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Tárgy: A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítása  
 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 2014. 
november 6-i ülésén a 2/2014. (XI. 6.) VPB. számú határozatával fogadta el Ügyrendjét, melyet a 
47/2015. (III. 24.) VPB. számú határozatával módosított. 
 
Az Ügyrend záró rendelkezésének 2. pontja értelmében az Ügyrendben foglaltak hatályosulását a 
bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén javaslatot tesz annak 
módosítására. 
 
A közgyűlés a 2015. február 19-i ülésén fogadta el a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) és a 
köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletet, 
melynek 9. § (2) bekezdése 2015. november 1. napján lépett hatályba, és hatályon kívül helyezte a 
bizottság egyes feladat-és hatásköreit. 
 
Az Ügyrend jelenlegi módosítását indokolja továbbá, hogy 2015. október 22-i ülésén a közgyűlés 
az SZMSZ-ét ismét módosította, így a bizottság részére megállapított feladat-és hatáskörök 
módosultak. 
 
Tekintettel arra, hogy az Ügyrendnek a bizottság feladat- és hatásköreit az SZMSZ-nek 
megfelelően kell tartalmaznia, javaslom az Ügyrend II. fejezetének a határozat-tervezetben 
foglaltak szerint történő módosítását. 
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését a határozat-
tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen meghozni.  
 

 
Kecskemét, 2015. november 23.       
 
 
           Leviczky Cirill 

           elnök 
 
 
 



 
  

 
Határozat-tervezet 

 
 

       /2015. (XII. 15.) VPB. sz. határozat 
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének elfogadása  
 
 
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Leviczky Cirill elnök 33.409-1/2015. számú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjét a 2/2014. (XI. 6.) VPB. számú határozattal 
elfogadott és a 47/2015. (III. 24.) VPB. számú határozattal módosított Ügyrendjét az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Az Ügyrend II. fejezete helyébe a következő szöveg lép:  
 
 

„II. 
 

A bizottság feladat- és hatásköre 
 
A bizottság általános feladat- és hatáskörét az SZMSZ 49. § (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltak 
szerint látja el.  
 
A bizottság részletes feladat- és hatásköre az SZMSZ 2. melléklete 5. pontjának megfelelően az 
alábbi:  
 
5.1. A bizottság dönt: 
 

5.1.1. Az önkormányzati rendeletben meghatározott pénzügyi, költségvetést érintő, 
vagyongazdálkodási, valamint sport ügyekben 
5.1.2. A mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok értékesítéséről, és a vagyonkezelői szerződés 
keretében vagyonkezelésbe átadott ingatlanok kivételével bérbe, valamint használatba adásáról 
5.1.3. Az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság féléves- 
és számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, üzleti 
tervének, szervezeti és működési szabályzatának, vezetői javadalmazási szabályzatának, 
valamint a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról, továbbá a választással és díjazással 
kapcsolatos ügyekben 
5.1.4. Nettó 10 millió forintot elérő és nettó 25 millió forint értékhatár alatti ingó és – a lakások 
kivételével – ingatlan vagyontárgy bérbe- vagy használatba adására vonatkozó pályázat 
kiírásáról és annak elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről 
5.1.5. A nettó 3 millió forintot elérő és nettó 25 millió forint értékhatár alatti ingó és 

ingatlan vagyontárgy elidegenítésére vonatkozóan árverési hirdetmény kibocsátásáról, 
pályázat kiírásáról és elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről. 
5.1.6. A távhővel ellátott lakóépületek lakóházankénti hőfogyasztásának szabályozására, 
fűtéskorszerűsítés támogatására kiírt pályázatokról 
5.1.7. Azokban a perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére irányuló ügyekben, 
melyekben az önkormányzattal szemben vagy az önkormányzat által támasztott igény a 3 
millió forintot nem haladja meg, a Közgyűlés jogi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
bizottsága véleményének figyelembevételével 
5.1.8. A gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv közötti megállapodás jóváhagyásáról, amely a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét rögzíti 



 
  

5.1.9. Az önkormányzatot külföldön képviselő hivatalos delegáció tagjairól és két tartalék 
tagjáról a kiutazási sorrend meghatározásával 
5.1.10. Az elővásárlásra jogosult kérelmére az önkormányzat tulajdonában lévő, beköltözhető 
lakás értékesítése érdekében pályázat kiírásáról és elbírálásáról 
5.1.11. Bármely képviselő javaslatára – az érintett választókerületi képviselő véleménye 
figyelembevételével – a költségvetésben szereplő választókerületi keret felhasználásáról 
5.1.12. Az önkormányzat által alapított, vagy részvételével működő alapítvány, közalapítvány 
esetében a választással kapcsolatos ügyekben 
5.1.13.  A lakásbérlet megszüntetésekor fizetendő pénzbeli térítésről 
5.1.14. Azon önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséről és vételárának 
jóváhagyásáról, melyek elővásárlási joggal érintettek, vagy fenntartásuk az 
önkormányzat részéről gazdaságtalan 
5.1.15. Nettó 10 millió forintot elérő és nettó 25 millió forint értékhatár alatti, 
lakáshasznosítási javaslatban nem lakáscélú hasznosításra kijelölt lakás bérbe-vagy 
használatba adására vonatkozó pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, vagy a 
pályázat mellőzéséről 
5.1.16. Nettó 3 millió forintot elérő és nettó 25 millió forint értékhatár alatti a lakások 
értékesítéséről szóló törvény szerinti elővásárlási joggal nem érintett, vagy a 
gazdaságtalan felújítású ingatlanok körébe nem tartozó lakások értékesítésére vonatkozó 
pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről 
 

5.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti: 
 

5.2.1. A feladatkörébe tartozó rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó 
előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket 
5.2.2. A város testnevelési és sport koncepcióját, valamint a szakterületét érintő egyéb 
önkormányzati koncepciót 
5.2.3. A Kecskemét Sportjáért Díj, a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj, 
és a Kecskemét Gazdasági fejlődéséért Díj adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és 
tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre 
jogosultakat 
5.2.4. Az önkormányzat településfejlesztési koncepciójának kidolgozásával kapcsolatos 
előterjesztéseket 
5.2.5. A műszaki infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó koncepciókat, programokat, terveket 
5.2.6. A közműfejlesztéssel összefüggő koncepciókat 

 
5.3. A bizottság javaslatot tesz: 
 

5.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési 
előterjesztésekre 
5.3.2. A szakterületét érintően a magyar szervezetek, valamint alapok által finanszírozott 
pályázatok benyújtására 
5.3.3. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa 
kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására 
5.3.4. Új sportdíjak létrehozására 
5.3.5. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására 
5.3.6. A sport kapcsolatok kiszélesítésére 
5.3.7. A megye és a város területén működő testneveléssel és sporttal foglalkozó civil 
szervezetekkel történő együttműködésre 
5.3.8. A kiemelten támogatott sportszervezetek körére 
5.3.9. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő 
gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére és 
ellátottságával kapcsolatos kérdésekben 

 
 



 
  

5.4. A bizottság véleményezi: 
 

5.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános 
feladatainál meghatározott ügycsoportokat 
5.4.2. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program 
alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat 
5.4.3. Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, költségvetéséről és annak módosításáról 
szóló előterjesztéseket 
5.4.4. A zárszámadásról szóló rendelettel kapcsolatos előterjesztést, az éves pénzmaradvány 
felhasználására és felosztására vonatkozó javaslatot 
5.4.5. A rövid- és hosszú lejáratú hitelek felvételére vonatkozó javaslatot 
5.4.6. A költségvetést érintő közgyűlési előterjesztéseket, különös tekintettel a költségvetési 
bevétel csökkenését eredményező előterjesztéseket 
5.4.7. A későbbi évek költségvetését érintő kötelezettség-vállalásokat tartalmazó közgyűlési 
előterjesztéseket 
5.4.8. Az önkormányzati feladatellátáshoz rendelt gazdálkodási formák és érdekeltségi 
szabályok tervezeteit 
5.4.9. A helyi adók bevezetésére vagy módosítására vonatkozó javaslatokat 
5.4.10. Az önkormányzat középtávú gazdálkodási és költségvetési terveit 
5.4.11. A költségvetési tartalék felhasználására vonatkozó javaslatot 
5.4.12. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre vonatkozó 
javaslatot 
5.4.13. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyon, sportolásra alkalmas terület, 
létesítmény részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett beruházással, 
annak megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket 
5.4.14. A város sportéletében kiemelkedő szerepet játszó, az önkormányzat által finanszírozott 
rendezvények terveit 
5.4.15. Az önkormányzat és a sportcélú szervezetek között megkötendő közhasznú 
megállapodásban foglaltakat 
5.4.16. Az önkormányzat által közvetlenül és közvetetten nyújtott sportcélú támogatásokat 
5.4.17. Integrált Településfejlesztési Stratégiát. 

 
5.5. A bizottság ellenőrzést végez: 
 

5.5.1. A feladat vagy hatáskörét érintő közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását illetően 
5.5.2. A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzat bármely intézményénél, társaságánál 
5.5.3. Célellenőrzés formájában, esetenként a polgármester felkérése alapján 

 
5.6. A bizottság beszámol: 
 

5.6.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint. 
 
5.7. A bizottság figyelemmel kíséri: 
 

5.7.1. Az Mötv. 120. § (1) bekezdés b) pontja alapján a költségvetési bevételek alakulását, 
különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) 
alakulását, értékeli az azt előidéző okokat 

 
5.8. A bizottság vizsgálja: 
 

5.8.1. Az Mötv. 120. § (1) bekezdés c) pontja alapján az adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési 
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését” 

 


