27-re vonatkozó meghosszabbítására az önkormányzat 2021. december 29. napján 

kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság Modern Városok Program Végrehajtásáért Felelős Főosztálya felé. 

 

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, 4.999.768 E Ft összegben. 

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 – 2025. szeptember 30. 
 

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4 § 

(1) bekezdése és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27) Korm. 

rendelet alapján kijelölt BMSK Zrt.-vel a tervellenőri, beruházás-lebonyolítói és építési 

műszaki ellenőri feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés 2020. augusztus 4. napján 

megkötésre került. A megbízási szerződésnek megfelelően az engedélyes és kiviteli tervek 

ellenőrzése, jóváhagyása 2021. február hónapban megtörtént. 

A BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szolgáltatások nyújtásáról szóló megbízási szerződés 2021. 

június 30. napján megkötésre került, melynek megfelelően a szerződésben foglalt feladatok 

folyamatosan ellátásra kerülnek. Az építési kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás 2021. szeptember 28. napján megindításra került. 

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés műemléki területen valósul meg, rendkívül összetett 

műszaki tartalommal, 2021. szeptember 20. napján az önkormányzat a megvalósítás 

határidejének 2025. szeptember 30-ra történő módosítása érdekében kérelmet nyújtott be a 

Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztosa felé. 
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4. „A Kecskeméti Barényi Béla úthoz kapcsolódó közvilágítás kiépítése, valamint a 

Szent László körút felújítása” 

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet 4/A. 

§-ában foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium által előterjesztett „A Kecskeméti Barényi Béla úthoz kapcsolódó közvilágítás 

kiépítése, valamint a Szent László körút felújítása” elnevezésű projekt vonatkozásában 2021. 

évi támogatásáról támogatás nyújtásáról döntött 161.203,718, E Ft összegben, melyre 

vonatkozóan a GF/JSZF/769/4/2021 iktatószámú Támogatói Okirat került kiadásra 2021. 

december 28. napi keltezéssel. 

A projekt összes költsége:  161.203,718, E Ft 
Támogatás összege:  161.203,718, E Ft 

Projekt tervezett időszaka:  2021. október 22 – 2022. október 31. 

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az útépítésre vonatkozó vállalkozási szerződés 

2021. év végén megkötésre került. 

 

Ellenőrzések a Fejlesztéspolitikai Irodán 

2021. évben a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósításra kerülő projektek esetén 

9 db helyszíni ellenőrzést végeztek az illetékes felettes szervezetek a Projektkoordinációs 

Osztályon és a Pályázati és Közbeszerzési Osztályon. 

 

Sorszám Ellenőrzés megnevezése 
Külső ellenőrzést végző 

szerv megnevezése 

1. 

Éves ellenőrzési terv szerinti záró ellenőrzés – 

TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosító számú 

„Zöld város kialakítása a Homokbányán” 

Magyar Államkincstár 

2. 

Közbenső helyszíni ellenőrzés – TOP-6.5.1-15-

KE1-2016-00003 "Margaréta otthon energetikai 

korszerűsítése" 

Magyar Államkincstár 

3. 

Éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés – TOP-

6.4.1-15-KE1-2016-00002 "Bem utca – Kuruc 

körút kereszteződésében körforgalom kiépítése" 

Magyar Államkincstár 

4. 

Éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés – TOP-

6.4.1-15-KE1-2016-00005 "Margaréta 

buszforduló kiépítése" 

Magyar Államkincstár 

5. 

Éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés –  

TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 "Új két 

csoportos bölcsőde építése Katonatelepen 

Magyar Államkincstár 

6. 

Mintavételes ellenőrzés – TOP-6.2.1-15-KE1-

2016-00006 "Egyetértés utcai óvoda 

infrastrukturális fejlesztése" 

Európai Támogatásokat 

Auditálló Főigazgatóság 

Regionális Programokat 

Ellenőrző Igazgatóság 

7. 

Fenntartási helyszíni ellenőrzés – TOP-6.1.5-15-

KE1-2016-00001 "Útfejlesztés Kecskemét 

kiemelt gazdasági övezetében" 

Magyar Államkincstár 

8. 

Éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzés – TOP-

6.1.5-16-KE1-2017-00004 "Hetényegyháza 

bekötése az M5 autópályába" 

Magyar Államkincstár 
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Sorszám Ellenőrzés megnevezése 
Külső ellenőrzést végző 

szerv megnevezése 

9. 

Pénzügyi záró ellenőrzés - IKOP-3.2.0-15-KE1-

2016-00007 "Kecskemét város közösségi 

közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró 

emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású 

alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" – II. 

szakasz 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium 

 

Közbeszerzési Csoport által végzett feladatok 

A Közbeszerzési Csoport feladatai közé tartozott a közbeszerzésekkel és a központosított 

közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatok ellátása. 

 

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 2021. évben a csoport 

három eljárás lebonyolításában működött közre. A villamos energia, a földgáz beszerzése és az 

őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárások eredményesen befejeződtek. 

 

Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok 

Ajánlatkérő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok között 2021-ben az önkormányzat 2 db eljárást 

folytatott le árubeszerzés, 3 db eljárást szolgáltatás megrendelés és 16 db eljárást építési 

beruházás megvalósítása érdekében. 

 

Árubeszerzés 

Saját forrásból megvalósuló 
− Közvilágítási és jelzőlámpa célú villamos energia beszerzése. 

 

Európai Uniós társfinanszírozású projekt keretében megvalósuló 

− Új család és gyermekjóléti központ – eszközök. 

 

Szolgáltatás megrendelés 

Saját forrásból megvalósuló 
− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén üzemelő 

közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek üzemeltetése, karbantartása és aktív 

elemeinek bővítése, fejlesztése. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokon illegális 

hulladéklerakók felszámolása. 
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Európai Uniós társfinanszírozású projekt keretében megvalósuló  

− TOP-6.9-1-16-KE1-2017-00001 projekthez kapcsolódó képzési szolgáltatások 

beszerzése (1. rész: Targoncavezető szakmai képzés és 3. rész: Személyes 

kompetenciák fejlesztése képzés). 

 

Építési beruházás 

Európai Uniós társfinanszírozású projekt keretében megvalósuló 

− Vállalkozási szerződések energetikai korszerűsítési munkák elvégzésére a TOP-6.5.1-

19-KE1-2020-00001 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Kecskeméten” című projekt keretében II. (2. rész: Lánchíd utcai 

bölcsőde).  

− Vállalkozási szerződések energetikai korszerűsítési munkák elvégzésére a TOP-6.5.1-

19-KE1-2020-00001 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Kecskeméten” című projekt keretében (1. rész: Szabadkai utcai óvoda). 

− Vállalkozási szerződések szociális bérlakások korszerűsítésére a TOP-6.7.1-16-KE1-

2017-00001 „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” 

című projekt keretében. 

− Vállalkozási szerződés közösségi ház fejlesztésére és bővítésére a TOP-7.1.1-16-H-

ERFA-2019-00421 azonosító számú „Hunyadivárosi Közösségi Ház komplex 

fejlesztése” című projekt keretében. 

− Vállalkozási szerződés a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 kódszámú „Kecskemét 

szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt keretében 

„Rávágy tér közterületi revitalizációja” munkáinak elvégzésére. 

− Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új 

kétcsoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” című projekt építés kivitelezési 

munkáira. 

− Új kétcsoportos bölcsőde építése Katonatelepen a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 

kódszámú projekt keretében. 

− Vállalkozási szerződés a „TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosító számú 

„Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megvalósítása” című projekt keretében 

megvalósítandó Vályogvető utca szélesítése, a Homokszem és Gábor Dénes utca közötti 

szakaszon építési kivitelezési munkák ellátására. 

− Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számú „Károly 

Róbert körút II. ütemének megvalósítása” című projekt kivitelezéséhez szükséges 

tervek aktualizálása és a hiányzó engedélyek megszerzése, valamint a projekt építés 

kivitelezési munkáinak ellátása. 

 

Saját forrásból megvalósuló 
− Népi Iparművészeti Gyűjtemény tető felújítása. 

− Kecskemét BÉP – Kivitelezés vállalkozási szerződés keretében. 

− Kecskemét – Bérlakás Építési Program – Bontás II. 

 

Hazai központi költségvetési támogatásból megvalósuló 

− Vállalkozási szerződés Kecskemét, Hetény vezér utca (Helikon utca és Huszka Lajos 

utca között) útépítési kivitelezési munkáira. 

− Vállalkozási szerződés keretében Halasi út és térsége (Kiskertváros) városrészben 

csatornázási munkák kivitelezése – 3. számú öblözet. 

− Vállalkozási szerződés keretében Kecskemét közigazgatási területén útburkolat 

felújítások kivitelezési munkáinak elvégzése I. ütem – 2 részben. 
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Részben saját forrásból, részben hazai központi költségvetési támogatásból megvalósuló 

− Vállalkozási szerződés keretében Kecskemét közigazgatási területén útburkolat 

felújítások kivitelezési munkáinak elvégzése II. ütem – 4 részben. 

 

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 2021. évi közbeszerzési tervét és annak módosításait, valamint az 

önkormányzat – 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 255 db állásfoglalást adott ki a 2021. évben. 
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III. 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 nyomvonalas létesítmények 

településrendezési tervvel való összhangjára 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 (a továbbiakban: Étv.), a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

419/2021. (VII.15.) 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-től 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. 

A folyamatosan bővülő feladatok ellátásának figyelembevételével a Várostervezési Osztályon 

belül két csoport alakult meg. 

A két csoport feladati jól elkülöníthetők, míg a Városrendezési Csoport a településfejlesztéshez 

és rendezéshez kapcsolódó dokumentumokat vizsgálja és készíti elő, addig a Városépítési 

Csoport a hatósági, illetve hatósági jellegű feladatokat látja el. 

Az elmúlt években többször is változott a jogszabályi környezet, amely feladatokat adott az 

önkormányzatnak, így a Várostervezési Osztálynak, majd ezen hatósági feladatok egy része a 

kormányhivatalhoz került át. 2021. december 22-én a telekalakítási eljárási feladatok ellátását 

a kormányhivatalokon belül az állami főépítészi irodák kapták meg. 

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. 
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Az önkormányzati térinformatikai rendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése bár önként 

vállalt feladata az önkormányzatnak, de a feladatellátásának mára meghatározó elemévé vált, 

így segítve a döntéselőkészítést és fejlesztési feladatokat. 

 

A Várostervezési Osztály közgyűlésre előterjesztett dokumentumai 2021-ben a 

következőképpen alakultak: 

 

Téma 
Döntés (db) 

rendelet  határozat 

Településrendezési terv 1 6 

Területfejlesztési ügyek - 
5 (településrendezési szerződés, 

belterületbe vonás) 

Köztéri műalkotások, 

emléktáblák 
- 5 

Településképi rendelettel 

kapcsolatos döntések 
1 1 

Településfejlesztési 

dokumentumok (ITS, TfK, 

Zöldfelületi) 

- 2 

Összesen 2 14 

 

Településfejlesztés, településrendezés 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

között elsőként a településfejlesztést, településrendezést nevezi meg. A településfejlesztés és a 

településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása 

érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet 

kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési érdek és a jogos 

magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása 

és védelme, az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. 

 

Településfejlesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 218/2019. (XII.12.) határozatával 

arról döntött, hogy elindítja a Településfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: TfK) és az 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) és ezekkel együtt a Megalapozó 

Vizsgálat felülvizsgálatát. Ezen fejlesztési dokumentumok elkészítésére azért volt szükség, 

mert a 2021-2027. közötti programozási időszak városfejlesztési feladatait rendszerbe foglalt – 

a jogi, a szak- és fejlesztéspolitikai változásokhoz illeszkedő, a város fejlesztési szükségleteit 

feltáró, s ehhez hatékony forráslehívást lehetővé tevő, továbbá a településrendezési eszközök 

módosításához szükséges – TfK és ITS alapján valósítsa meg az önkormányzat. 

A településfejlesztési koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira 

alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra 

meghatározó dokumentum. Az integrált településfejlesztési stratégia a koncepcióban foglalt 

környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú 

fejlesztési program, amely a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 

meghatározza a rögzített célok elérését szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a 

megvalósítás eszközeit és a célok teljesülésének nyomon követését. A TfK-t és az ITS-t egy – 

szigorú formai és tartalmi követelményeknek megfelelő – megalapozó vizsgálat alapján kell 

elkészíteni. 
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A fenti fejlesztési dokumentumok tartalmi követelményeit és elkészítésük eljárási rendjét a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) rögzíti. 

 

Az elkészült Megalapozó Vizsgálat és a Településfejlesztési Koncepció 

A településfejlesztési dokumentumok kidolgozásával a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-t bízta 

meg az önkormányzat. A tervezési munka operatív módon, az önkormányzati képviselők és a 

tisztségviselők bevonásával, továbbá a korábbi R. eljárási szabályai szerinti államigazgatási, 

partnerségi egyeztetés előzetes tájékoztatójával és széleskörű adatgyűjtéssel indult. A 

következő munkafázisban a Megalapozó Vizsgálat készítése zajlott folyamatos egyeztetés 

mellett, a városban működő közszolgáltatást végző szervezetek, intézmények, cégek 

megkeresésével. Ezek alapján készült el a Megalapozó Vizsgálat helyzetfeltáró, illetve 

helyzetelemző és helyzetértékelő munkarésze. A TfK kidolgozása ezzel párhuzamosan zajlott, 

többek között lakossági, vállalkozói és hivatali kérdőívezéssel, a városban élők és a városban 

tevékenykedő civil és gazdasági szervezetek igényeinek feltárásával, majd egy előzetes 

vitaanyag tisztségviselői áttekintésével és megvitatásával. 

Az elkészült dokumentumokat a tervezők az önkormányzat részére átadták, munkaváltozat 

megjelöléssel, a korábbi R. szerinti államigazgatási és partnerségi egyeztetésre alkalmas 

módon. 

A dokumentumok teljes terjedelmükben a www.kecskemet.hu/uploads/TFK2021okt.zip  

tárhelyen tekinthetők meg. A településfejlesztési koncepciót 126/2021. (XII.16.) határozatával 

fogadta el a közgyűlés. 

 

Településrendezés 

A településrendezés eszközei a településszerkezeti terv, mely a településfejlesztési 

koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a 

területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv és a 

helyi építési szabályzat, mely az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító 

és biztosító települési önkormányzati rendelet. 

Kecskemét helyi rendeletei között a helyi építési szabályzat a legösszetettebb. Az építési 

szabályzat 2022. január 1-i állapota szerint 277 bekezdésben foglalja össze a 

területfelhasználás, az építmény, építményrész, épületegyüttes építése, átalakítása, bővítése, 

felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, lebontása, elmozdítása, azaz az építési tevékenység, 

továbbá a telekalakítás, rendeltetés megváltoztatás és a kapcsolódó sajátos jogintézmények 

alkalmazásának szabályait. Ennek része a helyi építési szabályzat fő melléklete, a szabályozási 

terv, amely 270 térképszelvényen, 4.997 lehatárolt övezetben, több tízezer szabályozási 

elemmel adott helyhez kötődően állapítja meg a településrendezési követelményeket. 

Az Étv. a településrendezési eszközök kidolgozásához részletes, a település egészére kiterjedő 

megalapozó és alátámasztó dokumentáció, környezeti vizsgálat készítését írja elő. Az elkészült 

dokumentáció mintegy 1.250 oldalt tesz ki. A jóváhagyását megelőzően több körös 

államigazgatási véleményeztetésen, lakossági egyeztetésen kell keresztülvinni a tervezetet. 

A hatályos tervet 2015-ben fogadta el a közgyűlés, azóta a város fejlődése, a lakosság és az 

intézmények, vállalkozások módosítási igényei, továbbá a jogszabályi környezet változásai 

alapján folyamatosan a településrendezési eszközök módosítása válik szükségessé, ez az 

osztály egyik meghatározó feladata. A már sok éve kialakult gyakorlatnak megfelelően a 

településrendezési eszközök általános felülvizsgálatára évenként egyszer kerül sor, 

szaktervezők bevonásával, emellett kiemelt állami, önkormányzati fejlesztések esetén eseti 

módosítási eljárásokra kerül sor. Az elmúlt évben a 2020-ban elindított felülvizsgálat tervezési 

és egyeztetési feladatai jelentették a fő feladatot. A 2020-ban indított felülvizsgálat a 106 

http://www.kecskemet.hu/uploads/TFK2021okt.zip
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beérkezett módosítási javaslat közül 73 tételt vizsgált meg. A tervezési munkák ezen tételek 

esetében – két csoportban – 2020-ban megkezdődtek, az egyeztetési eljárások 2021-ben 

zajlottak. Az első – egyszerűbb módosításokat érintő – tételcsomag záró jóváhagyására 2021. 

októberében került sor, míg az átfogó jellegű kérdéseket és területeket érintő módosítási csomag 

jóváhagyása áthúzódik 2022. évre, tekintettel arra, hogy a jóváhagyást megelőzően az 

egyeztetési eljárásról külön döntés szükséges, azonban 2021-ben mindössze 3 rendes ülésre 

került sor a járványhelyzet miatt. 

 

A közgyűlés 2021-ben 3 rendes ülése mindegyikén tárgyalt településrendezési vonatkozású 

előterjesztést az alábbiak szerint: 

Időpont Döntés típusa Döntés száma Előterjesztés tárgya 

július 8. véleményezési 

eljárás lezárása 

24/2021. (VII.8.) 

határozat 

A településrendezési eszközök 2020. 

évi felülvizsgálata I. csomag 

október 

21. 

módosítás  68/2021. (X.21.) 

határozat, 

35/2021. (X.21.) 

önkormányzati 

rendelet 

A településrendezési eszközök 2020. 

évi felülvizsgálata I. csomag 

településtervek 

készítésének 

elindítása 

69/2021. (X.21.) 

határozat 

Új településfejlesztési terv 

készítésének indításáról szóló döntés  

kiemelt fejlesztési 

terület kijelölése 

70/2021. (X.21.) 

határozat 

Kiemelt fejlesztési területek kijelölése 

(2 db) 

december 

16. 

településtervek 

készítésének 

elhatározása 

157/2021. 

(XII.16.) 

határozat 

Törvény által bevezetett új típusú 

fejlesztési és rendezési tervek 

készítése és azok megalapozását 

szolgáló dokumentumok tartalmi 

követelményei 

1. partnerségi 

egyeztetés 

lezárása 

2. módosítás 

kezdeményezése 

 

158/2021. 

(XII.16.) 

határozat 

I. A 44. sz. főút három csomópontját 

érintő módosítás 

II. A 44. sz. főút menti kerékpárút és 

az intermodális pályaudvar 

megvalósítása érdekében 

módosítás kezdeményezése 

 

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 módosítások a jogszabályon alapuló hatálybalépés napján a településrendezési eszközök 

nyilvántartásában át lettek vezetve. 

 

A településtervek bevezetése 

A településfejlesztési dokumentumok kidolgozását alapvetően befolyásolta és befolyásolja az 

Étv. 2021 nyarán hatályba lépett módosítása, illetve – végrehajtási rendeletként – a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Elj. R.) hatálybalépése, továbbá az uniós források elosztását koordináló – a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kidolgozott – 
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Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: FVS) Kézikönyv megjelenése. 

Az Étv. módosítása a települések alapvető fejlesztési és rendezési dokumentumainak 

átstrukturálását célozta meg, a különféle tervtípusok rendszerének és ezek egyeztetésének 

egyszerűsítésével. A módosítás értelmében az önkormányzatok által elkészítendő fejlesztési és 

rendezési dokumentumok száma racionalizálódik azáltal, hogy a jövőben településenként egy 

fejlesztési és egy rendezési típusú terv készül. A településfejlesztési koncepciót és az integrált 

településfejlesztési stratégiát a településfejlesztési terv, míg a településrendezési eszközöket (és 

ennek részeként a településszerkezeti tervet) a településrendezési terv váltja fel, amelyek 

együttes megnevezése a „településterv”. 

A településfejlesztési terv (a továbbiakban: TfT) a település tervszerű, fenntartható, valamint 

gazdaságos fejlesztése és üzemeltetése érdekében, a település egészére integrált, stratégiai és 

területi alapú, a környezeti, társadalmi és gazdasági adottságokra alapozott – a 

településrendezést elősegítő – településterv. A településrendezési terv (a továbbiakban: TrT) a 

településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott 

településfejlesztési célok megvalósítása érdekében – önkormányzati rendeletként, a települési 

önkormányzat képviselő-testülete által – elfogadott helyi építési szabályzat. A TfT tehát 

tartalmi és funkcionális szempontból átveszi a TfK és részben az ITS szerepkörét, illetve 

némileg új tartalmi elemekkel egészíti ki, míg a TrT a településrendezési eszközök helyébe lép. 

A változás abban foglalható össze, hogy a településszerkezeti terv, mint tervi műfaj kivezetésre 

kerül, így a helyi építési szabályzat és annak melléklete, a szabályozási terv marad lényegében 

a TrT. 

Az Elj. R. részletesen meghatározza a településtervek készítésének és elfogadásának rendjét, 

különösen a tartalmi elemekre, illetve az átmeneti szabályokra vonatkozóan. A teljes átállásra 

2027-ig biztosít lehetőséget a településeknek. 

A módosítás részeként megvalósul a településterv tartalmi elemeinek digitális országos 

nyilvántartásba vétele és digitális alkalmazása, továbbá az egyeztetési folyamatok teljes és a 

tervezési folyamatok részleges digitalizálása. A megfelelő átmeneti időszak biztosítását 

követően a papír alapú folyamatok is kivezetésre kerülhetnek a szabályozásból. Az egyeztetés, 

az adatszolgáltatás, a véleményezés és a közzététel egy egyeztetési felületen, az Elektronikus 

Térségi Tervezést Támogató Rendszeren (E-TÉR) keresztül történik 2022. július 1-től. 

Fontos említést tenni a Megalapozó Vizsgálatról is. A településterveknek ugyanúgy bázisa a 

Megalapozó Vizsgálat, az Elj. R. a tartalmi követelményekben azonban eltér a korábbi R. 

tartalmi előírásaitól, összefogottabb fejezeteket ír elő. A 7 éven belül készült meglévő 

megalapozó vizsgálatok felhasználhatók a településtervek készítéséhez is, aktualizálást 

követően. 

 

Az Elj. R. átmeneti rendelkezései különösen érintik a város fejlesztési dokumentumainak 

fentiekben említett felülvizsgálatát. Az Elj. R. 78. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2022. 

június 30-ig megkezdett készítési és módosítási eljárások a korábbi R. eljárási szabályai szerint 

folytathatók le. A megkezdett munka részeként a Megalapozó Vizsgálat és a 

Településfejlesztési Koncepció véleményeztetése és jóváhagyása megtehető és indokolt is, 

tekintettel arra, hogy a még hatályban lévő településrendezési eszközök átfogó, koncepcionális 

jellegű módosítása ezen dokumentumon, illetve a megalapozó vizsgálaton nyugszik. Az ITS – 

amely kidolgozása ezekben a hónapokban zajlana – esetében azonban indokolt váltani az új 

tervtípusra, a TfT-re, azt az Elj. R. szerinti tartalmi követelmények szerint kidolgozva. Ez 

egyrészt lehetővé teszi a településrendezési eszközök következő években – az Étv. és az OTÉK 

egyes módosításai miatt is – időszerűvé váló felülvizsgálatát, immáron új TrT-ként való 

elkészítését és jóváhagyását, másrészt az ugyancsak időszerű Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégiához nyújt részletesen kidolgozandó célokat, irányokat és prioritásokat. 

A TfT jóváhagyásával felváltja a TfK-t, ettől a döntéstől kezdődően a hatályos 
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településrendezési eszközök módosításának alapjául e dokumentum és a TfK-val együtt 

elfogadandó Megalapozó Vizsgálat szolgál. A már kidolgozott Megalapozó Vizsgálat Elj. R. 

szerinti tartalmi követelményeinek való megfelelést annak aktualizálásával lehetséges 

biztosítani. 

 

Tájékoztatások 

Az osztály településrendezéssel kapcsolatos 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 tájékoztatás nagyságrendileg éves szinten mintegy 500 írásos megkeresésre adott választ 

jelent, az ügyfélfogadási időben pedig – a veszélyhelyzet alatt csak telefonon – heti 80-110 db 

hívást. 

 

Településrendezési szerződések 

Az osztályon 2010. év elejétől indult el a településrendezési tervben foglalt területfejlesztések 

támogatásának, előre mozdításának feladata, azaz több, mint 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. 

 

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 2021-ben megkötött településrendezési szerződéseket 

különböző bontásokban: 

 

Határozat 

száma 

Telekszám 

(db) 
Érintett városrész Tervezett területfelhasználás 

490/2021. 

(III.4.) 

polgármesteri 

határozat 

45 
Kecskemét-

Városföld 
Gazdasági ipari terület 

794/2021. 

(IV.26.) 

polgármesteri 

határozat 

1 Hetényegyháza Faluisas lakóterület 

3 Felsőszéktó 
Falusias lakóterület/ 

településközpont vegyes terület 

1 Alsószéktó Kertvárosias lakóterület 

2 
Kecskemét-

Ballószög 
Faluisas lakóterület 
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Határozat 

száma 

Telekszám 

(db) 
Érintett városrész Tervezett területfelhasználás 

993/2021. 

(V.17.) 

polgármesteri 

határozat 

13 Szent István város 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület 

1191/2021. 

(VI.8.) 

polgármesteri 

határozat 

1 Alsószéktó Kertvárosias lakóterület 

1 Szent László város 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület 

23/2021. 

(VII.8.) 

közgyűlési 

határozat 

1 
Kecskemét-

Ballószög 

TRT módosításhoz kapcsolódó 

(beépítésre nem szánt mezőgazdasági 

területből beépítésre szánt gazdasági 

területbe) 

67/2021. (X.21.) 

közgyűlési 

határozat 

2 Alsószéktó 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület, közlekedési és közmű-

hírközlési terület 

3 Kadafalva 
Falusias lakóterület, közlekedési és 

közmű-hírközlési terület 

1 Matkó 
Mezőgazdasági általános tanyás 

terület 

1 Méntelek 

Gazdasági erdőterület, 

mezőgazdasági általános tanyás 

terület, közlekedési és közmű-

hírközlési terület 

 

7 Belsőnyír 
Mezőgazdasági kertes városkörnyéki 

terület 

1 Szent László város 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület 

3 Szent István város Ipari gazdasági terület 

2 Talfája 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület (tervezett) 

3 Kisfái 
Különleges Lovas turisztikai terület 

(tervezett) 

7 Belsőnyír Közlekedési egyéb terület (tervezett) 

159/2021. 

(XII.16.) 

közgyűlési 

határozat 

3 Hetényegyháza 
Falusias lakóterület, közlekedési és 

közmű-hírközlési terület 

2 Máriahegy 

Kertvárosias lakóterület, 

településközpont vegyes terület, 

közlekedési és közmű-hírközlési 

terület 

1 
Kecskemét-

Ballószög 

Különleges megújuló 

energiahasznosítási terület (tervezett) 

2 Alsószéktó 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület, közlekedési és közmű-

hírközlési terület 

2 Katonatelep 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület  



68 

 

Határozat 

száma 

Telekszám 

(db) 
Érintett városrész Tervezett területfelhasználás 

3 Alsószéktó 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület 

2 Bethlenváros 
Kertvárosias lakóterület, közlekedési 

és közmű-hírközlési terület 

4 Műkertváros 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület, kertvárosias lakóterület, 

közlekedési és közmű-hírközlési 

terület 

Összesen 28 db településrendezési szerződés 117 db telekre 

 

Városrészekre bontva 

Terület Telekszám 

(db) 

Területhasználat 

Alsószéktó 9 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 

kertvárosias lakóterület, közlekedési és közmű-

hírközlési terület 

Felsőszéktó 3 Falusias lakóterület/ településközpont vegyes terület 

Matkó 1 Mezőgazdasági általános tanyás terület 

Hetényegyháza 4 Falusias lakóterület, közlekedési és közmű-hírközlési 

terület 

Szent István város 16 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ipari 

gazdasági terület 

Szent László város 2 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

Kadafalva 3 Falusias lakóterület, közlekedési és közmű-hírközlési 

terület 

Talfája 2 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (tervezett) 

Műkertváros 4 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 

kertvárosias lakóterület, közlekedési és közmű-

hírközlési terület 

Méntelek 1 Gazdasági erdőterület, mezőgazdasági általános tanyás 

terület, közlekedési és közmű-hírközlési terület 

Kisfái 3 Különleges Lovas turisztikai terület (tervezett) 

Bethlenváros 2 Kertvárosias lakóterület, közlekedési és közmű-

hírközlési terület 

Máriahegy 2 Kertvárosias lakóterület, közlekedési és közmű-

hírközlési terület 

Belsőnyír 
14 

Közlekedési egyéb terület (tervezett), mezőgazdasági 

kertes városkörnyéki terület 

Katonatelep 2  

Kecskemét-Ballószög 

4 

Falusias lakóterület, különleges megújuló 

energiahasznosítási terület, TRT módosításhoz 

kapcsolódó beépítésre szánt gazdasági terület 

kijelölése 

Kecskemét - Városföld 45 Ipari gazdasági terület 

Összesen 28 db településrendezési szerződés 117 db telekre 
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Területfelhasználásra bontva 

Lakóterület Gazdasági 

terület 

Vegyes/Intéz-

ményi terület 

Különleges 

terület 

Közlekedési 

terület 

Mezőgazdasági 

terület 

Erdő-

terület 

14 73 5 3 13 9 1 
 

A szerződéskötések számában az alábbiak szerint alakult bevezetése óta 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

59 121 25 46 53 38 81 111 104 62 9 28 
 

2021-ben a táblázatban szereplő értéknél jóval több szerződéses kérelem érkezett az 

önkormányzathoz, a kérelmek szakosztályi feldolgozása megtörtént, számos kérelem nem felelt 

meg a jogszabályi, illetve tartalmi előírásoknak. 
 

A folyamatosan változó jogszabályi és gazdasági környezet miatt továbbra is van fejlesztési 

igény, azonban annak lassulása, racionalizálása figyelhető meg, melynek fő oka a 

veszélyhelyzet. 

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. 

Az iparterületeken megfigyelhető, hogy a műszaki előkészítő munkák folyamatosak, 

dinamikájuk nem csökkent. 
 

Belterületbe vonás 

2021-ben 55 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. 2021. 

605 103 20 28 36 18 71 92 332 50 16 55 

 

A belterületbe vonási kérelmek száma változó, azonban folyamatos igény mutatkozik azok 

rendezésére.  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2020. február 1. napján hatályba lépett 

módosítása miatt az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó belterületbe vonási kérelmek érezhetően 

csökkentek és inkább a magáncélra történő eljárások megindítása történt meg a gazdasági 

területek rendezése mellett. Feltételezhetően a kialakult pandémiás veszélyhelyzet miatt is 

csökkent az igény a belterületbe vonásokra. 

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2021-ben támogatott belterületbe vonások számát 

városrészenkénti bontásban, illetve a közgyűlési döntéseket figyelembe véve: 

 

Terület/településrész Telekszám (db) Területhasználat 

Alsószéktó 5 Kertvárosias lakóterület, kereskedelmi-

szolgáltató gazdasági terület, közlekedési 

és közmű-hírközlési terület 

Katonatelep 1 Falusias lakóterület 

Máriahegy 5 Kertvárosias lakóterület, közlekedési és 

közmű-hírközlési terület 

Hetényegyháza 4 Falusias lakóterület, közlekedési és 

közmű-hírközlési terület 

Kecskemét-Városföld 35 Ipari gazdasági terület 
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Terület/településrész Telekszám (db) Területhasználat 

Bethlenváros 2 Kertvárosias lakóterület, közlekedési és 

közmű-hírközlési terület 

Kadafalva 3 Falusias lakóterület, közlekedési és 

közmű-hírközlési terület 

Összesen 55 

 

Határozat száma Hatályba lépés Csatolt területek száma (db) 

490/2021. (III.4.) határozat 2021.03.04. 35 

794/2021. (IV.26.) határozat 2021. 04.26. 4 

1191/2021. (VI.8.) határozat 2021.06.08. 1 

67/2021. (X.21.) határozat 2021.10.21. 6 

159/2021. (XII.16.) határozat 2021.12.16. 9 

Összesen 55 
 

Közterület- és zöldfelület rendezés, -fejlesztés 

Játszótérfejlesztések 

Tárgyi évben az alábbi játszótérfejlesztéseket kezdeményezte és támogatta az önkormányzat, 

mely esetekben a támogatás jogi és szakmai keretei kidolgozásában a Várostervezési Osztály 

részt vett: 

− Civilek Kadafalváért Egyesület támogatása Kecskemét 0963/30 hrsz.-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlanon közhasználatú játszótér tervezése, engedélyeztetése és 

kivitelezése. 

− Hírös Városért Egyesület támogatása Kecskemét 3805/9 hrsz.-ú ingatlanon közterületi, 

közhasználatú játszótér tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése. 

− Katonatelepi Sportegyesület támogatása Kecskemét 15378/95 hrsz.-ú ingatlanon 

korlátozott közhasználatú játszótér tervezése, engedélyeztetése, létrehozása. 

− Kecskemét, Katonatelep, Ceglédi út és a Lombos utca között elhelyezkedő közterületen 

(15380/22, 15380/7, 15380/4, 15380/8, 15380/13-21 hrsz.) közösségi-szakrális ünnep- 

és rendezvénytér, pihenőpark fejlesztésének tervkészítése – közpark-fejlesztés 

koncepcióterv dokumentáció készíttetése. 

− Kiskert téri játszótér szakmai fejlesztési szempontjai, a tervezés és a kivitelezés 

szakvéleményezése a külső vállalkozó felé. 

− Kecskemét-Kósafalu, Szövetség utcai új játszótér tervkészítési szakmai támogatása. 

− Szabad utcai új játszótér kialakításának vázlatterve. 
 

2021-ben előkészített és lezárult közterület- és zöldfelület rendezések, fejlesztések 

− Széchenyiváros fásított köztér (Kb-Ktf övezet, 10576/219 hrsz.) területén akácfa rönk 

oszlopokkal, vadháló drótfonatos kerítéssel és dupla (zsiliprendszerű) kapuzattal 

kialakított, zárt kutyafuttató kialakítása – egyesített engedélyezési és kiviteli terv 

készítése és az elkészült tervdokumentáció alapján – szakmai/jogi előkészítése. 
 

Faültetések, zöldfelület rendezések és fejlesztések 2021. évben 

− Piszekút tér komplex zöldfelületfejlesztés (Kecskemét 909, 910, 911/1, 912 hrsz. és 

kapcsolódó közterületek) – kivitelezési munkálatok szakmai/jogi kereteinek előkészítése. 

− Kecskemét egész közigazgatási területén a kiszáradt fák pótlása, zöldfelületek kialakítása 

és területrendezés szakmai/jogi kereteinek előkészítése, támogatása együttműködve a 

Kecskeméti Városüzemeltetési Kft.-vel (481 db közterületi fa ültetése). 

− A Szabadság téri, Hírös Forrás szökőkút körüli negyedkörcikk ágyások 

rekonstrukciójának szakmai/jogi előkészítése együttműködve a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Kft.-vel. 
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Általános városi főkertészi feladatellátás 

− Főkertészi állásfoglalások a Várostervezési Osztály részéről kiadandó előzetes 

állásfoglalás kérésekre vagy nyomvonalas szakhatósági hozzájárulásokban foglalt 

feltételek zöldfelületi szempontjaihoz. 

− Főkertészi állásfoglalások a Fejlesztéspolitikai Iroda által koordinált projektek 

környezetrendezési és zöldfelületgazdálkodási kérdéseiben. 

− Főkertészi állásfoglalások a Közterületfenntartési és Beruházási Osztály által koordinált 

beruházások környezetrendezési és zöldfelületgazdálkodási kérdéseiben. 

− Főkertészi szakvélemények az Igazgatási Osztály és a Városüzemeltetési Osztály 

Városüzemeltetési Csoport fakivágási engedélyezési/közútkezelői eljárásainak 

fakivágási és fapótlási szakmai kérdéseiben. 

− A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft.-vel való folyamatos szakmai együttműködés a 

települési környezetgazdálkodás és zöldfelület-üzemeltetés területén. 

− Folyamatos szakmai együttműködés a 10 millió Fa – Kecskemét Egyesülettel a 

települési környezetgazdálkodás és zöldinfrastruktúra fejlesztés területén. 

− A településképi eljárásokban benyújtásra kerülő környezetrendezési tervek főkertészi 

egyeztetése, véleményezése, ellenjegyzése. 

− Képviselői, lakossági megkeresésekre válaszok, tájékoztatások. 
 

Köztéri alkotások elhelyezése, áthelyezése döntésre előkészítése 

2021-ben is több kezdeményezés érkezett az önkormányzathoz köztéri alkotások elhelyezésére, 

áthelyezésére, továbbá emléktábla elhelyezésére.  

A 2021. évben az alábbi közterületi alkotások/emléktáblák elhelyezéséről született döntés:  

− A Kecskeméti Animációs Filmgyártó Kft. kezdeményezésére emléktábla elhelyezése az 

Orvosi- és Gyógyszertörténeti Múzeum homlokzatán a Rajzfilmsúdió alapításának 50 

éves jubileumi évfordulója alkalmából. 

− A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara kezdeményezésére emléktábla elhelyezése a 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és 

a Nemzetközi Kerámia Stúdió épületegyüttesének falára, Kerényi József DLA Kossuth-

díjas, Ybl Miklós-díjas, Kada Elek díjas építész, egyetemi tanár emlékére.  

− Lakossági kezdeményezésre emléktábla kihelyezése a Hobbi Mezőgazdasági 

Szakáruház falán Villám Mihály, a II. világháborúban Kecskemét védelmében hősi 

halált halt pilóta tiszteletére. 

− Civil kezdeményezésre a volt Duna-Tisza Közi Állami Építőipari Vállalat (röviden: 

Dutép) előtti térről, Csákvári Nagy Lajos (Zeusz) szobrászművész betonplasztikái közül 

három műalkotás áthelyezése. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 10 millió Fa – Kecskemét 

Egyesület között megkötendő együttműködési megállapodás. 

− Az Intermodális Csomópont megépítésével szükségessé vált a Sütő András 

szobrászművész által 2002-ben készített, a Noszlopy Gáspár parkban (Kecskemét 

6146/1 hrsz.) található Katona József szobor áthelyezésének tervezésével kapcsolatos 

döntés meghozatala. 
 

Önkormányzati térinformatikai rendszer működtetése 

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. 
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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 a 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. 

 

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 (Adó Osztály, 

Jogi Osztály, KIK-FOR Kft., Helyi Választási Iroda). 

 

A térinformatikai rendszer új alapokra 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 shp fájl 

formátumban való 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. 

A 2020-as évben megkezdődött a településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata is, így 

elsőkörben a Megalapozó Vizsgálat helyzetfeltáró munkáiban jelentett nagy előrelépést és sok 

munkát is az adatok feltárása, a térinformatikai rendszerben való feldolgozása, majd vizsgálati 

térképek előállítása. 

 

A 2021-es évben megkezdtük a térinformatikai rendszer oktatását a hivatal dolgozói számára. 

Ezenfelül a meglévő felületet felhasználóbarátabbá tettük, a rétegek kiosztását szigorú szabály 

szerint megállapítottuk ügyelve azok bővíthetőségére, amelyet az idő előrehaladtával igénybe 

is vettünk. 2021-ben üzemeltük be az új lakossági webtérképet, amelynek következtében a 

lakosság közvetlen a honlap megnyitásával értesülhet az aktuálisan hatályos területrendezési 
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tervről. A 2020-as évben megkezdődött a településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata, 

amelyek 2021-ben is folytatódtak. Ennek keretén belül vizsgálati adatokat gyűjtöttünk, 

bedolgoztuk a térinformatikai rendszerbe, illetve felhasználtuk új vizsgálati térképek 

előállítására. 

 

A Várostervezési Osztály önkormányzati típusú ügyein túl a feladatkörébe tartozik számos 

jegyzői és polgármesteri hatósági ügy feldolgozása és az érdemi döntés előkészítése. 

 

Jegyzői hatósági ügyek és tájékoztatások a nyomvonalas létesítményekről 

2021-ben nyomvonalas létesítmények létesítésének engedélyezése, illetve tájékoztatás kapcsán 

összesen 223 db (2016-ban 223 db, 2017-ben 231 db, 2018-ban 446 db, 2019-ben 276 db, 2020-

ban 276 db.) kérelmet vizsgált az osztály. (2021-ben a számokban látható visszaesés oka, hogy 

a földgázos tervezők nem keresnek meg minket a tervezési munkáikkal úgy, mint a korábbi 

években). 

 

Telekalakítási szakhatósági ügyekben 2021. december 22-ig összesen 146 kérelem 

elbírálásának előkészítése történt. 

 

Szakág Kérelem (db) 

Villamosenergia ellátás 119  

Földgáz ellátás - 

Vízi létesítmény (ivóvíz vezeték, kút, egyéb) 3 

Közlekedési létesítmény 27 

Hírközlés (optika, távközlés) 3 

Megújuló energia 6 

Egyéb (ipari építmények TRT összhang, környezetvédelem, 

hulladékgazdálkodás, erdészet) 
5 

Egyéb (tájékoztatások, iratáttételek, kizárás alapján hozott 

döntések, stb.)  
60 

Összesen 223 

 

Polgármesteri, illetve 2021. október 22-től jegyzői hatáskörben végzett feladatok 

Településképi eljárások, helyi védelem, rendeltetésmódosítási ügyek 

A településképi eljárásokhoz kapcsolódó 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 és a magasabb szintű jogszabályok jogharmonizációja 2021. évben ismételten 

megtörtént a Rendelet módosításával. A településképi eljárások a jegyző hatáskörébe kerültek 

áthelyezésre, mivel ezen hatáskörök a településképpel összefüggő építésügyi típusúak, illetve 

elsősorban hatósági típusú ügyeket érintenek. A helyi védelem alá helyezés, a megszüntetés 

kérelmének benyújtására, valamint a védett elemek nyilvántartására vonatkozó szabályok 

pontosításra kerültek. A településképi bejelentés hatálya 2 év volt korábban, mely a magasabb 

szintű jogszabályok módosulása miatt 6 hónapra változott. Szintén jogszabályi módosulások 

következtében a rendeltetésmódosítások kapcsán immár minden esetben településképi 

bejelentést kell tenni, így a Rendelet erre vonatkozó részét is módosítani kellett. 

 

A hulladékgyűjtő edényzet tárolására alkalmas építmény közterületen történő elhelyezése 

kapcsán eljárási duplikáció elkerülése miatt a főépítészi szakmai vélemény beszerzésén 
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túlmenően a szakmai konzultáció és a településképi bejelentés nem kötelező a módosítás 

értelmében. 

 

Végezetül az okos város szemléletű szolgáltatási alkalmazások folyamatos bevezetése 

érdekében merült fel az igény az infokommunikációs eszközök közterületen történő 

elhelyezésére. Emiatt szükséges volt az utcabútorok fogalmának, felsorolásának 

felülvizsgálata, az okosváros képernyő fogalmának bevezetése, továbbá az ide vonatkozó 

önkormányzati rendeletek pontosítása, összhangjuk megteremtése. A közgyűlés 2021. október 

21-i ülésén jóváhagyta a fenti tartalommal a Rendelet módosítását a 34/2021. (X.21.) 

önkormányzati rendeletével. 

 

Az önkormányzati főépítész kiemelt feladataként vezeti a helyi építészeti és műszaki 

tervtanácsot, amely 2021-ben 21 alkalommal ült össze, ahol 64 db napirendet tárgyalt és hozott 

döntést a bemutatott építmények, épületek tervei kapcsán. 

 

Várostervezési 

Osztály az alábbi 

típusú településképi 

eljárásokban 

működött közre 

2014. 

(db) 

2015. 

(db) 

2016. 

(db) 

2017. 

(db) 

2018. 

(db) 

2019. 

(db) 

2020. 

(db) 

2021. 

(db) 

Szakmai 

konzultáció 
0 0 0 14 94 106 121 230 

Településképi 

vélemény 
101 98 131 161 136 124 98 111 

Településképi 

bejelentés 
96 68 65 71 66 63 41 60 

Településképi 

kötelezés 
11 0 0 1 1 2 0 4 

Összesen 208 166 196 247 297 295 260 405 

 

Hatósági bizonyítványok – polgármesteri hatáskörben: 

2021. február 28-ig:   

− 2012. év után épült épületek feltüntetése. 

2020. március 1-től, 2021. júliustól változott eljárási szabályokkal:  

− rendeltetésmódosítás. 

 

Típus Kérelem (db) 

Épületfeltüntetés 4 

Rendeltetésmódosítás 27 

 

Tájékoztatás, kommunikáció 

A Várostervezési Osztály napi munkája során folyamatosan ad tájékoztatást a 

településrendezési tervről, kapcsolódó előírásokról és eljárásokról mind telefonon és indokolt 

esetben személyesen az ügyfélfogadási időpontokban számos ügyfélnek. 

Több mint 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 felülvizsgálata és új platformra tervezett implementálása megtörtént. 
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Az önkormányzat honlapján biztosított elektronikus felületen keresztül érkezik e-papír, illet 

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 hivatalok között is teret nyert az elektronikus ügyintézés a hivatali kapun keresztül. 

A szakmai kamarákkal és a civil szervezetekkel a kapcsolattartás folyamatos. 

 

 

Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály 
 
 

A PH SZMSZ módosításával 2021. augusztus 1-től jött létre a Közszolgáltatásszervezési és 

Környezetvédelmi Osztály a korábbi Városüzemeltetési Osztály megszűnésével. Ezáltal 

markánsabban jelenik meg a hivatal munkájában a lakossági közszolgáltatások területe, ahol a 

közszolgáltatókkal történő kapcsolattartás, a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzése, 

közszolgáltatási tevékenység feltételrendszerét előíró szerződések naprakész kezelése és a 

vonatkozó önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása a meghatározó feladat. Az 

osztály önálló csoportjaként jött létre a Környezetvédelmi Csoport, amelynek részeként a 

környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági jogkörök, a címképzéssel, címigazolásokkal 

kapcsolatos önkormányzati feladatok és egyre növekvő jelentőséggel a környezetvédelmi 

projektek, pályázatok, rendezvények, egyéb akciók szakmai előkészítése, koordinálása folyik.  

A közszolgáltatások és a környezetvédelem közös szervezeti egységbe való integrálása egyben 

arra is lehetőséget ad, hogy a közlekedési, hulladékgazdálkodási, távhőszolgáltatási és egyéb 

szolgáltatásokban a klímasemlegesség, környezettudatosság elvei mind inkább megjelenjenek. 
 

Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés 

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos hivatali feladatokat a Kecskeméti Közlekedési Központ 

Kft. (a továbbiakban: KKK Kft.) és az önkormányzat közötti szerződéses jogviszony alapozza 

meg. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 47/2019. (III.28.) határozata 

alapján döntött a KKK Kft., mint az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társasága 

megalakításáról és a KKK Kft.-t, mint közlekedésszervezői társaságot jelölte ki a közösségi 

közlekedési feladatok ellátására. 

A KKK Kft. a munkáját teljes szakmai önállósággal végzi, a szerződéses jogviszony alapján a 

hivatali munka elsődlegesen a menetrend módosításával összefüggő közgyűlési döntések és a 

KKK Kft. finanszírozásával kapcsolatos döntések előkészítésére és végrehajtására vonatkozik. 

Az önkormányzat a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat szerinti – 2020. december 30-án kelt 

– BMÖGF/1088-1/2020 számú belügyminisztériumi Támogatói Okirat alapján, 2021. év I. 

félévi közszolgáltatási feladatainak ellátására előleg formájában 2020. december 31. napján 

történt kifizetéssel, 470.901 E Ft-ot bocsátott a KKK Kft. rendelkezésére. Felhasználásának 

elszámolási határideje 2021. október 15. A KKK Kft. elszámolt a támogatással. 

Fenti támogatáson túl az önkormányzat a KKK Kft. részére – finanszírozási szerződés 

keretében – 1.578.972 E Ft működési célú támogatást, illetve 13.323 E Ft felhalmozási célú 

támogatást biztosított 2021. év folyamán. A támogatás felhasználásának elszámolási határideje 

2022. május 31. 

A 2021. év egyik legjelentősebb közlekedésszervezői feladata a Kecskemét-Hetényegyháza és 

a Kecskemét-Kisfái vasútvonalak és a helyi menetrend szerinti autóbuszos közösségi 

közlekedés közötti tarifaközösség létrehozása volt. A tarifaközösséget az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium, a MÁV Zrt. és a KKK. Kft. közötti szerződés megkötése tette 

lehetővé, amelynek előkészítésében az osztály munkatársai részt vettek és az ahhoz kapcsolódó 

infrastruktúrafejlesztéseket koordinálták. 



76 

 

Vadaskert fenntartása 

Önként vállalt önkormányzati feladatként vesz részt az önkormányzat az élővilág diverzitását 

elsődlegesen oktatási, nevelési céllal bemutató, de egyidejűleg jelentős turisztikai vonzerővel 

is rendelkező Vadaskert fenntartásában. 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. 2021. évben az önkormányzat 6.500 E Ft összegű forrást biztosított az 

Alapítványnak, mely támogatás havi részletekben került átutalásra. 

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, mely 2021. évben 75.000 E Ft volt. 

 

Gyepmesteri feladatok 

Kecskemét Megyei Jogú Város 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 az 

önkormányzat kóbor állatok befogásával és egyben az állatok védelmének biztosításával 

kapcsolatos gyepmesteri feladatokat 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. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi 

és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány között létrejött támogatási szerződés szerint az 

alapítványi célok megvalósítására, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében az 

önkormányzat költségvetésében évről évre forrást biztosít. 2021. évben az önkormányzat 

61.000 E Ft összegű forrást biztosított az Alapítványnak. 

 

Temetőfenntartás és fejlesztés 

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2019. december 20. és 2029. december 31. 

között hatályban lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján végzi az önkormányzati 

tulajdonú temetők fenntartását, üzemeltetését. 

A szolgáltató a szerződés keretében, az osztály munkatársainak felügyeletével 2021-ben 

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. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete 
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temetők fejlesztésére 66.982 E Ft-ot biztosított. Működési kiadásokra 2021. évben 70.000 E Ft 

állt rendelkezésre. 

Megvalósult beruházások a kecskeméti köztemetőben: 

− Ravatalozó felújítása (félnyeregtető) 7.500 E Ft értékben. 

− 1 férőhelyes urnaoszlop és urnaoszlop körüli járdaépítés 11.800 E Ft értékben. 

− Kocsis Pál díszsírhelyének helyreállítása 3.000 E Ft értékben. 

− 2 személyes urnasírkert kialakítása 9.800 E Ft értékben. 

− Urnafal építése (150 db egyszemélyes) 7.000 E Ft értékben. 

− Összeépített urnafalak felújítása 17.500 E Ft értékben. 

− Hidraulikus emelőkocsi beszerzése 2.632 E Ft értékben. 

− Sírhelyépítés (3 db 6 férőhelyes) 7.500 E Ft értékben. 

− Új urnafal és kerítés tervezése 250 E Ft értékben. 

 

Utólagos közműcsatlakozás 

A Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály végzi Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének 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 rendelete szerinti 

önkormányzati hatósági feladatok előkészítését és végrehajtását. 

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. 

2021. január 1-től 150 ingatlan után 219 db határozatban 43.700 E Ft fizetési kötelezettség 

került megállapításra. 2021. december 31-ig lezárult hatósági ügyekben 2021. évben: 

− ivóvíz-törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért befizetett összeg       32.550 E Ft 

− szennyvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért befizetett összeg 11.210 E Ft 

              Összesen: 43.760 E Ft 

 

A fizetési kötelezettség teljesítéséről a hozzájárulás teljes összegének megfizetését követően 

igazolás kiadására került sor. 

2 ingatlan esetében részletfizetés van folyamatban (1 db ivóvízbekötés, 1 db szennyvízbekötés). 

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 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 22 ingatlant érintően 22 

db végzés kiadására került sor. 

 

A Kecskeméti Víziközmű Társulat szervezésében megvalósult önkormányzati 

beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása 

Ide tartoznak a 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. 
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Eseti feladatok: 

− Ingatlantulajdonosok kérelmére igazolás kiadása az általuk megfizetett érdekeltségi 

hozzájárulásról. 

− Ügyfelek tájékoztatása közműfejlesztési hozzájárulásuk megfizetésével kapcsolatban. 

 

Az osztály 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 Víziközmű alszámla. 

 

Az osztály 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. 

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

közfeladatait átadta a 2017. május 1-én létrejött Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak (a továbbiakban: Társulás). 

A Társulás munkaszervezeti feladatait Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

látja el. E feladat részeként a Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály 

munkatársai készítik elő a Társulás üléseit, az ott meghozandó döntések előterjesztéseit. A 

munkaszervezeti feladatokon kívül az osztály a Társulás 101 tagönkormányzatának területére 

kiterjedően felügyeli a valamennyi településre kiterjedő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés teljesítését, kivizsgálja és közvetíti az egyes települések panaszait, kéréseit. Az 

osztály segíti a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató 

munkáját és kapcsolatot tart az ágazati minisztérium (ITM) és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. szakmai felügyeletet ellátó szervezeti egységeivel. 

Az osztály, mint kapcsolattartó koordinálja 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 (a továbbiakban: projekt) megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft. és a Társulás között fennálló konzorciumi megállapodás keretei között. 

A projekt mintegy 3 éves előkészületi időszakot követően 2021-ben jutott el a megvalósítási 

időszakba, amely során az osztály folyamatos részvételét kellett biztosítani a 

hulladékgazdálkodási gépbeszerzések megvalósítása, hulladékedényzet beszerzése, jármű 

beszerzések során, majd a beszerzett eszközök hasznosítására irányuló minisztériumi 

engedélyek megkérésében és azt követően a bérleti szerződések megkötésében. 

 

Irányító Hatóság ellenőrzése 

Az Irányító Hatóság a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 321. 

§-ában foglaltak szerint helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta a tárgyi projektet, amely 

ellenőrzés során az osztály munkatársai álltak az ellenőrök rendelkezésére. 
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Az ellenőrzés ideje 2021. szeptember 21. volt. Az intézkedési terv a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás vonatkozásában 

hiányosságot nem tartalmazott. 

 

NAV ellenőrzés 

2021. szeptemberére vonatkozóan a NAV jogkövetési vizsgálat keretében ellenőrizte a Társulás 

szerződéseit. 

Az ellenőrzés során az adóhatóság megállapította, hogy az Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás eleget tett az 

adójogszabályokban előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetőleg az adó 

megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesítette. 

 

Környezetvédelmi Csoport 

Környezetvédelmi 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. 

− Lefolytatja a települési címképzéssel kapcsolatos hatósági eljárásokat, valamint 

felülvizsgálja az illetékességi területen található, „felülvizsgálandó” megjelöléssel 

ellátott címeket.  
 

Környezetvédelmi Csoport egyéb feladatai 
− Közreműködik a környezetvédelmi témájú tervdokumentációk kidolgozásában. 

− Ellátja a települési környezetvédelmi stratégiával kapcsolatos feladatokat 

(környezetvédelmi program, környezetállapot értékelés, lakosság tájékoztatása). 

− 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. 

− Elkészíti a projektekhez/fejlesztéspolitikai dokumentumokhoz kapcsolódó 

környezetvédelmi dokumentációkat, illetve szükség esetén szakértő kiválasztásához 

szükséges műszaki, szakmai tartalmat összeállítja, a kapcsolódó kiválasztási eljárásban 

a tárgy szerinti szakértelmet biztosítja. 
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− Projektek előkészítéshez, végrehajtásához és fenntartásához kapcsolódó környezet- és 

klímavédelmi szempontú információ- és adatszolgáltatást nyújt. 

 

2021. évben jelentős ügyiratszámot generáló feladatok szöveges ismertetése 

 

Ügykör 
Főszám 

(db) 

Természetvédelmi hatósági eljárás 390 

Környezetvédelmi hatósági eljárás 17 

Illegális hulladék elhelyezéssel 

összefüggő eljárás 
62 

Egyéb 137 

Összesen 606 

Szakhatósági közreműködés a jegyzői hatáskörbe tartozó természetvédelmi ügyekben 

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 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 elsőfokú környezetvédelmi hatóság. 

Jogszabályváltozás miatt a Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály feladatának 

egy részét alkotó – jegyzői hatáskörbe utalt elsőfokú illegális hulladékelhelyezéssel kapcsolatos 

eljárásokat 2021. március 1-jétől a kormányhivatal vette át. A Környezetvédelmi Csoport 2021. 

március 1-jét követően a közterületen illegálisan elhelyezett hulladék tárgyában végez hatósági 

feladatokat. 

 

Jegyző hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok 

 

Zaj és rezgésvédelmi hatósági feladatok 

2021. 

Környezetvédelmi ügyek Ügyek száma (db) 

zajkibocsátási határértékek megállapítása 25 

panaszügyek, közérdekű bejelentések 16 

érdemi döntések 25 

fellebbezések 0 

végzések 5 
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A 2021-ben 17 esetben indult hatósági eljárás vendéglátóegységek, illetve magánterületi 

rendezvények zajkibocsátási határértékének megállapítása iránt. A hatósági eljárások újonnan 

létesült-, valamint meglévő vendéglátó egységek esetében a zajforrásokban történt változások 

vagy az üzemeltető személyében történő változások, illetve magánterületi rendezvények miatt 

kérelemre indultak. Közterületi rendezvényeknél 13 esetben történt zajkibocsátási határérték 

megállapítás. Jegyző hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi panaszok és kérelmek 

kivizsgálásával hatósági ellenőrzések, illetve jogszabályban meghatározott kötelezettségek 

elmulasztására vonatkozó kötelezések történtek. 

 

Címnyilvántartási feladatok ellátása 

A Környezetvédelmi Csoport 2021. augusztus 1-jétől az Igazgatási Osztálytól vette át a 

kormányrendelet által jegyzői hatáskörbe utalt települési címképzéssel és a Központi 

Címregiszterrel összefüggő hatósági feladatokat. 

 

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. 

 

Az 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.  2021-ben az illetékes földhivataltól 362 db 

tulajdoni lap és KCR adatlap érkezett. A címkezelési eljárások során címkezelési feladatok nagy 

részét az egyedi kérelmek rendezése teszi ki, így az év során 508 db 

adatszolgáltatás/címigazolás kiadására került sor, valamint 439 db címnyilvántartásban 

felülvizsgált, vagy módosított cím került rögzítésre a Központi Címregiszterben. 

A közgyűlés döntése alapján az év során 4 közterületi ingatlan kapott elnevezést, egy utca pedig 

új nevet, melyek a központi címregiszterbe rögzítésre kerültek. 

 

Környezetvédelmi Csoport által ellátott környezetvédelmi önkormányzati feladatok 

Környezeti állapotértékelés 

Környezetvédelmi 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 a KEHOP-1.2.1-18-2019-00248 azonosító 

számú „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű 
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klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás” című projekt (a továbbiakban: projekt) 

keretében 2019. július 31. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innováció és Technológiai 

Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságához. 

 

A pályázat részeként Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta Kecskemét 

Megyei Jogú Város Klímastratégiájának (a továbbiakban: Klímastratégia) elkészítését, 

valamint átfogó szemléletformálási program megvalósítását. 

A Klímastratégia feladata, hogy meghatározza a város hosszú távú, 15-20 évre szóló stratégiai 

célrendszerét, amely biztosítja a klímaváltozást okozó kibocsátások csökkentését és a várható 

változásokhoz való alkalmazkodást. A tervezési folyamat módszertani megalapozása és 

kialakítása, formálása és véleményezése – az Európai Uniós ajánlásoknak megfelelően – 

széleskörű társadalmi és szakmai részvétel mellett zajlott a Környezetvédelmi Csoport által. 

A projekt keretében számos szemléletformálási program valósult meg, amelynek célközönsége 

Kecskemét teljes lakosságára, valamint a gazdasági szervezetekre is kiterjedt. 

A koronavírus világjárvány miatt szemléletformálási akciók online formában valósultak meg 

(online workshopok, kérdőíves felmérések, ötletpályázatok, képzések, szakmai előadások, 

illetve tanulmányi versenyek alkalmával) a Környezetvédelmi Csoport közreműködésével. 

 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap kezelésével kapcsolatos feladatok 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendeletében 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 4.500 E Ft-ot biztosított az „2023111 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap” elnevezésű előirányzaton. 

 

Felhasználás célja Összeg (E Ft) 

„Környezetvédelem Jeles Napjai 2021.” rendezvénysorozat 

önkormányzat által finanszírozott programjainak 

megvalósítása 
1.275 

„Európai Mobilitási Hét” elnevezésű rendezvény 

megvalósítása 
2.225 

Eseti megbízás zajmérési szakértői feladatok ellátására 1.000 

Összesen 4.500 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 54. § (1) bekezdése 

szerint: „Mindenkinek joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek 

fejlesztésére.” Ugyanezen törvény 54. § (2) bekezdése alapján „A környezeti ismeretek 

terjesztése és fejlesztése (óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren 

kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás) elsősorban állami és 

önkormányzati feladat.” 

 

A fent említett jogszabályi hivatkozást szem előtt tartva önkormányzatunk az elmúlt több, mint 

egy évtizedben kialakult hagyományoknak megfelelően a tárgyévben is közreműködött a 

„Környezetvédelem Jeles Napjai 2021.” rendezvénysorozatban, amelyre 1.275 E Ft került 

felhasználásra a megvalósítás érdekében. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata immáron 19. alkalommal rendezte meg az 

Európai Mobilitási Hetet és az Európai Autómentes Napot. A rendezvénysorozat célja, hogy 

felhívja a lakosság figyelmét a közlekedési eredetű környezetszennyezésre, az ennek 

csökkentésére alkalmas alternatívák bemutatásával. Ennek elérése érdekében időszakos 
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forgalomkorlátozásokat, kerékpáros felvonulást és a diákok számára környezetvédelemmel, 

továbbá egészséges életmóddal kapcsolatos tudásformáló programokat, tevékenységeket 

szerveztünk, mindösszesen 2.225 E Ft összegben. 

 

A Környezetvédelmi Alapon biztosított 1.000 E Ft fedezet nem került felhasználásra, mivel a 

2021. évben nem vált szükségessé hatósági eljárás kapcsán külső szakértő bevonására a jegyzői 

hatáskörbe tartozó zaj- és rezgésvédelmi hatósági eljárásokban. 

 

A Környezetvédelmi Alap bevételét képezi továbbá – a vonatkozó jogszabály értelmében – a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály által jogerősen kiszabott 

környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok 30 %-a, amelyek környezetvédelmi 

ráfordításokként kerültek felhasználásra. 

 

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2021. rendezvénysorozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata immáron 19. alkalommal rendezte meg az 

Európai Mobilitási Hetet és az Európai Autómentes Napot. 

 

2021. szeptember 16-22. időszakban (csütörtöktől-szerdáig) 

Az Európai Mobilitási Hét kecskeméti programjának keretében egy héten keresztül 

látogathatták meg az érdeklődők Papp Zoltán gépészmérnök veterán kerékpár gyűjteményét. A 

Papp család a 19. század végén kezdett el kerékpárokkal foglalkozni, majd az 1930-as évekre 

már sorozatban gyártották a kerékpárokat Nagykőrösön. 

A kiállított muzeális kerékpárok mellett értékes relikviák is kiállításra kerültek, amelyekről 

maga a gyűjtő mesélt az érdeklődőknek szervezett tárlatvezetések alkalmával. 

 

2021. szeptember 16. napján (csütörtök) 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Bács-Kiskun Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság a Mobilitási Hét keretében szervezte meg ismét a "KRESZ 

Szafari" elnevezésű programot. A "KRESZ Szafari" alkalmával meghívott általános iskolák 

diákjai vehettek részt és tesztelhették a tudásukat játékos feladatokon keresztül. A program 

célja, hogy az általános iskolások közlekedésbiztonsági alapismereteket szerezhessenek, 

valamint a megszerzett tudásukat játékos formában tehessék próbára. 

A gyerekek között hirdetett csapatversenyek végén az legjobban teljesítő osztályok értékes 

nyereményeket vihettek haza, de minden résztvevő kisebb tárgynyereményben részesült a 

program végén. 

 

2021. szeptember 19. napján (vasárnap) 

Az Európai Mobilitási Hét fő programelemét a Kossuth téren 2021. szeptember 19. napján 

megrendezett Európai Autómentes Nap alkotta. Igazodva az Európai Mobilitási Hét idei 

mottójához- „Maradj egészséges, közlekedj fenntarthatóan!” – a Kecskeméten megrendezett 

Európai Autómentes Napon is a hangsúlyt az egészséges mozgásformák, egészségünk 

megőrzése és a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés kapta. 

A tapasztalatok alapján (korábbi évek helyszíni becslései és regisztrált résztvevők száma 

szerint) megállapítható, hogy a legnagyobb látogatottságot azokban az években értük el, amikor 

hétvégén, és azon belül is vasárnapi nap rendeztük meg a városi Autómentes Napot.   A 

kecskeméti Európai Autómentes Nap hagyományoknak megfelelően a történelmi főterünkön, 

a Kossuth téren került megrendezésre. 

 

A látogatók többek között az alábbi programokon vehettek részt:  

− A Mercedes-Benz gyár interaktív, játékos programokkal várta a kicsiket és nagyokat. 
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− A biztonságos közlekedésre „MOKI” tanította az érdeklődőket. 

− Energia-takarékos jármű kiállítás. 

− Közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési interaktív foglalkozások. 

− Környezetvédelmi; vagyon- és személyvédelmi prevenciós demonstráció. 

− Papp Zoltán kerékpárgyűjtő veterán kerékpár kiállítása. 

−  „Leskowsky” kerékpár kiállítás. 

− Szivárvány játéktár családi foglalkozás. 

− Egészségi állapot felmérés.  

−  „Mennyire biztonságos az Ön otthona?” – prevenciós tesztek. 

−  EU információs sátor. 

− "Ide hallgass" – zajméréssel, zaj élettani hatásaival ismerkedhettek meg.  

− Kézműves foglalkozások, játszóház óvodás és alsó tagozatos iskolások számára.  

− Nordic-Walking bemutató és foglalkozások szenior generáció számára. 

− VR Roadshow- interaktív foglalkozás. 

 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel közösen „VR Roadshow” elnevezésű 

biztonságos közlekedést bemutató interaktív foglalkozáson a résztvevők multimédiás eszközök 

segítségével (VR szemüvegek) tehették próbára ismereteiket és reflexeiket. A szimulációk 

során olyan veszélyes közlekedési szituációkat ismerhettek meg a jelentkezők, amelyek 

mindennapi közlekedésünk alkalmával gyakran előfordulnak.  A különféle teszteken, ismereti- 

és ügyességi játékokon, foglalkozásokon résztvevőket önkormányzatunk által biztosított 

kerékpáros kiegészítőkkel és apró ajándékokkal jutalmaztuk. 

 

A Kossuth téri rendezvény szabadon választható programjaival egyidejűleg, 2021. szeptember 

19. napján a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület önkormányzatunk támogatásával rendezte 

meg a Kecskeméti Kétkarikás Kritérium Versenyt, amely egy országos kerékpár verseny részét 

képezte. 

 

Országos kritérium verseny: Magyar Kerékpáros Szövetség előírásainak megfelelően 

kialakított és biztosított „tömbház kerülő verseny”, amelyet jellemzően nagyvárosok központi 

részén kerülnek megrendezésre. A verseny keretében amatőr és profi versenyzők korcsoportos 

bontásban versenyezhettek egymással 6-7 éves korosztálytól egészen a felnőtt korcsoportig.  A 

verseny biztonsága érdekében lezárásban érintett közterületek voltak: Katona József tér, 

Batthyány utca, Dobó István körút városközpont felöli oldala, Deák Ferenc tér, Lechner Ödön 

utca, Lestár tér.  A rendezvény napján 16.00 órai indulással kerékpáros felvonulást szerveztünk 

rendőri biztosítás mellett szakaszos, dinamikus útlezárással, valamint a betorkolló utak 

zárásával. 

 

A felvonulás a Kossuth térről indult a Kápolna utca – Irinyi út – Március 15. utca – Nyíri út – 

Csabay Géza körút – Tatár sor – Jász utca – Nyíri út – Kőhíd utca – Reile Géza utca – Burga 

utca – Batthyány utca útvonalon, majd a Lestár téren keresztül a Kossuth téren ért véget, 

amelyen több mint 350 kerékpáros vett rész (ebből 229-en regisztráltak). 

 

Az Autómentes Nap kapcsán kétóránként "villám kérdés" játékban helyes választ adó 

résztvevők között kisebb tárgynyereményeket sorsoltunk ki, amellyel célunk volt a biztonságos 

kerékpáros közlekedés elősegítése, kötelező kerékpáros felszerelések pótlása. A kerékpáros 

felvonulást követően a regisztrált résztvevők között kerékpár üzletben felhasználható vásárlási 

utalványokat és egy városi kerékpárt sorsoltunk ki. 
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A rendezvény napján 07.00 órától 18.00 óráig az alábbi közutak és közterületek kerültek 

lezárásra a motorizált forgalom elől: 

− Deák Ferenc tér (Alföld áruház felőli oldala), 

− Lechner Ödön utca, 

− Luther köz, 

− Arany János utca, 

− Kisfaludy utca, 

− Festő utca, 

− Lestár téri parkolók (zsákparkoló), 

− Kossuth téri parkolók (Lordok Háza előtt), 

− Batthyány utca (Dobó István körúti körforgalomtól a Katona József tér irányába), 

− Dobó István körút (városközpont felöli oldala), 

− Katona József tér, 

− Trombita utca. 

 

2021. szeptember 20., 21. és 22. napján (hétfő, kedd és szerda) 

A Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Kecskeméti Rendőrkapitányság 

közreműködésével a kecskeméti általános iskolák 1-4. évfolyamai számára 

közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó bűnmegelőzési foglalkozást szerveztünk. A program során 

a diákok az életkori sajátosságukhoz igazodóan – pedagógiai szempontok figyelembevételével 

– ismerkedhettek meg a gyalogos közlekedés szabályaival, és sajátíthatták el a helyes 

közlekedési kultúra alapjait. 

Az idei Mobilitási Hét mottójához – „Maradj egészséges, közlekedj fenntarthatóan!” – igazodva 

a gyerekek a biztonságos gyalogos közlekedést elősegítő ajándékokat kaptak (pl. 

fényvisszaverő pánt, prizma, lámpa).  

A foglalkozások naponta 9-12 óra között – óránkénti rotációban – valósult meg 30 fős csoport 

létszámmal. 

 

 2021. szeptember 22. napján (szerda) 

A kecskeméti Európai Mobilitási Hét utolsó napján a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitánysággal, a Magyar Országos Mentőszolgálat Kecskeméti Mentőállomásával, a Bács-

Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségével, valamint a Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal közösen "Baleseti 

Szimulációt" rendeztünk. A szimuláció alkalmával középiskolás diákok ismerhették meg a 

készenléti szervek munkáját mentés közben. A demonstráció alkalmával narrátor segítségével 

nem csak a baleset körülményei ismerhették meg, de a mentési folyamatról és helyes eljárási 

rendről is kaptak tájékoztatást.   

 

2021. szeptember 22. napján (szerda) 

Az Innováció és Technológiai Minisztérium által meghirdetett "Bringázz a munkába! (BAM) " 

kezdeményezéshez csatlakozva, kerékpárral közlekedőket vendégeltük meg egy rendhagyó 

"Bringás uzsonna" keretében. A célunk között szerepelt, hogy az Autómentes Napon 

kerékpárral közlekedőket jó példaként kiemeljük. 

Idei évben sikerült bővíteni a rendezvényünk célcsoportját, amely köszönhető a szélesebb 

érdeklődési körnek és csatlakozó partner szervezeteknek.  

 

Rendezvényünk alkalmával igyekeztünk minden korosztály számára érdekes, szemléletformáló 

programokat összeállítani, így kicsiktől (4 éves) egészen a szép korúakig (65+) sikerült a 

mobilitás lényegére felhívni a figyelmet. 
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A 2021. évi Mobilitási Hét rendezvényein megközelítőleg 1500 résztvevő (becsült számadat) 

vett részt a 2021. szeptember16-22. időszakban. 

 

Látványfelvonulásunk alkalmával – amely a mobilitás lényegére és mottójára hívta fel a 

figyelmet– több mint 350 indulónk volt, akik közül több mint 229-en regisztráltak, így részt 

vehettek a fődíjunk és ajándékaink sorsolásán. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett Európai Mobilitási Hét 

elnevezésű rendezvénysorozat különböző programelemeit évről-évre egyre többen látogatják, 

amely annak köszönhető, hogy önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 

rendezvénysorozat alkalmával olyan programelemek valósuljanak meg, amely során a teljes 

lakosság képezi a célcsoportot, azaz szinte minden korosztály számára szerveztünk külön-külön 

olyan programelemet, amelyek az adott korcsoport életkori sajátosságainak 

figyelembevételével kerül megvalósításra. 

 

Környezetvédelem Jeles Napjai 2021. rendezvénysorozat  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt több, mint egy évtizedben kialakult 

hagyományoknak megfelelően az elmúlt évben is közreműködött a „Környezetvédelem Jeles 

Napjai 2021.” rendezvénysorozatban.  

 

Az 1.275 E Ft összegben biztosított forrásból az alábbi rendezvények kerültek megvalósításra: 

− Zöldebb lett a föld! (2021. április 22. -2021. június 5.) 

A világon 51. alkalommal megtartott Föld Napja alkalmából hirdettük meg óvodás, 

kisiskolás és középiskolás diákok részére online alkotópályázatot. A pályázat során 

online nevezési felületen nevezhettek a gyerekek a „Te mivel járultál hozzá, hogy 

zöldebb lett a Föld?” témájú alkotópályázatra. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri 

bírálta, amely kapcsán a Környezetvédelmi Világnapon (2021. június 5.) hirdettünk 

eredményt és jutalmaztuk a nyertes pályaműveket. A pályázatra közel 150 egyéni, 

illetve csoportos pályamunka érkezett, amelyekből összesen 22 alkotást díjaztunk. 
 

− Élhetőbb Bolygó (2021. június 3.) 

A hagyományosan a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 

szervezésében megvalósuló Középiskolások Környezetvédelemi Vetélkedője 2021-ben 

rendhagyó módon online térben került megtartásra. A vetélkedőt élő videón keresztül 

bonyolítottuk le, a feladatokat a résztvevőknek megadott időn belül kellett megoldaniuk. 

A vetélkedőn nemcsak környezet- és természetvédelemhez, hanem népegészségügyhöz, 

járványhoz kapcsolódó kérdések is szerepeltek. A szakmai programot – immáron 25. 

alkalommal – Juhász István, a Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 

elnöke bonyolította le. Az idei ében 6 csapat mérte össze tudását, amelyek közül 

kiemelkedő eredménnyel a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium végzett az első helyen. 
 

− Környezetvédelmi Világnap (2021. június 5.) 

A rendezvény célja évről-évre, hogy felhívja a diákok, valamint a felnőttek figyelmét a 

környezet- és természetvédelem jelentőségére, valamint a környezettudatos 

gondolkodás és életmód elsajátítására. 

A Környezetvédelmi Világnap keretében a szabadtéri programunkat kezdetben nagyobb 

szabású eseményként terveztük megvalósítani a Vasútkertben, azonban a járványügyi 

helyzetre tekintettel csak szűkebb körű rendezvény valósulhatott meg az Ifjúsági Otthon 

udvarán. Az eseményen a „Zöldebb lett a Föld!” alkotópályázat díjazásán túl az 

„Élhetőbb Bolygó” környezetvédelmi vetélkedő eredményhirdetése és egy színészi 

performance bemutatása is megvalósult. 
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Megvalósulásban szakmai partnerként közreműködött: 

 KEFAG Zrt., 

 Kecskeméti Színjátszó Műhely, 

 Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft., 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

 Széchenyivárosi Zöld és Pont Civil Társaság, 

 Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület, 

 Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft., 

 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 

 Neumann János Egyetem, 

 Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája, 

 CédrusNet Szenior Tudáshasznosító Egyesület, 

 Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont, 

 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, 

 Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztály. 

 

 

Közterületfenntartási és Beruházási 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. 

A (2) bekezdés értelmében törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 

 

Közutak fenntartása 

A Városüzemeltetési Osztály Városüzemeltetési Csoportja, illetve 2021. augusztus 1-től a 

Közterületfenntartási és Beruházási Osztály Közterületfenntartási Csoportja közutak 

fenntartására vonatkozó feladatai kiterjednek a 

− közlekedési jelzőlámpák üzemeltetésére, 

 



88 

 

− burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetésére, illetőleg egyes esetekben az 

útburkolatok teljes körű 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 önkormányzat kezelésében lévő közutak fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséről a 

közfeladat ellátási szerződés alapján a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

gondoskodik. 

Az elmúlt évben a vállalkozó a burkolt utakon kisebb javítási (kátyúzási) feladatokat 

végzett, 15.459 m2 felületen javította az útburkolatokban kialakult lokális hibákat. 

 

A burkolatlan utakon az egyengetési, profilozási, továbbá egyéb javítási, stabilizálási feladatok 

ütemterv szerint valósultak meg. A feladatellátás kiterjedt a belterületi és a külterületi 

földutakra egyaránt. A belterületeken valamennyi útszakasz szükség szerinti javítása 

megtörtént. A külterületi városrészekben a főbb tanyai gyűjtő utak járhatóságának fenntartására 

nyílt lehetőség. 

 

Közel 2.541.528 m2 útfelület profilozása, szükség szerint mechanikai stabilizálása készült el, 

kohókő és zúzalék felhasználásával. 

A kerékpárutak, járdák fenntartása, felújítása terén csak kisebb – a balesetveszélyes helyzet 

megelőzése érdekében szükséges – javítási munkák elvégzésére, illetve rövidebb szakaszok 

újraépítésére nyílt lehetőség. Ennek során 4.308 m2 járdaszakasz területén valósulhatott meg a 

burkolati hibák kijavítása. 

Az osztály a benyújtott kárigények felülvizsgálatáról, a kártérítések rendezéséről az 

önkormányzat felelősségbiztosítójával együttműködve folyamatosan gondoskodott. 

 

A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok körében a vállalkozó a burkolt és 

burkolatlan nyílt árkok fenntartásához kapcsolódóan kisebb padka- és árokrendezési munkákat 

végzett el. 

Összesen 13.663 m2-nyi területen történt padkanyesés, illetve padkanemesítés, 34.866 m2-nyi 

területen űrszelvény-tisztítás és mintegy 4.356 m2 területen vízelvezető árkok nyitása, 

gondozása. 
 

2021-ben a közút közlekedési rendjének szabályozására irányuló feladatok ellátása során 

egyrészt a meglévő jelzőtáblák, útburkolati jelek pótlása, másrészt a Városüzemeltetési és 

Fejlesztési Bizottság által jóváhagyott forgalmi rend változásokkal összefüggésben szükségessé 

vált táblák kihelyezése történt meg. Ennek során 980 esetben volt szükséges a jelzőtáblák 

helyreállítása. 
 

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés 

A téli időjárás elleni mentesítési feladatok jelentős részben készenléti jellegűek. A konkrét 

munkavégzést viszont az jellemzi, hogy hirtelen, rövid idő alatt sok helyszínen egy időben kell 

munkát végezni. A feladatellátás keretét a jóváhagyott éves téli útüzemeltetési terv adja meg, 

mely a védekezésbe bevont útszakaszokat és a védekezés során elvégzendő munkákat, azok 

határidejét egyaránt tartalmazza. Megfelelő eszközpark híján ezt a feladatot a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alvállalkozó bevonásával végezte. A 309 db autóbuszmegálló 

és környéke, valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhely 

síkosságmentesítésére, hóeltakarítására 5 csapat áll folyamatosan készenlétben 

gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve. Szilárd burkolatú úton 206 
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km hosszúságban 8.868.948 m2 felületen, kerékpárúton és járdán 67,6 km hosszúságban történt 

hó-és síkosságmentesítés. 

A 2021. évben a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. készenléti csoportjai 2 

alkalommal végeztek beavatkozást, melynek során 309 db autóbuszmegálló és környéke, 

valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítése, 

hóeltakarítása történt meg. 

 

Park- és közterület fenntartás 

E feladatcsoport részeként közfeladat-ellátási szerződés alapján a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a következő feladatok koordinálását látta el: 

− a közterületi játszótéri berendezések karbantartása,  

− parkok, közterületek karbantartása,  

− a közterületek fellobogózása. 

 

A parkfenntartási munkák keretében 2021. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása 

és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, 

virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi 

munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj 

finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban 

felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása. 

A közterületi faállomány ápolása területén a beszámolási időszakban összesen 4.627 db fa 

ápolására, kezelésére került sor. 

A beszámolási időszakban 14.770 m2 sövény nyírása, 19.376 m2 nagyságú cserjefelület 

nyírása és ápolása történt meg. 

 

 
 

2021. évben összesen 2.105 m2 nagyságú virágágyás beültetése történt meg egynyári virággal, 

kétnyári növénytelepítés 868 m2-en valósult meg a főkertész által meghatározott helyre. 

 

A fűnyírási munkák keretei között összesen 6.464.507 m2 nagyságú területen történt 

munkavégzés. 
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A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék 

mennyisége 2021. évben 18.231 m3 volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre 

kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is (9.636 m3). 

 

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató a 16 öntőzőrendszer, 35 ivókút és  

13 szökőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította. 

 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi játszóterek, játszótéri berendezések – a 

játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó 

MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását a közfeladat-ellátási 

szerződés alapján látja el a közszolgáltató. 

Ennek keretében gondoskodik a homokcserék elvégzéséről, a 44 közterületi játszótér esetén 

heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi 

közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, 

továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről. 

 

A közszolgáltató Kecskemét város nemzeti ünnepeken (március 15. augusztus 20., október 23.), 

a „Város Napja” (október 2.), valamint október 6-án történő fellobogózására; a zászlók 

alkalmankénti kihelyezésére, levételére és tárolására, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, 

zászlótartók pótlására vonatkozó feladatait koordináltan, határidőre teljesítette.  

 

Köztisztaság 
A köztisztasági feladatok ellátása keretében valósul meg a gépi és kézi úttisztítás, a Főtér gépi 

seprése, csikkbedobók ürítése, szükségszerű pótlása, cseréje, közterületi konténerek ürítése, az 

illegálisan elhagyott hulladék elszállítása és az utak portalanítása. 

 

E körben elvégzendő munkákat ugyancsak az önkormányzat és a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között létrejött közfeladat-ellátási szerződés tartalmazza. A 

munkák koordinálása, ellenőrzése a Városüzemeltetési, majd a Közterületfenntartási Csoport 

feladata. 
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A köztisztasági munkák elvégzése a kijelölt utakon 2021. évben 11.339.565 m2 gépi és 

18.446.900 m2 kézi seprést jelentett. 

 

E feladat részeként történik a közterületre kihelyezett kisméretű közterületi hulladékgyűjtő 

edények ürítése, amely 2021. évben 86.736 alkalommal történt meg. 

A közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásával 2021-ben is lehetőség nyílt a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkájának kiegészítésére a Kecskeméti Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. által alkalmazott közfoglalkoztatottakkal. A két szervezet munkájának 

összehangolását rendszeres egyeztetések biztosították. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodási feladatok körében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Duna-

Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosítja. 

A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását szerződés alapján a Bácsvíz Zrt. 

végzi. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló mód. 9/2014. (IV. 24.) 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 2021. 

évben 975 m3 (296 tonna) volt. 

 

Ejektoros kutak fenntartása 

Kecskeméten 136 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 2021-ben 1.906 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. 

2021. évben Magyarország Kormánya által elrendelt országos csípőszúnyog gyérítés keretében 

légi és földi kémiai szúnyoggyérítés is két-két alaklommal történt. Emellett önkormányzati 

forrásból képviselői kérésre a Széchenyivárosi közparkokban történt kullancsirtás és a Jazz 

fesztivál helyszínén földi kémiai szúnyogirtás. 

 

Külterületi gyommentesítés 

Az önkormányzati ingatlanok, beleértve az út menti sávok, véderdők, beépítetlen területek, 

földutak környezetének gyommentesítési munkáinak elvégzésével az önkormányzat a 

közfeladat-ellátási szerződés keretében a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t bízta 

meg. 

 

Erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban Erdő tv.) 17. § értelmében erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett 

erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó. 
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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, majd a Közterületfenntartási Csoport látta 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 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kefag Zrt. között. 

2021. évben erdőgazdálkodás előirányzaton rendelkezésre álló keret terhére valósultak meg a 

rendszeres ápolási feladatok, a veszélyes helyzetű fák csonkolása, vágása, a viharkár miatt 

szükségessé váló erdőgazdálkodási feladatok elvégzése, lakossági kérésre bozótirtás, kaszálás. 

 

Csapadékvíz-csatornák karbantartása 

A város területén közel 4.200 víznyelőrács van, a hozzájuk tartozó bekötővezetékek összes 

hossza kb. 20 km. A csapadékvíznyelő rácsok és az alapvezetékek közötti bekötő csatornák 

tisztítása, takarítása WOMA típusú csatornatisztító kocsival és szippantóval történik. A 

csapadékvíz-csatorna és víznyelők karbantartására az önkormányzat 2018. december 14-én 

2019. január 1-től kezdődő hatállyal 5 év időtartamra üzemeltetési szerződést kötött a 

BÁCSVÍZ Zrt.-vel.  A szerződés alapján az üzemeltető a karbantartási munkákat folyamatosan 

végzi. 

 

Belvízkár elhárítás 

A katasztrófavédelemmel együttműködve az osztály folyamatosan ellenőrizte az önkormányzat 

belvíz-védekezési rendszereinek állapotát, az ellenőrzések során hiányosság nem volt, 2021. 

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. 

Az önkormányzat a Kft. ezirányú tevékenységét minden évben, úgy 2021-ben is támogatta, 

mellyel összefüggésben felek finanszírozási szerződést kötöttek. Ezen szerződés keretében az 

osztály koordinálásában megvalósult a havi kifizetések előkészítése, teljesítés igazolása. 

 

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés 

Az Mötv. 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, 
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karbantartása és bővítése tárgyában, melynek eredményeként Kecskemét város közigazgatási 

területén a közvilágítás üzemeltetését és fejlesztését 2021. évben az NKM Energia Zrt. látta el 

a 2019. szeptember 25-én kelt szerződés alapján. 

 

Az önkormányzat a közvilágításról történő gondoskodás érdekében szintén nyílt közbeszerzési 

eljárást folytatott közvilágítási és jelzőlámpa felhasználási célú villamos energia beszerzése 

tárgyában, melynek nyertese, az NKM Áramszolgáltató Zrt. biztosította a közvilágítás 

üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát 2021. évben (energiavásárlás). 

 

A főtéri karácsonyi díszvilágítás az elmúlt évekhez hasonlóan kiépítésre került. 2021. évben új 

elemek beszerzésére nem került sor, a meghibásodott LED fényfüzérek és kandeláber 

motívumok pótlása történt meg. 

 

Szemünk Fénye program  

A szemünk fénye programban a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bérleti szerződések nyomán a 

kifizetések folyamatosak. 

 

Közműfejlesztések 

A Beruházási Csoport előkészíti az önkormányzat út-, járda, ivóvízhálózat 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. 

 

Beruházási Csoport feladatai: 

− Az önkormányzati magasépítési, mélyépítési és közműépítési beruházásokkal 

összefüggésben: 

 beruházási tervek, programok, javaslatok összeállítása, véleményeztetése 

várostervezési, főkertészi közútkezelői gazdaságossági, vagyonhasznosítási és 

üzemeltetési szempontok érvényesítése érdekében, 

 beruházási költségvetések elkészítése, felülvizsgálata, javítása, 

 az önkormányzati intézmények és közművek karbantartási feladatainak 

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, 

 tanulmányok, szakvélemények, tervezési diszpozíciók, tervek, dokumentációk 

elkészíttetése, az engedélyező hatóságoknál, közműszolgáltatóknál 

engedélyezési, ügyintézési tevékenységek koordinálása, a beruházással érintett 

ingatlanok jogi helyzetének rendezésében való közreműködés, 

 felújítási, engedélyezési, illetve kivitelezési tervdokumentációk vizsgálata, 

tervezési programmal, diszpozíciókkal való összevetése, engedélyeztetés 

lefolytatása, 

 a beruházásokhoz kapcsolódó építési tevékenység és járulékos tevékenységek 

lefolytatásának koordinálása, a kivitelezés folyamatos ellenőrzésében, a 

munkaterület átadás-átvételi, műszaki átadás-átvételi, üzembehelyezési 

eljárások koordinálása, 

 garanciális és szavatossági felülvizsgálatok koordinálása, 
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 a beruházás aktiválásához szükséges dokumentációk elkészítése, 

 a beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés esetén közreműködés a kiválasztási 

eljárás lefolytatásában, valamint szállítás során és azt követően azok 

átvételében. 

− A beruházásokra vonatkozó ajánlatkérési eljárás lefolytatása, közbeszerzési eljárás 

megindításának kezdeményezése, a közbeszerzésekre irányadó szabályzatok szerinti 

feladatok ellátása. 

− 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. 

− Építési elektronikus dokumentációs rendszerek kezelése (pl: ÉTDR). 

− A KÁBER rendszer kezelése, annak használatával kapcsolatban műszaki adatok 

szolgáltatása, az előállított adattartalmak műszaki szempontú ellenőrzése. 

− Beruházásstatisztikai jelentések elvégzése (KSH adatszolgáltatás). 

− A feladatköréhez tartozó bevételek és kiadások éves költségvetésének és éves 

beszámolójának előkészítéséhez adatszolgáltatás. 

− A feladatkörébe tartozó előterjesztések előkészítése. 

− Vezeti a jóváhagyott előirányzat és a szerződések alapján a pénzügyi kifizetések 

analitikus nyilvántartását. 

− Elkészíti a feladatokhoz kapcsolódó havi pénzügyi ütemtervet a Gazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Iroda részére. 

− Ellátja az önkormányzat által a közlekedési beruházásokkal kapcsolatos tervezési és 

építtetői feladatokat, úgy, mint út, közlekedési csomópont, kerékpárút, járda, parkoló 

építések. 

− Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő vagy az önkormányzat által 

megvalósított egyéb közművek üzemeltetésbe adásában, úgy, mint ivóvíz, szennyvíz, 

csapadékvíz, elektromos, gáz és egyéb közművek létesítése, kiváltása és üzemeltetésbe 

adása vagy átadása. 

− Részt vesz a közúti közlekedéssel, közlekedésfejlesztési és víziközmű fejlesztési 

(Gördülő Fejlesztési Terv) stratégiai tervek kidolgozásával kapcsolatos döntések 

előkészítésében. 

− Ellátja a lakossági önerős út és járda beruházások teljes körű bonyolítását, a lakossági 

hozzájárulások beszedésével kapcsolatos feladatokat. Adatot szolgáltat a lakossági 

fejlesztések utáni állami támogatások igényléséhez, koordinálja azokat. Adatot 

szolgáltat a Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda részére a lakossági 

befizetésekről. 

−  Ellátja az önkormányzat, mint ellátásért felelős víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos 

feladatait. 

− Részt vesz a közterület kialakítási tervek egyeztetésében, véleményezésében. 

− Eljár az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének támogatásával, 

kémény felújítási program támogatásával kapcsolatos ügyekben. 

− Gondoskodik a beérkező kérelmek alapján új tűzcsapok telepítéséről. 

− Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó 

Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési 

agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII.8.) Korm. rendelet szerinti adatokat 

szolgáltatja. 
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Önkormányzati finanszírozásban megvalósított közműberuházások 

A 2021. évben önkormányzati finanszírozásban megvalósult beruházások, felújítások arányát 

az alábbi diagram szemlélteti: 

 

 
 

Út rekonstrukciós munkálatok: 9.998 E Ft 

− Zászló utca – Liszt Ferenc utca – Czollner köz által határolt lakótelep belső úthálózat 

stabilizációjának kivitelezése (9.998 E Ft) 

 

Gyalogosátkelőhely kialakítása: 5.315 E Ft 

− Csabay Géza körúton a Tó Hotelnél gyalogosátkelőhely kialakítása (5.315 E Ft) 

 

Viziközmű beruházások: 203.542 E Ft 

− Belsőnyír 0161/485,486,651,658 hrsz.-ú ingatlanok vízellátása (Épült: 343,9 m D 110 

KPE vízvezeték, 1 db NA 100 tolózár, 2 db NA 80 FF tűzcsap és 4 db 32-es házi 

vízbekötés) (6.778 E Ft) 

− Halasi úti szennyvízátemelő szagtalanító rendszer felújítása (6.317 E Ft) 

− Halasi úti szennyvízátemelő gépészeti felújítása (20.202 E Ft) 

− Hetény vezér utca víziközmű rekonstrukciós munkák (44.000 E Ft) 

− I. sz. vízműtelep hősszivattyú berendezés és fali hűtő-fűtő egységek cseréje (11.545 E 

Ft) 

− Izsáki úti szennyvíz főgyűjtő felújítás III. ütem (21.085 E Ft) 

− Szennyvíztisztító telep rothasztó torony direkt töltés kialakítása (3.493 E Ft) 

− Szennyvíztisztító telep rothasztó torony direkt töltés kialakítása (2db csavar szivattyú 

beépítése) (3.886 E Ft) 

− Szennyvíz szivattyú beszerzések (18 db) (8.863 E Ft) 

− Szennyvízátemelő vezérlőszekrény felújítása (4.801 E Ft) 

− Kecskemét regionális szennyvízcsatorna hálózatán szennyvízátemelők villamos 

fogyasztásmérők bejelzésének felújítása (7.148 E Ft) 

− Szennyvíztisztító telep biogáz mennyiség és minőségmérők cseréje (6.382 E Ft) 
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− Szennyvíztisztító telep mechanikai tisztítási fokozat felújítása (34.636 E Ft) 

− Szennyvíztisztító telep merülőmotoros keverők beszerzése (7.358 E Ft) 

− Teleki tér – Baross utca – Pázmány Péter utca vízvezeték rekonstrukció (300 fm D110 

KPE gerincvezeték; 1 db NA80 /1,0 m földfeletti tűzcsap; 5 db NA100 tolózár; 14 db 

vízbekötés; Geodéziai bemérés készítése) (9.330 E Ft) 

− Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték felújítása (3.580 E Ft) 

− Tűzcsap telepítések: Kadafalva, Matkó, 0161/2020 hrsz.-ú út, Kikelet utca, Mókus utca, 

Nárcisz utca, Szarka utca, Úrihegy, 0157 hrsz.-ú út, 0978/1 hrsz.-ú út (4.138 E Ft) 

 

Tervezések: 51.726 E Ft 

− Akadémia körút – Nyíri út – Csabay Géza körút vízellátás vízilétesítményei tervének 

aktualizálása (385 E Ft) 

− Belsőnyír 0161/485, 0161/486, 0161/651, 0161/658 hrsz.-ú ingatlanok vízellátása terv 

(210 E Ft) 

− Teleki tér – Baross utca – Pázmány Péter utca vízvezeték rekonstrukció terv (670 E Ft) 

− Szennyvíztisztító telep biológiai tisztítási fokozat felújítás tervezése (8.548 E Ft) 

− Helikon utca szélesítése és a bekötő út folytatására vonatkozó útépítési terv (3.137 E Ft) 

− Darázs és Harkály utca kereszteződésében 2 db gyalogátkelő és buszmegálló kialakítása 

tervezése (1.270 E Ft) 

− Kadafalva, Boróka utca parkoló és gyalogátkelőhely terv aktualizálása (1.588 E Ft) 

− Kandó Kálmán körút – Békefasor – Szolnoki út körforgalom és kapcsolódó forgalom 

szabályozás (rész teljesítés 7.572 E Ft) 

− Hetényegyháza – M5 bekötés című projekt keretein belül a kerékpárút tervének 

korrekciójához kapcsolódó fedvényterv (2.159 E Ft) 

− Nyíri út folytatásában a Széles köz szélesítés útépítési engedélyezési terv (8.763 E Ft) 

− Kiskörutat keresztező egyes gyalogos átkelőhelyek járdaszintre emelésének kiviteli 

terve (6.223 E Ft) 

− Kiskörút egyes szakaszai felújításához engedélyezési terv (10.795 E Ft) 

− Tűzcsap tervek (406 E Ft) 

 

Egyéb: 41.989 E Ft 
− Műszaki ellenőrzések: (8.300 E Ft) 

 Beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki műszaki előkészítési feladatok 

(7.500 E Ft) 

 Kiskertváros szennyvízcsatorna építés I. ütem 1. részszámla (800 E Ft) 

− Víziközmű vezetékek szolgalmi jog bejegyzései (8.231 E Ft) 

− Szolnoki úti aluljáró csapadékvíz átemelő gépészeti felújítása - végszámla (6.427 E Ft) 

− Gerlice utca (Szárcsa utca – Párkány utca közötti szakasz) közvilágítás kiépítése (5.361 

E Ft) 

− II. sz. vízműtelep előtér belsőépítészeti átalakítása (13.670 E Ft) 

 

Pénzeszköz átadások: 267.902 E Ft 
− Akadémia körút – Nyíri út – Csabay Géza körút kereszteződésében körforgalom 

kialakítása (240.344 E Ft) 

− Gerlice utca útépítéséhez támogatás (17.820 E Ft) 

− Kővágó utca útépítéséhez támogatás (5.000 E Ft) 

− Méntelek, 0121, 0136 és 0127/46 hrsz.-ú ingatlanokon ivóvíz gerincvezeték kiépítése 

(4.738 E Ft) 
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IV. 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. 

− Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, 

valamint díszoklevelek átadását. 

− Szervezi a közgyűlés ünnepi üléseit, a nemzeti ünnepeket, koszorúzásokat, egyéb városi 

rendezvényeket. 

 

Az osztályon belül egy csoport, az Intézményi Csoport működik. 

Az osztály látja el a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottsággal és a Kecskeméti 

Tehetségsegítő Tanáccsal kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 

 

Ügyiratforgalom 

2021-ben a Közösségi Kapcsolatok Osztályán 124 főszámon és 1.482 alszámon iktatott ügyirat 

készült. 

 

I. Gazdaságfejlesztés 

Megkezdődött a Mercedes-Benz gyár új présüzemének építése. A fejlesztés különös 

jelentősége, hogy a kecskeméti gyárban készülő kompakt gépjárművek a jövőben még a 

jelenleginél is nagyobb arányban állnak majd olyan alkatrészekből, amelyek kizárólag helyben 

készülnek. 

2021 októberében ünnepélyes keretek között mutatták be Kecskeméten Magyarország első 

tisztán elektromos, sorozatgyártásban készülő autóját, az új EQB kompakt SUV modellt. A 

tisztán elektromos kompakt SUV kecskeméti gyártása fontos mérföldkő a kecskeméti 

Mercedes-Benz gyár számára. Az elektromos autók gyártását és a digitalizációt célzó átalakulás 

keretében a kecskeméti gyárban összesen több mint 100 millió euró értékű beruházás valósult 

meg. 

 

Folytatta működését a Kecskemét 4.0 program, a Program Irányító Bizottság (PIB) ülésein a 

tagok értékelték az előző időszak munkáját. További szakmai egyeztetések zajlottak az ifjúsági 

közösségépítés, munkaerő-biztosítás, vállalati környezet fejlesztése, környezettudatos városi 

infrastruktúra és szolgáltatások témakörökben. 

 

Az önkormányzat 2021 decemberében a koronavírus járvány miatt ismét nem rendezett 

ünnepséget a város gazdasági életében meghatározó szerepet betöltő vállalkozások vezetői és 

képviselői tiszteletére. 

 

II. Nemzetközi kapcsolatok 

2021-ben testvérvárosunk, Marosvásárhely volt a kiindulópontja a meghívásos 15. Székelyföldi 

Kerékpáros Körversenynek, amelyen részt vett a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület csapata 

is. Októberben Kecskemétre érkezett rövid látogatásra Marosvásárhely polgármestere, Soós 

Zoltán. 



98 

 

Coventry testvérvárosunkkal történt levélváltások során mindkét fél tájékoztatást nyújtott az 

elmúlt években történt fejlesztések, az ipar, az oktatás, a kultúra és a sport területéről. Mindkét 

város kifejezte szándékát szorosabb együttműködésre a kultúra, a gazdaság élénkítése és a 

fenntarthatóság témakörökben. 

 

A Lengyel Köztársaság nagykövete májusban járt Kecskeméten a Karol Wojtyla Barátság 

Központban, ahol átadta Farkas P. Józsefnek a lengyel köztársasági elnök állami kitüntetését. 

A díjátadáson az önkormányzatot Engert Jakabné alpolgármester képviselte. 

 

Kapcsolatfelvételi kezdeményezés indult Stuttgart főpolgármesterével a két város közötti 

együttműködés elmélyítésére. 

 

A 2020 decemberében Pengzhou Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között aláírt együttműködési szándéknyilatkozat mentén tovább folytatódott a 

kapcsolattartás a két város között. Bemutatásra került a Pengzhou televízióban a Kecskemét 

város gazdasági és kulturális eredményeit, valamint turisztikai vonzerejét bemutató kisfilm, a 

kínai nagyváros partnereit bemutató állandó kiállításon helyet kapott a Kecskemétet bemutató 

fényképes, szöveges tárlat is. 

 

III. Városmarketing, idegenforgalom 

A Közösségi Kapcsolatok Osztálya koordinálja az éves városi programterv összeállítását. A 

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.  

A turisztikai kiadványok lektorálását továbbra is az osztály végzi.  

 

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás immáron több, mint két évtizede a 

beiskolázási időszak legkiemelkedőbb eseménye. A kiállítás a koronavírus-világjárvány miatt 

2021-ben online került megrendezésre január 21-23. között. Közös virtuális standon 

mutatkozott be Kecskemét városa, a Neumann János Egyetem, valamint a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja a már bevezetett Kecskemét 

Kártya rendszer tovább működtetését, fejlesztését is. A kártya népszerűsítését a Cityapp mobil 

applikáció bevezetésével, 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 2020-as 218 elfogadóhelyhez képest 2021-ban a kedvezményadók köre 

220-ra bővült. A 2020-as évhez viszonyítva 2021-ben csökkenés volt tapasztalható mind az 

értékesített, mind pedig a megújított kártyák számát tekintve. 2021-ben 1.025 db új kártya került 

eladásra, és 1.407 db kártya megújításra. A lakosok a városi közlekedési, parkolási, rekreációs 

és egyéb szolgáltatások igénybevételénél, kulturális és sport rendezvényekre szóló 

jegyvásárlásnál, valamint a kereskedelmi vásárlások során élvezhetik a kártya előnyeit. 

 

IV. Kultúra, rendezvényszervezés 

IV.1. 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 2020. évi 

http://www.kecskemet.hu/
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szakmai beszámolóit és 2021. 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 a szervezeti és működési szabályzatok módosítására, melyet a kulturális területet érintő 

jogszabályváltozások tettek szükségessé. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata még 2020-ban kezdeményezte a Ciróka 

Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház állami és önkormányzati közös 

működtetését az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. A központi költségvetési 

finanszírozáshoz kapcsolódóan a minisztérium minden évben támogatói okiratot állít ki az 

önkormányzat számára, melyben rögzíti a finanszírozás formáját, valamint a támogatással 

kapcsolatos elszámolási kötelezettség mikéntjét. 

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. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával közszolgáltatási szerződést kötött színházak állami 

támogatási rendszerének átalakulásával összefüggésben Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 103/2021. (X.21.) határozatában döntött arról, hogy kezdeményezi 

a Ciróka Bábszínház állami és önkormányzati közös működtetésének meghosszabbítását, mivel 

az 2021. december 31-én lejárt. A Kormány az egyes önkormányzati fenntartású színházak 

közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV.10.) Korm. határozat módosításáról szóló 

1945/2021. (XII.21.) Korm. határozatával döntött a többi között a Ciróka Bábszínház állami és 

önkormányzati közös működtetésének 2024. december 31-ig történő meghosszabbításáról. 

A színházak állami és önkormányzati közös működtetésével, valamint a közreműködői 

megállapodásokkal kapcsolatos előkészítő munkát és koordinációt az osztály végezte. 

 

Az osztály a Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztállyal együttműködve elkészítette a 

Ciróka Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2020. évi központi 

költségvetési támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolását. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 1/2021. (I.4.) határozatával pályázatot írt ki a 

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezető (igazgató) munkakörének 

betöltésére. 

A felhívásra négy fő pályázott, akik közül Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a 

814/2021. (IV.28.) polgármesteri határozata alapján Bujdosóné Dr. Dani Erzsébettel kötött 

munkaszerződést öt évre az intézményvezető (igazgató) munkakör betöltésére. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 447/2021. (II.26.) határozatával írt ki pályázatot 

a Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház intézményvezető (igazgató) munkakörének 

betöltésére. 

A felhívásra egyetlen személy, az intézményben dolgozó Szűcs László nyújtotta be pályázatát. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a 818/2021. (IV.29.) polgármesteri határozata 

alapján a pályázóval öt évre munkaszerződést kötött az intézményvezető (igazgató) munkakör 

betöltésére. 

Mindkét pályázati eljárást az osztály készítette elő és bonyolította le. 

 

Szintén az osztály készítette elő a Ciróka Bábszínház intézményvezető (igazgató) 

munkakörének betöltéséről szóló pályázati felhívást, melynek kiírásáról Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 134/2021. (XII.16.) határozatával döntött. 
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Ez évben is szakmai segítséget nyújtott az osztály a kecskeméti közművelődési tevékenységet 

is végző szervezeteknek, intézményeknek a kötelező közművelődési statisztikai 

adatszolgáltatásuk teljesítésében. 

 

Az osztály koordinálta a Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány alapító okirata 

szerinti alapítói hozzájárulás negyedévenkénti folyósítását a 2021-es évre vonatkozóan. 

 

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. 

 

IV.2. Kulturális intézményekhez kapcsolódó önkormányzati pályázatok 

Az osztály koordinálta a Kecskeméti Katona József Múzeum fejlesztéseire benyújtott 

önkormányzati pályázatokat, a projektek megvalósítását, valamint azok szakmai és pénzügyi 

elszámolását. 

 

A múzeum új állandó kiállításának létrehozására a Kubinyi Ágoston Program keretében 

benyújtott pályázat révén 15.437 E Ft támogatást nyert el az önkormányzat az Orvos- és 

Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása felújításának II. ütemére. A 

megvalósítás – a pandémiás helyzet elhúzódása miatt – a 2020-2021-es években zajlott. A 

pályázat szakmai és pénzügyi elszámolására 2021 júliusában került sor. 

 

Szintén a Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírásán 25.000 E Ft támogatást nyert el az 

önkormányzat a Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye kiállítótereinek 

világításkorszerűsítésére. A projekt megvalósítása 2021-ben zajlott. 

 

A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt 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 

pályázat megvalósítása – a pandémiás helyzet elhúzódása miatt – a 2020-2021-es években 

zajlott. A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolására 2021 júliusában került sor. 

 

Szintén a járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázaton nyert el újabb 4.000 

E Ft támogatást az önkormányzat a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti 

raktárhelyiségének kialakítására. A projekt megvalósítása 2021-ben zajlott. 

 

E mellett az osztály készítette elő a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a 

kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére 

szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat által biztosított, 

és a Szakmai Döntőbizottság által megítélt 80.000 E Ft központi költségvetési forrás 

felhasználásáról szóló pályázati dokumentációt és szakmai tervet. Az állami támogatást a Bács-

Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2021. január 1. és 2021. november 30. közötti 

bérköltségeinek, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

kifizetésre használta fel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
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IV.3. Rendezvényszervezés 

Február 3-án került meghirdetésre az Önkéntesség Magyarországi Éve, melyhez Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott. A Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

koordinálta az egész éven átívelő, 21 kapcsolódó helyi szervezet által 4 tematikus hét keretében 

megvalósított programokat. 

 

Február 7-14. között hatodik alkalommal kerültek megrendezésre a Házasság Hete országos 

programsorozat helyi programjai az osztály koordinálásával. A koronavírus-járvány miatt 

nagyrészt online programok valósultak meg, azonban így is gazdag kínálat várta az 

érdeklődőket. 

 

A Közösségi Kapcsolatok Osztálya koordinálásával zajlott májusban a Családorvosok 

Nemzetközi Napja alkalmából a városban praktizáló felnőtt és gyermek háziorvosok, 

fogorvosok köszöntése, megajándékozása. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt TérZene pályázaton városunk támogatásban 

részesült, melynek köszönhetően a 2021-es évben is találkozhattunk számos fellépővel 

Kecskemét főterén az osztály szervezésében és lebonyolításában. Júliustól október közepéig 

heti rendszerességgel, mindig azonos kezdési időben vártuk a közönséget a színvonalas 

produkciókkal. Hétről-hétre egyre nagyobb közönség előtt zajlottak a koncertek. 

 

Júliusban a Kossuth Rádió Országjáró Szombat Délelőtt című műsorának helyi, élő 

közvetítéséhez vendégek, közreműködők szervezésében, valamint nyereményjátékhoz 

ajándékok begyűjtésében működött közre a Közösségi Kapcsolatok Osztálya. 

 

Szintén júliusban adott otthont városunk a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek belföldi 

turnéja egyik állomásának. Osztályunk a közterület-használattal kapcsolatos ügyintézésben 

vett részt. 

 

Kecskemét adott otthont a júliusban megrendezett III. Kárpát-medencei Önkéntes 

Tűzoltózenekari Találkozónak, amelyre 10 hazai és határon túli településről több, mint 250 

fúvós zenész érkezett. Az osztály segítette a rendezvény helyi koordinációját. 

 

Több civil szervezettel együttműködve, az osztály koordinálásában valósult meg 2021-ben is a 

„Varázstáska” jótékonysági tanszergyűjtő akció, amely a koronavírus miatt nehéz helyzetbe 

került családok megsegítését szolgálja. Az akció során az adományozó kecskeméti cégeknek és 

magánszemélyeknek köszönhetően közel 4,5 millió forint értékben gyűlt össze adomány, és 

összesen 235 hátrányos helyzetű – nagyrészt általános iskolás – gyermek kezdhette meg a 

tanévet teljes tanszercsomaggal. 

 

Az Otthonról Haza! Nemzeti Összetartozás Túra kiemelt befutó helyszíne volt Kecskemét 

2021 augusztusában. Az osztály koordinálásában zajlott a versenyzők fogadása városunkban. 

 

Augusztus 20-29. között került megrendezésre a Hírös7 Fesztivál, amely figyelembe véve az 

aktuális járványügyi korlátozásokat a népszerű hagyományos programok mellett számos új 

elemet is bemutatott. Továbbra is nagy hangsúlyt kaptak a helyi zenekarok, de a járványhelyzet 

már lehetővé tette országos hírű fellépők meghívását is.  A Hírös7 Klasszikusok egy új, 

hagyományteremtő programelemmel bővült: Kecskemét, a templomok városa, mely során 

számos komolyzenei fellépővel találkozhatott a közönség. 
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Szeptember végén érkezett városunkba a HUMDA „Road Safety, a biztonság az első” 

programsorozat, melynek helyi koordinációját segítette az osztály. 

 

Kecskemét is csatlakozott a Családbarát Magyarország és a Három Királyfi, Három Királylány 

Mozgalom által útjára indított országos kezdeményezéshez, melynek keretében szeptember 25-

én szombaton 11:00 órakor rekord számú család emelte magasba a gyermekeket a főtéren. A 

program a gyermekvállalást, a családalapítás fontosságát hangsúlyozza. Az osztály részt vett a 

program koordinációjában. 

 

2021 novemberében városunk adott otthont a Nemzetközi Űrhajós Kongresszus (ASE) nyílt 

napjának. A Neumann János Egyetem Campusán megvalósult eseményen a világ több 

országából érkező űrhajósokkal találkoztak egyetemisták és középiskolások. A teljes 

rendezvényt – beleértve az űrhajósok kísérőinek programját is – az osztály szervezte meg és 

bonyolította le a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a Neumann János Egyetemmel, 

valamint a MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázissal közösen. 

 

Szintén novemberben valósult meg az Olasz-Magyar Gasztronómiai Konferencia és Vásár, 

melynek helyi koordinációjában működött közre az osztály. 

 

Novemberben került sor a szociális szakmai nappal egybekötött új Család- és gyermekjóléti 

központ épületének átadójára, melyet az osztály koordinált. Az eseményen köszöntőt 

mondott Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős 

államtitkára, valamint sor került a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjak átadására is. 

 

A Mikulás a 2021-es évben sem a szokványos módon kereste fel a város bölcsődéit és óvodáit. 

Minden járványügyi előírást betartva, lovashintón látogatta meg a gyermekeket a Mikulás, aki 

az utcán, kellő távolságtartással adhatta át ajándékát a város kisgyermekeinek. A program 

megszervezése és lebonyolítása is az osztály feladata volt. 

 

Az osztály koordinálása alatt zajlott a Téli Fesztivál újragondolása, amely számos új 

programelemmel gazdagodott. 

 

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 gyermekek nélkül került megszervezésre, ahol az ajándékokat a Fecske utcai 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak adták át az adományozók. A névre szóló 

csomagok még karácsony előtt eljutottak minden családhoz. Az osztály tartotta a kapcsolatot a 

német szervezőkkel és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szervezte meg az 

átadó ünnepséget. 

 

IV.4. Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 
A Kecskeméti Települési Értéktárba felvett értékek gondozásával kapcsolatos adminisztratív 

feladatokat továbbra is az osztály látja el. 

 

Tekintettel a koronavírus járvány elhúzódására a bizottság 2021-ben egy alkalommal, 

szeptember 30-án ülésezett, ahol megtárgyalta és 1/2021. (IX.30.) KÉBH határozatával 

elfogadta a 2020. évi tevékenységéről készült beszámolót, valamint 2/2021. (IX.30.) KÉBH 

határozatával döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 104/2021. (X.21.) határozatával fogadta el a 
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bizottság 2019. II. félévi és 2020. évi beszámolóját, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 

szabályzatot. 

 

Lemondott bizottsági tagságáról Radics Tivadar és Falusi Norbert, így a bizottság létszáma 18 

főről 16 főre csökkent. 

 

2021-ben a bizottsághoz összesen 12 javaslat érkezett, amelyek közül valamennyit méltónak 

talált az értéktárba történő felvételre. 

 

A bizottság a települési értéktárba történő felvétellel egyidejűleg javasolta „A kecskeméti 

piarista kulturális örökség három évszázada” megnevezésű érték felvételét a Bács-Kiskun 

Megyei Értéktárba. 

 

Az év végén elkészült a Kecskemét értékeit bemutató „Kecskeméti Értéktár 2022” asztali 

naptár, valamint az értéktár honlapjának fejlesztése és aktualizálása is befejeződött. 

 

V. Sport 

V.1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportrendezvényei 

A 2020. évben kiemelkedő eredményt elért fogyatékkal élő sportolók és felkészítőik 

köszöntése 

2021. február 22-én a Magyar Parasport Napja alkalmából a Városháza polgármesteri 

tárgyalójában került sor a kiemelkedő eredményt elért fogyatékkal élő sportolók és felkészítőik 

köszöntésére. Az eseményen öt sportág nyolc versenyzője és felkészítőik vettek részt. 

 

V.2. A városban megrendezett sportesemények az osztály közreműködésével 

Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság Diákolimpia Országos Döntője 

A 2021. október 12-13. között megrendezett eseményen a III-IV., valamint az V-VI. korcsoport 

versenyzőiből álló csapatok mérték össze tudásukat a „Magyarország diákolimpiai bajnoka” 

címért. A kétnapos rendezvény mintegy 1.300 diák részvételével zajlott le. 

 

Kosárlabda "B" kategóriás Diákolimpia Országos Döntője  
A rendezvényre 2020. április 2. és 5. között a Mercedes-Benz Sport Akadémia épületében és a 

Neumann János Egyetem Tőrös Olga Sportcsarnokában került sor. Az országos döntőn 16 leány 

és 20 fiú csapat vett részt. 

 

További rendezvények, melyhez az osztály sport-szakmai segítséget nyújtott 

− Városi Amatőr Kispályás Labdarúgó Bajnokság, 

− Városi Teremlabdarúgó Bajnokság, 

− Alsószéktói 24 órás futás, 

− Szilveszteri Futóverseny, 

− Kecskeméti Olimpia Barátok Bóbis Gyula Köre programjai. 

 

V.3. Az osztály további feladatai a sport területén 

Koordinálta a Messzi István Sportcsarnok és a Mercedes-Benz Sport Akadémia 2021. évi 

térítésmentes használata iránti igények összegyűjtését. 

 

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 
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− kecskeméti 466 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, Katona József tér 14., 

− kecskeméti 3694/3 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Szent Imre utca 9. szám alatti 

ingatlanok vonatkozásában történő beruházások megvalósításában. 

 

Elvégezte a 2022. augusztus 11-16. között Coventry városában lebonyolításra kerülő 54. 

Nemzetközi Gyermek Játékok programon résztvevő sportágak kiválasztását. 

 

Közreműködött az Országos Bringapark programra benyújtott pályázat összeállításában. 

 

Az osztály közreműködött továbbá a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgópálya 

építési programja keretében megvalósított műfüves labdarúgópályák szerződés szerinti 

használatának ellenőrzésében. 

 

Elvégezte az állami sportlétesítményi rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 4. és 

5. §-ai szerinti – a települési önkormányzatok tulajdonában lévő sportlétesítmények 

tekintetében történő – adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. 

 

Közreműködött a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett óvodai labdarúgópálya 

építési pályázat útján elnyert pályák megvalósításában. 

 

Előkészítette a Magyar Úszó Szövetség által meghirdetett Úszó Nemzet Programhoz történő 

csatlakozást. 

 

VI. Köznevelés 

VI.1. Köznevelési intézmények  

Az osztály előkészítette az óvodák heti és éves nyitvatartási rendjéről, az óvodai jelentkezés 

idejéről és módjának meghatározásáról valamint az indítandó csoportokról és maximális 

csoportlétszám túllépéséről szóló döntéseket. 

 

Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött partnerségi képzési gyakorlat 

biztosítására, melynek keretében a Károli Gáspár Református Egyetemen tanuló 

óvodapedagógus hallgatók óvodáinkban végezhetik kötelező szakmai gyakorlatukat.  

2021 decemberére készítette elő az osztály az óvodai felvételi körzethatárok módosításáról 

szóló döntést, amit több mint egy éves szakmai munka előzött meg. Reagálva Kecskemét 

demográfiai változásaira és a szülők változó igényeire, az óvodai körzetek átalakításával az 

óvodai létszámok arányos eloszlása várható. 

 

A köznevelés területén további döntések előkészítését is elvégezte az osztály, melyek az 

alábbiak: a Kecskeméti Szakképzési Centrum és a Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi 

átszervezése, valamint az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése. 

 

A köznevelési intézmények mindennapi életéhez, a koronavírus következtében kialakult helyzet 

kezeléséhez az osztály számos intézkedéssel járult hozzá. Az óvodai gyermek és dolgozói 

létszámadatokat napi szinten figyelemmel kísérve, az osztály munkatársai előkészítették az 

intézményeket érintő pandémiás intézkedéseket, folyamatosan egyeztettek az 

intézményvezetőkkel a szükséges további teendők elvégzéséhez. Az óvodák a pandémiás 

intézkedéseket (zsiliprendszer, óvodai programok szervezhetősége) beépítették a házirendjükbe, 

aminek szervezését és betartását az osztály felügyelte. Az óvodák fertőtlenítőszereket, 

lázmérőket, maszkokat, gumikesztyűket és munkaruhát kaptak, amelyek kiszállítását, 

szétosztását az osztály koordinálta. 
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Minden óvodai csoport mesekönyvekkel gazdagodott: 100 magyar népmese, Császár Levente – 

Meseföld és Pásztor Andrea második, a Kecskeméti Televízió gondozásában megjelent Gyógyító 

Lámpamesék című mesekönyvét kapták. A könyvek beszerzését és szétosztását szintén az 

osztály végezte. 

 

VI.1.1. Óvodai jelentkezés 

A három óvodai köznevelési intézmény (Corvina Óvoda, Ferenczy Ida Óvoda, Kálmán Lajos 

Óvoda) 31 feladat-ellátási helyen, 119 csoportban fogadott összesen 2.670 óvodáskorú 

gyermeket. 

Az osztály az óvodai jelentkezéshez előkészítette a 2021/2022. 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 2021/2022. 

nevelési évre az óvodai beiratkozás a korábbi évek gyakorlatától eltérően, a vírushelyzet miatt 

online valósult meg. 

 

VI.1.2. Intézményvezető nyugdíjba vonulása 

Kapásné Pusztai Edit, a Corvina Óvoda vezetője 2021. augusztus 24. napján kelt beadványában 

kérte Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésétől határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését, 2023. január 7. napjával. 

Az osztály előkészítette a nyugdíjba vonulás miatti felmentésről szóló döntést. 

 

VI.1.3. Pedagógusnapi köszöntés 

Az osztály megszervezte és lebonyolította a 2021. június 1-jén megrendezésre került rendhagyó 

pedagógusnapi köszöntőt. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony beszédében 

köszönetet mondott az óvodapedagógusok és dajkák pandémia alatt tanúsított helytállásáért és 

az elismeréseken felül színházjegyeket ajánlott fel a dolgozóknak. A színházlátogatásokra 2021 

szeptemberétől kerül sor. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház minden hónapban 

jegyeket ajánl fel az óvodáknak, melyek szétosztását és adminisztrációs háttérfeladatait az 

osztály végzi.  

 

VI.2. Tehetséggondozás 

VI.2.1. Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács 
A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács 2012 óta adja át a Kecskeméti Pedagógus Tehetség Díjat 

és a Kecskeméti Diák Tehetség Díjat egy-egy pedagógusnak és diáknak, akik abban az évben 

a legkiválóbb eredményeket érték el a tehetséggondozás területén. A kialakult pandémiás 

helyzet miatt 2021-ben a jelöltek kiválasztását, valamint a szavazást online formában valósította 

meg az osztály. A Tehetségnap és annak keretében a díjak átadása november 4-én a Kecskeméti 

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolában valósult meg a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács és 

a Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány szervezésében. 

 

VI.2.2. Tehetségbarát Önkormányzat 2021 Díj 
A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felhívást tett közzé a 

tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi 

elismerésére a 2021-es évben. Az osztály előkészítette a pályázati dokumentációt, majd a díj 

elnyerését követően annak felhasználását koordinálta az alábbi táblázatban foglaltak szerint. 
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Szervezet neve Támogatás összege (E Ft) Támogatási cél 

APPENDIX Alapítvány a 

Bolyai János 

Gimnáziumért 

300 

A két tanítási nyelvű 

oktatáshoz kapcsolódóan az 

audiovizuális eszközpark 

modernizálása 

Hírös Agóra Kulturális és 

Ifjúsági Központ Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

300 

A Kecskeméti Népzenei 

Találkozó keretein belül 

megrendezésre kerülő Hajnal 

akar lenni – Kárpát-medencei 

Népdaléneklési Verseny, 

népdaltalálkozó és 

emlékprogramok 

lebonyolítása 

Kecskeméti Televízió 

Nonprofit Kft. 
350 

20 órás, középiskolás 

fiataloknak szóló 

médiaképzés megvalósítása 

Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a 

Kecskeméti Szakképzési 

Centrum 

350 

A Középiskolás kiválóságok 

elismerése elnevezésű 

rendezvény lebonyolítása 

HIFI - Hírös Fiatalok 

Egyesület 
200 

Társas kompetenciafejlesztő 

képzés megvalósítása 

 

VI.2.3. Középiskolás Kiválóságok jutalmazása 
Az osztály 2021. november 5-én új környezetben – a Neumann János Egyetem Campusán –

fogadással egybekötött rendezvényt szervezett a kecskeméti középiskolákban kiemelkedő 

tanulmányi- és sporteredményeket elért tanulók elismerése céljából. A járványhelyzet a 

2019/2020. és a 2020/2021. tanévben nem tette lehetővé az eseményt, így 2021-ben két tanév 

eredményeit jutalmazta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Összesen 127 

középiskolás tanuló, 14 sportcsapat és egy kórus részesült elismerésben. 

 

VII. Egyházakkal kapcsolatos döntések 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 791/2021. (IV.22.) határozatával döntött az 

egyházak támogatására elkülönített pénzösszeg felosztásáról, melynek alapján a Római 

Katolikus Egyházközség és Piarista 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 felújítására, közösségi 

kapcsolatok szervezésére és működési kiadásokra fordították az érintett egyházak a kapott 

támogatást. 

A HIT Gyülekezetével kötött együttműködési megállapodás 2020. december 31-én lejárt. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 1161/2021. (VI.2.) határozatával döntött az 

együttműködési megállapodás megújításáról. A döntés értelmében az önkormányzat 2025. 

december 31-ig tartó együttműködést vállalt a HIT Gyülekezetével. 

 

VIII. Munkáltatói kölcsön 

2021-ben 1.800 E Ft lakáscélú munkáltatói kölcsönre fordítható támogatási keret állt 

rendelkezésre a köznevelési és kulturális ágazatba tartozó munkavállalók részére. Az osztály 

feladatai közé tartozott a támogatási igények felmérése, valamint a kölcsön folyósítását 
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előkészítő ügyintézés. Összesen négy kérelem érkezett az önkormányzathoz, melyek 

mindegyike pozitív elbírálásban részesült, a rendelkezésre álló keret egészének felosztásával. 

 

IX. Az osztály által elvégzett feladatok a COVID-19 világjárvány megfékezése kapcsán 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-ben is folyamatosan biztosított 

védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket az önkormányzati fenntartású óvodák, az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, önkormányzati kulturális intézmények 

(Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft., Kecskeméti Katona József Nemzeti 

Színház, Ciróka Bábszínház, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskeméti 

Katona József Múzeum), önkormányzati tulajdonú cégek, a Kecskeméti Városrendészet, az 

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet és a hivatal részére. 

Az osztály tartotta a kapcsolatot az önkormányzati intézményekkel és cégekkel, folyamatosan 

nyomon kísérte a fertőzöttség alakulását, felmérte az oltottsági helyzetet. A hivatal számára 

gondoskodott antigén gyorstesztek, vitaminok beszerzéséről. 

 

Az Operatív Törzs döntése alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól érkező kéz- és 

felületfertőtlenítő szerek önkormányzati fenntartású óvodák részére történő kiosztását az 

osztály koordinálta. 

 

 

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 930 db ügyirat került iktatásra, amelyből 203 db főszámon, 727 

db pedig alszámon. 

 

Az osztály munkatársai által 2021-ben elvégzett feladatok közül elsősorban az alábbiak 

emelhetők ki: 

 

Egészségügyi feladatok 

Fontosabb közgyűlési és bizottsági előterjesztések, veszélyhelyzeti döntések előkészítése 

A közgyűlés 2021. júliusi ülésén fogadta el a Kecskeméti járás egészségterve 2021-2026 című 

dokumentumot, amelyet az Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével az osztály készített el 

közgyűlési tárgyalásra. 

 

A koronavírussal kapcsolatosan a Társadalompolitikai Osztály készítette elő az önkormányzati 

intézményeknél foglalkoztatott személyek koronavírus elleni védőoltása elrendelésének 

kérdésében a közgyűlési döntést, valamint tájékoztatót készített az Operatív Törzs 

maszkhasználattal kapcsolatos döntéséről a testület elé. 

 

2021-ben 2 fő területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvos értékesítette praxisát, az új 

fogorvosokkal a feladat-ellátási szerződés megkötésre került. 3 gyermekorvos, 10 háziorvos 

esetében a lejáró határozott idejű feladat-ellátási szerződések további 5 évvel 

meghosszabbításra kerültek, míg 1 fogorvos esetében a nyugdíjkorhatár elérése miatt a 

határozatlan idejű feladat-ellátási szerződés 5 éves határozott idejű szerződéssé módosult. Az 

ezen ügyekben beérkezett kérelmek vonatkozásában szükséges bizottsági döntéseket az osztály 

készítette elő. 
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Bizottsági döntés született egy házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, tekintettel az ellátó orvos halálára és 

a helyettesítés megoldatlanságára. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel polgármesteri döntésre az osztály készítette elő 

− a 2019 novembere óta betöltetlen házi gyermekorvosi körzet ellátására jelentkező 

orvossal a feladat-ellátási szerződés megkötését,  

− a bevezetett praxisközösségi szabályok miatt valamennyi házi gyermekorvossal a 

feladat-ellátási szerződések módosítását, 

− az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatot 

és a beérkezett pályázatok alapján az intézményvezető személyéről szóló döntést, 

− a 2021-ben bevezetett egészségügyi szolgálati jogviszony alá tartozó személy további 

jogviszonyának engedélyezésének rendjét. 

 

További egészségügyi feladatok 

Az osztály a háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi körzetek rendezésével 

kapcsolatban 2021-ben 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. 

 

A hivatal dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi ellátására az osztály folytatta le a beszerzési 

eljárást, és a nyertes szolgáltatóval kötendő határozatlan idejű szerződés előkészítését, valamint 

megkötését is lebonyolította. 

 

Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok 

Az osztály munkatársai 2021-ben 4 alkalommal szervezték meg a teljes hivatali dolgozói kar 

koronavírus elleni tesztelését. 

 

Az osztály munkatársai szervezték a háziorvosoknak a koronavírus elleni védőoltások 

beadásához nyújtandó adminisztratív segítségnyújtást, valamint segítséget nyújtottak a 

Települési Oltási Akciónapok megvalósításában. 

 

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 
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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. 

 

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 

védőoltások beadásával és a külföldre utazással kapcsolatban érdeklődtek. 

 

Szociális és gyermekjóléti feladatok 

Fontosabb közgyűlési és bizottsági előterjesztések, veszélyhelyzeti döntések előkészítése 

A jogszabályi előírások alapján az osztály elkészítette Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát. 

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 két-két 

alkalommal került sor 2021-ben. 

 

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. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel polgármesteri döntésre az osztály készítette elő: 

− a bölcsődék 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyását, 

− a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi 

térítési díjainak felülvizsgálatát, 

− az értékelést Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 

− az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának 

módosítását, 

− az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai programjának módosítását. 
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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. 

 

Az osztály ellátta az önkormányzat fenntartásában működő intézmények és telephelyek 

adatainak nyilvántartásával, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatok (működési 

engedélyek) módosítása, illetve új adatok bejegyzése iránti kérelmek elektronikus úton történő 

benyújtásával kapcsolatos feladatokat. 

 

Az osztály a 2021. 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, a Mezei utcai Közösségi 

Ház és a Biztos Kezdet Gyerekház működésére. A szerződéses partnerek éves 

intézménylátogatására a magas járványügyi adatok miatt nem került sor, az ellenőrzés online 

formában történt. 

 

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 döntések előkészítése 

Közgyűlési döntésre két alkalommal készített elő az osztály térfelügyeleti kamerarendszer 

telepítésére irányuló javaslatot. A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntéssel együtt 

összesen 18 új helyszínen valósul/valósult meg kameratelepítés. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel polgármesteri döntésre az osztály készítette elő: 

− az „Együttműködés az Alzheimer Cafék működéséről” elnevezésű háromoldalú 

megállapodás megkötését, amely döntés mellékletét képező együttműködési 

megállapodást a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága képviselője 

írta alá, 

− a polgárőr szervezetek támogatási keretének felosztását és előző évi beszámolóik 

elfogadását, 

− egy alkalommal térfelügyeleti kamerarendszer telepítési helyszíneiről szóló javaslatot, 

− a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint képző intézmény, valamint Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, mint szakmai partner között kötendő együttműködési 

megállapodást a biztonsági szakirányon tanulmányokat folytató hallgatók elméleti és 

gyakorlati ismereteinek bővítése céljából. 

 

Egyéb idősügyi feladatok 

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. 
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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 koordinálta a Települési Demencia Akcióprogram megvalósulását. 

 

Egyéb ifjúságügyi feladatok 

Az osztály koordinálta a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület „Családi életre nevelés” 

programja, a HIFI - Hírös Fiatalok Egyesület diákfórumai, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Nonprofit Kft. városrészi közösségi terek szakmai működtetése, új ifjúsági szolgáltatások 

bevezetése, valamint a Hírös Kortársak Egyesület a komplex kortárs segítő „ÉLET Logika 

Program” megvalósításának támogatására vonatkozó szerződés megkötését és teljesítését. 

 

Egyéb esélyegyenlőségi feladatok 

Az osztály részt vett „Az esélyegyenlőség dimenziói – jó gyakorlatok Kecskeméten” című 

akkreditált 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. Ezzel 

összefüggésben az osztály elkészítette az Egészséges életmódért Hit és Sport Alapítvánnyal 

megkötött támogatási szerződést, amely a Mezei utcai Közösségi Ház működtetésére 

vonatkozott. 

 

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, valamint a Védőháló Közhasznú Egyesülettel megkötött támogatási 

szerződéseket, amelyek a társadalmi felzárkózást elősegítő tevékenységek megvalósítására 

vonatkoztak. 

 

Egyéb bűnmegelőzési feladatok 

A Társadalompolitikai Osztály a költségvetésben jóváhagyott megfelelő előirányzat terhére, az 

illetékes bizottság döntése alapján előkészítette a városban működő polgárőr egyesületek 

támogatásával kapcsolatos szerződések megkötését, valamint előkészítette a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság és a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásával 

kapcsolatos szerződés megkötését és teljesítését. 

 

Egyéb drogprevenciós feladatok 

Az osztály koordinálta a drogprevenciós feladatokat végző RÉV Szenvedélybeteg-segítő 

Szolgálat Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2021. évi működési költségeire 

és programjaira vonatkozó szerződés megkötését és teljesítését. 

 

Az osztály koordinálta a megfelelő költségvetési előirányzat alapján a drogprevenciós 

feladatokat végző egyéb szervezetek támogatásával kapcsolatos szerződések megkötését és 

teljesítését. 
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Egyéb feladatok 

Az osztály előkészítette a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

fogyatékossággal élőket képviselő társadalmi szervezetek közötti együttműködési 

megállapodásra vonatkozó közgyűlési előterjesztést. Az együttműködési megállapodás a 

határozat mellékletét képezte, a polgármester mellett kilenc társadalmi szervezet képviselője 

írta alá 2021. július 13-i dátummal. 

 

Az osztály koordinálta az Idősügyi Tanács munkáját, valamint a Kecskeméti Szociálpolitikai 

Kerekasztal tevékenységét. 

 

Az osztály közreműködött a feladatkörét érintő pályázatok szakmai előkészítésében, illetve 

közreműködött és közreműködik a projektek végrehajtásában melyek az alábbiak: 

− 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 (Klapka utcai bölcsőde kiváltása a 

Klapka utcán és a Bajza utcán épülő bölcsődékkel). 
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V. 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, 

972 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 előkészítette 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. 

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 a Miniszterelnökség 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 Jogi Csoport egyik jogásza látta el. Az 

ülések előkészítésével, a jegyzőkönyvek és határozatok törvényességi szempontból megfelelő 

elkészítésével kapcsolatos feladatokat a referens végezte 2021. augusztus 25. napjáig. A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alapján lefolytatott 

reprezentativitást megállapító vizsgálat eredményeként a Pedagógusok Szakszervezete Bács-

Kiskun Megyei Szervezete már nem tekintendő reprezentatív szakszervezetnek, így az ÖÉF 

működési feltételei 2021. augusztus 25. napjától nem állnak fenn. 

 

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 a Jogi Csoport feladata körében ellátta egyrészről a 

jogszabályszerkesztéssel összefüggő feladatokat, egyebek mellett a rendelet-tervezetek LocLex 

rendszerben történő rögzítését, mindezeken túlmenően részt vett a rendelet-tervezetek és 

módosítások szövegezésének előkészítésében is. 
 

Ennek keretében 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, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az 

önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 28/2013. (IX.12.) 

önkormányzati rendelete, ehhez kapcsolódóan megalkotásra került Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatások feltételrendszeréről szóló 30/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete is. 
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Az önkormányzat feladatai ellátása és működése körében további jogszabálymódosítási és 

rendeletalkotási igények merültek fel, amelyekkel összefüggésben a Jogi Csoport 

közreműködésével 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, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I.30.) 

önkormányzati rendelete két alkalommal, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és 

képzési hozzájárulásról szóló 18/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete, Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati 

rendelete, a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete, a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével összefüggő 

feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete, a Kecskemét megyei jogú város 

településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete és a reklámok 

és plakátok elhelyezéséről szóló 20/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete, a házasságkötés és 

a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól 

szóló 9/2017. (IV.27.) önkormányzatai rendelete, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap 

megállapításáról  szóló 38/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete, valamint Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről  szóló 36/2021. (XII.16.) 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 

megfelelően és adatot szolgáltat a kérelmezők, illetve más hatóságok részére. Ennek alapján 

szoros az együttműködés a Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Irodával 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. 2021. évben 766 db szerződést 

készített elő a Vagyongazdálkodási Csoport, amely nettó 4.050 E Ft díjbevételt eredményezett.  

A magas szerződésszám és a viszonylag alacsony összegű realizált bevétel különbözete annak 

következménye, hogy a pandémiás helyzetre tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági hatások 

enyhítését célzó intézkedésről szóló 6/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete alapján a 

vendéglátóipari előkert létesítése után 2021. január 1. napja és 2021. december 31. napja között 

nem kellett közterület-használati díjat fizetni, azonban a szerződéskötési kötelezettség továbbra 

is fennállt. 
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Önkormányzati vagyon hasznosítása 

A nem lakás céljára szolgáló, megüresedő helyiségek bérbeadása a 2021. évben folyamatos 

volt. 

Az önkormányzat tulajdonában álló kecskeméti 17/4/A/3 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, 

Reile Géza utca 22. szám alatti ingatlan 2021. december 1. napjától határozatlan időre került 

bérbeadásra. 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 2021. évben is folyamatosan biztosított volt a Mercedes–Benz Manufacturing Hungary Kft. 

dolgozói részére a szálláshely igénybevételének lehetősége. 

 

Az önkormányzat civil szervezetek, illetve nonprofit szervezetek számára, az önkormányzat 

által ellátandó kötelező feladatok végrehajtása érdekében ingyenes használatot biztosít több 

önkormányzati ingatlanban. 

 

A Keresztény Nagy-Családos Egyesület és az Amatőr Felnőtt Színjátszásért Kulturális 

Egyesület számára az önkormányzati tulajdonú 4191. hrsz-ú, természetben Kecskemét, Budai 

utca 7. szám alatti ingatlan meghatározott ingatlanrészeit, az Amatőr Felnőtt Színjátszásért 

Kulturális Egyesület részére továbbá a 4096. hrsz-ú, természetben Kecskemét, Rákóczi út 2. 

szám alatti ingatlan meghatározott ingatlanrészeit, az Egészséges Életmódért Hit és Sport 

Alapítvány számára az önkormányzati tulajdonú 1849 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, Mezei 

utca 7. szám alatti ingatlant, a Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 

az önkormányzati tulajdonú 212/5 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, Egressy utca 5. szám alatti 

ingatlant, Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület részére a 17/4/A/1 hrsz.-ú, természetben 

Kecskemét, Reile Géza utca 22. szám alatti ingatlant adta ingyenes használatba az 

önkormányzat. 

 

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 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 37 db közművesített építési telek értékesítésére került sor a 2021. évben. A 

rendeletben foglalt kötelezettségeiknek a vevők maradéktalanul eleget tesznek. 
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A kecskeméti 3898/B/1 hrsz.-ú, a 3898/C/1 hrsz.-ú és a 3898/C/2 hrsz.-ú, természetben Fráter 

György utca 6. szám alatti ingatlanokat bruttó 30.200 E Ft értékben értékesítette az 

önkormányzat. Emellett a 0985/57 hrsz-ú ingatlan bruttó 47.500 E Ft értékben került 

értékesítésre. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 1176/2011. (VI.4.) határozata alapján zártkörű 

pályázatot írt ki a 3079 hrsz.-ú, természetben Mária körút 4. szám alatti ingatlan értékesítése 

érdekében. A pályázati kiírást követően érvényes ajánlat került benyújtásra, a visszterhes 

adásvételi szerződés megkötése 5.100 E Ft értékben megtörtént. 

 

A kecskeméti 17/58 hrsz-ú, 3091 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 

és az Univer-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. kizárólagos tulajdonát képező kecskeméti 

8249 hrsz.-ú, 3484 m2 területű, „kivett vendéglő” megnevezésű ingatlan adásvétellel vegyes 

csereszerződéssel cserélte el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, melyből mintegy 

220.000 E Ft bevétele származott. 

 

Kisajátítások 

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 8 darab ingatlan – 2 db adás-vételi szerződés, 6 db 

kisajátítási határozat alapján –, valamint a TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosító számú, 

„Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” projekt megvalósítása érdekében 54 db ingatlan 

– 20 db adás-vételi szerződés, 34 db kisajátítási határozat alapján – 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 

kártalanítási összegek, vételárak, eljárási díjak megfizetésében és az ingatlan-nyilvántartási 

eljárásokkal kapcsolatos ügyintézésben. A Károly Róbert körút, Hetényegyháza bekötése az 

M5 autópályába és ezek 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 

(továbbiakban: Lakásrendelet) 1. § (4) bekezdése alapján 2015. november 1. napjától a lakás 

bérbeadásához fűződő jogokat és kötelezettségeket a KIK-FOR Kft. gyakorolja. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kölcsönadó és a KIK-FOR Kft., mint 

kölcsönvevő között 2015. november 1. napján létrejött közszolgáltatási szerződés II/1. pontja 

alapján a kölcsönvevő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti lakásgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a 

Lakásrendeletben foglaltak, a közszolgáltatási szerződés, a megbízási szerződés és az 

Esélyteremtési Bizottság által jóváhagyott mindenkor hatályos lakáshasznosítási javaslat 

szerint látja el. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 2021. december 31. napján 

1.319 lakás volt, melyet különböző célokra hasznosított. 

 

Lakás típusa 
Száma 

(db) 

S Szociális alapon bérbe adható elszórtan elhelyezkedő lakás 

 ebből bérleti szerződés időtartamára, költségelven 

meghatározott lakbérrel bérbe adott 

 kedvezményes értékesítésre kijelölt 

373 

 

12 

18 

Nyugdíjasok Háza 

− Horváth Döme kórút 1. 

− Nyíri út 77/C. 

 

38 

51 

Szociális minősítésű ingatlanok száma összesen 462 

Szobabérlők Háza 

− Petőfi Sándor utca 18-20. 

− Széchenyi sétány 4. 

− Mátis Kálmán utca 1., 10., 16., illetve Rávágy tér 7. 

− Egyéb 

− Volt Fiatal Házasok Otthona (Széchenyi sétány 4.) 

 

48 

171 

105 

77 

3 

Művészvillák, műteremlakás 15 

Közérdekű célok megvalósítására fenntartott  6 

Költségalapon, pályázat útján bérbe adható lakások 

− Homokbányán 

− Petőfi Sándor utca 18-20. szám 

− Szétszórtan elhelyezkedő 

 

165 

84 

25 

Bérlőkijelölési joggal érintett lakások elszórtan 43 

Bérlőkijelölési joggal érintett lakások Homokbányán 75 

Bérlőkijelölési joggal érintett lakások tömbös épületekben 40 

Költség alapon kiadható ingatlanok száma 857 

Értékesítésre kijelölt üresen álló ingatlanok száma 8 

Mindösszesen 1.319 

 

A lakásállományt elhelyezkedése alapján két csoportba sorolhatjuk: nagyobb része 

tömbházakban, míg egy része a városban szétszórtan helyezkedik el. A lakásállomány 

kihasználtsága a folyamatos cserélődés mellett is maximálisnak mondható. Az önkormányzat 

törekszik arra, hogy csökkenjen a kiadhatatlan lakások száma azáltal, hogy jelentősebb 

összegeket fordít a lakások felújítására. 

A KIK-FOR Kft. által kezelt lakásállomány rendeleti besorolás szerinti megoszlást a 2021. 

december 31-i állapot szerint az alábbi diagram ábrázolja. 
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A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Lakásrendelet, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 

12/2016.(VI.30) önkormányzati rendelete előírásai szerint Kecskeméten a bérbeadás szociális 

helyzet alapján vagy költségelven történik. 
 

A csoport a 2021. évi lakáshasznosítási javaslat elfogadásáról szóló 535/2021. (III. 16.) 

polgármesteri határozatban előírtaknak megfelelően közreműködött a lakáshasznosítási javaslat 

előterjesztésében. 

 

Lakások értékesítése 

A csoport közreműködött továbbá a 2021. évi lakáshasznosítási javaslatban értékesítésre 

kijelölt ingatlanok adásvételében. Az értékhatárra tekintettel bizottsági, illetve polgármesteri 

hatáskörben 17 lakás céljára szolgáló ingatlant pályáztattunk meg, összesen 17 lakásra 

vonatkozóan érkezett pályázat, 11 esetben került sor adásvételi szerződést megkötésére. 

 

Az üresen álló lakások számának tendenciája 

Az üzemeltető kiemelt célja, hogy a lakásgazdálkodási feladatai ellátása során – a rendelkezésre 

álló források által nyújtott lehetőségek optimális kihasználásával – a lakáscélú felhasználásra 

alkalmas ingatlanok üresen állási rátáját minél jobban leszorítsa. Az üresen álló lakások száma 

a koronavírus okozta kedvezőtlen gazdasági helyzet következtében az előző évi időszakhoz 

képest 2021. év végére enyhén megemelkedett, összességében azonban az utóbbi években az 

üresen állási mutató a 2016. évi 237 darabról a jelenlegi 193 db-os szintre esett vissza. 

373

89

404

15

6

274

158 8

Lakásállomány típus szerint (db)

Szociális alapon bérbe adható
elszórtan elhelyezkedő lakások

Nyugdíjasok háza

Szobabérlők háza

Művészvillák, műteremlakások

Közérdekű célok megvalósítására
fenntartott lakások

Költségalapon, pályázat útján
bérbe adható lakások

Bérlőkijelölési joggal rendelkező
lakások

Értékesítésre kijelölt üresen álló
ingatlanok
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Ingatlanértékesítés, ingatlan tulajdonjogának megszerzése 

2021. évben többfordulós nyilvános pályázat keretében értékesítésre került 8 db ingatlan, a 

kedvezményes értékesítésre kijelölt, bérlők által lakott lakások közül 3 db értékesítése történt 

meg. 

 

Bérlőkiválasztási jog biztosítása 

Bérlőkiválasztási joggal rendelkezik a Neumann János Egyetem, a Károli Gáspár Református 

Egyetem, a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság, a Magyar Honvédség, a Bács-Kiskun 

Megyei Kórház, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, a Kecskeméti Törvényszék, az 

SOS Gyermekfalu, valamint az Országos Mentőszolgálat. 

 

A 2021. évben az önkormányzat újabb 11 db bérleményre kötött megállapodást bérlőkijelölési 

jog gyakorlására, így a bérlőkijelölési joggal érintett bérlemények száma 147 lakásról 158 

lakásra emelkedett. 
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Társaságirányítási és Tőkebefektetési Csoport 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 3/2021. (VII.8.) határozatával 

döntött a Társaságirányítási és Tőkebefektetési Csoport 2021. augusztus 1. napjával történő 

létrehozásáról. A csoport átvette a Vagyongazdálkodási Csoport egyes részfeladatait, fő 

feladata az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok feletti tulajdonosi 

joggyakorlással összefüggő feladatok folyamatos ellátása, valamint a Modern Városok 

Program keretében létrehozott Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap és Kecskemét 

Városfejlesztési Alap működésével kapcsolatos feladatok ellátása. A csoport a 2021. októberi 

és decemberi testületi ülésekre 18 előterjesztést készített elő a közgyűlés és egyes bizottságok 

részére. 

 

Gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlás 

A csoport készítette elő az egyes kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok 2021. évi üzleti tervével, egyes vezetők és vezető beosztású munkavállalók 2020. 

évi jutalmazásával, valamint egyes társaságok ügyvezetőjével és könyvvizsgálójával 

kapcsolatos személyi döntéseket, a társaságok 2020. évi számviteli törvény szerinti és 2021. 

első félévi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolókat, továbbá egyes társaságok 

felügyelőbizottsági ügyrendjének, szervezeti és működési szabályzatának, létesítő okiratának 

és egyéb társasági alapdokumentumának módosítását. A csoport működteti az önkormányzat 

kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok működésének ellenőrzésére, 

vizsgálatára irányuló vezetői információs rendszert (controlling). 

 

Az önkormányzat üzletrész és részvényvagyona a 2021. évben összesen 4.381.742 E Ft-ot tett 

ki, amely az alábbiak szerint oszlik meg: 
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Megoszlás % E Ft 

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok 
42,37 1.856.720 

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok 
57,09 2.501.482 

Kisebbségi önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok 
0,54 23.540 

Összesen 100 4.381.742 

 

 

A kockázati tőkealapokkal összefüggő feladatok 

A csoport készítette elő a kockázati tőkealapokkal kapcsolatos beszámolókat, 

adatszolgáltatásokat, elsődlegesen koordinatív jelleggel közreműködött a kockázati tőkealapok 

befektetési folyamatában, továbbá ellátta a kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának 

módosításával kapcsolatos előkészítési feladatokat. 

 

A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap ösztönző hatású befektetéseket valósít meg 

elsősorban a kecskeméti kis- és középvállalkozásokat érintően, és a szokásos banki 

gyakorlatban még nem vagy nehezen finanszírozható, a banki elvárásoknál alacsonyabb 

mértékű vagy lassabb megtérülésű, Kecskemét dinamikus gazdasági fejlődése számára fontos 

projekteket finanszíroz. A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 500 millió forint összértéket 

elérő befektetései esetén az önkormányzat hatáskörébe tartozik a befektetési döntés 

meghozatala, ezen befektetői döntések előkészítése a csoport feladata. A 2021. évben 

mindösszesen 1 db ilyen befektetési döntés meghozatalára került sor. 

A Kecskemét Városfejlesztési Alap olyan, a város számára fontos, jövedelemtermelő 

városfejlesztési projekteket finanszíroz, amelyek megvalósítása alapvető fontosságú a város 

dinamikus növekedése és a helyi gazdaság fejlődése szempontjából. A csoport a 2021. évben 

több városfejlesztési projekt előkészítésében is részt vett, melyek közül kiemelhető a városi 
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bérlakásigények kielégítését célzó közvetett önkormányzati érintettségű Városi Bérlakás Kft. 

projekt. 

Az önkormányzat a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap és a Kecskemét Városfejlesztési 

Alap kizárólagos befektetője, a befektetésállomány nettó eszközértéke az alábbiak szerint 

alakul. 

 

Megoszlás E Ft 

Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 9.009.507 

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok 
14.616.975 

Összesen 23.626.482 

 

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok 

A Társaságirányítási és Tőkebefektetési Csoport készítette elő közgyűlési elfogadásra a KIK-

FOR Kft., mint az önkormányzat tulajdonában álló termőföldek és beépítetlen területek 

vagyonkezelője 2019-2020. évi vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

A Vagyongazdálkodási Csoport és a Társaságirányítási és Tőkebefektetési 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. az osztállyal együttműködésben készítette elő elfogadásra a 

2022. évi vagyonkezelési koncepcióját. 

 

Egyéb feladatok 

A csoport folyamatosan tartja a kapcsolatot az önkormányzat értékpapír-állományát 

nyilvántartó Codex Zrt.-vel. 

A csoport intézi az önkormányzat komplex vagyon-és felelősségbiztosításával kapcsolatos 

feladatokat. A 2021. évben 27 káresemény került bejelentésre az önkormányzat biztosítója felé, 

amelynek jelentős része (19) kifizetéssel zárult, a többi eljárás pedig folyamatban van. 

 

 

Szervezési Osztály 
 

 

Az osztály feladatkörében a közgyűlés, az egyes bizottságok, a települési nemzetiségi 

önkormányzatok 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 a polgármester és az alpolgármesterek napi munkájához kapcsolódó, 

általuk meghatározott feladatok végzéséről, összehangolja a tisztségviselők ügyfélfogadását, 

programjait. Előkészíti és koordinálja a polgármester jogszabályban meghatározott 

honvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos 

feladatait és közreműködik azok végrehajtásában. Az osztály közreműködött továbbá a nemzeti 

ünnepek és egyéb városi rendezvények szervezésében, a kitüntetési és díszdiploma 

adományozására vonatkozó ügyek intézésében. 
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A közgyűlés működésével kapcsolatos feladatok 

2021. évben a pandémiás helyzet miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a közgyűlés 

összesen 3 rendes és 1 ünnepi ülést tartott, rendkívüli ülés összehívására 1 esetben került sor. 

A közgyűlés üléseinek megtartására 2 alkalommal a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

épületében, 3 alkalommal pedig a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban került sor a 

Városháza épületének felújítása miatt. 

 

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. 

 

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. 

 

2021. április 1-től alapvetően változott meg az önkormányzatok jogalkotási tevékenysége, ettől 

a naptól vált ugyanis kötelezővé az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) alkalmazása, melyet a 

Kormány a minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása érdekében vezetett 

be. Az IJR úgynevezett LocLex alrendszerének célja, hogy lehetővé tegye az önkormányzati 

rendeletek megszövegezését és megszerkesztését, a módosításokkal egységes szerkezeteinek 

előállítását (hatályosítását) és ehhez kapcsolódóan az önkormányzati rendeleteknek a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése 

és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29. § (2) bekezdése szerinti közzétételnek a 

jelen kor kihívásaihoz igazodó megvalósítását. 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendeletek elérhetőek a város honlapján „rendeletek egységes 

szerkezetben” címszó alatt. A módosító rendeletek szintén megtekinthetőek a honlapon, a 
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„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 

A 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 

közgyűlés 2021. július 8-án megtartott ülésén módosította Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletét, amely érintette a közmeghallgatásra 

vonatkozó szabályozást is. A rendelet ugyanis nem tartalmazta, hogy az érintett a javaslatát 

milyen formában, valamint mely időpontig nyújthatja be. A rendelet fentieknek megfelelően 

kiegészült: a kérdést és a javaslatot a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 10 nappal, abban 

az esetben, ha a kérdéssel vagy javaslattal érintett ügy ezen határidőnél később merült fel, 

legalább 2 nappal írásban kell a jegyzőhöz benyújtani. A beadványnak tartalmaznia kell a 

benyújtó nevét és lakcímét, helyben érdekelt szervezet esetén a székhelyét és a képviselő nevét, 

valamint a kérdés vagy javaslat rövid összefoglalását. A jegyző a benyújtott kérdést és 

javaslatot a jogszabályi megfelelőség szerint megvizsgálja. A közmeghallgatáson csak azt a 

kérdést és javaslatot lehet ismertetni, amely a vizsgálat alapján megfelel a közmeghallgatásra 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. 

A fenti rendelkezésnek megfelelően – amely 2021. augusztus 1. napján lépett hatályba – 2021. 

évben 1 közmeghallgatás megtartására került sor 2021. október 21-én, melyen 2 fő mondta el 

észrevételeit. 

 

Közgyűlési döntések 

A közgyűlés 15 rendelet elfogadásáról döntött, amely 3 új rendelet megalkotására, valamint 12 

hatályos helyi rendelet módosítására vonatkozott. A határozatok száma 171 db volt, amelyből 

154 db nyílt, 17 db pedig zárt ülésen került elfogadásra. 

 

A közgyűlés ülésére beterjesztett anyagok 

A közgyűlés üléseire beterjesztett előterjesztések száma 113 db, a beszámolók száma 14 db, a 

tájékoztatók száma 5 db, az indítványok szám 18 db volt a tavalyi évben. A közgyűlés 10 

esetben tárgyalt interpellációt, illetve a képviselők 4 esetben nyújtottak be kérdéseket. 

 

A polgármester veszélyhelyzetben elfogadott intézkedéseivel kapcsolatos feladatok 

Magyarország Kormánya az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11. napjától június 17. napjáig, 

illetve 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Katasztrófavédelmi tv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében a 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét, 

valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által önkormányzati 

rendeletében az állandó bizottságaira és a jegyzőre átruházott hatáskörbe tartozó ügyekben a 

hatáskör gyakorlását a polgármester gyakorolja. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

http://www.njt.hu/
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CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) 

Korm.rendelet 1.§-a alapján 2021. június 15-től a Katasztrófavédelmi tv. 46. § (4) bekezdésétől 

eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve annak bizottsága feladat- és 

hatáskörét maga gyakorolja. 

Fentiek figyelembevételével 2021. január 1-től 2021. június 14-ig terjedő időszakra 

polgármester asszony a közgyűlés nevében 13 rendeletet alkotott, amelyből 12 rendelet 

valamely rendelet módosítására, 1 rendelet pedig hatályon kívül helyezésre vonatkozott. 

Ezeknek a rendeleteknek a kihirdetése, illetve publikálása a Nemzeti 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 1.267 db polgármesteri 

határozat született, melyből 1.101 határozat közútkezelői hozzájárulásra – villamosításra, 

gázbekötésre, behajtási engedélyre, használatbavételi engedélyre, stb. – vonatkozott. 
 

A közgyűlés 2021. július 8-i ülésén "A polgármester veszélyhelyzetben meghozott döntéseinek 

áttekintése" tárgyú előterjesztését 2/2021. (VII.8.) határozatában elfogadta. 

 

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. 
 

2021-ben 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 24 ülést tartott. 

A bizottságok összesen 314 határozatot fogadtak el az alábbiak szerint: 

 

Bizottság neve 
Rendes ülések 

száma 

Rendkívüli 

ülések 

száma 

Határozatok 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 1 31 

Értékmegőrzési Bizottság 3 2 31 

Esélyteremtési Bizottság 3 - 42 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 3 3 143 

Városüzemeltetési és Fejlesztési 

Bizottság 
3 - 35 
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Bizottság neve 
Rendes ülések 

száma 

Rendkívüli 

ülések 

száma 

Határozatok 

Környezetvédelmi, Városrendezési és 

Agrár Bizottság 
3 - 32 

 

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 30 %-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. 

 

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. 

 

2021-ben a települési nemzetiségi önkormányzatok összesen 36 ülést, 7 közmeghallgatást 

tartottak és 199 db határozatot fogadtak el az alábbiak szerint: 

 

Nemzetiségi 

önkormányzat neve 

Rendes 

ülések száma 

Rendkívüli 

ülések száma 

Közmeg-

hallgatás 

Határozatok 

száma 

Bolgár Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
5 - 1 45 

Horvát Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
7 - 1 29 

Német Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
7 - 1 41 

Ukrán Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
4 - 1 22 

Örmény Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
5 - 1 20 

Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
4 - 1 25 

Görög Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
4 - 1 17 
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Az osztály a tavalyi évben nyújtott szakmai segítség keretében elkészítette: 

− 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 75 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 2020. 

február 14-én hatályba lépett módosításával városunk minden egyéni választókerületében 

véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező tanácsadó testület létrehozásáról döntött a 

közgyűlés. 

 

A tavalyi évben – a veszélyhelyzetre tekintettel – 8 tanácsadó testület megalakulására került 

sor. Az ülések összehívásában, a tanácsadó testületek ügyrendjének elkészítésében az elnökkel 

történő egyeztetés szerint segítséget nyújtott a Szervezési Osztály. 

 

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 2021. évben 1 ülést tartott és 3 

határozatot fogadott el. A társulási tanács pénzügyi ellenőrző bizottsága szintén 1 ülést tartott 

és 3 határozatot hozott. A sárga fedelű szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztásának 

megszervezése tárgyában egyeztetésre került sor 2021. októberében a Kecskemét környéki 14 

település részvételével. Az osztály gondoskodott az ülések összehívásáról, a határozatok 

elkészítéséről, továbbításáról, az ülés forgatókönyvének, jegyzőkönyvének elkészítéséről, az 

ülések lebonyolításáról. A jegyzőkönyvek 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. 
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Veszélyhelyzetben a társulási tanács hatáskörébe tartozó szükséges döntéseket a társulási 

tanács elnöke jogosult meghozni. 2021. évben a társulási tanács elnöke 5 határozatot fogadott 

el a társulási tanács nevében. A döntéshozatalt megelőzően 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 58 előterjesztést, 7 beszámolót, 2 tájékoztatót és 6 beszámolót 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. 
 

2021-ben 1 fellebbezést nyújtottak be települési támogatási ügyben meghozott I. fokú határozat 

ellen, melyet a közgyűlés helyben hagyott. 
 

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 Kecskemét városnév használatának engedélyezésére vonatkozó önkormányzati 

hatósági döntést. 
 

A 2021. évben 1 db városnév-használati kérelem került benyújtásra. A kérelemről átruházott 

hatáskörben a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntött, a bizottság a beérkezett városnév-használati 

kérelemnek 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. 
 

A polgármester hatáskörébe tartozó polgári védelmi, katasztrófavédelmi hatáskörök 

tekintetében a tavalyi évben nem volt változás.  
 

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 a közbiztonsági referens az alábbi feladatok végrehajtásáról gondoskodott: 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Veszélyelhárítási Tervének felülvizsgálata, 

aktualizálása, 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Befogadási Terveinek pontosítása, 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Megalakítási Tervének naprakészen tartása, 

beosztó/felmentő határozatok készítése, 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Hőség- és UV védelemre vonatkozó intézkedési 

tervének pontosítása, naprakészen tartása, az elrendelt hőségriadóval kapcsolatos 

intézkedések, döntések előkészítése, 

− részleges Külső Védelmi Terv ellenőrző gyakorlat előkészítése és végrehajtása (a KITE 

Zrt. felső küszöbértékű üzem és a Gallfood Kft. küszöbérték alatti veszélyes üzem 

vonatkozásában), 

− SEVESO III. irányelv alá tartozó veszélyes üzemek nyilvántartása, tevékenységük 

figyelemmel kísérése, 
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− a város veszélyeztetettsége felülvizsgálatában való közreműködés, Kecskemét megyei 

jogú város továbbra is a legmagasabb, I. katasztrófavédelmi kategóriába tartozik, 

− lakosságvédelmi adattár naprakészen tartása, 

− melegedő helyek és téli speciális hótakarító eszközök gazdasági anyagi szolgáltatás 

kötelezettség keretében való kijelölése, 

− lakosságvédelmi intézkedések megtétele: 

 Kecskemét, Mária körút 20. I. épület előtti található veszélyes fa eltávolíttatása, 

 Kecskemét, Reile Géza utca 12. IX/25. számú ingatlanban tűz ütött ki, ingatlan 

lezárása anyagi javak védelme érdekében, illetve további károk elkerülése 

céljából, 

 Kecskemét, Kisfái 125. szám alatti ingatlanon letiltásra került a kémény, 

hősugárzó kiosztására került sor, 

− lakossági tájékoztató anyagok megjelentetése Kecskemét város honlapján 

(hőségriadóval, tűzgyújtással, téli fűtési szezon veszélyeivel, Külső Védelmi Terv 

gyakorlat végrehajtásához forgalomkorlátozással kapcsolatban), 

− a közbiztonsági feladatok ellátásához biztosított JRE-888 forgalmi rendszámú Toyota 

Corolla gépjármű kötelező szervízelése, nyári-téli gumicseréje, általános karbantartása 

(üzemanyaggal történő ellátása, mosatás), 

− közbiztonsági referensek részére szituációs gyakorlat rendkívüli téli időjárás esetére. 
 

2021-ben Kecskeméten belvíz-védekezési készültségi fokozatot nem kellett elrendelni. 
 

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények előkészítésével, lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok 

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, 

− Református Temetőben a ’48-as hősök sírjainak megkoszorúzása október 6-án, 

− 1956-os mártírra, Dr. Szobonya Zoltánra történő emlékezés két helyszínen, 

− Város Napja díjátadó ünnepség szervezésében és lebonyolításában részvétel, 

−  1956-os forradalom évfordulójára ünnepség és koszorúzás szervezése, lebonyolításban 

való részvétel, 

− 2021-ben a nyugdíjas pedagógusoknak részére 15 db aranyoklevél, 11 db 

gyémántoklevél, 13 db vasoklevél, 1 rubinoklevél került átadásra zártkörű ünnepség 

keretében az Ifjúsági Otthon Mozi termében.  
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VI. HATÓSÁGI IRODA 
 

 

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. 

 

Az Adó Osztály feladatkörében a 2021. évben 80.616 ügy keletkezett. 

 

A Htv. 44. § (1) bekezdés alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és 

adók módjára behajtandó köztartozásokat kizárólag a Magyar Államkincstár által rendelkezésre 

bocsátott számítógépes programrendszerrel (ASP.ADÓ) lehet nyilvántartani. Az ASP.ADÓ 

szakrendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, emiatt a verzióváltások alkalmával gyakran 

előfordul rendellenes, hibás működés, ami nehezíti a zökkenőmentes munkavégzést. Az osztály 

munkatársai a tapasztalt hibákat a felmerüléskor haladéktalanul jelezték a programfejlesztők 

felé, továbbá számos alkalommal a feladatellátás minőségének javítása érdekében fejlesztési 

igényeket is megfogalmaztak. 

 

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. 2021. évben 1.931 eljárás során 4.519 irat keletkezett, ami az eljárások 

számának 23,8%-os növekedését jelentette a 2020. évihez képest. A forgalmi érték 

megállapításánál az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 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. július 1. napján lépett hatályba a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 

módosítása, mely szerint hagyatéki eljárást az ingatlanügyi hatóság is indíthat; a módosítás célja 

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolása. Felismerve, hogy a módosítás 

eredményeképpen többletfeladat jelentkezik az Adó Osztály számára, amelyhez a szükséges 

munkaerőt és egyéb forrásokat biztosítani szükséges, az osztály két köztisztviselője – egyéb 

munkaköri feladataik változatlanul hagyása mellett – a feladat ellátásához szükséges 

szakképesítést szerzett. Részben az osztatlan közös tulajdon felszámolása érdekében indított 

póthagyatéki eljárások, részben a járványhelyzet miatt megnövekedett halálozások 

eredményezték az ügyszám növekedését. 

Hagyatéki eljárásokban az öröklésben érdekeltek az adó- és értékbizonyítványban foglaltak 

ellen fellebbezéssel élhetnek. Erre való hivatkozással 2 adó- és értékbizonyítvány ellen 

nyújtottak be fellebbezést. Egy esetben a másodfokú eljárás megszüntetésére került, míg a 

másik esetben a másodfokú hatóság az adó- és értékbizonyítványban foglaltakat helybenhagyta. 
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A helyi adórendeletekben foglaltak betartása és betartatása érdekében rendszeresen végzett az 

Adó Osztály adóellenőrzési tevékenységet. Folyamatosan ellenőrizték az egyéni vállalkozók 

és társas vállalkozások adóbevallási kötelezettségének a teljesítését, ennek kapcsán 1551 

esetben hívták fel az adózókat a helyi iparűzési adóban bevallási kötelezettég teljesítésére. 

A közhiteles nyilvántartások adatai és a térinformatikai eszközök alkalmazásával 

ellenőrzéseket végeztek az építményadó vonatkozásában. A revizorok az ellenőrzések mellett, 

felhívások kibocsátásával, támogató eljárások lefolytatásával segítették az adózókat 

adókötelezettségeik teljesítésében, ezért 812 esetben hívták fel az adózókat adatbejelentési 

kötelezettségük teljesítésére. 

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 pénzbírság, helyszíni bírság, elővezetési költség, egyéb 

szabálysértési költségek behajtását végzi. Emellett a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 

által kimutatott gondozási díj hátralékok képeznek jelentősebb tételszámot és összeget az ilyen 

típusú ügyekben. 2021-ben 970 megkeresés érkezett az adóhatósághoz. A befolyt pénzösszegek 

teljes egészében a megkereső hatóságok által megadott számlára kerülnek átutalásra, abban 

nincs az önkormányzatot megillető hányad. E tartozásokat az önkormányzati adóhatóság az 

idegen bevételek elszámolási számlán tartja nyilván, melyre összesen 6.337 E Ft folyt be a 

2021. évben. 

Az Adó Osztály foganatosítja a végrehajtási eljárásokat az útépítési érdekeltségi hozzájárulás, 

valamint az útépítési és közművesítési hozzájárulás meg nem fizetéséből származó hátralékok 

tekintetében is. Az ezen jogcímen nyilvántartott bevételek teljes egészében az önkormányzat 

bevételét képezik. Az egyéb bevételek beszedési számlára 720 E Ft folyt be a 2021. évben, 

mely összeg teljes egészében az önkormányzat költségvetési számlájára került továbbutalásra. 

 

Az adótartozások csökkentése érdekében az adóhatóság az adóhatóság által foganatosítandó 

végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. 

évi LIII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adóhatóság által 

foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási 

költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. 

(III.19.) NGM rendelet alapján járnak el a végrehajtók. 

 

A végrehajtás érdekében az alábbi cselekmények foganatosítására került sor: 

 

Cselekmény Adatok 

Munkahelyi adatkérés 2.082 

Pénzforgalmi számla adatkérés (10 banktól) 3.665/bank 

Felhívás 8.408 

NAV-tól adóvisszaigénylés visszatartása átadás 11 alkalommal, 5.000 Ft feletti 

hátralékok esetén, átlagosan 3.700 tétellel 

Számlák közötti hatósági átvezetés 1.334 

Hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 3.370 inkasszó (9.407 hátralék tétel) 

Gépjármű foglalás/ forgalomból kitiltás 76 

Gépjármű forgalomból kitiltás/1 évi tartozás 11 

Munkabér/nyugdíj letiltás 538 

Hatályban lévő ingatlan végrehajtási jog 23 

Hatályban lévő ingatlan jelzálogjog 22  

 

A behajtás során 296.635 E Ft folyt be az adószámlákra. 
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A veszélyhelyzet és a pandémia hatása a munkaszervezésre 

Az előző évhez hasonlóan több – lentebb részletesebben bemutatásra kerülő –, az adóigazgatási 

munkát befolyásoló jogszabály lépett hatályba, amely a munkaszervezésre is hatással volt. Az 

osztály munkatársai végig jelenléti munkavégzésben látták el a feladataikat, otthoni 

munkavégzés elrendelésére az Adó Osztály esetében nem került sor. Ugyanakkor a fertőzés az 

Adó Osztály munkatársait sem kerülte el, ami azt eredményezte, hogy gyorsan kellett 

végrehajtani a feladatok ellátásának átszervezését, a munkatársaknak esetenként a 

munkakörüktől eltérő feladatokat is el kellett látniuk, azonban ezekhez a körülményekhez is 

rugalmasan alkalmazkodtak.  

 

Az adóigazgatási feladatellátást befolyásoló fontosabb jogszabályváltozások 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján 2021. január 1-

jétől több fontos változás lépett hatályba: 

1. Gépjárműadóztatással kapcsolatos adóhatósági hatáskörök az állami adó- és 

vámhatósághoz kerültek. 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő 

adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság látja el. 2021-ben 

azonban azt tapasztalták az önkormányzati adóhatóság munkatársai, hogy az adózók a 

gépjárműadó befizetéseket a széleskörű tájékoztatás ellenére továbbra is az 

önkormányzat számlájára teljesítették, ami a téves befizetésekből eredően jelentős 

többletfeladatot eredményezett, így egy új munkakör kialakítása vált szükségessé. A 

hatósági átvezetések, a túlfizetés összegének kérelemre történő átvezetése és 

visszautalása az adózó részére a 2021. évben jelentős növekedést mutatott a korábbi 

évekhez képest; ezek száma 2020-ban 363, 2021-ben 1.442 tétel volt. Az önkormányzati 

adóhatóság a gépjármű beszedési számlájára utalt, túlfizetésként jelentkező összegekről 

a 2021. évben folyamatosan tájékoztatta az érintett adózókat, összesen 633 adózót, 

amely a túlfizetés összegén kívül az azzal történő rendelkezés módját is tartalmazta. 

2. Ideiglenes jellegű helyi iparűzési adókötelezettség megszűnése 

Fennmaradt ugyanakkor az a rendelkezés, mely szerint azon vállalkozásnak, amely 

valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari 

tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget 

eredményező telephelye jön létre. A törvény ezt a rendelkezést a telephely fogalmában 

rögzíti. 

3. A helyi iparűzési adó bevallás – főszabály szerint – kizárólag az állami adó- és 

vámhatóságon keresztül nyújtható be. 

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) 

az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e 

minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a 

magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az 

illetékes önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. 

4. Az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető nyomtatványok az adópolitikáért 

felelős miniszter honlapján érhetőek el. 

Az önkormányzati adóztatásban használt bevallási, adatbejelentési, bejelentkezési 

(változás-bejelentési) nyomtatványok formáját és adattartalmát, továbbá az 

önkormányzati adóhatóságok adatszolgáltatását, illetve a nyilvántartási, adatkezelési, 

elszámolási rendet több miniszteri rendelet szabályozta. Ugyanakkor – az 

önkormányzati ASP rendszer működésére is tekintettel, valamint az átlátható jogi 

szabályozás kialakítása érdekében meghirdetett deregulációs célkitűzésekre 

figyelemmel – a jogalkotó úgy vélte, mindez nem igényel jogszabályi szintű 

szabályozást.  
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2021. január 1-jén lépett hatályba a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet. 

Eszerint a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet 

magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a rendelet hatálybalépése napján 

hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az 

önkormányzatnak a rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti 

adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kellett, a 2021. 

évre új helyi adót, új települési adót nem volt jogosult bevezetni. 

 

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. 

(XI.13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII.29.) Korm. rendelettel 

gyakorlatilag az idegenforgalmi adó „felfüggesztését” a Kormány meghosszabbította azzal, 

hogy míg 2020-ban a be nem szedett idegenforgalmi adót jogosult volt az önkormányzat 

megigényelni a központi költségvetésből, 2021-ben azonban már nem. Az egyes, a 

veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet értelmében idegenforgalmi adót 

2021. január 1. és június 30. közötti időszakban nem kellett megfizetni, valamint a 

szállásadóknak beszedni és bevallani. 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet és a koronavírus-

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 

intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami 

támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII.22.) Korm. 

rendelet rendelkezett a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (a továbbiakban: kkv) biztosított 

adókönnyítésekről. 

A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely a Korm. rendelet 

értelmezésében mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, a helyi iparűzési adó mértéke 1 

százalék volt, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben 

megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Emellett a Korm. rendelet 2. §-ának (1) 

bekezdése alapján ugyanezen adóalany kérelmezhette a 2021. évi iparűzési adóelőleg-fizetési 

kötelezettsége 50 %-os csökkentését is, de ennek az adókönnyítésnek az igénybevételéhez a 

vállalkozónak 2021. február 25-ig be kellett jelentenie az állami adóhatóságnál valamennyi 

helyi adókról szóló törvény szerinti telephelyét, valamint a székhelye, telephelye szerinti 

önkormányzati adóhatóság számára nyilatkoznia kellett az adóelőny igénybevételéhez 

szükséges feltételek meglétéről. 

A jogszabály alkalmazás tekintetében nagy volt a bizonytalanság mind az adózók, mind az 

adóhatóság részéről, és a gyakorlati alkalmazás kérdése egész évben napirenden volt. 

Folyamatosak voltak az egyeztetések az önkormányzatok, a Magyar Államkincstár (a 

továbbiakban: MÁK) és a Pénzügyminisztérium között, és csak jelentős időbeli csúszással 

követte le az ASP.ADÓ szakrendszer a változásokat. Ez sok időt és energiát emésztett fel. Az 

adóhatóság a MÁK és a Pénzügyminisztérium által kibocsátott tájékoztatóknak megfelelően 

járt el a feladatok teljesítése során. 

További problémát jelentett, hogy sok vállalkozás nem jelentette be a nyilatkozat benyújtásának 

határnapjáig a kecskeméti telephelyét az állami adóhatósághoz, aki így azokat továbbítani sem 

tudta az illetékes önkormányzati adóhatósághoz; majd az év során pótolták azt, így évközben 

is folyamatosan érkeztek az adóelőleg felezésre vonatkozó nyilatkozatok. 

Az év folyamán érkeztek be olyan adóelőleg csökkentési kérelmek is, amelyekben azért kérték 

az adóelőleg csökkentését az adózók, mert a nyilatkozattételt elmulasztották, de a kkv-nak járó 
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kedvezmény feltételeinek megfelelnek, ezért a várható adójuk kevesebb lesz az előírt 

adóelőlegnél. Ezen jogcímen 3.002 E Ft adóelőleg mérséklésre került sor. 

Az adóelőleg felezésére összesen 8.699 nyilatkozat érkezett az osztályhoz, ezek alapján 

1.349.644 E Ft helyi iparűzési adóelőleg, illetve az adó alapjának egyszerűsített meghatározását 

választó kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozók esetén 78.850 E 

Ft iparűzési adó elengedésére került sor. A kedvezmények összességében 1.431.496 E Ft-tal 

csökkentették az érintett vállalkozások 2021. évi iparűzési adó kötelezettségét, azaz ekkora 

összeg maradt az érintett vállalkozásoknál. 

 

A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási 

intézkedésekről szóló 318/2021. (VI.9.) Korm. rendelet 1-3. §-a az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. törvény szabályainál kedvezőbb, speciális fizetési könnyítési és adómérséklési 

szabályokról rendelkezett. Ezek a szabályok gyakorlatilag megismételték a 2020-as hasonló 

kedvezményeket. Mindösszesen 6 ilyen kérelem érkezett, amelyek elbírálása során 

méltányosan járt el az adóhatóság. 

 

A jogszabályváltozások költségvetési hatásai tekintetében az osztály folyamatosan egyeztet a 

Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Irodával. 

 

Az adóbevételek alakulása és azok értékelése 

A 2021. évre tervezett és befolyt adó összegét az alábbi táblázat szemlélteti. 
(adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 

2020. évi  

pénzforgalmi 

bevétel  

2021. év 

Előirányzat 
Pénzforgalmi 

bevétel  

Bevétel az 

előirányzat  

%-ában  

Építményadó 1.587.473 1.555.000 1.641.790 105,58 

Helyi iparűzési adó 11.832.063 11.000.000 12.709.293 115,54 

Idegenforgalmi adó 18.510 46.000 34.067 74,06 

Előrehozott adó - - - - 

Helyi adók összesen 13.438.046 12.601.000 14.385.150 114,16 

Termőföld bérbeadásából 

származó jövedelemadó 
0 100 0 0,00 

Talajterhelési díj 4.337 3.000 6.406 213,53 

Átengedett központi adók 

összesen 
4.337 3.100 6.406 206,65 

Bírság, pótlék 28.031 20.000 30.845 154,22 

Mindösszesen 13.470.414 12.624.100  1.422.401 114,24 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. 

(II.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat szerinti adóbevételek 114,24%-

ban teljesültek, amely 1.798.301 E Ft bevételi többletet jelent. 2021. évben az adóbevétel 

növekedés +7,07%-os volt az előző évhez képest. A gépjárműadó a 2021. évben sem illette meg 

az önkormányzatokat. 

 

A 2021. évi összes adóbevétel adónemenkénti részesedését az alábbi kördiagram szemlélteti: 
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A következő táblázat az adónemenkénti adóbevétel változást mutatja a 2020. évhez képest: 

 
(adatok E Ft-ban) 

Adónem 2020. év  2021. év Bevétel az előző 

évi bevétel  

%-ában 

 Építményadó 1.587.473  1.641.790 103,42 

 Helyi iparűzési adó 11.832.063  12.709.293 107,41 

 Idegenforgalmi adó 18.510  34.067 184,05 

 Magánszemélyek termőföld bérbeadásából 

származó jövedelemadója 
0  0 0,00 

 Gépjárműadó 0  0 0,00 

 Talajterhelési díj 4.337  6.406 147,71 

 Bírság, pótlék 28.031  30.845 110,04 

 

Az adóbevételek közül a helyi iparűzési adó részaránya továbbra is meghatározó. Több olyan, 

a fentiekben részletezett jogszabályváltozás lépett hatályba, amely jelentősen befolyásolta a 

helyi iparűzési adóból származó bevételek alakulását. Ennek ellenére a bevétel az előző évhez 

képest 877.230 E Ft-tal emelkedett, ami a gazdasági növekedés miatti adóalap növekmény, 

részben pedig annak az eredménye, hogy az adómérték-változás (1,6%-ról 1,8%-ra) hatása 

2021-ben már a teljes évet tekintve jelentkezett. 

 

Az építményadó bevétel az előző évhez képest 54.317 E Ft-tal nőtt. Ez különösen pozitív 

eredmény, hiszen a reklámhordozók után fizetett építményadóval 2021-ben már nem lehetett 

számolni. Az ellenőrzési (építményadó felderítési) és a behajtási tevékenység nagyban 

hozzájárult az építményadó bevétel teljesüléséhez, mivel 2021. évre év elején előírt/terhelt 

építményadó összege csak 1.506.923 E Ft volt. 

 

11,78%

87,84%

0,38%

2021. évi adóbevételek 

Építményadó

Helyi iparűzési adó

Egyéb adónemek összesen
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Az idegenforgalmi adóból származó bevételben – az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség 

felfüggesztésére tekintettel – csak a 2021. július 1. és december 31. közötti időszakra bevallott 

és megfizetett, valamint a követeléskezelés eredményeképp befolyt 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 befolyt talajterhelési díj 

az előző évhez képest 2.069 E Ft-tal emelkedett, amit az adózók kötelezettségteljesítésének 

fokozottabb monitorozása eredményezett. 

 

Magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója esetében az adózók 

túlnyomó része él a 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, továbbá a többlethez 

hozzájárult a jegybanki alapkamat növekedése is. 

 

Bizottsági és közgyűlési előterjesztések előkészítése 

Az Adó Osztály a 2021. évben nem készített előterjesztést a közgyűlés vagy a bizottságok 

számára. 

 

Külső ellenőrzések 

A 2021. június 29-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a kecskeméti önkormányzati 

adóhatóságnál a kiadott adóhatósági határozatok jogszerűségének vizsgálatát végezte a 

PM/21192-1/2020. számú, 2021. évi országos hatósági ellenőrzési terve alapján. A vizsgálat 

megállapította, hogy az önkormányzati adóhatóság eljárása maradéktalanul megfelel mind az 

eljárási, mind az anyagi jogi jogszabályoknak, ezért az adóhatóság a határozatait 

jogszabályszerűen hozza meg. 

 

A 2021. évben az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) megfelelőségi és teljesítmény-

ellenőrzést indított az önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységének 

ellenőrzése tárgyában. Az ÁSZ Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát is 

beválasztotta az ellenőrzött szervezetek körébe. Az ÁSZ azt értékeli, hogy az önkormányzati 

adóhatóságok a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladataikat (adómentesség, 

adókedvezmények megállapítása; ellenőrzés; fizetési kedvezmények engedélyezése; 

hátralékok beszedése) megfelelően látták-e el. Az ellenőrzés áthúzódik a 2022. évre. 

 

Társhatóságokkal, intézményekkel és civil szervezettekkel való kapcsolatrendszer 

A zökkenőmentes, napi munkavégzéshez elengedhetetlen egyeztetések során több 

társosztállyal, társhatósággal, megkereső szervvel áll jó munkakapcsolatban az osztály, 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), 
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− 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, 

− Bácsvíz Zrt. (talajterhelési díj). 

 

Ügyfélszolgálati tevékenység 

A járványhelyzetre tekintettel személyes ügyintézésre a Szabadság tér 2. szám alatti telephelyen 

nem volt lehetőség. Összességében elmondható, hogy az ügyfelek megértően alkalmazkodtak 

a kialakult helyzethez. A telefonos és e-mailen történő megkeresések száma növekedett meg. 

 

Ugyanakkor az ügyfelek egyre nagyobb számban éltek az elektronikus ügyintézési 

lehetőségekkel. Az adóigazgatás területén valamennyi ügykörben lehetőség van elektronikus 

ügyintézésre az E-Önkormányzat Portálon keresztül. A készpénzátutalási megbízáson túl 

(„csekkes” befizetés) az adózóknak lehetőségük van fizetési kötelezettségüket elektronikus 

úton is teljesíteni banki átutalással, online bankkártyás befizetéssel, és meghatározott adónemek 

esetében csoportos beszedés útján. Az online bankkártyás befizetés még nem terjedt el, 2021-

ben összesen 822 sikeres tranzakciót indítottak az adózók. A legkedveltebb elektronikus fizetési 

mód továbbra is a banki átutalás. Az önkormányzati adóhatóság által tömegesen kiküldött 

készpénzátutalási megbízások QR kódot is tartalmaznak, így okos eszközökről elektronikusan 

is befizethetők. 

 

A korábbi évek gyakorlatát követve a sajtóban és az önkormányzat honlapján rendszeresen 

közzétette az adóhatóság az adófizetésre vonatkozó határidőket és fontosabb tudnivalókat. 

 

 

Igazgatási Osztály 
 

 

Az Igazgatási Osztály elsődlegesen a jegyzői hatáskörbe utalt, feladatkörébe tartozó 

közigazgatási hatósági, továbbá az anyakönyvi, gyámügyi, hagyatéki eljárásokat, 

panaszügyeket intézi, kezeli a talált tárgyakat, előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati 

hatósági ügyeket. 

 

Az osztályhoz két szervezeti egység tartozik. Az Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport és az 

Általános Igazgatási Csoport, továbbá az Anyakönyvi-Hagyatéki Csoportba integráltan a 

Hetényegyházi Kirendeltség. 

 

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, de egyre nagyobb mértékben veszik igénybe természetes személyek 

is. Az e-ügyintézés az osztály feladatkörébe tartozó ügyek közül a kereskedelmi és ipari 

hatósági ügyeket, továbbá az ingatlanvállalkozás-felügyeleti és fakivágási, valamint 

anyakönyvi ügyeket érinti. 

Hagyatéki és lakásügyekben, illetve a méhészkedésre vonatkozóan természetes személyektől 

minimális mértékben érkeznek elektronikus úton kérelmek. 
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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 szüneteltetését. 

Az Igazgatási Osztály vonatkozásában kivételt képezett 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 2021-ben 50.897 iktatott irata volt, melyből 10.284 db főszámra és 40.613 db 

alszámra iktatott irat. Az ügyiratforgalom a 2020. évhez képest 17%-os növekedést mutat. 

 

Az elektronikus ügyiratkezelési rendszerben nem jelenik meg, de egyszerűsített határozatnak 

számít az anyakönyvvezetők által kiadott 8.492 db anyakönyvi okirat. Szintén nem jelentkezik 

az iktatásban az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzések száma, mely 2021-ben 14.679 

db volt, továbbá az arra jogosultak részére adatigénylés alapján 823 db adattovábbítási lap 

került kiadásra, valamint az adatváltozások és az anyakönyvi események átvezetése a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszerben 6.968 esetben történt. 

 

 
 

Az anyakönyvi ügyintézés 

A 2021. 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 
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személyes megjelenésre kötelezi. A korlátozások ellenére zavartalanul folyt az ügyintézés, az 

ügyfelek előre egyeztetett időpontban jelenhettek meg a hivatalban. 

 

A 2021. évben több helyen módosultak az anyakönyvi jogszabályok, melyek többletfeladatot 

eredményeztek az anyakönyvvezetők részére.  

 

2021. februárjától az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint 

egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVI. törvény alapján az 

anyakönyvi ügyintézésben megkezdődött a halálesetek és születések elektronikus bejelentésre 

történő átállása. A születések tekintetében nem sikerült még kiépíteni az ehhez szükséges 

rendszert a kórházak és az anyakönyvvezetők között, így itt továbbra is megmaradt a papír 

alapú bejelentés. A halálesetek esetében azonban megvalósult az elektronikus halottvizsgálati 

bizonyítvány továbbítását szolgáló rendszer kialakítása. Az új rendszerekhez való 

alkalmazkodás megkönnyítése érdekében a jogszabály egy átmeneti időszakot határozott meg 

erre a 2021. évre vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban párhuzamosan érkeztek 

elektronikusan is és papír alapon is a haláleseteket bejelentő halottvizsgálati bizonyítványok. 

 

Az ügyfelek ügyintézéssel kapcsolatos terheinek csökkentése érdekében a jogszabályok 

módosítása lehetővé teszi, hogy a házasságkötés után a névváltozással érintett fél kérelmére 

automatikusan megkaphassa az új nevére kiállított igazolványait (személyazonosító 

igazolvány, útlevél, jogosítvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adó kártya, forgalmi engedély, 

törzskönyv, védettségi igazolvány). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az anyakönyvvezetők a 

házassági szándék bejelentésével egyidőben egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével 

lefotózzák az ügyfeleket, gondoskodnak az aláírás és ujjlenyomat vételezéséről, mely a 

házasságkötést követően elektronikus úton automatikusan továbbításra kerül az illetékes 

kormányablak osztályhoz az okmányok gyártása céljából. A feladat elvégzése jelentősen 

megnöveli a házasságkötési szándékbejelentéssel összefüggő ügyintézéssel töltött időt, 

tekintve, hogy a mobiltelefonos alkalmazás egész évben nem működött megfelelően és a 

gyakorlatban kb. 8-10 fotó készítése szükséges minimum egy, a jogszabályi szabványnak 

megfelelő igazolványkép készítéséhez. 

 

Augusztustól új feladatként jelentkezett, hogy az ügyfelek kérelmére ezentúl származási helyük 

is feltüntetésre kerülhet a személyazonosító igazolványokon. Ezzel kapcsolatban az év végéig 

331 db elektronikus kérelem érkezett származási hely utólagos bejegyzése céljából. 

 

A hivatalban dolgozó 7 anyakönyvvezető a személyi változások miatt jelentkező betanítás, a 

folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a világjárvány okozta intézkedések 

mellett is 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. 

 

Honosítási okirat (állampolgársági okmány): 21 * 
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Állampolgársági esküt tett létszáma: 28 fő * 

Magyar állampolgárság megszerzésének anyakönyvbe történő bejegyzése: 35 

* Családok esetén a családtagok egy esküokmányban szerepelnek (Pl.: szülők + 2 kiskorú 

gyermek). 

 

Honosítási ügyek alakulása 

2017-2021. év között 

Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Állampolgársági eskü 61 46 47 19 21 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 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: 29 

Határozat külső helyszínen kötendő házasságkötésre: 59 

Határozat hivatali munkaidőn kívül kötött házasságkötésekre: 518 

 

Az anyakönyvezett események 
Anyakönyvi esemény: a születés, a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése (a 

továbbiakban: Bét.), a halálozás, és az újbóli anyakönyvezés. 

2021-ben 5.908 anyakönyvi esemény került bejegyzésre, amelyből a születési események 

száma 2.365, a megkötött házasságok száma 594, a halálozások száma 2.946 és a Bét-ek száma 

3. 

Az anyakönyvi események száma 2021. évben hasonlóan alakult az előző évhez viszonyítva. 

 

Anyakönyvi események számának alakulása 

2017-2021. év között 

Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Születés 2.623 2.767 2.604 2.870 2.365 

Házasság 611 588 596 599 594 

Halálozás 2.757 2.504 2.427 2.945 2.946 

Bét. 2 6 2 0 3 

Összesen 5.993 5.889 5.652 5.964 5.964 

 

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. 
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2021-ben 8.492 db kivonat (születési, házassági, halotti, Bét), 823 db adattovábbítási lap került 

kiállításra. 

 

Anyakönyvi ügyek alakulása 

Születés 

Az előző évek növekedéséhez képest a 2021. évben 505-tel kevesebb gyermek született 

Kecskeméten. 

2021-ben 2.365 gyermek született Kecskeméten. 

 

Házasság 
A házasságkötések száma csökkent, 2020. évhez képest 5 eseménnyel volt kevesebb. 

2021-ben 594 esküvő köttetett Kecskeméten. 

Bejegyzett házasságfelbontások száma 2021-ben: 262. 

 

Halálozás 

A halálozások száma növekedést mutat a 2020. évi adatokhoz képest. 451-el többen hunytak el 

2021-ben. 

2021-ben 2.946 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 

252 db. 

Újbóli anyakönyvezés örökbefogadás miatt 41, apaság vélelmének megdöntése miatt 27, 

apaság bírósági megállapítása miatt 6 esetben történt. 

Az anyakönyvbe bejegyzett névváltoztatások száma 96, melyből 27 esetben az 

anyakönyvvezetők vették fel a jegyzőkönyvet. Házassági névviselési forma módosítására 

felvett jegyzőkönyv 181, anyakönyvbe bejegyzett 147, illetékes anyakönyvvezetőnek 

továbbított 34 db. 
 

Az anyakönyvi események papír alapú anyakönyvekből EAK-ba történő rögzítése: 3.112, 

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: 5.634 db. 
 

Adatváltozások és az anyakönyvi események átvezetése a személyiadat- és lakcím-

nyilvántartáson 6.968 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 is az anyakönyvvezetők látják el. 

2021. évben összesen 166 ügy indult, melyből 113 esetben kapott a kecskeméti lakos anya 

tájékoztatást arról, hogy milyen módon rendezheti gyermeke családi jogállását. 

A többi esetben a gyermek egy éves koráig a családi állapota továbbra is rendezetlen maradt, 

így a szülő ismételt tájékoztatást kapott a családi jogállás rendezésének lehetőségeiről. 

Az eljáró ügyintéző 4 esetben hozott határozatot rendezetlen családi jogállású gyermek 

születési családi és utónevéről, valamint állapított meg képzelt szülőket. 
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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) fennállása 

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, gazdasági társaság esetén ügygondnok kirendelése 

és ezek gyakorlati kivitelezése. Biztosítási intézkedés a hagyatéki vagyon veszélyeztetettsége 

esetén rendelhető el. Az erre vonatkozó kérelmek elbírálása és a döntés meghozatala nagyfokú 

szakmai felkészültséget és odafigyelést igényel. 

 

Jogszabályváltozás következtében a póthagyatéki eljárások száma jelentősen megnövekedett, 

ezzel jelentős terhet róva a hagyatéki ügyintézőkre. A megnövekedett esetszámra tekintettel 

további hagyatéki ügyintéző kinevezése vált szükségessé. 

 

 
 

További jogszabályváltozás eredményeként szintén feladatként jelentkezett, hogy a jegyzőnek 

az eljárás során tájékoztatni kell a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a 

hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, a biztosítási intézkedések 

kérelmezésének lehetőségéről, valamint iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéről, 

jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről. A jegyző felhívja a feleket, hogy 

a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be, ha a fenti tájékoztatásban 

foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a 

leltárban. 

A jegyző az eljárása során a jogkövetkezményekre is kiterjedően tájékoztatja az örökösként 

érdekelteket arról, hogy az eljárás leltározási szakaszában lehetőségük van egymással, valamint 

a hagyatéki hitelezőkkel egyezségi tárgyalásokat folytatni. A jegyző tájékoztatja a feleket a 

közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről is. Ha a felek között megállapodás jön létre, 

az erről készült teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli 

nyilatkozatukat, a megállapodást kötő felek közös kérelmére, mint egyezségi tervezetet a 

feleknek az egyezségtervezet egyezségkénti jóváhagyása iránti kérelmével együtt a jegyző a 

hagyatéki leltár mellékleteként a közjegyzőhöz továbbítja jóváhagyás céljából. A jegyző 

tájékoztatja a feleket arról is, hogy egyezségkötésre a közjegyző előtti eljárásban is lehetőségük 

van. 
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Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az 

öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben önálló 

fellebbezéssel élhetnek. 

A fenti változás jelentős adminisztratív terhet jelent az ügyintézőknek, valamint az 

ügyintézéssel járó postaköltség, mint dologi kiadás is megnövekedett. 

 

A fenti változások fennakadást nem okoztak az ügyintézésben, az ezzel járó feladatokat az 

Igazgatási Osztály munkatársai folyamatosan elvégzik. 

 

Hagyatéki ügyek száma: 1.677 

Póthagyatéki ügyek száma: 1.153, melyből 1.052 esetben az ingatlanügyi hatóság indított 

eljárást 

Helyszíni leltárak száma: 47 

Adatközlések-megkeresések (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

pénz- és hitelintézetek, bíróságok, stb.): 627 

Áttételek (végzéssel): 143 

Végzések (hiánypótlás, eljárás megszüntető, idézések): 262 

Biztosítási intézkedést elrendelő és elutasító végzés: 12 

 

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: 66 

 

Közérdekű bejelentések, panaszok kezelése 

2021-ben összesen 449 lakossági panasz, bejelentés, illetve tájékoztatás-kérés érkezett az 

osztályhoz. 
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A panaszok túlnyomórészt szomszédjogi problémákra, egyéb gondokra (pl. társasházi 

lakóközösségek panaszai, valamint elhagyott, elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos 

problémák) vonatkoztak. A panaszosok írásban kaptak tájékoztatást a jogszabályi 

lehetőségekről, és az esetleges eljárás megindításának feltételeiről.  

2021. évben több panasz is érkezett gazos, szemetes, elhanyagolt ingatlanok, szomszéd által 

okozott zaj, bűz vonatkozásában, illegális hulladék elhelyezésével, jó karbantartási 

kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban. 

Az ügyintéző a feladatellátással megbízott osztályt, illetve hatáskörrel rendelkező szervet 

megkereste a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

 

Többek közt érkeztek panaszok 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 az ügyintéző tájékoztatást adott a polgári törvénykönyv és a társasházi törvény 

vonatkozó rendelkezéseiről, a szomszédjogi szabályokról, birtokvitás, valamint szabálysértési 

eljárás megindításának lehetőségéről és feltételeiről. 

 

A panaszok 2020. és 2021. évben megfigyelhető ugrásszerű növekedése szintén összefüggésbe 

hozható a pandémiával, mivel a korlátozások alkalmával lecsökkent mozgástér miatt a lakosság 

figyelme fokozottan mikrokörnyezetére irányult, valamint toleranciaküszöbe nagymértékben 

csökkent. 

 

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 veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletet 1. §-a 2020. 

november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet állapított meg. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi tv ) 46. § (4) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel a veszélyhelyzetben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

által önkormányzati rendeletében a jegyzőre átruházott hatáskörbe tartozó ügyekben 2021. 

június 15. napjáig Kecskemét megyei jogú város polgármestere döntött. 

 

A 2021. évben 925 eljárás indult, ebből döntő többségben zöldfelületen történő parkolás, 3 

esetben a magántulajdonú ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos szabályok megsértése, 1 

esetben engedély nélküli fakivágás miatt került sor bírság kiszabására. Házszám kihelyezés 

elmulasztása miatt az ingatlantulajdonosok figyelmeztetést kaptak. 

 

A kiszabott közigazgatási bírságok vonatkozásában 2021-ben 86 ügy került átadásra a NAV 

felé végrehajtás céljából. 

2020. évhez képest az ügyfelek önkéntes teljesítésének köszönhetően kevesebb közigazgatási 
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bírság átadása történt meg a NAV részére. A NAV a végrehajtási cselekmények foganatosítását 

követően a behajtott követelésekről folyamatosan értesítést küld. 

 

Kereskedelmi igazgatási feladatok 

Kereskedelmi tevékenységek végzése 
Az osztály engedélyezési eljárás keretében kiadja a 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. 

 

2021-ben 2.037 kereskedelmi hatósági ügyet kezelt az osztály. 

311 új üzletbejelentés került nyilvántartásba vételre, melyből 186 üzletben folytatott 

tevékenység, 79 csomagküldő kereskedelem, 1 mozgóbolt útján, 24 vásáron, piacon, folytatott 

kereskedelmi tevékenység, 6 üzleten kívüli tevékenység. Közterületi értékesítés bejelentésére 

5, közvetlen értékesítés bejegyzésére 2 esetben, bevásárló központban történő értékesítés 

bejegyzésére 8 alkalommal került sor. 

 

 
 

16 db új működési engedélyt adott ki az osztály és 14 esetben került sor a működési engedélyek 

módosítására. 

 

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, 
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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 354 bejelentés érkezett, melyből 209 nyitvatartás módosítás volt, 

adatmódosítás 103, termékkör bővítés 42 db. 

Tevékenység megszüntetés következtében nyilvántartásból való törlésre összesen 243 esetben 

került sor. 

A kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásának felülvizsgálata során a vállalkozás 

megszűnése miatt 131 üzlet törlésére került sor az adatbázisból. 
 

Engedélyezési jogkörrel felruházott társhatóságok (leggyakrabban a járási élelmiszerlánc-

biztonsági hatóság, valamint a nemesfémvizsgáló, hitelesítő és kereskedelmi hatóság) értesítése 

alapján 69 külön engedély került bejegyzésre a hatósági nyilvántartásba. 2021. július 1-jétől 

hatályát vesztette az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának 

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet, azáltal megszűnt 

a járási élelmiszerlánc-biztonsági hatóságnál az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba 

hozatalához szükséges külön engedélyezési eljárás. 

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 Katasztrófavédelmi tv. 46. § (4) bekezdésében 

biztosított hatáskörében. 

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) 

Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021-ben 2 alkalmi rendezvény került bejegyzésre. 

 

Az üzletek működésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megsértése, illetve jogellenes, 

vagy a szomszédok által sérelmezett üzemelés miatt 17 egységre 16 panaszbejelentés érkezett. 

 

Az ellenőrzések lefolytatását, a panaszok kivizsgálását követően 5 üzlet esetében közigazgatási 

bírság került kiszabásra. 

 

Az élelmiszer-biztonsági rendszabályok halmozott megszegése miatt 1 üzlet esetében 

ideiglenes bezáratásról döntött hatóságunk. 

 

Eltérő nyitvatartási engedély hiánya miatt 1 üzlet esetében az üzlet éjszakai – 24.00 és 06.00 

óra közötti – nyitvatartásának megtiltása történt meg. 

 

1 üzlet esetében a végleges zajkibocsátási határérték határozat megszerzéséig a zeneszolgáltatás 

megtiltására került sor. 

 

A kereskedelmi jogszabályokban foglaltak betartásának vizsgálata céljából 79 üzlet esetében 

általános kereskedelmi hatósági ellenőrzést folytattunk 2021-ben. 

 

Jogszabályi rendelkezések megsértéséről a társhatóságoktól 2 esetben érkezett értesítés. 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 25. §-a értelmében a kereskedő által használni kívánt vásárlók 

könyvét – a használatba vétel előtt – a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és 
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bélyegzőlenyomatával hitelesíti. 2021. évben – tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt 

több hónapig nem volt lehetősége az ügyfeleknek személyes ügyintézésre – csak 50 hitelesítésre 

került sor. 

 

Kereskedelmi igazgatási ügyekben 126 esetben adott ki az osztály tájékoztatást, illetve 

figyelmeztetést az elektronikus bejelentés menetére, az ügyfelek segítése érdekében a hibásan, 

hiányosan benyújtott bejelentések, kérelmek vonatkozásában. 

 

A Korm. rendelet értelmében vendéglátóhely üzemeltetése esetén 2021. január 1. napjától 

kötelező megjelölni a vendéglátóhely 4. melléklet szerinti üzlettípusát. A már működő 

vendéglátóhelyek üzemeltetőinek – a Korm. rendelet 31. §-a értelmében – 2021. március 31-ig 

írt elő bejelentési kötelezettséget a rendelet. Ezen bejelentési kötelezettségének határidőben 216 

üzlet tett eleget. 2021. évben összesen 603 üzletre vonatkozóan érkezett üzlettípus bejelentés. 

 

A Korm. rendelet 2021. augusztus 19-től kiegészült többek között a 27. § (11) bekezdéssel, 

melynek értelmében a jegyző a Korm. rendelet 31. §-ában foglaltakat 2021. október 31-ig volt 

köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra 

került, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének – 2021. március 

31-ig nem jelentette be a vendéglátóhelye üzlettípusát – a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali 

hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig be kellett, hogy zárassa.  Ezen 

rendelkezés alapján 69 vendéglátó üzletet záratott be hatóságunk. 

 

Szálláshely-üzemeltetési eljárások 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásban a szálláshely 

fekvése szerinti település jegyzője, mint kereskedelmi hatóság jár el. 

 

Kecskemét városban kereskedelmi szálláshely (szállodák, panziók, kempingek, 

üdülőháztelepek, közösségi szálláshelyek, magánszálláshelyek, egyéb szálláshelyek) 

nyilvántartásában 99 szálláshely szerepel. 
 

A 2021-es 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 2021-ben is folytatódtak a helyszíni ellenőrzések a szálláshelyeken a bejelentési, 

illetve üzemeltetési követelményeknek való megfelelés miatt. 

2021-ben 38 szálláshelyen került sor ellenőrzésre. Az ellenőrzés során 2 szálláshely nem felelt 

meg a jogszabályi előírásoknak, melynek pótlásáig a szálláshely ideiglenes bezárására került 

sor. 
 

A szálláshely-szolgáltatás tevékenységgel összefüggésben 2021-ben 105 ügyet kezelt az 

osztály. 21 új szálláshely bejelentés került nyilvántartásba vételre. Adatmódosításra 30 

bejelentés érkezett, szálláshely megszüntetés következtében nyilvántartásból való törlésre 8 

esetben került sor. 
 

Társhatósági ellenőrzések során feltárt jogszabályi rendelkezések megsértéséről 1 alkalommal 

küldött értesítést a szakirányú hatóság. Ebben az esetben felszólításra került a szálláshely-

szolgáltató a feltárt hiányosságok pótlására, melyek teljesítését a szakhatóságok 

visszaigazolták. 
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Különböző szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekben az ügyfelek arról a kérdéskörről 

is kaptak tájékoztatást, 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. 

2021-ben új szálláshely létesítésére, adatmódosításra, illetve tevékenység törlésére nem került 

sor. 

 

A Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia keretében a Miniszterelnökség ellenőrzési tervet 

dolgozott ki az integritási és korrupciós kockázatok feltárására a 2021. évre vonatkozóan, amit 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Oktatási és Hatósági Osztály 

végzett el. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység hatósági ellenőrzésével kapcsolatos eljárásai 

tekintetében felügyeleti intézkedésre okot adó körülményt nem tártak fel. 

 

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. 

2021-ben új engedély kiadására nem került sor. 

 

Adatszolgáltatás 

A KSH felé történő adatszolgáltatás határidőben teljesítésre került. 

A kereskedelmi hatósági nyilvántartások vonatkozásában jelenleg a kereskedelmi üzletek 

nyilvántartását két rendszerben kell vezetni, tekintettel arra, hogy a hivatal által használt – és 

az adatok kinyerésére kizárólag alkalmas – GovCenter program mellett az országosan 

kötelezően használandó OKNYIR nyilvántartó programban – melyből nincs lekérdezési 

lehetőség – is rögzíteni kell az üzleteket. 

 

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. 

 

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. 

 

2021-ben 137 telephelyre vonatkozó ügyet kezelt az osztály. 

71 új telephely került nyilvántartásba vételre, melyből 2 esetben telepengedély lett kiadva. A 

Mérnöki Iroda állásfoglalására tekintettel 2 esetben a telepengedély kérelem elutasításra került, 

valamint 6 ügyben a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásának megtiltására és a telep 

bezárására került sor. 
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A bejelentés illetékességből történő áttételére 7 esetben került sor. Adatmódosítás 21 esetben 

történt. Tevékenység megszüntetés következtében nyilvántartásból való törlésre bejelentésre 6 

esetben, eljárás megszüntetésre 11 esetben került sor a kérelem visszavonása miatt. 

 

Panaszbejelentés kivizsgálására 7 esetben került sor, a bejelentés minden esetben 

megalapozatlan volt. 

 

Hatósági bizonyítvány kiállítása 

Hatósági bizonyítvány kiállítására 6 esetben került sor a telepengedély, illetve a telep 

létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

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. 

 

2020. március 1-től az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik 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, a települési 

önkormányzat jegyzője igazolja. 

Fenti tény igazolására 2021-ben az osztály 165 esetben állított ki hatósági bizonyítványt. 

 

Ingatlanvállalkozás-felügyeleti igazgatási feladatok 

Az osztály ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatkörben – a jegyző megyei 

illetékességi területén – az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és -

közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről az 

átláthatóság, valamint a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása érdekében 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartási kötelezettséget 2021. január 1-től az Országos 

Kereskedelmi Nyilvántartásba történő bejegyzéssel teljesíti. 

 

Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és 

közvetítői tevékenység vonatkozásában az elmúlt évben 139 ügyet kezelt az osztály. 

Az ingatlanközvetítői névjegyzékbe 56 természetes személy és 62 gazdálkodó szervezet került 

bejegyzésre, míg az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékbe 8 természetes személy 

és 6 gazdálkodó szervezet bejegyzése történt meg. Adatváltozás átvezetésére 3, míg iratáttételre 

szintén 3 esetben került sor. 

 

A nyilvántartásba vételt megelőzően 36 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. 

 

2021-ben a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó bejelentések száma közel kétszeresére 

emelkedett a megelőző évhez képest. Továbbra is jelentősen több az ingatlanközvetítői 

névjegyzékbe vétel iránt érdeklődő ügyfelek száma. A legtöbb szolgáltató egyéni 
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vállalkozóként látja el a tevékenységét, a cégek, mint gazdálkodó szervezetek bejelentése 

elenyésző mértékű. 

 

 
 

Növényvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok 

A növényvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása idényjellegű, az egészségre 

ártalmas gyomnövények vegetációs időszakától függ. 

 

Az Igazgatási Osztály ügyintézője már 2021. májusától végezte a növényvédelmi eljáráshoz 

kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket. 

2021-ben összesen 181 db növényvédelmi ügy indult, az Igazgatási Osztály munkatársa 317 

alkalommal végzett helyszíni ellenőrzést a visszaellenőrzésekkel együtt. A lakossági 

bejelentésre indult eljárások száma 65 db, míg a hivatalból indult ügyeké 116 db volt. A 

gyommentesítésre irányuló felhívásban 8 napos határidőt tűztünk ki a gyommentesítésre, a 

2021-es év folyamán összesen 235 db felhívás került kipostázásra. A felhívások 99 %-ánál a 

tulajdonosok/földhasználók gyommentesítették ingatlanaikat a kézhezvétel után. 3 db, több 

alkalommal gyomos állapotban talált ingatlan tulajdonosaival szemben eljárás megindítására 

került sor 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. 

 

2021. év során hatóságunk 2 alkalommal rendelt el közérdekű védekezést. 

 

Az ellenőrzése során összesen 15 db önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, valamint 

közterületet talált gyommal fertőzöttnek kollégánk, melyeket a kezeléssel érintett 

2 037

105

137

139

Bejelentési és engedélyezési ügyek

Üzletek

Szálláshelyek

Telephelyek

Ingatlan ügyek
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osztályoknak/szervnek tett át az osztály: 2 esetben a KIK-FOR Kft.-nek, 13 esetben pedig a 

Közterületfenntartási és Beruházási Osztálynak. 

 

7 db külterületi, gyommal, illetve parlagfűvel fertőzött ingatlan ügyét pedig a hatáskörrel 

rendelkező Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi 

Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályára tette át hatóságunk. 

 

 
 

Fakivágás engedélyezése 

A közterületen lévő fás szárú növények kivágását a jegyző engedélyezi. 

A kivágandó fa elhelyezkedésétől függően a hivatalban továbbra is három osztály készíti elő a 

fakivágás engedélyezését. 

− 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/Közterületfenntartási és Beruházási 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. 

 

2021-ben az Igazgatási Osztályhoz 61 db kérelem/bejelentés érkezett közterületen történő 

fakivágással kapcsolatban. Ezek során 13 db engedélyező, illetve részben engedélyező és 3 db 

elutasító határozat született. 1 db bejelentés a Magyar Közút Nonprofit Zrt., 15 db kérelem a 

Közterületfenntartási és Beruházási Osztály, míg 11 db bejelentés a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára került átadásra. 1 alkalommal kizárást kért a hivatal 

az ügyintézésből, ahol a városi főkertész érintettsége merült fel.  2 visszautasítás született 

hatáskör, illetve illetékesség hiánya miatt, 1 alkalommal pedig az eljárás megszüntetésére került 

sor. A tárgykörben 23 alkalommal kaptak tájékoztatást az ügyfelek. 

 

15 7

159

Növényvédelmi ügyek 2021.

Önkormányzati ingatlanok és
közterületek

Külterület

Belterület
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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. 

 

2021-ben 801 db kifüggesztésre (hirdetményi közlésre) irányuló kérelem érkezett az 

osztályhoz, 172-vel több, mint az előző évben. 

 

A 2020. december 25-én hatályba lépett jogszabálymódosítás miatt 2021-ben elsősorban 

adminisztratív és technikai jellegű változások történtek az ügymenetben. A korábbinál nagyobb 

szerepet kapnak a kormányzati portált működtető szervezettől érkező automatikus igazolások 

(a hirdetmény feltöltését, illetve levételét követően), melyek hiányában nem kezdődhet meg az 

iratjegyzék összeállítása, előkészítése. 

 

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 

2021-ben 1 esetben készült. 

 

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének 

részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 2021. évben nem 

érkezett kérelem útdíj viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására. 

 

Az állatok védelmével és tartásával kapcsolatos hatósági ügyek 

Az állatok védelmével és tartásával kapcsolatban 2021. évben összesen 140 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. 

 

Veszélyes állatok tartásával kapcsolatban összesen 8 szakhatósági hozzájárulást adott ki a 

jegyző, minden esetben 1-1 példány szavanna macska tartásához és szaporításához. 

 

A 2021. évben 675 E Ft összegű állatvédelmi bírság került kiszabásra. 

 

Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás 

A méhészek, illetve vándorméhészek nyilvántartásába 2021. évben 100 bejelentés érkezett, 

melyből 64 állandó méhészet, 36 vándorméhészet, és ebből 21 vándorméhészet kijelentése 

került regisztrálásra. 

A nyilvántartás alapján 2 méhész 4 helyen működtet méhanya-nevelő telepet. 
 

A 2020. évhez képest a vándorméhészet bejelentések száma 4-el nőtt, az állandó méhészetek 

száma változatlan maradt. A méhanya-nevelő telepek működtetésében nem történt változás az 

előző évhez viszonyítva. 
 

Vadkár ügyben 2 esetben perindítás miatt kért iratokat a Kecskeméti Járásbíróság. 
 

Városi zárlat elrendelése 

Az osztály Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján a Bács-Kiskun Megyei 
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Kormányhivatal értesítésére méhek nyúlós költésrothadásának betegsége miatt, valamint a 

madárinfluenza vonatkozásában a védőzárlat elrendeléséről, a védőkörzetek kialakításáról, 

majd azok feloldásáról adott tájékoztatást. 

 

Ebösszeírás 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét város közigazgatási területén az 

állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt 

kötelezettségnek eleget téve 2021. október 25. napja – 2021. december 5. napja között 

ebösszeírást tartott. A feladat ellátásában az Igazgatási Osztály munkatársai működtek közre.  

Az adatbázisba 3.197 eb adatai lettek rögzítve. Ez a szám a 2018. évi összeíráshoz képest ezerrel 

kevesebb. 

 

Talált tárgyak  

Az osztály 2021. évben 81 esetben intézkedett talált tárgyak vonatkozásában, melyek közül 15 

esetben jelentkezett a talált tárgyért a jogos tulajdonos, 12 esetben pedig a találó igényt tartott 

az általa talált dolog tulajdonjogára. 

Értékesítésre az osztály a Városháza felújítására tekintettel nem adott át talált tárgyakat az Adó 

Osztálynak. 

 

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, valamint az illetékmentes eljárás 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. 
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2021. évben 30 db birtokvédelem iránti kérelem érkezett az osztályra, melyből 29 kérelem 

elutasításra került, 1 esetben született helyt adó határozat. 

A hivatal 1 esetben kérte az eljárásból történő kizárását, továbbá az eljárás lefolytatására 1 

ügyben jelölte ki hatóságunkat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. Végrehajtás iránt 

kérelem nem, azonban a birtokvédelmi határozatok megváltoztatására 2 kereset érkezett. A 

kérelmek számának csökkenése az előző évhez képest abból is eredhet, hogy a kérelem 

benyújtását megelőzően kapott tájékoztatás alapján világossá válik kérelmező számára, hogy 

az ügye más hatóság hatáskörébe tartozik. 

 

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. 

 

2021. augusztusig 126 helyi támogatási ügyet kezelt az osztály. 

9 kérelmező kapott albérleti támogatást, 1 kérelmező részesült lakbértámogatásban, 8 esetben 

elutasító határozat született. 2021. augusztus 1. napjától a feladatkört a Szociálpolitikai Osztály 

látja el. 

 

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. 

 

 

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 
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hatósági feladatokat lát el. Az önkormányzat által biztosított egyéb támogatások megállapítása 

is az osztály feladatkörébe tartozik, melyek részletszabályait az árva és félárva gyermekek 

részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulásról szóló 18/2021. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet, a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) 

önkormányzati rendelet, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről 

szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 

A jegyző, mint 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. A bántalmazott és a 

bántalmazó meghallgatására külön időpontban kerül sor.  

Az érintettek tájékoztatást kapnak 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 a 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 111 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 személyes ügyfélfogadás szünetelése ideje alatt 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. 

 

A kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

részvételéhez történő hozzájárulására két esetben került sor. A jegyző az eljárás során 

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 gyámnevezés során a szülőnek a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilatkozata 

jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A jegyzőkönyv 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. 

 

2021. év első negyedévében hatályban volt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének 

azon rendelkezése, amely a Sars-Co-V-2 koronavírussal összefüggésben segítette azon 

kecskeméti lakosokat, akik munkájukat veszítették el, vagy hosszabb ideig táppénzen voltak, 

családjukban haláleset következett be, vagy a munkaidejük csökkentésével járó 

jövedelemkiesés érintette a családjukat. 

 

A rendszeres települési támogatás keretein belül kecskeméti háztartásokat támogat az 

önkormányzat. A lakhatáshoz, rezsiköltséghez 431 esetben, lakhatáshoz kapcsolódó hátralékok 

kiegyenlítéséhez 42 esetben, a gyógyszer-kiadások viseléséhez 29, a 18. életévét betöltött 
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személyek tartósan beteg hozzátartozójának ápolásához 50 esetben járult hozzá az 

önkormányzat. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy összesen 552 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 2021. december 31-ig 7.091 esetben, 1.512 főt érintően. 

 

Rendkívüli települési támogatás gyermekek óvodai, iskolai nevelésével kapcsolatos egyszeri 

kiadásokra is megállapításra került. 500 gyermek vonatkozásában 4 millió Ft összeg került 

kifizetésre a családoknak, mellyel az önkormányzat hozzájárult a tanévkezdéssel felmerült 

költségek csökkentéséhez. 

  

Köztemetés elrendelésére 2021. december 31-ig 105 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. 

A temetéssel kapcsolatos 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 2021/2022. tanévre vonatkozóan ismét csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázathoz. Ennek eredményeként 59 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, érvényes pályázat 

benyújtása okán 53 fő 8 E Ft támogatásban részesül havonta. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2021. december 31. napjáig 1.067 fő részesült. 

Ezen gyermekek közül 313 kiskorú hátrányos helyzetű, 420 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 veszélyhelyzet elrendelésével összefüggő jogszabályok a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény lejárati határidejét a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig 

meghosszabbították. Ezzel kapcsolatban az év folyamán többször kellett az ügyfelekkel a 

kapcsolatot felvenni, valamint az intézményi étkeztetés elszámolásával foglalkozó gazdasági 

ügyintézővel. A kormányrendeletek, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 

szabályokról szóló törvény rendelkezései folyamatosan változtak az év folyamán, melyhez 

azonnal igazodni kellett, a szükséges tájékoztatást az ügyfelek és az oktatási intézmények felé 

mindig frissíteni kellett. 

 

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 84 gyermek, a nyári szünetben 135 gyermek, az őszi 

szünetben 81 gyermek, a téli szünetben 89 gyermek vette igénybe ezt a természetbeni ellátási 

formát. Kecskemét területén három helyen, a Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai 

Kollégiumban, valamint a Precíz Kft. Központi konyháján, továbbá 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. 

 

A hivatal köteles nyilvántartást vezetni azon gyermekekről és fiatal felnőttekről, akik 

nevelésbevétel okán vagy nagykorúságukat követően utógondozói ellátás okán halmozottan 

hátrányos helyzetűnek nyilvánít az illetékes gyámhivatal. 2021. december 31. napján 

rendelkezésre álló adatok alapján 471 nevelésbe vett kiskorú és 129 utógondozott fiatal felnőtt 

volt. 

 

A hivatal feladatai közé tartozik a környezettanulmányok elkészítése saját ügyekben, illetve 

más hatóságok, mint például kormányhivatal, bíróságok, gyámhivatalok, rendőrség, 

büntetésvégrehajtási intézetek felkérésére. 2021 évben 936 családnál készült helyszíni szemle, 

melyből más hatóság számára 833 alkalommal, saját ügyben 103 esetben került sor. 

 

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 35 fő esetében került sor a kedvezmény 

megállapításra. 

 

2021. évben 2.691 főszámra és 18.869 alszámra, összesen 21.560 iktatott ügyirat keletkezett. 

9.398 esetben került sor érdemi határozat meghozatalára. 

A döntések ellen 1 esetben érkezett fellebbezés, a másodfokú hatóság helybenhagyta az 

elsőfokú döntést. 

 

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. Ennek 

érdekében az ügyfélszolgálat bejárata mellett kihelyezésre került egy postaláda, ahova 

folyamatosan bedobhatóak a kérelmek, nem kell postaköltségre költeniük a rászorulóknak. 

 

Az önkormányzat által biztosított támogatások köre 2021-ben új ellátással bővült. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 18/2021. (IV.30.) 
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önkormányzati rendeletében az árva és félárva gyermekek részére biztosít nevelési és képzési 

hozzájárulást. 

A rendelet célja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány egészségügyi és 

gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a 2020. március 1. és 2021. december 31. napja 

között elhunyt személyek gyermekei részére, a család anyagi biztonságának megőrzése 

érdekében, a család jövedelmi helyzetétől függetlenül, vissza nem térítendő juttatásként 

nevelési és képzési hozzájárulást biztosítson. A hozzájárulást a tizennyolc évesnél fiatalabb, 

önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonhat évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a 

Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 

kivételével a nevelt gyermek tekintetében lehet megállapítani, amennyiben az elhalálozás 

időpontjában a gyermek kecskeméti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett. 

A nevelési és képzési hozzájárulás iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon 

a hivatalhoz kell benyújtani. A hozzájárulást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

egy év időtartamra kell megállapítani, melyről a polgármester határozattal dönt. 

A nevelési és képzési hozzájárulás összege gyermekenként havonta a félárván maradt gyermek 

esetén bruttó 12 E Ft, az árván maradt gyermek esetén bruttó 24 E Ft. 

Már 2021-ben jelentős anyagi segítséget jelentett a nehéz élethelyzetbe kerülő családoknak ez 

az új támogatási forma, hiszen 2.532 E Ft-ot tudtunk folyósítani részükre. 

 

2021. augusztus 1. napjától módosult a PH SZMSZ. Ezen módosítást követően az osztály 

előkészíti az önkormányzati hatósági jogkörbe tartozó kedvezményekről szóló döntést az 

ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján. 

 

Az osztály feladatkörébe került továbbá a helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatások 

odaítélésének előkészítése, a helyi lakbértámogatás megállapítása, valamint az önkormányzati 

bérlakások lakbéréhez történő támogatás megállapítása is. 

 

Az egyes ellátások, egyéb feladatok részletezése, mennyiségi mutatók táblázatos formában: 

 

Ellátástípus / ügyfajta 

Ellátottak száma / 

esetszám 2021. évben 

(fő/eset) 

Éves kifizetett összeg 

(E Ft) 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 
1.067 14.941,500 

Kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatás 
0 0 

Szünidei gyermekétkeztetés 

tavaszi: 

nyári: 

őszi: 

téli 

összesen:  

 

84 

135 

81 

89 

389 gyermek 

 

 

5.615,695 

 

Köztemetés 105 eset 4.638,090 

Kárpótlás 1 fő 4,500 

Rendkívüli települési 

támogatás 

7.091 esetben 

1.512 fő  
50.236,420 
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Ellátástípus / ügyfajta 

Ellátottak száma / 

esetszám 2021. évben 

(fő/eset) 

Éves kifizetett összeg 

(E Ft) 

18. életévét betöltött tartósan 

beteg hozzátartozójának az 

ápolását, gondozását végző 

személy részére települési 

támogatás 

50 fő 13.675,830 

Lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások 

viseléséhez települési 

támogatás 

431 fő 12.692,430 

Gyógyszerkiadás viseléséhez 

települési támogatás 
29 fő 816,000 

Lakhatási kiadásokhoz 

kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek 

települési támogatása 

42 fő 4.417,720 

Környezettanulmány 936 eset 0 

Nevelési és képzési 

hozzájárulás 
30 család  2.532.000 
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VII. 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 295/2021. (II.8.) határozatát és 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 Önkormányzata Közgyűlése 2/2021. (I.8.) és 4/2021. 

(II.1.) önkormányzati rendeletét, valamint ezek döntés-előkészítő iratát a közterületen 

és nyilvános helyen a kötelező maszkviselés szabályozásáról szóló 28/2020. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése közterületeken és 

nyilvános helyeken a kötelező maszkviselés szabályozásáról, az önkormányzati rendelet 

módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 5/2021. (II.5.), 10/2021. (III.1.), 

11/2021. (III.8.), 13/2021. (III.8.), 15/2021. (III.29.), 16/2021. (IV.8.), 17/2021. (IV.19.) 

és 19/2021. (IV.25.) 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 

37/2021. (XII.16.) önkormányzati rendeletét. 

− Kecskemét megyei jogú város jegyzőjének 4/2021. számú és 6/2021. számú Jegyzői 

Utasítását a kiadmányozásról szóló 1/2020. számú Jegyzői Utasítás módosításáról. 

− Kecskemét megyei jogú város jegyzőjének a kiadmányozásról szóló 7/2021. számú és 

az azt módosító 10/2021. számú Jegyzői Utasítását. 

− Kecskemét megyei jogú város polgármesterének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése által önkormányzati rendeletben a jegyzőre átruházott 

hatáskörbe tartozó ügyek intézése során veszélyhelyzet idején a kiadmányozásról szóló 

1/2021. számú Polgármesteri Utasítását és az azt hatályon kívül helyező 2/2021. számú 

Polgármesteri Utasítását. 

− Kecskemét megyei jogú város polgármesterének 3/2021. számú Polgármesteri 

Utasítását a kiadmányozásról szóló 1/2020. számú Polgármesteri Utasítás 

módosításáról. 

A hivatal 2021. augusztus 1. napján hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására tekintettel az osztály elkészítette a Jegyzői Titkárság által ellátott gazdálkodási 

feladatok ügyrendjét. 

 

Az osztály közreműködött a tisztségviselők által kiadmányozott ügyiratok, továbbá a 

közgyűlési és bizottsági előterjesztések, veszélyhelyzet idején a polgármesteri határozatok és 
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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. 

 

Öt év után ismét esedékessé vált a hivatal munkavédelmi képviselőjének megválasztása, 

amelynek lebonyolítására – tekintettel a Covid-járványra és a több mint 250 választásra 

jogosultra – szükségessé vált egy erre és más jövőbeni szavazások megszervezésére alkalmas 

szoftver beszerzése.  A szoftver bevezetése, a választás lebonyolítása és dokumentációja a 

Jegyzői Titkárság szervezésében eredményesen megtörtént. 

 

Az év első felében a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség szervezésében a Jegyzői Titkárság részt 

vett egy adatvagyonfelmérésben, amely egy felállítandó önkormányzati adatvagyonkataszter 

ún. pilot projektje volt 4 önkormányzat bevonásával és amelyek közül az egyik Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. A hivatal kezelésében lévő teljes adatállomány 

felmérésén túl az önkormányzat intézményei, közfeladatot ellátó gazdasági társaságai is részt 

vettek a feladatban, amelyet az osztály koordinált. A felmérés összesen 30 szervezetre terjedt 

ki. 

 

Az év második felében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 

továbbiakban: NAIH) „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és 

hatékonyságának fejlesztése” című felmérést végzett, amely kiterjedt az önkormányzat által 

alapított alapítványokra és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra is, de a 

szervezetek az adatszolgáltatást már közvetlenül a NAIH felé teljesítették, így a hivatalnak csak 

a saját adatait kellett továbbítania. Ugyanebben az időszakban az Alapvető Jogok Biztosa 

Hivatalának szervezésében a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatosan is történt egy felmérés, 

amely nem terjedt ki más szervezetre, ezért a hivatal itt is csak a saját szervezeti egységei adatait 

mérte fel és továbbította. 

 

A Jegyzői Titkárság gondoskodott arról, hogy a félévenkénti hatósági statisztika határidőben 

felterjesztésre kerüljön a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz. 
 

A Megyei Jogú Városok Szövetségének megkeresése alapján az osztály közreműködött a 

"Közigazgatás-fejlesztési Stratégia 2021-2027" című stratégiai tervdokumentum 

véleményezésében. 

 

Belső kontrollrendszer 

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. 

 

2021. 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 
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a kockázatok, ellenőrzési nyomvonalak, indikátorok felülvizsgálata érdekében. Erre tekintettel 

2021. augusztus 1. napja – a szervezeti átalakulás hatálybalépése – után az osztály gondoskodott 

a hivatal Belső Kontroll Kézikönyvének a módosításáról. 

 

A szervezeti változás több, ritkábban változó adatot is érintett, ezért több szempontból is 

szükségessé vált a szabályzat átfogóbb módosítása, a szokásos frissítéseken túl egyes 

mellékletek teljes körű újraszabályozása. Ez két részre tagolódott. Az ellenőrzési 

nyomvonalakat tartalmazó táblázat a megszokott adatfrissítéseken túl új szisztéma szerint lett 

átalakítva, hasonlóan a belső kontroll értékelését lehetővé tévő folyamatgazdák (szervezeti 

egységek vezetői) nyilatkozatát tartalmazó táblázathoz. Frissítésre került a belső szabályzatok 

listája és felülvizsgálatának rendje is. Mindez a Belső Kontroll Szabályzat 2021. december 15-

én hatályba lépett módosításával történt meg. Másrészről az egyszerű aktualizáláshoz képest a 

kockázatazonosítások esetében is célszerű volt a szervezeti egységek által azok újraértékelése. 

Ez teljeskörűen nem történt meg a 2021. év végéig, de azóta már igen, így a Belső Kontroll 

Szabályzat 2022. első félévében hatályba lépett módosításával ezek a változások is átvezetésre 

kerülhettek az indikátorok újraszabályozása mellett. 

 

Személyes adatok védelme, közérdekű adatok nyilvánossága 

A személyes adatok védelme 

Az adatvédelmi tevékenységre a járványhelyzet 2021-ben is rányomta a bélyegét, de egy évnyi 

tapasztalat birtokában oldhattuk meg a feladatainkat. Ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy 

külső intézmények együttműködési igénye az adatvédelmi kérdésekben már nem volt jellemző. 

Ezen túl az otthoni munkavégzés is egy kialakult, az információbiztonságnak és ezen belül 

adatvédelemnek megfelelő fizikai, logikai és szervezeti megoldások szerint tudott folyni. 

Továbbra is szükség volt a dolgozók rendszeres tesztelésére, de ennek adatvédelmi 

vonatkozásait a megszokott módon intézhettük. 2021-ben már volt lehetőség a Covid-oltások 

felvételére, ezzel kapcsolatosan is előfordultak adatvédelmi feladatok, így az internet 

hozzáféréssel nem rendelkezők segítése vagy a dolgozók oltásai kapcsán. Továbbra is szükség 

volt a veszélyhelyzet miatt a polgármester hatáskörébe tartozó határozatok honlapon történő 

megjelentetése során az adatvédelem biztosítására, a védendő személyes adatok 

anonimizálására, amelyet 2021. júliusáig a Jegyzői Titkárság végzett, majd a megfelelő 

gyakorlat kialakulásával ezt a Szervezési Osztály készítette el. 

 

A mindennapi munka részeként rendszeresen előfordultak szerződésekkel, megállapodásokkal 

kapcsolatosan adatvédelmi egyeztetések, amelyek a szerződések kiegészítését vagy egyéb 

dokumentációk készítését tették szükségessé, így pl. a bevezetendő contact centerrel 

kapcsolatos egyeztetés vagy a SzámlaRobot szerződéssel, hulladékszállítással kapcsolatos 

szerződéssel, felszerelendő kamerákkal, stb. kapcsolatos kérdések. A hivatal különböző 

szervezeti egységeihez érkező panaszbejelentések is sokszor tették szükségessé az adatvédelmi 

egyeztetést, közreműködést, ahogyan az iratbetekintések, iratkiadások esetén is többször volt 

erre igény. 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján időszerűvé vált a hivatal általános adatkezelési 

tájékoztatójának a módosítása, amely az év közepén lépett hatályba. 

 

A munkavédelmi képviselő választás lebonyolításához szükséges szoftver bevezetése 

megfelelő adatvédelmi hatásvizsgálatot, adatvédelmi dokumentációk elkészítését igényelte, 

illetve feladatként jelentkezik a rendkívüli lehetőségeket magában rejtő, még tovább 

fejlesztendő, de már jelenleg is kiterjedt adatállományt kezelő térinformatikai rendszer 

adatvédelmi kontrollja. 
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Az év második felében merült fel az ún. „Az én városházám” projekt, a város lakói közösségi 

célú, a Városházához kapcsolódó fotóinak megosztására alkalmas weboldal kialakítása, 

amelyhez adatvédelmi dokumentációcsomag készült. 

 

2021. októberében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően megtörtént a hivatal személyi 

állományának adatvédelmi oktatása, de a továbbra is fennálló járványhelyzetre tekintettel 

ismételten elektronikusan megküldött prezentáció formájában. 

 

Közérdekű adatigénylések 

2021-ben elsősorban a Jegyzői Titkárság feladata volt a közérdekű adatigénylések 

koordinációja. Az év folyamán kiemelkedő mennyiségű igénylést nyújtottak be, amelyek száma 

az év második felére lecsökkent. Azonban így is összességében 42 igénylés érkezett a 

legkülönbözőbb témakörökben, amelyek néha igen nagymértékű adatgyűjtést igényeltek a 

hivatal dolgozói részéről. Az adatigénylések közel kétharmadát a hivatal, illetve az 

önkormányzat teljesítette és csak egyharmadnyi igénylés esetén történt meg az igény 

elutasítása. Az elutasítások okai a következők voltak:  

− nem közérdekből nyilvános adatot kértek (személyes adatok védelme),  

− nem közérdekű adatot kértek (üzleti titok),  

− nem állt rendelkezésre az adat, így nem voltunk adatkezelők, illetve  

− döntés megalapozását szolgáló adatot kértek. 

 

Informatika 

Számítógépes munkahelyek beszerzése 

2021-ben tovább folytatódott a hivatali számítógéppark modernizálása. A 2021. évben 

lebonyolított beszerzési eljárásnak köszönhetően újabb elavult számítógépes munkahelyek 

fejlesztése vált lehetővé, 47 db notebook számítógép és 4 db monitor cseréje valósult meg. Az 

új munkaállomásokat korszerű Microsoft Office 2019-es irodai programcsomaggal és Windows 

10 operációs rendszerrel láttuk el. 

 

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 két telephelyünkre új 

Juniper SRX300 tűzfal, 2 db EX3400 switch beszerezését, továbbá 2 db Lenovo 

ServerThinkSystem SR530 típusú fizikai szerver és 1 db Lenovo ThinkSystem DE2000H 

storage beszerzését valósítottuk meg 2021. 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 vált a korábbiaktól eltérő informatikai megoldások 

bevezetése. A járvány ideje alatti online konferenciák, értekezletek megtartásához 2021-ben is 

előfizettünk a Microsoft Teams alkalmazásra, valamint több munkaállomáshoz beszereztünk 

webkamerákat és mikrofonos fülhallgatókat. 

A biztonságos távoli munkavégzés biztosítása érdekében 60 felhasználó részére biztosítottunk 

távoli asztal hozzáférést egy erre a célra kialakított szerveren, továbbá valamennyi munkatárs 

részére biztosítottunk webmail hozzáférést a hivatali emailekhez. 

 



165 

 

Javítási, karbantartási feladatok 

Az osztály 2021-ben az előző évekhez hasonlóan elvégeztette a hivatal informatikai 

eszközeinek szükséges javítását, karbantartását. 

 

Belső portál üzemeltetése 

Az osztály munkatársai 2021. 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 2021. 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, illetve a távoli munkavégzéssel kapcsolatban 

informatikai biztonsági szempontból állást foglalt, a fejlesztőktől megkövetelte a szükséges 

dokumentumokat. 

2021. októberében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően megtörtént a hivatal személyi 

állományának informatikai biztonsági oktatása, de a járványhelyzetre tekintettel elektronikusan 

megküldött prezentáció formájában. 

 

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. 

2021. év folyamán is az elektronikus ügyintézés lehetősége folyamatosan elérhető volt 

ügyfeleink részére. 

 

Az e-ügyintézési folyamatok teljeskörű megvalósítása érdekében újabb 15 kiadmányozást 

végző köztisztviselő részére e-ügyintézés célú minősített aláíró tanúsítványt szereztünk be a 

NISZ Zrt.-től a folyamatos és zökkenőmentes elektronikus ügyintézés érdekében. 
 

A 2020-ban létrehozott idopontfoglalas.kecskemet.hu időpontfoglaló weboldal 

továbbfejlesztésével online módon foglalhatnak időpontot az ügyfelek az ügyfélszolgálatra már 

nemcsak anyakönyvi ügyekben, hanem egyéb ügyekben is. Ezáltal gördülékenyebb és előre 

tervezhetőbb az ügyintézés mind az ügyfelek, mind az ügyintézők számára. 

 

Egyéb informatikai fejlesztések, feladatok 
Egy saját online szavazórendszer fejlesztését is megvalósítottuk 2021. évben a munkavédelmi 

képviselő választás online módon történő lebonyolíthatósága érdekében. A szavazórendszer 

reményeink szerint a későbbiekben is használható lesz a hivatalon belüli online szavazások 

alkalmával. 

A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. által fejlesztett POLISZ SzámlaRobot webalkalmazás 

tesztüzemi bevezetését és használatát a 2021. évben megkezdtük, az éles üzemi bevezetés 2022. 

március 1. napján indult a hivatal vonatkozásában. 

https://idopontfoglalas.kecskemet.hu/
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2021. évben megkezdődött a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal működésén alapuló telefonos 

Kontakt Center pilot üzemű kialakítása is, azonban a technikai megvalósítás áthúzódott 2022. 

évre. 

2021. évben felülvizsgáltuk a kecskemet.hu települési portált akadálymentességi szempontból, 

a feltárt hiányosságokat 3 fázisban terveztük javítani, melyből az 1. fázis még 2021. évben 

megvalósult. 

  

https://kecskemet.hu/
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VIII. 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 2021. évben február 1-jén 

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 80 munkatárs átsorolása történt 

meg. 4 kolléga felsőfokú iskolai végzettség megszerzése miatt került magasabb, I. besorolási 

osztályba. 

 

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 7 munkatárs részesült, temetési segélyt 14 

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 30 fő részesült szociális segélyben. 

 

Az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján adható lakáscélú munkáltatói kölcsönben az 

elmúlt évben 2 munkatárs részesült. 

 

A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegnél vagy kontaktlencsénél a 

szemüveglencse és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret 

készítéséhez maximálisan 55 E Ft összeget fizet ki a munkáltató az Egységes Közszolgálati 

Szabályzat alapján. Az elmúlt évben ezt a fajta hozzájárulást 43 munkatársunk vette igénybe. 
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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 

2021. 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 5 fő, egészségügyi szolgálati jogviszonyban 1 fő, és 

közszolgálati jogviszonyban 1 fő áll. 

 

Az intézményi körben a jogszerű munkáltatói intézkedések meghozatalában való 

közreműködés fontos feladat volt az elmúlt évben is. 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján az önkormányzati 

fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében 

lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve 

az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. 

Erre, valamint az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI.28.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetőjének a 

közalkalmazotti jogviszonya 2021. március 1-jén egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult 

át. A szükséges munkáltatói intézkedések a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben 

megtörténtek. 
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IX. ELLENŐRZÉSI CSOPORT 
 

 

A hivatalban a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként az Ellenőrzési Csoport 

látja el a belső ellenőrzési feladatokat. 2021. 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 2021. 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 2021. 

évi belső ellenőrzési tervét a veszélyhelyzeti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármestere a 717/2020. (XI. 27.) határozatával hagyta jóvá. 

 

A 2021. évi ellenőrzési tervben szereplő mind a 18 ellenőrzés megvalósult. További 3 

ellenőrzés soron kívül vált szükségessé, így összesen 21 ellenőrzés valósult meg 2021. évben. 

A 21 ellenőrzés összesen 24 szervezetet érintett. 

 

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 3 6 204 

Intézmények 8 8 399 

Támogatott szervezetek 2 2** 51 

Gazdasági társaságok 5 5 223 

Önkormányzat összesen 18 21 877 

Települési nemzetiségi 

önkormányzatok* 
7 7 39 

Mindösszesen 25 28 916 

 
* Az ellenőrzések a nemzetiségi önkormányzatok által jóváhagyott éves terveikben szerepeltek. 

** Ellenőrzött támogatott szervezetek száma 4. 
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Az Ellenőrzési Csoport 2021. évben rendszer-, szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzéseket, 

valamint tanácsadói tevékenységet végzett. E négy ellenőrzési típus szerinti megoszlást a 

következő diagram szemlélteti. 

 

 
 

A diagramból látható, hogy a rendszerellenőrzések aránya képviseli a legnagyobb mértéket. A 

hatályos jogszabályi terminológiának megfelelően a rendszerellenőrzés a legtágabb hatókörű 

ellenőrzési típus, mely tartalmazza a szabályszerűségi, a pénzügyi és a teljesítményellenőrzés 

elemeit, módszereit is. 

 

A belső ellenőrzési feladat velejárója a tanácsadási tevékenység, így az ellenőrzött 

folyamatokat, a szervezeti egységek munkáját az Ellenőrzési Csoport tanácsadói 

tevékenységével segítette. 

Intézkedési tervek minden esetben készültek a hiányosságok megszüntetése érdekében. 

 

Az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló jelentést a zárszámadási 

rendelettervezettel egyidejűleg a polgármester a közgyűlés elé terjeszti, melyben a belső 

ellenőrzési tevékenység részletesen bemutatásra kerül. 

  

rendszer

68%

szabályszerűségi 

12%

pénzügyi

6%

tanácsadó tevékenység

14%

Revizori napok ellenőrzési típusonkénti megoszlása
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X. ÜGYFÉLKAPCSOLATI CSOPORT 
 

 

Az elmúlt két év pandémiás időszaka megmutatta, hogy a hivatal ügyfelei a személyes 

kontaktust igénylő ügyintézési mód helyett a telefonos és az elektronikus úton történő 

kapcsolattartást választották. Ezeket az ügyféli igényeket csak részben lehet az elektronikus 

ügyintézés keretében e-papír szolgáltatás, illetve a hivatal által rendszeresített űrlapok 

alkalmazásával kielégíteni, mivel meghatározott szolgáltatások és a természetes személyek 

esetén az elektronikus ügyintézés nem kötelező. 

 

Az ügyfelek valamennyi ügyfélkapcsolati igényének kiszolgálására érdekében az 

önkormányzat 2021. augusztus 1. napjával új szervezeti egységként létrehozta a contact centert, 

az Ügyfélkapcsolati Csoportot, amely a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként 

a hivatalhoz forduló lakosok egységes ügyfél-irányítási rendszerét biztosítja. Kezeli az ügyfél 

által felvetett problémát, információs igényt, a kérdést megválaszolja, vagy amennyiben 

konkrét üggyel kapcsolatos a kérdés, továbbítja az esetet a feladattal megbízott más osztályra. 

Felvilágosítást ad az eljárásokkal kapcsolatban, szükség esetén tájékoztató vagy egyéb 

dokumentumot küld az ügyfélnek. Tanácsadást folytat, amennyiben erre igény merül fel az 

ügyfél részéről, segítséget nyújt az eljárás kiválasztásban, a megfelelő információ elérésben. 

 

Az önkormányzat és a hivatal feladat- és hatáskörébe nem tartozó bejelentések, megkeresések 

esetén a csoport tájékoztatást ad a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervről, 

kapcsolatot tart a kecskeméti székhellyel vagy telephellyel rendelkező társhatóságok, 

közfeladatot ellátó szervezetek és közszolgáltatók ügyfélszolgálataival, intézi az önkormányzat 

és a hivatal feladat- és hatáskörébe nem tartozó ügyek áttételét. Szükség esetén koordinálja az 

osztályok közötti eljárást. 

 

Az Ügyfélkapcsolati Csoport az elmúlt félévben több mint 30.000 hívást kezelt. A hívások nagy 

százalékában a csoport ügyintézői szakszerű tájékoztatást nyújtottak az ügyfeleknek, a korábbi 

szakterületük, a város közszolgáltatásai, a kormányhivatal, társhatóságok feladatai és 

ügyintézése vonatkozásában, valamint a szociális és jogi segítségnyújtás elérése érdekében. 

 

Több lakossági bejelentést, panaszt kezelt a csoport birtokvédelmi, jókarbantartási kérdésben, 

szemétlerakó helyek, közvilágítás, járhatatlanná vált utak, életveszélyes épületek, vihar által 

kidöntött fák vonatkozásában. Ezeket írásban rögzítette, majd a feladat ellátására jogosult 

osztályhoz, illetve a hatáskörrel rendelkező társhatósághoz továbbította. Minden esetben 

tájékoztatta az ügyfelet bejelentése, panasza kivizsgálásának menetéről. Kiemelten nagy számú 

lakossági bejelentés érkezett a lakossági kommunális és szelektív hulladék elszállításának 

hiányosságával kapcsolatban. A probléma megoldása érdekében telefonos kapcsolattartásra 

került sor a feladat ellátását végző gazdasági társasággal. 

 

A pandémiás időszak rákényszerítette az ügyfeleket az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek 

kihasználására, azonban sokan nem mozognak könnyedén ezen a számukra ismeretlen 

területen. Nem jól kezelik az e-papír szolgáltatást, melynek következtében számos 

kormányhivatali témakörben az önkormányzathoz küldik beadványaikat. Az ügyfélszolgálati 

referensek a beadványok áttételén, és az arról szóló tájékoztatáson túl – amennyiben arra 

lehetőség volt – telefonon is felkeresték az ügyfeleket, melynek során segítséget nyújtottak az 

e-papír használatában. Segítséget kértek az ügyfelek az önkormányzat e-ügyintézése kezelése 

vonatkozásában is. 

 




