
Okirat száma: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

126./2015. (V.28.) határozata 4. melléklete 

 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kecskeméti 

Közterület-felügyelet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kecskeméti Városrendészet 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Street Department of Kecskemét 

 

1.2.2. német nyelven: Städtisches Ordnungsbüro, Kecskemét 

 

1.3. A költségvetési szervszékhelye: 6000 Kecskemét, Budai u 2/A. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. december 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

2.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
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3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

 

3.2.   A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szerinti tevékenység 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 15/A. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási 

területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról szóló 28/2010. 

(VI. 24.) rendelete szerint a várakozási közszolgáltatás ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. 

 

A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése illetve szankcionálása. 

 

Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. 

 

Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság 

és a közrend védelmében. 

 

Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.  

 

Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,  

Közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. 

 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának az ellenőrzése. 
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Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 031030  Közterület rendjének fenntartása 

2 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

3 031060 Bűnmegelőzés 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

6 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

7 045170   Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése - a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény alapján bízza meg. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
köztisztviselői vagy 

ügykezelői jogviszony  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

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

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. február 21. napján kelt, 20/2014. (II.12.) okiratszámú alapító 

okiratot visszavonom. 
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Kelt: Kecskemét, 2015. május 28. 

P.H. 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2015. május … 

  

 

 

 

 Varga Miklós 

 osztályvezető 


