
25/2013. (II.14.) határozat 1. melléklete 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 174/2011. (V.26.) KH. számú határozatával elfogadott alapító okiratát 

(továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására 

kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat az alábbi felvezető szöveggel egészül ki : 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot 

adja ki:  

 

2. Az Alapító Okirat 4. pontjában az alábbi telephelyek törlésre kerülnek: 

 

6000 Kecskemét, Rákóczi út 5. 

6000 Kecskemét, István király körút. 19/a. 

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100. 

6000 Kecskemét, Talfája 1. 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbi telephellyel egészül ki: 

 

6000 Kecskemét, Budai u. 7. 

 

4. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat 

működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 

történő együttműködésének összehangolásában. 
 

5. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

6. Alaptevékenysége: 

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 

számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és 

kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 
 



6. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

     8. Illetékessége, működési köre: 
8.1. Jegyzői államigazgatási hatósági ügyek tekintetében 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

8.2. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

alapján Kecskemét közigazgatási területe  

8.3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott elsőfokú 

általános építésügyi hatósági feladatok tekintetében 

Kecskemét és a Kormányrendeletben meghatározott 

települések közigazgatási területe 

8.4. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok 

kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet 

alapján az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az 

ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység 

engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

ügyekben Bács-Kiskun megye területe 

 

7. Az Alapító Okirat 14. pontjából az alábbiak törlésre kerülnek: 

 

021000  Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

381103  Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

381201  Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

381202  Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

421100  Út, autópálya építése 

422100  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

681000  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

813000  Zöldterület-kezelés 

841127  Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841191  Nemzeti ünnepek programjai 

841401  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő 

 szolgáltatások 

841402  Közvilágítás 

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

842531  A polgári védelem ágazati feladatai 

842541  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

869045  Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

882111  Rendszeres szociális segély 

882112  Időskorúak járadéka 

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115  Ápolási díj alanyi jogon 

882116  Ápolási díj méltányossági alapon 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 

882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122  Átmeneti segély 



882123  Temetési segély 

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201  Adósságkezelési szolgáltatás 

882202  Közgyógyellátás 

882203  Köztemetés 

889921  Szociális étkeztetés 

889942  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

910422  Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és 

fenntartása 

910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201  Versenysport-tevékenység és támogatása 

931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

932911  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

932918  Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 

960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 

 

8. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

811000 Építményüzemeltetés 

841154           Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 

841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, 

területi szinteken 

841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása 

841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása 

841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása 

841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása 

841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és 

szabályozása 

841236           Vízügy helyi igazgatása és szabályozása 

841237            Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása 

841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 

841239    Társadalmi tevékenységgel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviseletekkel, ki-sebbségekkel, egyházakkal összefüggő 

feladatok helyi igazgatása és szabályozása 

841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása 

841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása 

841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása 

841374 Energia és ásványi erőforrások helyi igazgatása és szabályozása 

841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása 

841376  Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása 

841377 Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása 

841378 Turizmus helyi igazgatása és szabályozása 

841379  Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

 

 



9. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

16. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt Kecskemét Megyei Jogú Város 

polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 82. § (1) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 247. §-a alapján nevezi ki. 

 

10. Az Alapító Okirat 17. pontjának 1 és 3. alpontjának helyébe az alábbi szövegrész lép: 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján 

köztisztviselői vagy  közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony
 

 ….
 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszony 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2013. (II.14.) 

KH. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat-módosítás 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 174/2011. 

(V.26.) KH. számú határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

 

 

Kecskemét, 2013. ………………………. 

 

  

Dr. Zombor Gábor   

polgármester  jegyző 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2013. …. 

 

 Finta Zita 

   osztályvezető 
 

 
 
 
 



 

 

 

25/2013. (II.14.) határozat 2. melléklete 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:  

 

1. Költségvetési szerv megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 

2. Költségvetési szerv rövid neve: KMJV Polgármesteri Hivatala 

3. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

4. Telephelyei: 

 

6044 Kecskemét, Darányi Ignác u. 15. 

6000 Kecskemét, Balaton utca 19. 

6000 Kecskemét, Budai utca 7. 

5. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) 

bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 

valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában. 

6. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a 

vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat. Gondoskodik Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatok ellátásáról.  

7. Államháztartási szakágazati 

besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

8. Illetékessége, működési köre: 8.1. Jegyzői államigazgatási hatósági ügyek tekintetében 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

8.2. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

alapján Kecskemét közigazgatási területe  

8.3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott elsőfokú 

általános építésügyi hatósági feladatok tekintetében 



Kecskemét és a Kormányrendeletben meghatározott 

települések közigazgatási területe 

 

8.4. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok 

kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet alapján 

az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az 

ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység 

engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

ügyekben Bács-Kiskun megye területe 

9. Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 337540 

10. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

                      Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

11. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

12. Vállalkozási tevékenysége: A vállalkozási tevékenység maximális aránya a tervezett 

összkiadás 30 %-a 

13. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

14. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

811000  Építményüzemeltetés 

841112  Önkormányzati jogalkotás 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841132 Adóigazgatás 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841154                       Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 

841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 

szinteken 

841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása 

841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása 

841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása 

841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása 

841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása 

841236                       Vízügy helyi igazgatása és szabályozása 

841237                       Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása 

841238                       Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 

841239        Társadalmi tevékenységgel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseletekkel, ki-

sebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és 

szabályozása 

841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása 

841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása 

841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása 

841374 Energia és ásványi erőforrások helyi igazgatása és szabályozása 

 



841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása 

841376  Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása 

841377 Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása 

841378 Turizmus helyi igazgatása és szabályozása 

841379  Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása 

889943  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

889935  Otthonteremtési támogatás  

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás 

 

15. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 25/2003. (VI.2.) 

önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

16. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése, 

valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-a alapján nevezi ki. 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján köztisztviselői vagy  

közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján polgári jogi jogviszony
 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszony
 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2013. (II.14.) 

KH. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

a 174/2011. (V.26.) KH. számú határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.  
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NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2013. …. 
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