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BIZOTTSÁG 
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BESZÁMOLÓ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2016. évi 

tevékenységéről 

 

A bizottság 2016. évben 10 alkalommal ülésezett, mindemellett a Fejlesztési, 

Környezetvédelmi és Agrár Bizottsággal 1 alkalommal tartott együttes ülést. A 

bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben 

meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva összesen 126 határozatot fogadott el.  

 

1. A bizottság döntött: 

 

 A Városgazdasági Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási feladattervének 

jóváhagyásáról. 

 

A feladatterv a közszolgáltató számára havi bontásban meghatározta: a kül- és 

belterületi nem burkolt utak és úttartozékok javítását, azok nagyságrendjét és 

várható költségét (gréderezés, hengerezés, tömörítés, padkanyesés, útszelvény 

tisztítása a benőtt növényzettől), a burkolt utak (kerékpárutak, aszfaltos 

gyalogjárók, parkolók, járdák) kátyúzását, a jelzőtáblák, utcanév-táblák 

karbantartását, a burkolati jelek karbantartását, a közlekedésbiztonsági 

eszközök karbantartását, a vízkár elhárítást, a felszíni folyások és nyílt árkok 

gondozását, a belvízvédelmet és a belvízkár megelőzést.  

 

A feladatterv heti bontásban határozta meg: a parkfenntartási feladatokat (a 

zöldfelület gazdálkodást, a közterületi műtárgyak, utcabútorok és 

öntözőberendezések üzemeltetését, a játszóterek üzemeltetését) és további 

köztisztasági feladatokat, úgy mint a mobil wc-k és a kutyaürülék tárolók 

ürítését. 

A feladatterv napi bontásban határozta meg: a köztisztasági feladatokat (a kézi 

és gépi úttisztítást, a közterületi hulladékgyűjtő edények és csikkbedobók 

ürítését), a közutak portalanításának paramétereit, valamint az illegális 

hulladék elszállítás módját és várható költségeit.  

A feladatterv az év érintett időszakára meghatározta a karácsonyfa szállítás 

módját és várható költségét. 



 

 A 2016. évi lomtalanítás és zöldhulladék gyűjtési akció ütemezéséről.  

 

 A 2016. II. félévi zöldhulladék gyűjtési akció ütemezéséről. 

 

 A kecskeméti polgárőr egyesületek támogatásáról az alábbi felosztás szerint: 

- Kecskeméti Polgárőrség Közhasznú Egyesület – 1. 450.000,-Ft 

- Hírös Polgárőr Egyesület – 500.000,-Ft 

- Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület – 850.000,-Ft 

- Hetény Vezér Polgárőr Egyesület – 600.000,-Ft 

- Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz – 400.000,-Ft 

- Katonatelepi Polgárőrség Egyesület – 500.000,-Ft 

- Kecskemét-Erzsébetvárosi Polgárőr és Ifjúságvédelmi Közhasznú 

Egyesület – 300.000,-Ft 

- Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület – 400.000,-Ft.  

 

 Közúti forgalomszabályozásokról: 

- a Raktár utcában a tehergépkocsik közlekedését a célforgalom 

kivételével megtiltotta,  

- a Mátyás király krt.-Géza fejedelem krt.-Szent István krt-on az 

áruszállítás, továbbá az oktatás és vizsgáztatás céljából történő behajtás 

kivételével az 5 tonnát meghaladó tehergépkocsik behajtásának 

korlátozását rendelte el, 

- a Tolnai utcában 2 db parkolóhelyet jelölt ki,  

- a Szabadság tér 1. számú épület bejáratánál „Várakozni tilos” 

jelzőtáblát helyezett ki és a Magyar Államkincstár járművei kizárólagos 

használatára 2 db parkolóhelyet biztosított, 

- a Mátyási u. 2. sz. előtt 3 db várakozóhelyet jelölt ki kizárólagos 

használatra a Belügyminisztérium szolgálati járművei számára,  

- a Koháry István krt-on a Kecskeméti Területi Vérellátó kizárólagos 

használatára 3 db parkolóhelyet jelölt ki, 

- a Czollner köz-Mátyás király krt. kereszteződésében „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla kihelyezéséről döntött, 

- a Kürt utcában egyirányú forgalmi rendet vezetett be,  

- a Klebelsberg Kuno utca páratlan oldalán megállási tilalmat vezetett be, 

- megtiltotta a Bodzai utcában a tehergépkocsival történő behajtást, 

- a Kecskemét, Rákóczi út 11-13. sz. alatti ALDI élelmiszerüzlet 

árubeszállításával kapcsolatosan forgalomkorlátozást vezetett be, 

- az Egyetértés utcában sebességkorlátozást és az utca jobb oldalán 

megállási tilalmat vezetett be,  

- az Egyetértés utcán 3 db parkolóhelyet jelölt ki a Kálmán Lajos Óvoda 

Egyetértés utcai Óvodája kizárólagos használatára, 

- a Rákóczi út 11-13. sz. alatti ingatlan kapubejárójának vonalában a 

megállási tilalom időbeli hatályának változatlan formában való 

fenntartásáról, és a 7,5 t megengedett legnagyobb össztömeget 

meghaladó járművek Bercsényi utcába történő behajtásának 

megtiltásáról (kivéve reggel 6 és 7 óra közötti áruszállítás céljára) 

döntött, 

- a Rákóczi út és a Bercsényi utca kereszteződésében lévő forgalomterelő 

oszlopokat az eredeti kialakításnak megfelelő változatlan helyen hagyta,  



 

- a Vacsi közön 30 km/ó-s sebességkorlátozást vezetett be, 

- a Nyíri út - III. Béla körút kereszteződésében az elsőbbségi viszonyokat 

megváltoztatta úgy, hogy a kereszteződésben a Nyíri út - III. Béla körút 

irányát, mint fő irányt kiemelte, 

- a Nyíri úton lévő elsőbbséget szabályzó tábla bevonása mellett, a fő 

irány elsőbbségét a Márihegy irányából „Állj! Elsőbbségadás kötelező” 

jelzőtáblával, valamint az elsőbbséggel rendelkező út nyomvonalát 

feltüntető kiegészítő táblával jelezte, 

- a Halasi út Virágoskert utca és Világos utca közötti szakaszát lakott 

területként kijelölte, továbbá a Világ utca előtt lévő ívben a lakott 

terület határa előtt 70 km/ó sebességkorlátozást vezetett be, 

- a Trombita utcát és a Bajcsy-Zsilinszky Endre körutat összekötő utca 

első szakaszán (a Trombita utcától a Ruszt József Stúdió Színház 

bejáratáig) lévő leállósávon – az UNIVER Székház bejárata előtti 2 db 

parkolóhely kivételével - a Kecskeméti Katona József Színház 

kizárólagos használatára várakozóhelyeket jelölt ki, 

- a Hajagos utca Kistemplom és Kanyar utca közötti szakaszán, a 

Kistemplom utca Zrínyi Ilona és Hajagos utca közötti szakaszán, 

valamint a Kanyar utca Sarkantyú és Hajagos utca közötti szakaszán 30 

km/ó sebességkorlátozást vezetett be, 

- a Wesselényi utcában meglévő várakozóhelyek közül egyet 

mozgáskorlátozott parkolóhelynek jelölt ki, 

- a Teleki László utcában a kétirányú forgalmi rendet visszaállította. 

 

 A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2016. I. és II. félévi 

munkatervéről.  

 

 

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette: 

 

 a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását (4 

alkalommal), 

 a Településrendezési Terv 2016. évi felülvizsgálatának elindítását, 

 a Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezését (2 

alkalommal) és a településrendezési eszközök 2017. évi felülvizsgálatának 

elindítását,  

 az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.-vel kötött 

településrendezési szerződés módosítását, 

 belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntéseket és településrendezési 

szerződéseket (7 esetben), 

 kerékpártároló létesítését a Vasútállomásnál, 

 az „Az Év Kecskeméti Rendőre”, „Az Év Kecskeméti Tűzoltója”, „Az Év 

Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója” elismerő címek 

adományozását,  

 a „Kada Elek-díj”, az „Az Év Kecskeméti Mestere Díj” adományozását, 

 a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

 

 



 

3. A bizottság javaslatot tett: 

 

 a „Pro Urbe” kitüntető cím adományozására, 

 a közgyűlés 2016. II. félévi és 2017. I. félévi munkatervére. 

 

 

4. A bizottság véleményezte: 

 

A közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az állandó 

bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat az alábbiak szerint: 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése, 

 a Városi Támogatási Program „Műemlékvédelmi Programok” pályázati kiírása, 

 a Városi Támogatási Program „Műemlékvédelmi Programok” előirányzatára 

beérkezett javaslatok véleményezése (a beérkezett 12 pályázatból 8 pályázatot 

javasolt támogatni 5.700.000 Ft összegben), 

 a Városi Támogatási Program „Műemlékvédelmi Programok” előirányzata 

5%-os tartalékkerete terhére támogatható kérelmek véleményezése (250.000 Ft 

támogatást javasolt a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 

Magyarországi Ortodox Exarchátus Alföldi Görög Keleti Parochia részére a 

3095 hrsz-ú ingatlanon található könyvtáron elvégzendő munkálatok 

költségeihez,  

 beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről,  

 Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 

kapcsolatos döntések meghozatala,  

 a lakossági kezdeményezésű útépítésekről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotása, 

 javaslat az „Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása” 

részeként Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának megítélt 

támogatás felhasználására (útépítések Kadafalván, Kósafaluban, 

Katonatelepen, Műkertvárosban, Hunyadivárosban, Vacsi közben, 

Széchenyivárosban, Hetényegyházán), 

 konzorciumi megállapodás megkötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel,  

 döntés a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt-től befolyó 2015. évi 

víziközmű fejlesztési forrás és a 2016. évi bérleti díj felhasználásáról,  

 a kecskeméti 10208/10 hrsz-ú, 3896 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű – volt Rudolf laktanya részeként ismert – természetben 

Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt található ingatlan értékesítése érdekében 

pályázat kiírása,  

 a Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt található 10208/10 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása, 

 a Kecskeméti Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft-vel 

kapcsolatos döntések meghozatala,  

 

 

 

 



 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

köztisztaságról  és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. 

(IV. 24.) önkormányzati rendelet és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit 

Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

módosítása,  

 hulladékgazdálkodási eszközbeszerzéshez kapcsolódó bérleti szerződés 

megkötése, 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeli strukturális keretei 

meghatározásával kapcsolatos döntések meghozatala, 

 a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos 

döntések meghozatala, 

 parlagfű elleni védekezés kutatásának támogatása, 

 a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megszüntetése, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési 

kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő 

várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő 

használatáról szóló új önkormányzati rendeletének elfogadása, illetve 

módosítása, 

 2016-2017. évi téli útüzemeltetési terv, 

 autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

2015. évi közforgalmú menetrendjének módosítása,  

 pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

szolgáltató kiválasztására,  

 közforgalmú menetrenden felüli autóbuszjáratok közlekedtetése,  

 A DAKK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása, és az 

önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a DAKK Zrt. közötti 

háromoldalú megállapodás módosítása,  

 együttműködési megállapodás kötése a helyi tömegközlekedéshez 

kapcsolódó, fejlesztés alatt lévő informatikai rendszerek tesztelésére, 

 autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltató 

kiválasztására szóló pályázati kiírás véleményezése, 

 az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatás 2016. évi menetrendjének módosítása, új díjkedvezmény 

bevezetése, 

 autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásra 

kiírt pályázat lezárása és a közszolgáltatás határozott időtartamra történő 

közvetlen odaítélése, 

 a kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2016. évi fejlesztési programja, 

 tájékoztató zártkerti földrészletek revitalizációjára vonatkozó egyedi 

támogatási kérelem benyújtásáról, 

 Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) elfogadása, 

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 

feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és az ahhoz 

kapcsolódó döntés meghozatala, 



 

 tájékoztató az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 

„Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára” című pályázat 

benyújtásáról,  

 tájékoztató az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázat benyújtásáról,  

 tájékoztató a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című felhívás keretében benyújtott pályázatról, 

 közérdekű felajánlások elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala,  

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve,  

 értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról,  

 gyógyhellyé minősítési kérelem benyújtása,  

 tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó 

támogatási kérelem benyújtásáról, 

 rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítésének második üteme,  

 térfelügyeleti kamerarendszer telepítése (3 esetben), 

 a Klebelsberg Kuno utca és a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálata, 

 emléktáblák elhelyezése (3 esetben), 

 beszámoló a Kecskeméti Városrendészet 2015. évi tevékenységéről,  

 beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről. 

 

 

A fentieken túl 14 esetben városképi, környezeti szempontból véleményezte a 

közterület-használati szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok, tervezett 

rendezvények terveit. 

 

 

5. A bizottság ellenőrizte: 

 

 a Kecskemét közigazgatási területén működő polgárőr egyesületek 2015. évben 

kapott támogatásának felhasználását.  

 

 

A bizottság a 14/2015. (II. 17.) VüB. számú határozatával a munkájának segítésére 

létrehozta a Közbiztonsági Munkacsoportot, az Örökségvédelmi Munkacsoportot és a 

Településrendezési Munkacsoportot.  

 

A Közbiztonsági Munkacsoport 2016-ban nem tartott ülést. 

 

Az Örökségvédelmi Munkacsoport a Településrendezési Munkacsoporttal 9 

alkalommal tartott együttes ülést. Véleményezte az emléktáblák elhelyezését, az 

önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program 

alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett - műemlékvédelmi programot érintően 

benyújtott– pályázatokat. Véleményt formált továbbá a helyi építészeti örökséget és a 

műemlékeket érintő kérdésekben a településfejlesztési terveket, a helyi építészeti 

örökséget és a műemlékeket érintő kérdésekben az egyes beruházási típusú fejlesztési 

tervek, valamint a védelemmel összefüggő tervek tekintetében.  



 

Az együttes üléseken a két munkacsoport ezen felül a településfejlesztési tervekkel, a 

településrendezési eszközökkel, a zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési tervekkel, a 

zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos, valamint a közterületek elnevezésével 

összefüggő előterjesztéseket tárgyalta meg, majd javaslattal élt a bizottság felé.  

 

Ezen túl 2 alkalommal került sor informális bizottsági ülés megtartására a város 

közlekedésének felülvizsgálata kapcsán, illetve a településrendezési kérelmek előzetes 

véleményezéséről. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni és azt a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni. 

 

 

Kecskemét, 2017. február 23. 

 

 

 

 

            Király József 

              bizottsági elnök



 

 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T  -  T E R V E Z E T 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2017. (III. 30.) határozata 

Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2016. évi 

tevékenységéről 

 

 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság 6638-2/2017. számú, fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta.  

 

 


