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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2017. március 28-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság  2016. évi tevékenységéről  

 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Dr. Orbánné Veres Ildikó osztályvezető 

      Képviselőtestületi Osztály 

  

 

Kezelési megjegyzés:    HATÁROZAT-TERVEZET  

 

Döntési változatok száma:      1 

 

Mellékletek:     közgyűlési beszámoló-tervezet 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Ikt.szám: 7429-1/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2017. március 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság  2016. évi tevékenységéről  

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 49. § 

(1) bekezdés f) pontja értelmében az állandó bizottságoknak éves tevékenységükről 

beszámolót kell készíteniük a közgyűlés számára. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti tárgyban készült közgyűlési beszámolót 

megtárgyalni és a döntést a határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017. március 8. 

 

 

                               Dr. Sztachó-Pekáry István

                           elnök 

 

 

 

      

     HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

…/2017. (III.28.) JÜB. sz. határozat 

Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság  2016. évi tevékenységéről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Dr. 

Sztachó-Pakáry István elnök 7429-1/2017. számú, fenti tárgyban készült előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a beszámolót változatlan tartalommal terjeszti a közgyűlés elé elfogadásra. 

 

  

Határidő:  2017. március 30. 

Felelős:   Dr. Sztachó-Pakáry István elnök 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. március 30-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság  2016. évi tevékenységéről 
 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Dr. Orbánné Veres Ildikó osztályvezető 

      Képviselőtestületi Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés:     HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma:      1 

 

  Mellékletek:                                      Az egyházak támogatására elkülönített pénzösszeg 

felosztása 
    

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 
 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                       KÖZGYŰLÉSE 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG      

Ikt. szám: 7429-3/2017.  

B E S Z Á M O L Ó 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. évi tevékenységéről 
 

A bizottság  2016. évben  13 alkalommal  ülésezett, melynek során  határozatképtelenség 

miatt ülés nem maradt el. 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 81 határozatot fogadott el. 

 

1. A bizottság  az alábbiakról döntött: 

 

 a közgyűlés által átruházott hatáskörben, önkormányzati hatósági ügyben eljárva, 

kérelem alapján a „Kecskemét” helységnév, valamint a város címere használatának 

engedélyezéséről, 
 

(A vizsgált időszakban 6 városnév-használati, valamint 3 városnév- és címer-

használati kérelem került benyújtásra. A bizottság a kérelmeknek minden esetben 

helyt adott.) 

 

 első fokon a vendéglátó üzletek – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2012. 

(IV.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott nyitva tartási rendjétől - eltérő 

nyitva tartásának engedélyezéséről, 
 

(A bizottság e feladat- és hatáskörében eljárva 6 eltérő nyitva tartásra és 3 eltérő 

alkalmi nyitva tartásra irányuló kérelemről döntött. 

 A bizottság a kérelmeknek 4 esetben helyt adott, 2 esetben a kérelem elutasításáról, 3 

esetben az eltérő alkalmi nyitva tartás engedélyezésére irányuló eljárás 

megszüntetéséről döntött.) 

 

 az egyházak támogatására elkülönített 25 millió Ft összegű előirányzat felosztásáról a 

mellékletben foglaltak szerint,  

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról és 46 alkalommal annak módosításáról, 

 Együttműködési megállapodások megkötéséről közfoglalkoztatás tárgyában (2 

alkalommal), 

 a bizottság 2016. I. és II. félévi munkatervéről, 
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2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi előterjesztéseket: 

 

 a közterületek elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket, e tárgykörben 3 előterjesztést 

terjesztett a közgyűlés elé. 

 

3. A bizottság javaslatot tett: 

 

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

 a „Pro Urbe” kitüntető cím adományozására, 

 

4. A bizottság véleményezte: 

 

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

bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi tárgyú 

előterjesztéseket:  

 

 Városi Támogatási Program 2016. évi pályázati kiírása, 

 Károsulttal kötendő egyezségi megállapodás, 

 A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása ( 4 alkalommal), 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 

kapcsolatos döntés meghozatala (2 alkalommal), 

 Egyezség megkötése a Wohnpark Alsószéktó Ingatlanfejlesztő Kft.-vel, 

 

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva az alábbiak szerint 23 rendelet-

tervezetet véleményezett: 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

végrehajtása és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS), 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 

29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (6 alkalommal), 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése, 

 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, 

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

 A lakossági kezdeményezésű útépítésekről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotása, 

 Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kedvezményes 

telekértékesítési programról szóló önkormányzati rendelete megalkotása, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

 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 

8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása, 
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 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

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

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 A helyi adó rendeletek felülvizsgálata, 

 A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével 

összefüggő feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 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, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben 

központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012 (II.16.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezése. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót fogadja el.  

 

 

 

Kecskemét, 2017. március 8. 

 

 

 

 

             Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                elnök 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (III.30.) határozata 

Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. évi tevékenységéről 
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város  Közgyűlése a Jogi és Ügyrendi Bizottság 7429-3/2017. 

számú, fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta. 
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Melléklet 

 

Az egyházak támogatására elkülönített pénzösszeg felosztása 

 

 

Kecskeméti 

egyházak 
Támogatott cél 

A támogatás 

felekezeten 

belüli 

megoszlása 

(ezer forint) 

Odaítélt 

támogatás 

(ezer forint) 

Római Katolikus 

Egyházközség és 

Piarista 

Szerzetesrend 

  14.070  

Főplébánia 

egyházi épületek felújítása, 

egyházi rendezvények kiadásai, 

belső tér kialakítása, 

működési kiadások, 

5.130   

Piarista plébánia 

egyházi épületek felújítása, 

restaurálási terv elkésztése és a 

restaurálás elvégzése, 

udvari külső homlokzat felújítási 

tervének elkészítése, 

projektoros vetítőrendszer 

kiépítése, 

4.980   

Szentcsalád 

plébánia 

a nagyterem hangosításának 

felújítása, 

a plébánia tetőüvegének hő 

visszaverő fóliázása, 

teraszburkolat felújítása, 

közösségépítő tábor támogatása, 

működési kiadások, 

3.960   

Református 

Egyházközség 
  4.850  

Kecskeméti 

Református 

Egyházközség 

a főtéri Református Templom 

külső és belső felújítása 
3.550   

Kecskemét-

Hetényegyházi 

Református 

Egyházközség 

a templomtér belső átalakítására, 

konvektorok cseréjére, 

bútorok vásárlására, 

közösségi programok támogatása 

és a gyülekezeti hét szervezése, 

650   

Ménteleki 

Református 

Missziói 

Egyházközség 

a ménteleki református templom és a 

parókia kerítésének a felújítására, 
650   

Evangélikus 

Egyházközség 

a Kecskeméti Evangélikus 

Templom, a Lelkészi hivatal és a 

Luther palota által határolt udvar 

burkolatának cseréje 

 1.370  
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Kecskeméti 

Baptista 

Gyülekezet  

a közösségi élet gyakorlásához 

szükséges székek, berendezések 

vásárlása, 

 1.370 

Kecskeméti Görög 

Katolikus 

Szervezőlelkészség 

egyházi épületek felújítása, 

karbantartása,  

térburkolat cseréje, felújítása, 

irodai gépek, eszközök, bútorok 

beszerzése, 

 1.370 

Kecskeméti Zsidó 

Hitközség 

a kecskeméti zsidó temető 

karbantartása,  

közösségi programok támogatása, 

 1.370 

Magyar Pünkösdi 

Egyház 

a technikai állomány fejlesztése 

digitális keverőpulttal 
 600 

ÖSSZESEN: 25.000  

 

 


