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ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. március 30-án tartandó ülésére
Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Tisztelt Közgyűlés!
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát
(továbbiakban: PH SZMSZ) a hatékony feladatellátás érdekében az alábbiak szerint javaslom
módosítani.
I. Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport feladatai
A közgyűlés a mai ülésén tárgyalja „A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című
előterjesztést. Az ügytípus jellege miatt indokolt a közösségi együttélés alapvető szabályaival
ellentétes magatartásokkal kapcsolatos eljárásokban a feladatkört az Általános Igazgatási
Csoporthoz telepíteni. Erre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a PH SZMSZ
25. §-át (31) bekezdéssel egészítse ki.
II. Szociálpolitikai Osztály Szociális Ellátások Csoport feladatainak pontosítása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény változásai
miatt szükséges a Szociálpolitikai Osztály Szociális Ellátások Csoport feladatainak
pontosítása. Egyik fő változás, hogy a nem kötelező jellegű nyári gyermekétkeztetést 2016ban felváltotta az önkormányzatok részére kötelező feladatként meghatározott szünidei
gyermekétkeztetés, amelynek jogosultsági feltételei a hatóságilag megállapított hátrányos
helyzethez és halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódnak. Ennek következtében a feladat
végrehajtására vonatkozó rendelkezést a PH SZMSZ-ben meg kell jeleníteni, a feladatot pedig
célszerű a hátrányos helyzetet és halmozottan hátrányos helyzetet megállapító szervezeti
egységhez, a Szociális Ellátások Csoporthoz telepíteni. Erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ
32. §-ának módosítását, valamint a 49. § (1) bekezdés k) pontjának hatályon kívül helyezését.
III. Várostervezési Osztály által előkészített szakhatósági állásfoglalások
Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
értelmében a telekalakítási eljárásokban a jegyző szakhatóságként vesz részt. Arról a
szakkérdésről kell nyilatkoznia, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési
követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.
A PH SZMSZ 43. § (21) bekezdése értelmében a Várostervezési Osztály készíti elő
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 8. § (4)

bekezdése szerinti telekalakítások esetén a jegyző szakhatósági állásfoglalását arról, hogy a
telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési
szabályzatnak.
A PH SZMSZ 43. § (11) bekezdése alapján a Várostervezési Osztály közreműködik a
településrendezési szerződések előkészítésében.
Az osztály tartja tehát a kapcsolatot azon ügyfelekkel, akik a rendezési tervi megfelelőséget
egyeztetik a hivatallal a településrendezési szerződések megkötése, továbbá a magánutakat
érintő telekalakítások előtt.
Erre tekintettel javaslom, hogy a telekalakítási engedélyezési eljárásban a Várostervezési
Osztály készítse elő a szakhatósági állásfoglalásokat a magánutakat érintő, továbbá a
településrendezési szerződés hatálya alá tartozó telekalakítások esetén is, és ennek
megfelelően a PH SZMSZ 43. § (21) bekezdése egészüljön ki.
IV. Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának pontosítása
1. Városüzemeltetési Osztály Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport
A PH SZMSZ 45.§ (2) bekezdését az alábbiak szerint javaslom pontosítani a gyakorlatban
felmerült igényekre tekintettel (módosítások félkövérrel szedve jelöltek):
„(2) Ellátja az önkormányzat által a közmű beruházásokkal kapcsolatos tervezési és építtetői,
valamint azok üzemeltetésbe adásával vagy átadásával összefüggő feladatokat, úgy, mint
ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gáz és egyéb közművek létesítése, kiváltása és
üzemeltetésbe adása vagy átadása.”
2. Közösségi Kapcsolatok Osztálya Intézményi Csoport
2.1. A PH SZMSZ 52.§ (8) bekezdését az alábbiak szerint javaslom pontosítani a
gyakorlatban felmerült igényekre tekintettel (módosítások félkövérrel szedve jelöltek):
„Döntésre előkészíti a fenntartói döntéseket és a közfeladatellátást szolgáló vagyon
kezelésével, használatba adásával kapcsolatos ügyeket is, és az állami fenntartásban lévő
köznevelési intézményekkel kapcsolatban az önkormányzat véleményezési körébe tartozó
kérdésekben a szakmai véleményeket.”
2.2. A PH SZMSZ 52.§ (28) bekezdését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a sportról szóló 23/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 20.§-ára tekintettel
az alábbiak szerint javaslom pontosítani (módosítás félkövérrel szedve jelölt):
„Ellátja az önkormányzati sportvagyon működtetésével, hasznosításával, az ezzel kapcsolatos
döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az adatszolgáltatásban, kapcsolatot tart a
vagyon használatával, vagyonkezelésével megbízott szervezetekkel.”
2.3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H.§ (1) bekezdése alapján az
állami köznevelési közfeladat ellátásával összefüggő, korábban az önkormányzatok által
működtetett vagyoni kör 2017. január 1. napjától a tankerületi központ ingyenes
vagyonkezelésébe került, amelyre tekintettel pontosítani szükséges a PH SZMSZ 52.§ (30)
bekezdésében meghatározott feladatot (módosítások félkövérrel szedve jelöltek):
„Ellátja az önkormányzatnak – az általa – vagyonkezelésbe átadott köznevelési közfeladat
ellátását szolgáló vagyonnal összefüggő feladatait, kapcsolatot tart a Kecskeméti
Szakképzési Centrummal és a Kecskeméti Tankerületi Központtal.”

V. Társadalompolitikai Osztály feladatainak pontosítása
1. A Társadalompolitikai Osztály a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, az Idősügyi Tanács és a
Szociálpolitikai Kerekasztal mellett az újonnan megalakult Kecskeméti Ifjúsági Tanács
feladatainak ellátásában is közreműködik. Erre tekintettel javaslom a PH SZMSZ 49. § (1)
bekezdés h) pontjának ezzel történő kiegészítését.
2. Az osztály feladata a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással
kapcsolatos feladatok előkészítése, annak végrehajtása azonban nem. Erre tekintettel javaslom
a PH SZMSZ 49. § (1) bekezdés j) pontjának módosítását.
3. Az osztály régóta segíti a Városi Szociális Közalapítvány munkáját, azonban a tevékenység
eddig nem volt pontosan leszabályozva a PH SZMSZ-ben. A javasolt módosítás szerint az
osztály a jövőben a közalapítvány kuratóriumi üléseinek előkészítését és a jegyzőkönyvek
megszerkesztését végzi el. A közalapítvány működésével kapcsolatos további feladatokat a
közalapítvány tagságának, illetve az általa alkalmazott személyeknek kell elvégeznie.
Javaslom a PH SZMSZ 49. § (1) bekezdés n) ponttal történő kiegészítését.
VI. Intézményvezetői pályázatok kiírása
A PH SZMSZ 62. § (3) bekezdése alapján a Humánpolitikai Csoport feladatai közé tartozik az
önkormányzati intézményvezetői pályázatok kiírásának előkészítése is. A tapasztalatok
alapján célszerű ezen feladatok ellátását az illetékes szakosztályokhoz telepíteni. Erre
tekintettel javaslom, hogy a Társadalompolitikai Osztály, az Intézményi Csoport és a Jogi
Csoport készítse elő a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények vezetőinek pályázati
kiírását, és ennek megfelelően a Tisztelt Közgyűlés módosítsa a PH SZMSZ 49. § (1)
bekezdés c) pontját, az 52. § (10) bekezdését, továbbá egészítse ki a PH SZMSZ 55. §-át a
(11) bekezdéssel.
VII. Hatályba lépés
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a PH SZMSZ módosításának hatályba lépését 2017.
április 1. napjában állapítsa meg.
Tisztelt Közgyűlés!
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, s a PH SZMSZ
módosítását jóváhagyni.
Kecskemét, 2017. február 24.
Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése
……/2017. (III.30.) határozata
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester 2.227-1/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Dr. Határ Mária jegyző
Határidő: azonnal

Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése
…/2017. (III.30.) határozat melléklete

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
A PH SZMSZ 25. § az alábbi (31) bekezdéssel egészül ki:
(Általános Igazgatási Csoport)
„(31) Eljár a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással kapcsolatos
ügyekben.”
A PH SZMSZ 32. §-a az alábbiak szerint módosul:
„32. §
Szociális Ellátások Csoport feladatai különösen:
(1) Döntésre előkészíti és végrehajtja a közgyűlés, a polgármester és a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni támogatásokkal és kedvezményekkel
kapcsolatos hatósági ügyeket.
(2) Döntésre előkészíti és végrehajtja a közgyűlés, a polgármester és a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó gyermekjóléti, gyermekvédelmi jellegű pénzbeli és természetbeni
támogatásokkal és kedvezményekkel kapcsolatos hatósági ügyeket, valamint a szünidei
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos faladatokat.
(3) Döntésre előkészíti a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
intézményi elhelyezésre irányuló kérelem intézményvezető által történő elutasításának
felülvizsgálatával, a gondozási szükséglet felülvizsgálatával, valamint a személyi térítési díjak
megállapításával, felülvizsgálatával és behajtásával kapcsolatos ügyeket.
(4) Döntésre előkészíti a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmeket.
(5) Vezeti a csoport feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét
érintő hatósági statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat.”
A PH SZMSZ 43. § (21) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(Várostervezési Osztály)
„(21) Előkészíti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati
rendelete 8. § (4) bekezdése szerinti, a magánutakat érintő, továbbá a településrendezési
szerződés hatálya alá tartozó telekalakítások esetén a jegyző szakhatósági állásfoglalását arról,
hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési
szabályzatnak.”
A PH SZMSZ 45. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(Közmű- és Közterületfejlesztési Csoport feladatai különösen)
(2) Ellátja az önkormányzat által a közmű beruházásokkal kapcsolatos tervezési és építtetői,
valamint azok üzemeltetésbe adásával vagy átadásával összefüggő feladatokat, úgy, mint
ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gáz és egyéb közművek létesítése, kiváltása és
üzemeltetésbe adása vagy átadása.”

A PH SZMSZ 49. § (1) bekezdés c), h) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lépés az
alábbi n) ponttal egészül ki:
(Társadalompolitikai Osztály)
„c) előkészíti az intézményvezetők megbízásával kapcsolatos eljárásokat,”
„h) közreműködik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, az Idősügyi Tanács, az Ifjúsági Tanács,
valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal feladatainak ellátásában,”
„j) előkészíti a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással kapcsolatos
döntéseket,”
„n) előkészíti a Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi üléseit és megszerkeszti az ülések
jegyzőkönyvét.”
A PH SZMSZ 52. § (8), (10), (28) és (30) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(Intézményi Csoport feladatai különösen)
„(8) Döntésre előkészíti a fenntartói döntéseket és a közfeladatellátást szolgáló vagyon
kezelésével, használatba adásával kapcsolatos ügyeket is, és az állami fenntartásban lévő
köznevelési intézményekkel kapcsolatban az önkormányzat véleményezési körébe tartozó
kérdésekben a szakmai véleményeket.”
„(10) Előkészíti az intézményvezetők megbízásával kapcsolatos eljárásokat.”
„(28) Ellátja az önkormányzati sportvagyon működtetésével, hasznosításával, az ezzel
kapcsolatos döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az adatszolgáltatásban,
kapcsolatot tart a vagyon használatával, vagyonkezelésével megbízott szervezetekkel.”
„(30) Ellátja az önkormányzatnak – az általa – vagyonkezelésbe átadott köznevelési
közfeladat ellátását szolgáló vagyonnal összefüggő feladatait, kapcsolatot tart a Kecskeméti
Szakképzési Centrummal és a Kecskeméti Tankerületi Központtal.”
A PH SZMSZ 55. §-át az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
(Jogi Csoport feladatai különösen)
„(11) Előkészíti az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, valamint a Kecskeméti
Városrendészet intézményvezetői megbízásával kapcsolatos eljárásokat.”
Jelen PH SZMSZ módosítás 2017. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a PH
SZMSZ 49. § (1) bekezdés k) pontja hatályát veszti.

