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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
59/2015.(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 13.449-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést 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. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
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. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   érintett önkormányzati költségvetési szervek vezetői 
 
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. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: érintettek 
 

K. m. f. 
 

 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.      Dr. Határ Mária sk. 
          polgármester                           jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 

Szabóné Pataki Gyöngyi 
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője 

 


