Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése
38/2017. (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.

