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Iktatószám:13449-4/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. március 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak 

átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala  
 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt közgyűlési előterjesztést Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontja 

alapján megtárgyalni és döntését a határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. március 19. 

 

 

                Mák Kornél                                                                      Dr. Homoki Tamás 

               alpolgármester                                                                        alpolgármester 
 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2015. (III. 24.) VVB. számú határozat 

Egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak átszervezésével 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

megtárgyalta Mák Kornél és dr. Homoki Tamás alpolgármesterek fenti tárgyban készült 

előterjesztését és a következő határozatot hozta: 

 

A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármesterei 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2015. március 26-án 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak átszervezésével 

kapcsolatos döntések meghozatala  
 

 

Az előterjesztést készítette: dr. Mayer Endre irodavezető 
        Szervezési és Jogi Iroda 

        dr. Temesvári Péter csoportvezető 

        Jogi Osztály 

        Finta Zita irodavezető 

            Városstratégiai Iroda 

        Varga Miklós osztályvezető 

        Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  
 

 

 

Véleményezésre megkapta: 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:  
 

Értékmegőrzési Bizottság      ... /2015. (III. 23.) ÉmB. sz. határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság               …/2015. (III. 24.) VPB. sz. határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2015. (III. 24.) VVB. sz. határozat  

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum   …/2015. (III…...) ÖÉF.  sz. határozat 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

        Dr. Határ Mária 



jegyző 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS                                            

   A L P O L G Á R M E S T E R E I  

 

Iktatószám: 13449-1/2015. 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. március 26-án tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak 

átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala  
 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) költségvetési szervek gazdasági besorolásáról szóló rendelkezéseit. 

 

Az Áht. 10. § (4) bekezdése szerint: „A költségvetési szerv – (4a) és (4b) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – gazdasági szervezettel rendelkezik.” Az Áht. 10.§ (4a) bekezdése 

szerint: „A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati 

alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy – az irányító szerv döntése alapján – az 

irányító szerv irányítása alá tartózó más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést nem kell 

alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az alaptevékenységként 

költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az 

olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam 

nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.”  

 

Az Áht. 11. § (2) bekezdése szerint „A költségvetési szerv általános jogutódlással történő 

megszüntetése átalakítással történhet. Átalakítás az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító 

szerv a költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési 

szerv jogutódjaként új költségvetési szervet alapít.” Az Áht. 11.§ (3a) bekezdés alapján 

kiválás esetén a kiválással érintett költségvetési szerv fennmarad. Az Áht. 11.§ (3b) bekezdés 

a) pontja szerint: „[A költségvetési szerv szétválására akként is sor kerülhet, hogy] a kiváló 

szervezeti egység már működő költségvetési szervbe mint jogutódba olvad be (beolvadásos 

kiválás)”. 

 

A fentiekre tekintettel a Tisztelt Közgyűlés jelen ülésén külön napirendi pontokként 

szerepelnek a köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozataláról, valamint a 

közművelődési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztések. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában négy további költségvetési 

szerv van – közülük kettő jelenleg saját gazdasági szervezettel rendelkezik – amelyeket a fenti 

jogszabályi változás érintt.  

 



Az érintett intézmények, azok gazdálkodással kapcsolatos jogkörei és éves statisztikai 

létszámaik a következők: 

 

 

 
Intézmény megnevezése Gazdasági feladatok ellátása Éves stat. létszám 

Ciróka Bábszínház  munkamegosztási megállapodás alapján 

a Katona József Színház látja el 

23 

Kecskeméti Katona József Múzeum saját gazdasági szervezettel rendelkezik 46 

Kecskeméti Közterület-felügyelet  munkamegosztási megállapodás alapján 

a Piac- és Vásárigazgatóság látja el 

24 

Piac- és Vásárigazgatóság saját gazdasági szervezettel rendelkezik 49 

 

A fenti önkormányzati költségvetési szervek közül a Piac- és Vásárigazgatóság szolgáltató 

költségvetési szervnek minősül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény [a továbbiakban: Kjt.] végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott 

szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V. 12.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, így alaptevékenységként elláthatja 

más önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait, emellett 

további alaptevékenységként elláthatja a jövőben is a piacfenntartói feladatokat. Javaslom, 

hogy a feladatok változására tekintettel a Piac- és Vásárigazgatóság nevét Intézmény- és 

Piacfenntartó Szervezetre módosítsuk. 

 

Jelenleg a Ciróka Bábszínház gazdálkodási feladatait – az alapító okiratában is rögzített 

módon – a Katona József Színház látja el, erre tekintettel az érintett önkormányzati 

költségvetési szerveknek 2015. június 30. napjával közös megegyezéssel meg kell szüntetniük 

a közöttük fennálló munkamegosztási megállapodást.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 2015. január 22. napjától hatályos 16/A.§-a alapján a helyi közutakon, a 

helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint 

tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) 

közszolgáltatást  csak az önkormányzat, a kizárólag e közszolgáltatás ellátására alapított 

költségvetési szerv, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, 

illetve az ilyen gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint 

a közterület-felügyelet láthatja el.  

 

A fentiek alapján javaslom, hogy 2015. július 1. napjától általános jogutódként a Kecskeméti 

Közterület-felügyelet lássa el a várakozási (parkolási) közszolgáltatást akként, hogy a 

feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és beolvad a 

Kecskeméti Közterület-felügyeletbe. A kiválással érintett szervezeti egységbe tartozó 

közalkalmazottak a Kecskeméti Közterület-felügyeletnél, mint általános jogutódnál, 

változatlan tartalmú közalkalmazotti munkakörben lesznek tovább foglalkoztatva. Javaslom, 

hogy a feladatok bővülésére tekintettel a Kecskeméti Közterület-felügyelet nevét Kecskeméti 

Városrendészetre módosítsuk. 

 

A fentiekre tekintettel a Katona József Színház, a Kecskeméti Közterület-felügyelet és a Piac- 

és Vásárigazgatóság alapító okiratát módosítani szükséges.  

 

A fent írtakra tekintettel javaslom, hogy 2015. július 1. napjától az Intézmény- és 

Piacfenntartó Szervezetet jelöljük ki a Ciróka Bábszínház, a Kecskeméti Katona József 

Múzeum és a Kecskeméti Városrendészet gazdálkodási feladatainak az ellátására. Az érintett 

önkormányzati költségvetési szerveknek 2015. július 1. napjával munkamegosztási 

megállapodásokat kell kötniük egymással. 

 



Tekintettel arra, hogy a Kecskeméti Katona József Múzeum esetében az előzetes régészeti 

dokumentáció készítési tevékenységgel kapcsolatos feladatok helyben történő ellátása 

indokolja, hogy a szükséges létszám az önkormányzati költségvetési szervnél megmaradjon, 

ez azonban nem érinti azt, hogy a gazdasági szervezet feladatait a továbbiakban az 

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet lássa el. 

 

A Kjt. 24.§ (3) bekezdése alapján: „A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a 

munkáltató személyében bekövetkező változásról szóló VI. fejezete megfelelően abban az 

esetben alkalmazható, ha az átadó és az átvevő munkáltató e törvény hatálya alá tartozik.” 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36.§ (1) 

bekezdése alapján: „A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett 

csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó 

jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.” 

 

Az Mt. 38.§-a alapján: „(1) Az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül a 

munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a 

munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint a 46. § (1) bekezdésében 

meghatározott munkafeltételek változásáról. 

(2) Amennyiben az átadó munkáltatónál - a 236. § (1) bekezdésében meghatározott 

munkavállalói létszám hiányában - üzemi tanács nem működik és üzemi megbízott 

megválasztására sem került sor, az átadó vagy - a munkáltatók megállapodása alapján - az 

átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt nappal köteles az érintett 

munkavállalókat írásban tájékoztatni  

a) az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról, 

b) az átszállás okáról, 

c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint 

d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.” 

 

A Kjt. 24.§ (3) bekezdésére tekintettel alkalmazandó Mt. 36.§ (1) bekezdése alapján a 

várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladat és a feladatellátást szolgáló anyagi erőforrások 

átvételével együtt a szakmai feladatokat ellátó közalkalmazotti állomány közalkalmazotti 

jogviszonya 2015. július 1. napjával a Kecskeméti Városrendészetre mint munkáltatói 

jogutódra száll át. Az átszállással összefüggésben az Mt. 38.§-ában foglalt munkáltatói 

intézkedéseket meg kell tenni. 

 

A fenti döntések szükségessé teszik az önkormányzat 2015. évi költségvetésének, valamint 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá 

tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról szóló 

28/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete módosítását. 

 

A gazdasági feladatok átszervezésével kapcsolatban azonban gazdasági egység átadása nem 

fog megvalósulni, így ebben az esetben a fenti szabályok nem alkalmazhatóak.  

 

A Kjt.26.§ (1)-(3) bekezdései alapján: „(1) Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással 

és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia. 

(2) Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében, 

munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában. 

(3) Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát 

úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatójánál töltötte volna el.” 

 

A Kjt. 26.§ (1) bekezdése alapján tehát lehetőség van arra, hogy a gazdálkodási feladatok 

átadás-átvételével érintett önkormányzati költségvetési szervek és az érintett 

közalkalmazottak az áthelyezésről kölcsönösen megállapodjanak. A Kecskeméti Katona 



József Múzeumon túl a Ciróka Bábszínház gazdasági feladatainak ellátására tekintettel az 

áthelyezéssel összefüggésben a Katona József Színház is érintett lesz. Az áthelyezéssel 

érintett pontos létszámok a munkamegosztási megállapodások tervezetének összeállítását 

követően állapíthatók meg. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet 5.1.8. pontja alapján a munkamegosztási 

megállapodásokat a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság hagyja jóvá. 

 

A fenti döntésekkel összefüggésben a gazdasági feladatok átszervezésével és a várakozási 

(parkolási) közszolgáltatás átadásával, az érintett közalkalmazottak áthelyezésével 

kapcsolatos költségeket, létszámokat a költségvetésbe be kell tervezni.  

 

Az érintett költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról, valamint a költségvetés 

módosításáról a Tisztelt Közgyűlés fog dönteni. 

  

Az Értékmegőrzési Bizottság, a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, A Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság és az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum az előterjesztést 

előzetesen véleményezésre megkapták, határozataik a közgyűlésen kerülnek kiosztásra. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. március 19. 

 

 

                Mák Kornél                                                                      Dr. Homoki Tamás 

               alpolgármester                                                                        alpolgármester 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

             K Ö Z G Y Ű L É S E                  

Iktatószám:  

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

K I V O N A T 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. március 26-i ülésén készült 

jegyzőkönyvéből 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (III. 26.) határozata 

Egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak átszervezésével 

kapcsolatos döntések meghozatala  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél és dr. Homoki Tamás  

alpolgármesterek fenti tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 

várakozási (parkolási) közszolgáltatást 2015. július 1. napjától általános jogutódként a 

Kecskeméti Közterület-felügyelet látja el akként, hogy:  

a) a feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból 

és beolvad a Kecskeméti Közterület-felügyeletbe az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 11.§ (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválás 

keretében,  

b) a Kecskeméti Közterület-felügyelet neve Kecskeméti Városrendészetre módosul, 

c) a várakozási (parkolási) közszolgáltatással összefüggő szakmai és 

intézményüzemeltetési feladatokat ellátó közalkalmazottak változatlan 

közalkalmazotti munkakörben 2015. július 1. napjával a Kecskeméti 

Városrendészetnél lesznek tovább foglalkoztatva. 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Katona József Múzeum 2015. július 1. 

napjától gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervként 

működik tovább. 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Ciróka Bábszínház, a Kecskeméti Katona József 

Múzeum, a Kecskeméti Városrendészet gazdasági feladatait alapító okiratában 

rögzített alaptevékenységként 2015. július 1. napjától a Piac és Vásárigazgatóság látja 

el, amelynek a neve a feladatváltozásra tekintettel Intézmény- és Piacfenntartó 

Szervezetre változik. 

4. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntéssel 

érintett önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítását 

elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.  



5. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az érintett 

önkormányzati költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodásokat 

elfogadásra terjessze a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elé.   

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

Határidő: 2015. június 30. 

6. A közgyűlés felkéri a Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház 

intézményvezetőit, hogy a felek között hatályban lévő munkamegosztási 

megállapodást 2015. június 30. napjával szüntessék meg. 

7. A közgyűlés felkéri a Katona József Színház, a Kecskeméti Katona József Múzeum és 

a Piac- és Vásárigazgatóság (2015. július 1. napjától Intézmény- és Piacfenntartó 

Szervezet) intézményvezetőjét, hogy a gazdasági feladatok átadásával érintett 

közalkalmazottakkal kölcsönösen állapodjanak meg az áthelyezésről. 

8. A közgyűlés felkéri az érintett önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a fenti 

döntések végrehajtásával összefüggő munkáltatói intézkedések megtételére. 

Felelős: érintett önkormányzati költségvetési szervek vezetői 

Határidő: értelemszerűen 
 

9. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti 

döntésekkel összefüggésben a gazdasági feladatok átszervezésével és a parkolási 

közszolgáltatás átadásával, az érintett közalkalmazottak áthelyezésével kapcsolatos 

kiadási és bevételi előirányzatokat, létszámokat a költségvetésbe tervezze be, és a 

vonatkozó rendelet módosítást terjessze a közgyűlés elé. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

 


