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Tisztelt Bizottság! 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság a 

2/2014. (XI.11.) VüB sz. határozatával fogadta el Ügyrendjét. 

 

Az Ügyrend 3. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„A bizottság egyes feladatainak szakértői véleményezése, döntései végrehajtásának 

szervezése, ellenőrzése céljából munkacsoportot, vagy szakértői testületet hozhat létre.  

 

A munkacsoport, vagy szakértői testület összetételére, működésére nem vonatkoznak a 

Közgyűlés szerveként működő bizottságokra megállapított szabályok, a munkacsoportra, 

vagy szakértői testületre önkormányzati hatáskör nem ruházható át, tagjai tiszteletdíjban, 

juttatásban nem részesülnek.  

 

A munkacsoport, vagy szakértői testület tagjait, feladatait a bizottság határozatban állapítja 

meg.” 

 

Az Ügyrendben foglaltak alapján javaslom, hogy a bizottság 3 munkacsoportot hozzon létre, 

az alábbiak szerint: 

 

 Közbiztonsági Munkacsoport 

 

vezetője:  Dr. Szabó József  

tagjai:      Dr. Brúszel László  

            Kerti István  

 Kiss Béla 

                Pintér Gábor  

 Szabó Vendelné  

 



 Örökségvédelmi Munkacsoport 

 

vezetője:  Kovács Ferenc  

tagjai:      Kasza Gáborné  

             Király József  

 Marton Tibor    

 Vas Tibor 

 

 

 Településrendezési Munkacsoport 

 
vezetője: Dr. Iványosi Szabó András 

tagjai:    Csuvár Gábor    

               Falu György     

               Gáspár Zsolt 

               Hoóz Erzsébet      

               Mikulási Béla 

               Szabó József    

               Szilberhorn Erzsébet   

     

       

 

 

A munkacsoportok feladataira - a bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendeletében meghatározott feladat- és hatásköreire figyelemmel - a 

határozat-tervezet mellékleteiben foglaltak szerint teszek javaslatot.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az érintettek a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

nem kérték a zárt ülés tartását a napirend tárgyalása során. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az elterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetben 

foglaltakról dönteni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. január 15. 

 

 

 

 Király József 

                                                                                                     elnök 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

……./2015. (II. 17.) VüB. számú határozat 

              Munkacsoportok létrehozása 
 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta Király József elnök 3098-

1/2015. számú előterjesztését, és tekintettel a Bizottság Ügyrendjének 3. pontjában 

foglaltakra, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Bizottság  Közbiztonsági Munkacsoportot hoz létre. 

 

1/a. A Közbiztonsági Munkacsoport vezetője és tagjai: 

vezető:    Dr. Szabó József 

tagok:      Dr. Brúszel László  

            Kerti István  

 Kiss Béla 

                Pintér Gábor  

 Szabó Vendelné  

 

1/b. A Közbiztonsági Munkacsoport feladatait a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

2. A Bizottság  Örökségvédelmi Munkacsoportot hoz létre. 

 

2/a. Az Örökségvédelmi Munkacsoport vezetője és tagjai: 

vezető: Kovács Ferenc 

tagok:  Kasza Gáborné  

       Király József  

 Marton Tibor    

 Vas Tibor 

 

2/b. Az Örökségvédelmi Munkacsoport feladatait a határozat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

3. A Bizottság Településrendezési Munkacsoportot hoz létre. 

 

3/a. A Településrendezési Munkacsoport vezetője és tagjai: 

vezető:   Dr. Iványosi Szabó András 

tagok:     Csuvár Gábor    

               Falu György     

               Gáspár Zsolt 

               Hoóz Erzsébet      

               Mikulási Béla 

               Szabó József    

               Szilberhorn Erzsébet 

 

3/b. A Településrendezési Munkacsoport feladatait a határozat 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

 



 

                                                                     …/2015. (II.17.) VüB számú határozat                                                                                                                            

1. sz. melléklete 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  

Közbiztonsági Munkacsoportjának feladatai 

 

 

1. A munkacsoport közreműködik az előterjesztések előkészítésében az alábbi 

bizottsági feladat- és hatáskörök tekintetében  

 

 közbiztonsági tárgyú ügyek,  

 javaslat a város közbiztonságát javító intézkedések civil szervezetek útján történő 

ellátására, 

 javaslat a közbiztonság javítását célzó koncepciókkal kapcsolatos tervekre. 

 

2. A munkacsoport nyomon követi: 

 a városban telepített terület-felügyeleti kamerák üzemelését, 

 a közbiztonság javítását célzó koncepciók, egyéb stratégiai dokumentumok 

megvalósulását. 

 

3. A munkacsoport együttműködik: a közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel foglalkozó 

civil szervezetekkel. 

 

 

 

 

                                                                     …/2015. (II.17.) VüB számú határozat                                                                                                                            

2. sz. melléklete 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

Örökségvédelmi Munkacsoportjának feladatai 

 

 

A munkacsoport feladatai 

 

 



1. A bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a munkacsoport véleményezi: 

 

 közterületi alkotások elhelyezését, megszüntetését 

 az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási 

Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett - műemlékvédelmi programot 

érintően benyújtott– pályázatokat  

 a helyi építészeti örökséget és a műemlékeket érintő kérdésekben a településfejlesztési 

terveket (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 

közlekedési koncepció) és településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv, 

helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 

 a helyi építészeti örökséget és a műemlékeket érintő kérdésekben az egyes beruházási 

típusú fejlesztési terveket, a védelemmel összefüggő terveket, az értékvédelmi 

szabályozások kérdéseit   

 a Kada Elek-díj adományozására vonatkozó javaslatot 

 

 

2. A munkacsoport a véleményezési feladatkörébe tartozó feladatok megvalósulását 

nyomon követi, amelynek eredményéről beszámol a bizottságnak, szükség esetén 

javaslatot fogalmaz meg. 
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3. sz. melléklete 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

Településrendezési Munkacsoportjának feladatai 

 

 

A munkacsoport feladatai 

 

 

1. A bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a munkacsoport véleményezi: 

 

 a településfejlesztési terveket (településfejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia, közlekedési koncepció)  

 a településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv) 

 a zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési terveket 

 a zöldfelület-gazdálkodással összefüggő feladatokat 

 a közterületek elnevezésével összefüggő feladatokat 

 

 

2. A munkacsoport a véleményezési feladatkörébe tartozó feladatok megvalósulását 

nyomon követi, amelynek eredményéről beszámol a bizottságnak, szükség esetén 

javaslatot fogalmaz meg. 

 


