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Bevezető 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) rendkívül 

komplex, szerteágazó munkát végez. Önkormányzati és államigazgatási (ezen belül települési 

jegyzői és járásszékhely települési jegyzői /egyes építéshatósági/ hatáskörbe tartozó) ügyeket 

készít elő döntésre, közreműködik azok végrehajtásában. Ezen túl a feladatok ellátása 

érdekében szervező, koordinációs tevékenységet fejt ki a megyei jogú városi, megyei, települési 

nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, érdekképviseleti, civil 

szervezetek, egyéb önszerveződő közösségek irányában. 

 

Működését a központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági döntések, a belső 

utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározzák.  

 

A hivatal tevékenységének részletes ismertetése előtt szükséges az azt ellátó személyi 

állomány, valamint az ügyiratforgalmi és hatósági statisztika legjellemzőbb adatainak górcső 

alá vétele.  

 

A hivatal emberi erőforrás helyzete 
 

A hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrásról: 

köztisztviselőkről, ügykezelőkről és fizikai alkalmazottakról szóló értékelést nem lehet 

következetesen elvégezni másként csak úgy, ha a változások tendenciáját is vizsgáljuk. 

 

Az értékelés kapcsán az elmúlt két év adatainak összefüggései kerülnek bemutatásra. A 

beszámolóban számot adunk a hivatal létszámának alakulásáról szervezeti egységenkénti 

bontásban, a munkatársak életkor szerinti megoszlásáról, a fluktuációról, a köztisztviselők 

előmenetelének helyzetéről, a jubileumi jutalmakról és a képzésről, továbbképzésről.  

 

A hivatal személyi összetétele 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. december 17-i ülésén 

elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 

29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletét. A közgyűlés a hivatal létszámát 2016. január 1. 

napjától 273 főben, 2016. május 1. napjától 278 főben, 2016. szeptember 1. napjától pedig 279 

főben határozta meg.  

 

A létszám 7 fővel történő növekedését indokolta egyrészt, hogy a polgármester 

tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kiemelt városstratégiai feladatok ellátását az 

önkormányzati főtanácsadó segíti, másrészt a karbantartási feladatok megfelelő színvonalú 

ellátása érdekében 1 fő átvételére került sor a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft-től. 

A Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály létszáma 4 fővel, míg a Gazdálkodási Osztály 

létszáma 1 fővel emelkedett a hatékony feladatellátás érdekében.  

 

2016. december 31. napján a ténylegesen betöltött álláshelyek száma 253, a határozatlan időre 

betölthető üres álláshelyek száma 19 és a határozott időre – szülési szabadság, GYED/GYES 

miatt távollévő munkatársak helyettesítésére - betölthető álláshelyek száma 7. 
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Szervezeti egység 

Betöltött 

létszám 

2016.12.31. 

napján 

Ebből 

Nő Férfi 

Jegyző, aljegyző, önkormányzati főtanácsadó, 

irodavezetők 
7 4 3 

Adó Osztály 31 17 14 

Igazgatási Osztály 30 24 6 

Műszaki Osztály 23 15 8 

Szociálpolitikai Osztály 12 10 2 

Gazdálkodási Osztály 42 34 8 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 15 12 3 

Várostervezési Osztály 9 5 4 

Városüzemeltetési Osztály 19 12 7 

Társadalompolitikai Osztály 8 5 3 

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 14 11 3 

Jogi Osztály 14 7 7 

Képviselőtestületi Osztály 16 16 0 

Jegyzői Titkárság 5 3 2 

Humánpolitikai Csoport 3 3 0 

Ellenőrzési Csoport 5 3 2 

Összesen 253 181  72  

 

Nemek szerinti megoszlás 2016. december 31. 

 

 
 

Amint azt a nemek szerinti kördiagram is jól ábrázolja, a hivatalban – akárcsak általánosságban 

a közigazgatásban - erőteljesen a nők javára tolódik el az arány.  

 

 

28%

72%

férfi nő
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Hivatalunknál a betöltött álláshelyeket figyelembe véve a férfiak létszáma az összlétszámon 

belül 28%, ami a tavalyihoz képest 1%-kal több. A kép még mindig kedvező, mivel 2010. évben 

csak 21% volt a férfiak aránya az összlétszámhoz viszonyítva. 

 

A következő táblázat a hivatalban foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlását tartalmazza 

korcsoportos bontásban szervezeti egységenként: 

 

 

Szervezeti egység 
Betöltött 

létszám 
20-30 év 31-40 év 41-50 év 50 év felett 

Jegyző, aljegyző, 

önkormányzati főtanácsadó, 

irodavezetők 

7 0 2 2 3 

Adó Osztály 31 1 6 20 4 

Igazgatási Osztály 30 6 9 10 5 

Műszaki Osztály 23 1 11 8 3 

Szociálpolitikai Osztály 12 2 2 3 5 

Gazdálkodási Osztály 42 7 21 9 5 

Pályázatkezelési és 

Közbeszerzési Osztály 
15 7 3 5 0 

Várostervezési Osztály 9 2 2 3 2 

Városüzemeltetési Osztály 19 1 5 9 4 

Társadalompolitikai Osztály 8 2 2 4 0 

Közösségi Kapcsolatok 

Osztálya 
14 2 3 4 5 

Jogi Osztály 14 6 6 2 0 

Képviselőtestületi Osztály 16 2 3 7 4 

Jegyzői Titkárság 5 1 0 1 3 

Humánpolitikai Csoport 3 0 1 0 2 

Ellenőrzési Csoport 5 0 0 5 0 

Összesen 253 40 76 92 45 

 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy létszámarányosan a 41-50 év közötti korosztály tagjai 

vannak legtöbben, ezt követi a 31-40 év közöttiek száma. 

 

Összességében azt lehet megállapítani, hogy a 31-50 év közöttiek száma változatlanul a 

meghatározó, az összlétszámon belül 66%-ot tesz ki. Az alábbi táblázat az elmúlt három év 

életkor szerinti megoszlását mutatja be.  

 

Életkor szerinti megoszlás 

Év 20-30 év 31-40 év 41-50 év 50 év felett 

2014. 52 83 94 50 

2015. 40 74 92 49 

2016. 40 76 92 45 
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Az életkor szerinti megoszlásról 2014-2016. évek összehasonlításával készült az alábbi 

diagram. 

 

 
 

Közszolgálati jogviszony létesítése a hivatalban 

2016. évben közszolgálati jogviszonyba 46 fő került kinevezésre.  

 

A kinevezettek közül 1 fő aljegyzői, 1 fő csoportvezetői, 42 fő ügyintézői munkakörbe, míg 2 

fő az adminisztrációs, ügykezelői feladatok ellátására kapott kinevezést.  

 

A belépő új dolgozók közül 37 munkatárs határozatlan idejű kinevezéssel, 3 vagy 6 hónapos 

próbaidő előírásával lépett a közigazgatási pályára. 9 kolléga határozott időre szóló 

kinevezéssel került a hivatalhoz, meghatározott feladat ellátására, vagy szülési szabadság, 

GYED/GYES miatt fizetés nélküli szabadságon lévők helyettesítésére.  

 

Közszolgálati jogviszony létesítések mellett határozatlan idejű munkaszerződés kötésére is sor 

került 4 fizikai alkalmazott esetében.  

 

A közszolgálati jogviszony létesítéseket mutatja az alábbi táblázat és diagram: 

 

Közszolgálati jogviszony létesítésének 

módja  

2016. január 1. és 2016. december 31. 

között létesített jogviszonyok száma (fő) 

Határozatlan időre 37 

Határozott időre 9 

Összesen 46 
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A kinevezett munkatársak közül 40 fő rendelkezik felsőfokú – egyetemi, főiskolai – 

végzettséggel, és 4 ügyintéző munkakört ellátó középiskolai és szakmai középfokú, vagy 

szakmai felsőfokú végzettséggel. A 2 ügykezelő szintén megfelelt a rájuk vonatkozó képesítési 

követelménynek. 

 

2016. évben is az volt a hivatalvezetés álláspontja, hogy amennyiben a feladat jellege azt 

indokolja, úgy felsőfokú végzettségű munkatársak kerüljenek kinevezésre a megüresedett, 

betöltetlen álláshelyekre. Különösen igaz ez a 40 év jogosultsági idejüket betöltő és ennek 

kapcsán nyugállományba vonuló nő munkatársak pótlása esetében.  

 

Közszolgálati jogviszony megszűnések 

A köztisztviselőknél a legjellemzőbb megszüntetési ok a közös megegyezés volt, a tárgyévben 

21 fő kezdeményezte ilyen jogcímen közszolgálati jogviszonya megszüntetését. 9 munkatárs 

lemondással, 4 végleges áthelyezéssel távozott a hivatalból. A kinevezésben foglalt határozott 

idő lejárta miatt 2 esetben történt megszűnés. 

2016. évben saját kérésre nyugdíjazás miatti felmentéssel 8 főnek, míg azonnali hatállyal 

próbaidő alatt 8 főnek szűnt meg a jogviszonya.  

 

Fizikai alkalmazottak esetében szintén saját kérésre, nyugdíjazás miatt 3 főnek került 

megszüntetésre a munkaviszonya. 

 

A megszűnés, megszüntetés okait, a hozzá tartozó létszámot az alábbi táblázat és diagram 

tartalmazza, illetve mutatja be: 

 

  

9

37

Határozott időre szóló kinevezés Határozatlan időre szóló kinevezés
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Közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése 

2016. január 1. és 

2016. december 31. 

között megszűnt 

jogviszonyok száma 

(fő) 

A kinevezésben foglalt határozott idő lejártával  2 

A felek közös megegyezésével  21 

Végleges áthelyezéssel  4 

Lemondással  9 

Nyugdíjazás miatti felmentéssel  8 

Azonnali hatállyal a próbaidő alatt  8 

Összesen 52 

 

 

 

 
 

 

Összességében megállapítható, hogy a közszolgálati jogviszony megszüntetése 83%-ban a 

köztisztviselő kezdeményezésére történt.  

3,8%

40,4%

7,7%

17,3%

15,4%

15,4% A kinevezésben foglalt
határozott idő lejártával

A felek közös megegyezésével

Végleges áthelyezéssel

Lemondással

Nyugdíjazás miatti felmentéssel

Azonnali hatállyal a próbaidő
alatt
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A hivatal létszámösszetétele besorolás szerint 

A hivatalban a betöltött összlétszámon belül arányaiban változatlan a felsőfokú végzettségűek 

aránya. Az összlétszámon belül már 2013-ban is 72% volt, ami azt jelenti, hogy a hivatalban 

dolgozók közel ¾-e felsőfokú végzettséggel, egyetemmel, főiskolával rendelkezik. 

 

Az alábbi táblázat és diagram osztályonként mutatja be a különböző besorolású személyi 

állományt: 

 

Szervezeti egység 
Betöltött 

létszám 

Ebből 

Felsőfokú 

végzettségű 

Középfokú 

végzettségű 
Ügykezelő 

Fizikai 

alkalmazott 

Jegyző, aljegyző, önkormányzati 

főtanácsadó, irodavezetők 
 7 7 0 0 0 

Adó Osztály 31 18 11 2 0 

Igazgatási Osztály 30 22 4 4 0 

Műszaki Osztály 23 17 1 5 0 

Szociálpolitikai Osztály 12 9 0 3 0 

Gazdálkodási Osztály 42 29 7 0 6 

Pályázatkezelési és 

Közbeszerzési Osztály 
15 14 1 0 0 

Várostervezési Osztály 9 8 0 1 0 

Városüzemeltetési Osztály 19 14 2 3 0 

Társadalompolitikai Osztály 8 7 0 1 0 

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 14 13 0 1 0 

Jogi Osztály 14 11 2 1 0 

Képviselőtestületi Osztály 16 11 5 0 0 

Jegyzői Titkárság 5 2 3 0 0 

Humánpolitikai Csoport 3 2 1 0 0 

Ellenőrzési Csoport 5 5 0 0 0 

Összesen 253 189 37 21 6 

 

 
  

189

37

21 6
Felsőfokú
végzettségű

Középfokú
végzettségű

Ügykezelő

Fizikai alkalmazott
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Ösztöndíjas foglalkoztatás 

A hivatalnál 2007. december 4-től foglalkoztatunk ösztöndíjas szerződéssel főiskolai, egyetemi 

végzettségű, diplomával rendelkező pályakezdő fiatalokat. Ez a foglalkoztatási forma kedvező 

az ösztöndíjasnak, mert megismerkedik a közigazgatási munkával, szakmájában szerez 

gyakorlatot, s eldöntheti a rendelkezésre álló 1 év alatt, hogy szeretne-e ezen a területen 

dolgozni. A munkáltató számára is előnyös az ösztöndíjas foglalkoztatás, mert a köztisztviselői 

illetménynél kevesebb költségráfordítással felsőfokú végzettségű munkaerőt foglalkoztathat, s 

a közvetlen munkahelyi vezető – megismerve az ösztöndíjas képességeit, munkavégzéshez való 

hozzáállását – az egy év elteltével a hivatal munkáját ismerő, gyakorlattal rendelkező 

köztisztviselőt tud kinevezni rendelkezésre álló létszám esetén. 

 

Az elmúlt kilenc év alatt összesen 98 diplomás munkatapasztalat-szerzése kezdődött 

hivatalunkban, igen különböző végzettséggel. Az ösztöndíjas pályázatra jelentkezők közül 

elsősorban a gazdálkodási, valamint jogi diplomával rendelkezők kerültek kiválasztásra. 

 

2016. évben 3 ösztöndíjas kapott lehetőséget arra, hogy munkatapasztalatot szerezzen 

közigazgatási területen. 

 

Az ösztöndíjasként felvett 98 főből eddig 47 fő kapott köztisztviselői kinevezést határozott 

vagy határozatlan időre, többen még az ösztöndíjas foglalkoztatási szerződés határozott 

idejének lejártát megelőző időpontban. Kinevezésükre azért kerülhetett sor, mert közvetlen 

munkahelyi vezetőjük az ösztöndíjas foglalkoztatottként végzett munkájukat, valamint a 

hozzáállásukat is jónak ítélte.   

 

Szakmai gyakorlat 

Évről-évre a középiskolai, illetve a felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók körében 

népszerűvé vált a hivatalban letöltendő szakmai gyakorlat lehetősége. 

 

2016. évben 7 fő felsőfokú oktatási intézményben tanuló diák töltötte szakmai gyakorlatát 

hivatalunkban. A hallgatók a Budapesti Gazdasági Egyetemről, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemről, a Szegedi Tudományegyetem különböző karairól, a Budapesti Gazdasági 

Főiskoláról és a Pécsi Tudományegyetemről jelentkeztek szakmai gyakorlatra. A szakmai 

gyakorlat időtartama 2 héttől 6 hónapig terjedt.  

 

1 főt az Igazgatási Osztály, 2 főt a Várostervezési Osztály, 2 főt a Gazdálkodási Osztály és 2 

főt a Humánpolitikai Csoport fogadott. 

 

Felsőoktatási intézmény megnevezése Szakmai gyakorlatosok 

száma 

Budapesti Gazdasági Egyetem 1 fő 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  1 fő 

Szegedi Tudományegyetem  3 fő 

Budapesti Gazdasági Főiskola 1 fő 

Pécsi Tudományegyetem 1 fő 

 

Összesen 15 fő középiskolai tanulmányait folytató diákot fogadott hivatalunk szakmai 

gyakorlatra. A Műszaki Osztály 3 főt, a Jogi Osztály, az Adó Osztály, az Igazgatási Osztály, a 

Társadalompolitikai Osztály és a Jegyzői Titkárság 2-2 főt, a Gazdálkodási Osztály és a 

Várostervezési Osztály 1-1 főt fogadott szakmai gyakorlatra. 
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Középfokú köznevelési intézmény megnevezése Szakmai gyakorlatosok 

száma 

Lestár Péter Szakközépiskola 3 fő 

Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola 1 fő 

Kiskunhalasi Dózsa György Gimn. és Szakközépiskola 2 fő 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek 

Közgazdasági Szakgimnáziuma 

9 fő 

 

Nyári diákmunka 
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. évben is meghirdette a Nyári Diákmunka 

programot, melynek keretében munkalehetőséget kaphattak azok a nappali tagozatos diákok, 

akik a támogatás kezdő időpontjában, vagyis 2016. július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, 

illetve a program befejezésekor, augusztus 31-én még nem múltak el 25 évesek. Július és 

augusztus hónapokban összesen 46 diákot foglalkoztattunk napi 6 órában kisegítő 

adminisztrációs feladatok ellátására. 

 

Továbbképzések 
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Kormányrendelet) alapján 2014. évtől megkezdődött a közszolgálati 

tisztviselők tanulmányi pontrendszerre épülő továbbképzésének időszaka. A köztisztviselők a 

négy éves képzési ciklus alatt meghatározott mennyiségű továbbképzést kötelesek elvégezni.  

 

A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek 

értelmében a felsőfokú végzettségű köztisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, 

míg a középfokú végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési 

időszak 2014. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart.  

 

A Kormányrendelet alapján a hivatal munkatársainak egyéni képzési terve, valamint ez alapján 

a hivatal 2016. évre szóló továbbképzési terve határidőre elkészült. A ProBono rendszerben 

folyamatosan aktualizáltak a képzésre kötelezettek adatai, a továbbképzési kötelezettség 

szünetelése naprakészen kerül rögzítésre a rendszerben. 

 

A tervidőszak három évében az alábbiak szerint alakult a tanulmányi pontok száma: 

 

Képzési 

év 

Tervezett 

tanulmányi pont 

(közszolgálati és 

belső képzés) 

Felhasznált tanulmányi pont 

Normatívából 

finanszírozott 

(közszolgálati 

képzés) 

Egyedileg 

finanszírozott 

(belső képzés) 

Összesen 

2014. 2.123 1.926 223 2.149 

2015. 7.859 7.371 908 8.279 

2016. 8.056 7.680 702 8.382 

Összesen 18.038 16.977 1.833 18.810 

 

 

A tervezett és a felhasznált tanulmányi pont pozitív eltérése abból adódik, hogy a felhasznált 

pontok tartalmazzák azon munkatársak által teljesített tanulmányi pontokat is, akiknek 2016. 

év során megszűnt a közszolgálati jogviszonya. 
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A továbbképzésre kötelezett munkatársak 96%-a eleget tett a Kormányrendelet azon 

előírásának, hogy a tervidőszakban kötelező tanulmányi pontok 75%-át teljesíteni kell a 

tervciklus 3. évének végére, vagyis 2016. december 31. napjáig. 2017. évre már csak mintegy 

3600 tanulmányi pontot kell tervezni hivatali szinten ahhoz, hogy a továbbképzési 

tervciklusban előírt tanulmányi pontokat teljesítse a hivatal. 

 

Meg kell említeni, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(továbbiakban: Kttv.) alapján – mint alkalmazási feltételként előírt - eredményes ügykezelői 

alapvizsgát 2016. évben 1 fő, míg közigazgatási alapvizsgát 13 fő tett. Az előmenetelhez 

szükséges közigazgatási szakvizsgát szintén 13 fő tett.  

 

Belső és egyéb képzések 

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium nyilvántartásba vette a hivatal által készített „Az 

esélyegyenlőség dimenziói – jó gyakorlatok Kecskeméten” című, valamint „A közgyűlési 

és bizottsági előterjesztések elkészítésének rendje” című belső képzéseket. Az előbbi 2016. 

évben 73 fő részvételével valósult meg. Az utóbbi megszervezésére 2017. I. negyedévében 

került sor. „A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapvető rendelkezései és a 

jogviszonnyal összefüggő hivatali szabályozás rendszere” című képzést 2015. évben 

vetettünk nyilvántartásba, majd 2016. évben 88 fő részvételével szerveztünk meg. 

 

Duális képzés 

Hivatalunk a 2016/2017. tanévtől részt vesz a duális képzésben. A Pallasz Athéné Egyetem 

három gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatójával kötöttünk hallgatói szerződést. Ők az 

I. félévi szemeszter szakmai gyakorlatát hivatalunkban töltötték.  

 

Tanulmányi szerződés 

2016. évben 6 munkatárssal kötöttünk tanulmányi szerződést, így a tárgyévben összesen 6 fő 

továbbtanulását támogattuk szerződéssel. A támogatás mértéke változó attól függően, hogy a 

képzés a munkáltató szempontjából mennyire preferált.  

A beszámolási időszakban a tandíj 100%-át, valamint a tanulmányi szabadidőt 5 

munkatársunknak biztosítottuk, míg 1 főt az említetteken túl az utazási költség megtérítésével 

is támogattunk. 

 

A munkakör ellátásához kapcsolódó tanulmányok azon felül, hogy segítik és ösztönzik a 

köztisztviselőt, a munkáltató számára is pozitívan hatnak, hiszen a képzésben résztvevő 

alkalmazott – megszerzett ismeretei által – hatékonyabban láthatja el feladatait, nagyobb 

felelősségi kört kaphat, ezzel az adott osztály és ezáltal a hivatal jó színvonalú működését is 

elősegíti. 

 

A támogatásban részesülő munkatársak műszaki térinformatikai szakképzésen, valamint 

államháztartási mérlegképes könyvelő képzésen vesznek részt. 

 

Jubileumi jutalmak alakulása 

2016. évben jubileumi jutalomra 8 fő volt jogosult. A jubileumi jutalmak megállapítására és 

kifizetésére az alábbiak szerint került sor: 
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Ügyiratforgalmi és hatósági statisztika 
 

A hivatalban 2016-ban 179.754 főszámon és 155.385 alszámon összesen 335.139 iktatott irat 

keletkezett.  
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Amint az látható, a legtöbb irat pénzügyekben keletkezett (ide tartoznak az adóigazgatással és 

a gazdálkodással kapcsolatos ügyek), de kirívóan magas az önkormányzati és általános 

igazgatási, valamint a szociális igazgatásban iktatott iratok aránya is. 

 

104.285 államigazgatási és 13.456 önkormányzati hatósági döntés született. (A hatósági 

statisztikában szereplő döntés nemcsak a határozatot és végzést, hanem a hatósági 

bizonyítványt, igazolványt és a hatósági nyilvántartást is jelenti.) 
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Az államigazgatási döntések legnagyobb részét adóhatósági (67,19 %) és az általános 

igazgatási (25,29 %, amelynek döntő többsége anyakönyvi ügy) eljárásban hozzák, de 

sajnálatos módon jelentős a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási (összességében 2,15 %) 

tárgyúak aránya is. 

 

Ezzel szemben – jellegéből adódóan – alapvetően a szociális ágazatba tartozó ügyekben járt el 

a közgyűlés, illetve átruházott hatáskörben (önkormányzati hatósági ügyek) a jegyző. 

 

A jogorvoslatok aránya a meghozott döntésekhez viszonyítva elenyésző. A jogerősen elbírált 

28 államigazgatási határozat és végzés 67,86 %-át a felettes szerv helybenhagyta, amely azt 

támasztja alá, hogy a döntések alapvetően jogszerűek voltak. 
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I. VÁROSSTRATÉGIAI IRODA 
 

Gazdálkodási Osztály 
 

A Gazdálkodási Osztály látja el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a hivatal, a 

városban működő települési nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzat által 

fenntartott intézmények költségvetésének gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve 

szakmai irányító jellegű tevékenységet. 

 

Az osztály feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 

határozza meg.  

 

A Gazdálkodási Osztály jelenleg három csoporttal működik: 

 Költségvetési és Számviteli Csoport,  

 Pénzügyi Csoport, 

 Gondnoksági Csoport. 

 

Az osztály feladatai négy, egymással szorosan összefüggő, jellegében mégis elkülönülő 

csoportra bonthatók: 

 a közgyűlés döntéseinek előkészítése, 

 a költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok, 

 az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési gazdálkodásának irányítói 

felügyelete, 

 gondnoksági feladatok 

 

Ügyiratforgalom 

2016-ban 727 főszámon, összesen 14.582 iktatott ügyirat keletkezett az osztályon. Az átlaghoz 

képest kiemelkedően magas ügyiratszám minden évben a költségvetési rendelet 

előkészítéséhez, módosításhoz, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódik, mivel minden 

osztálytól érkezik munkaanyag, mely beépítésre kerül a közgyűlési előterjesztésekbe.  

 

I. Gazdálkodási tevékenység 

A közgyűlés döntéseinek előkészítése 

A 2015. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként az osztály elkészítette a zárszámadási 

rendelet-tervezetet, mely tartalmazta az önkormányzati fenntartású intézményi maradványok 

jóváhagyására vonatkozó javaslatokat is.  

 

2016. januárban a tárgyévi elemi költségvetés kidolgozása, a költségvetési év zökkenőmentes 

indulása volt kiemelt feladat. Az önkormányzat és a hivatal elemi költségvetései a megadott 

határidőben feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár KGR rendszerébe. A 2016. évi 

költségvetési rendeletet év közben hat alkalommal volt szükséges módosítani. A folyamatos 

működéshez az egyes kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása érdekében átruházott 

hatáskörben polgármesteri határozatok készültek, 2016-ban összesen 167 db. 

 

A 2017. évi költségvetés előkészítése 2016. nyarán/őszén már megkezdődött, hogy az a 2016. 

decemberi közgyűlés elé kerüljön.  Az egyes területek igényeit és a különböző külső-belső 
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tényezők hatásait figyelembe véve megalapozott költségvetés tervezet került összeállításra.  A 

2016. december 15-én elfogadott 2017. évi költségvetési rendelet alapján a költségvetési 

gazdálkodás 2017. évi indulása biztosított volt.    

 

A költségvetési előirányzatok év közbeni változásáról – jogszabálynak megfelelően – 

előirányzat analitikát kell vezetni. A nyilvántartásban a 2016. év során összesen 3.243 db 

előirányzat módosító tétel került rögzítésre. 

 

 
 

2016. I. negyedévben a jogszabályban kiadott határidőnek megfelelően elkészült a 2015. évi 

költségvetési beszámoló. A közgyűlés 2016. április 28-i ülésén a zárszámadás elfogadásra 

került.  

 

Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően az osztály látja el a települési nemzetiségi 

önkormányzatok gazdálkodási feladatait, könyveinek vezetését. Ennek keretében határidőre 

elkészítette a 2016. évi települési nemzetiségi önkormányzatok határozatai alapján az elemi 

költségvetést, illetve a hozzá kapcsolódó beszámolókat az év végi zárást követően.  

Rendszeresen segítette a költségvetésük módosításainak előkészítését.  

 

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok 

A közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl az osztály 2016. évi feladatainak meghatározó részét 

a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalja magában: 

− a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, 

− a gazdasági események számviteli rögzítése,  

− az önkormányzat és a hivatal számviteli politikájának, számlarendjének, 

kötelezettségvállalási-, értékelési-, és leltározási, valamint a belső kontrollrendszer 

szabályzatának elkészítése, 

− havi finanszírozási ütemterv és likviditási terv elkészítése a likviditás folyamatos 

biztosításához, 

 -
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− kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése), 

− banki és házi pénztári kifizetések, 

− önkormányzat adósságállományának és pénzügyi befektetésének nyilvántartása, szabad 

pénzeszközök átmeneti lekötése,  

− hitelfelvétel, hitelek, kezességvállalások nyilvántartása, 

− Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, 

rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó),  

− havi időszaki költségvetési jelentés készítés a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 

Megyei Igazgatósága részére, 

− rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, ápolási díj, tiszteletdíj, 

költségtérítés, költségátalány, bérlet, iskolakezdési támogatás, SZÉP kártya, telefonadó, 

deviza ellátmány, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, adóköteles természetbeni 

juttatás, jutalom, kitüntetés, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése, 

− települési nemzetiségi önkormányzatok költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos 

teendők, 

− a Választókerületi keret felhasználásának a Gazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozó 

feladatok végrehajtásával kapcsolatos teendők (szerződések, megrendelők elkészítése, 

kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése stb.) ellátása, 

− kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása, negyedévenként adatszolgáltatás 

a főkönyvi könyvelés részére, 

− az ISPA Kohéziós Alap projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, 

− a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése, 

negyedévente a vagyon és a vagyonkataszteri nyilvántartás egyeztetése, 

− az éves leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok, 

− a számlázási feladatok,  

− bevételek beszedése, 

− a települési támogatások és albérleti támogatások pénzügyi teljesítése, önkormányzatot 

megillető rész visszaigénylése a Magyar Államkincstártól.  

 

Az év közben jelentkező vagyon-nyilvántartással kapcsolatos feladatok, úgymint az eszközök 

nyilvántartása, valamint az ahhoz kapcsolódó különféle mozgások az analitikus rendszerben 

rögzítésre kerültek. A szükséges kapcsolódó egyeztetések, leltárak a zárást megelőzően 

megtörténtek.  

 

A Gazdálkodási Osztály számára jelentős feladatként jelentkezett az Áht. 111. § (30) 

bekezdésének 2016. március 1-jétől alkalmazandó szabályozása, mely alapján, az 

önkormányzatok támogatásnyújtásairól a Kincstári Monitoring Rendszerbe (továbbiakban: 

KMR) adatszolgáltatást kellett teljesíteni.  A KMR adatszolgáltatás alapvetően két fő feladatot 

jelentett, elsőként a támogatási konstrukciók bejelentését, másodsorban pedig a konstrukciók 

kedvezményezettjeire vonatkozó döntési adatok közlését. A Magyar Államkincstár elemzése 

azt mutatta, hogy jellemzően kis összegű támogatásokat nyújtottak az önkormányzatok főként 

civil szervezetek és magánszemélyek részére, ezért 2016. októberében az adminisztrációs 

terhek csökkentése érdekében az a döntés született, hogy a támogatások közül kizárólag a de 

minimis támogatások tekintetében szükséges adatot szolgáltatni. 

 
A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az önkormányzat 

és a hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, 

érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően kerül sor. 
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A beszedett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős 

könyvviteli rendszerben kerülnek rögzítésre. A főkönyvi könyvelést – jogszabálynak 

megfelelően – analitikus nyilvántartásnak kell alátámasztania. Ennek biztosítása érdekében 

negyedéves időszakonként, illetve szükség szerint egyeztetés történt a feladatok keretgazdái, 

illetve az analitikát vezető munkatársak és a főkönyvi könyvelés között. A főkönyvi 

könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

elkészült a közgyűlés részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. 

 
A költségvetési rendeletben biztosított jogkörnek megfelelő, az általános és céltartalékok 

felhasználására vonatkozó polgármesteri döntésekről az év során 63 határozat készült. A 

határozatok alapján megtörtént az előirányzatok átcsoportosítása, majd azok költségvetési 

rendeleten történő átvezetése.  

 
Az osztályon egyre növekvő többletfeladatot jelent az európai uniós projektek pénzügyi 

bonyolítása, az elkülönített számviteli nyilvántartás megvalósítása.  

 
A feladatmutatók szerint járó állami támogatások igénylése a Magyar Államkincstár Bács-

Kiskun Megyei Igazgatóságán, illetve az erre szolgáló www.ebr42.otm.gov.hu internetes 

portálon keresztül megtörtént. 

A feladatmutatók alapján megállapított támogatások évközi módosítására 2 alkalommal, május 

és október hónapokban volt lehetőség. Az önkormányzat részére 2016. évben jóváhagyott, 

átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2016. évi beszámolási 

kötelezettség keretén belül kell eleget tenni. 

 
Az osztály a központosított közbeszerzés működtetésével kapcsolatban felmerülő feladatok 

ellátása keretében a közbeszerzési eljárások kiírásához szükséges felméréseket, adatbekérési és 

információszolgáltatási feladatokat lát el. Ezen túl koordinálja a központosított közbeszerzéssel 

kapcsolatos intézményi levelezéseket, melyek egyrészt a felmérésekre irányulnak, másrészt 

tájékoztatást kapnak az intézmények az egyes közbeszerzési eljárások helyzetéről.  

 
Az önkormányzat és a hivatal működési költségei 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott feladatok kiadásai 41.186.051 E 

Ft-ot jelentettek.  

 

Az önkormányzat 2016. évi kiadásainak teljesítése 

 

Megnevezés 

2016. évi 

kiadások 
Megoszlás 

(E Ft) (%) 

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai   

Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások 20.599.120 50 

Önkormányzat költségvetési szervei 9.118.969 22 

Közműépítés 4.054.769 10 

Városüzemeltetés, kommunális feladatok 2.047.549 5 

Sport 1.763.642 4 

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 743.575 2 

Szociális feladatok 498.835 1 

http://www.ebr42.otm.gov.hu/
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Megnevezés 

2016. évi 

kiadások 
Megoszlás 

(E Ft) (%) 

Városfejlesztés 399.240 1 

Egyéb működési kiadások 391.411 1 

Pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások 387.416 1 

Vagyon- és lakásgazdálkodás 330.208 1 

Köznevelési feladatok 169.380 0,4 

Önkormányzat közgyűlésének működési költségei 133.349 0,4 

Egyéb a továbbiakban nem részletezett feladatok együtt 548.588 1 

Összesen 41.186.051 100 

 

 

A hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (74,5 %-a) a foglalkoztatottak személyi 

juttatásainak és munkaadót terhelő járulékainak finanszírozására szolgált. 

A dologi kiadások és egyéb befizetések a hivatal költségvetési kiadásainak 22,3 %-át jelentik 

(irodák fűtése, világítás, rendelkezésre álló eszközök üzemeltetése, ügyintézés közvetlen 

költsége).  

 

A hivatal fontosabb működési kiadásait jellemző adatok 

− villamos energia 12.375,522 E Ft 

− fűtés 21.154,868 E Ft 

− víz  1.331,455 E Ft 

− gáz  1.989,979 E Ft 

− postaköltség 49.297,307 E Ft 

 

Az ügyintézői feladattal összefüggő költségek: 

− nyomtatáshoz és fénymásoláshoz szükséges  

festékek, nyomtató karbantartás, másolatonkénti díj          12.277,177 E Ft 

− papíráru és egyéb irodai eszköz beszerzés       5.002,753 E Ft 

− irodaszer beszerzés    1.499,964 E Ft  

 

A hivatalban kezelt feladatok kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

A hivatal 2016. évi kiadásainak teljesítése 

 

Megnevezés 

2016 évi 

kiadások 

(E Ft) 

Megoszlás 

(%) 

A hivatal működésének kiadásai kiemelt előirányzatonként 1.954.878 100,0 

Személyi jellegű juttatások és munkáltatót terhelő 

járulékok 1.456.480 74,5 

Dologi kiadások és egyéb befizetések 426.098 21,8 

Beruházási kiadások 70.041 3,6 

Felújítási kiadások 2.259 0,1 
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A Gazdálkodási Osztály tevékenységét jellemző statisztikai adatok 

− 2016. évben kibocsátott számlák:   

 hivatal: 140 db 

önkormányzat: 1.481 db 

− 2016. évben beérkező szállítói számlák:  

 hivatal: 1.437 db 

 önkormányzat: 3.077 db 

 „Kék-Víz” Önkormányzati Társulás: 0 db 

 települési nemzetiségi önkormányzatok: 258 db 

− banki utalások: 

 OTP terminálon keresztül: 28.750 db (ebből terhelés: 23.726 db) 

 MÁK GIRO rendszeren: 9 db (támogatás jóváírás) 

− pénztári kifizetések:   

 hivatal: 766 db 

 önkormányzat: 432 db 

 települési nemzetiségi önkormányzatok: 114 db  

− kötelezettségvállalás:   

 hivatal: 1.047 db 

 önkormányzat: 2.518 db 

 „Kék-Víz” Önkormányzati Társulás: 20 db 

 települési nemzetiségi önkormányzatok: 280 db 

− könyvelési tételek száma főkönyvre:  

 hivatal: 70.141 db 

 önkormányzat: 170.129 db 

 Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és 

Tisztítótelep Tulajdonközössége: 831 db 

 „Kék-Víz” Önkormányzati Társulás: 697 db 

 települési nemzetiségi önkormányzatok: 10.146 db 

 

 

Cafetéria szabályzatnak megfelelően az alábbi béren kívüli juttatásokat biztosította a hivatal:  

 

Cafetéria elemek fő 

ERZSÉBET-utalvány 179 

SZÉP-Szállás 15 

SZÉP-Vendéglátás 201 

SZÉP-Szabadidő 20 

Helyi buszbérlet 3 

Iskolakezdési támogatás 24 

Egészségpénztári tagdíj 106 

Nyugdíjpénztári tagdíj 33 

Sport-kultúra utalvány 12 

Lakáscélú munkáltatói 

hozzájárulás 
12 
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Az osztály ügyfélforgalma a következő feladatokhoz kapcsolódik: 

− munkáltatói igazolások kiadása, 

− ügyfél kérésére segélyek kiutalására vonatkozó igazolások, 

− szakosztályok részére átutalásokról szóló igazolások, 

− jelzálog törléséhez a tartozás rendezéséről szóló igazolások, 

− házi pénztári kifizetések, 

− folyószámla egyeztetések, 

− céljelleggel nyújtott működési és felhalmozási támogatások elszámolása. 
 

Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési gazdálkodásának szakmai 

felügyelete 

Az önkormányzat legfontosabb feladata a kötelező feladatainak ellátása, valamint a 

költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása. Mindezek figyelembe 

vétele mellett került megtervezésre az intézmények 2016. évi költségvetése. A közgyűlési 

döntést követően az intézmények elkészítették elemi költségvetésüket, melyet a felülvizsgálatot 

követően a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság részére határidőre 

továbbított a hivatal.  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata önkormányzati feladatait 13 intézményen 

keresztül irányította, melynek során  

− az egészségügyi és szociális feladatokat 2 intézmény, 

− köznevelési feladatokat 3 óvoda, 

− a kulturális feladatokat 5 intézmény, 

− az egyéb feladatokat 3 intézmény látta el (a hivatallal együtt). 
 

A fentieken túl az önkormányzat 2016. évben 26 intézményt működtetett (általános iskolákat 

és gimnáziumokat), továbbá 8 nem önkormányzat által irányított és működtetett intézményben 

étkeztetési szolgáltatást is biztosított. 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján 2013. január 1-től az állam fenntartói feladatai közé tartozik a fogyatékos, 

pszichiátriai, illetve szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézmények működtetése. Az 

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és 

egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény rendelkezik az állam által átvett 

intézményekről, hatálya azonban nem terjedt ki a Szent László város 1. szám alatti Platán 

Otthon átvételére. A magyar állam – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság útján – 

megállapodás alapján 2016. szeptember 1-jén vette át a Platán Otthon fenntartói feladatainak 

ellátását. 
 

Az intézmények 2016. évre jóváhagyott költségvetése az év során 4 alkalommal (illetve 2017. 

évben egy alkalommal, 2016. december 31-ei hatállyal) került módosításra. 
 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az 

Országgyűlés 2016. évben fogadta el. Mivel az önkormányzatnak a 2017. évi költségvetési 

rendelet-tervezet – a jogszabályban előírt végső határidőnél korábbi – benyújtására lehetősége 

van, ezért a 2017. évi költségvetés elkészítésre és benyújtásra került a közgyűlés részére. A 

közgyűlés a 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2017. évi költségvetést. 
 

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények gazdálkodásával összefüggő – 

költségvetés tervezésétől a beszámoló készítéséig terjedő – feladatokat 2016. évben, 3 fő 

intézményi referens, az intézmények állami támogatásának igénybevételével, valamint 
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elszámolásával kapcsolatos ügyintézést, továbbá a központosított közbeszerzésekkel 

kapcsolatos pénzügyi feladatokat 1 fő referens látta el. 
 

Kapcsolat a Magyar Államkincstárral 

A költségvetés tervezése és végrehajtása, beszámolás vonatkozásában több területen is 

kapcsolódott az osztály 2016. évi feladatellátása a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatóságához. 
 

A legfontosabbak: 

− a központi költségvetésből származó források (állami támogatások) igénybevétele a 

nettó finanszírozás keretében, valamint ezen források év végi elszámolása, 

− a feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulások megállapításához szükséges 

mutatószámok átadása a költségvetési évet megelőzően történt meg; év közben 

módosításra május és október hónapban volt lehetőség,  

− illetmények számfejtése, 

− személyi juttatásokkal összefüggő köztartozások bevallása, befizetése, 

− személyi juttatások elszámolásához bizonylat elkészítése, 

− Kincstártól kapott adatszolgáltatások, könyvelési állományok, 

− törzskönyvi nyilvántartás,  

− jogszabályokban előírt negyedéves, havi, illetve éves adatszolgáltatás, 

− Eu-s pályázatok pénzforgalmi számlavezetése. 
 

A Gazdálkodási Osztály informatikai háttere 

2007. január 1-je óta a POLISZ integrált pénzügyi rendszer működik az osztályon. Az ügyviteli 

rendszeren belül az alábbi modulokat használják a csoportok: 

− kötelezettségvállalás,  

− pénzügy-folyószámla (szállítói számlák analitikus nyilvántartása, utalványrendeletek 

elkészítése, banki és pénztári kifizetések rögzítése, vevő számlák előállítása), 

− pénzügy-számvitel (főkönyvi könyvelés), 

− beszámolók (mérlegjelentés, beszámolók elkészítése), 

− költségvetési műveletek (költségvetés tervezése, előirányzat módosítása, előirányzat 

analitika), 

− tárgyi eszköz modul. 

2010. január 1-jétől a POLISZ integrált pénzügyi rendszerének bevezetése megtörtént az 

önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményeknél is, 2014 évben kifejlesztésre került az 

intézmények részére a Menza modul is, amely 2015. január 1-től bevezetésre került. A hivatal 

eszköz nyilvántartását is a POLISZ tárgyi eszköz modulja tartalmazza. Az önkormányzati 

vagyon vezetése, illetve annak nyilvántartása 2013-tól az e-Kata vagyon analitikus programban 

kerül rögzítésre. Az évközi változások szintén kézi kontírozással kerülnek a főkönyvi 

könyvelésben feladásra. A hivatalnál a nem rendszeres személyi juttatások a Magyar 

Államkincstár által rendelkezésre bocsátott KIRA programban kerülnek számfejtésre. Az 

osztályon történik még a települési támogatások és albérleti támogatások pénzügyi teljesítése a 

WinSzoc nevű programmal. 

 

A hivatal tevékenységét érintő ellenőrzések 

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának vizsgálata 

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 59. §-a alapján megkezdte az önkormányzat által 2015. évben igénybe vett, 

a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása megalapozottságának, 

felhasználása jogszerűségének felülvizsgálatát. A helyszíni ellenőrzés 2016. decemberében 

elkezdődött és 2017-ben fejeződött be. 
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Állami Számvevőszék vizsgálata 
Az Állami Számvevőszék 2016-ban megkezdte a Kecskeméti Katona József Múzeum 

ellenőrzését 2011-2014. időszakra. Az ellenőrzés tárgya: megyei hatókörű városi múzeumok 

átszervezése, átalakítása előkészítése és lebonyolítása megalapozottsága, szabályszerűsége, a 

pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenység, a belső kontrollrendszer kialakítása, 

működtetése szabályszerűsége, valamint az irányító szervi feladatok ellátása szabályszerűsége. 

Az ellenőrzésről készült jelentés 2017. február 1-jén készült el.  

 

Belső ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri 

Hivatalának előirányzat és kötelezettségvállalás nyilvántartása 2015-2016. években”.  A 2016. 

november 7-i jelentés megállapításaira intézkedési terv, majd az abban foglaltak alapján 

beszámoló készült. 

 

Európai uniós pályázatok ellenőrzései 

A Gazdálkodási Osztály dolgozói minden projekt időközi/záró pénzügyi ellenőrzés esetében 

tevékenyen részt vesznek a pályázati ellenőrzéseken, adatszolgáltatásokban.    

 

 

II. Gondnoksági feladatok 

Ellátási feladatok 

A Gondnoksági Csoport biztosította a hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, 

valamint ellátta a hivatal és telephelye üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. A 

megrendeléseket és a számlaügyeket nyilvántartotta, teljesítésigazolta, az árajánlatokat 

beszerezte, rendszerezte, a megrendelőket elkészítette és továbbította a Gazdálkodási Osztály 

felé.  

A csoport ellátta az eszközbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat, a hivatal működéséhez 

szükséges nyomtatvány, irodaszer beszerzéseket. 

 

A Gondnoksági Csoport részt vett az egyes keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásokhoz 

kapcsolódó adatszolgáltatásban, illetve közreműködött az annak eredményeként létrejövő 

egyedi szerződések megkötésében. 

 

A baleset és munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatok ellátása folyamatos volt, ehhez a 

hivatal jogszabályi előírásoknak megfelelően külső szakértőt alkalmaz.  

2016. december 31-ig 2 úti és 1 munkahelyi baleset történt. 

Az év folyamán két káreset történt. Az Igazgatási Osztály Hetényegyházi Kirendeltségénél 

villámcsapás másodlagos hatásának következtében hibásodott meg néhány berendezés, illetve 

a hivatal szerverszobájában található klíma berendezés meghibásodása következtében tönkre 

ment a szerver egy egysége. 

 

A csoport megszervezte a Városházán tartandó családi események (esküvő, névadó, házassági 

évforduló) ünnepélyes lebonyolítását szorosan együttműködve az Igazgatási Osztály 

Anyakönyvi-hagyatéki Csoportjával. Biztosította a rendezvényekkel kapcsolatos 

szolgáltatásokat. Gondoskodott a rendezvények technikai hátteréről.  
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Esküvői szolgáltatások alakulása 2016. december 31-ig 

Esküvők száma 502 (ebből 64 külső helyszínen) 

Díszterem 280 

Házasságkötő terem 158 

Gépzene 438 

Koccintás 435 

Szülőköszöntés 280 

 

Az esküvői szolgáltatások bevétele 2016. évben 10.896,6 E Ft volt. 

 

Manapság elterjedt, hogy a polgári házasságkötést és az egyházi szertartást nem egy napra 

szervezik, ezért sok esetben egyszerűbb szertartást kérnek a hivatalban. Nem csak kecskeméti 

és Kecskemét környéki lakosok, de az országból máshonnan is jönnek városunkba házasságot 

kötni a Díszterem szépsége és a színvonalas rendezés miatt.  

 

2016. december 31-ig 11 család 13 gyermekének tartottunk névadó ünnepséget. 

Szolgáltatásaink közül mindegyik család igénybe vette a zenei közreműködést. A 

fogadalomtétel alatt zene bejátszásával tesszük ünnepélyessé a rendezvényt, egy-egy szál 

virággal köszöntjük az édesanyát és a névadó anyát, a kisgyermek városcímeres nyakkendőt 

kap ajándékba, majd az ünnepség végén emléklap átadására kerül sor. 

 

A Gondnoksági Csoport ellátta a Díszteremhez kapcsolódó idegenforgalmi szervezési és 

szolgáltatási feladatokat. A Díszteremben 3.212 látogató fordult meg, 228 fő vett részt 

fogadásokon, s az összes bevétel 732,795 E Ft volt. 

 

A csoport a fentieken túlmenően gondoskodott a hivatal gépjárműveinek karbantartásáról, 

üzemanyag elszámolás céljából havonta összegyűjtötte az üzemanyag számlákat és 

menetleveleket, amelyeket felvezetett az üzemanyag összesítőre, elvégezte az üzemanyag 

elszámolást, majd kimutatást készített. A gépkocsi biztosítások változását figyelemmel kísérte, 

az igazolólapokat negyedévente kiosztotta. Hivatali gépkocsi nem volt érintett közlekedési 

balesetben. A feladatok ellátásához 12 db, a hivatal tulajdonában lévő gépjármű áll 

rendelkezésre. A hivatali gépjárművek vezetésére jogosultak a tisztségviselők, képviselők, 2 

főállású gépkocsivezető, valamint a hivatal kinevezett köztisztviselői, akiket a jegyző erre 

feljogosított. A Gondnoksági Csoport feladatkörébe tartozik az osztályok gépkocsi igényeinek 

rendszerezése és lehetőség szerinti biztosítása. Gépjárműveink a 2016. évben mindösszesen 

104.237 km-t tettek meg.  

 

Nyomdai sokszorosító feladatok 

A nyomdában végzett tevékenység fő részét a fénymásolás teszi ki. E mellett könyvkötészeti 

munkát (spirálozás, tűzés, vágás, hő-kötés, perforálás) is végeznek. Havi rendszerességgel 

készítenek elszámolást az elvégzett munka anyagfelhasználásáról. 

Kiemelt feladat volt a határidők pontos betartása még munkatorlódás esetén is, ami a pályázati 

és közgyűlési anyagok esetében alapvető követelmény.  
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2016. december 31-ig 764.966 A/4-es másolat készült az alábbiak szerint: 

− közgyűlési anyagok fénymásolása: 379.450 oldal 

− egyéb belső munkák fénymásolása: 375.042 oldal 

− külső munkák fénymásolása: 459 A/4-es oldal 

(A külső anyagok fénymásolásából 13,42 E Ft bevétel keletkezett.) 

− az október 2-án tartott népszavazáshoz történt fénymásolás: 10.015 oldal 

 

A nyomdából történik az osztályok papír ellátása, a tárgyi időszakban 3.930 csomag A/4-es 

(1.965.000 lap) és 172 csomag A/3-as (86.000 lap) papír került kiosztásra. 

 

Központi irattár kezelése 

A központi irattár kezeli a hivatalban keletkezett, már irattárazott iratanyagokat.  

Az irattár feladatai közé tartozik:  

− A hirdetmények nyilvántartásba vétele, helyben szokásos módon történő közzététele 

(hirdetőtáblán való kifüggesztése), majd a határidő lejártát követően azok 

visszajuttatása az illetékes szervhez. 2016. december 31-ig, 2.232 db hirdetmény került 

kifüggesztésre, majd visszaküldésre. 

− Az osztályok által kért előzményi iratok keresése 2.277 db, dokumentáltan történő 

kiadása 1.970 db, visszavételezése 626 db.  

− Selejtezések elvégzése (jegyzőkönyv készítése, Levéltárral történő engedélyeztetése).  

 

Folyamatosan történt az osztályoktól a 2013. évi iratok, iratanyagok átvétele, ellenőrzése, 

rendszerezése és betárolása. A napi teendők ellátása mellett jelenleg is folyik az iratselejtezés 

és a már korábban bedobozolt iratok „tömörítése”.  

Immár harmadik éve az Irat- Széf Kft. látja el a bérirattárazási szolgáltatást a hivatal 

iratanyagainak egy részét illetően. A bérirattárazó céggel történő folyamatos kapcsolattartás 

zökkenőmentesen valósul meg. Az év folyamán kollégáink folytatták az itt maradt iratanyagok 

rendszerezését, osztályok, évek és irattári jelek szerinti szétválogatását, csoportosítását, továbbá 

lehetőségeikhez mérten azok állagmegóvását. 

Hivatalunkban keletkezett megsemmisítésre szánt iratanyagok elszállításának megszervezése 

is az irattár feladatai közé tartozik. A 2016. év folyamán 6 alkalommal, mintegy 4.570 kg 

mennyiségű papírhulladékot szállítottak el. 

 

Postabontással, központi érkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

A postázóban történik a beérkező ajánlott, tértivevényes és sima postai küldemények, illetve 

csomagok átvétele, válogatása. 

Az IRMA rendszer bevezetését követően ide került a központi érkeztetés feladatrendszere is, 

amely magában foglalja a tisztségviselők leveleinek érkeztetését; a hivatal címére érkező 

levelek felbontását, osztályokra szétosztását, érkeztetését; az osztályok részére érkező levelek 

felbontását, érkeztetését; a kollégák névre szóló leveleinek érkeztetését, mindezek osztályokra 

továbbítását. Ide kerülnek a postáról a kiküldött levelek visszaigazolásai, a tértivevények, 

amelyeket szintén az itt dolgozók osztanak szét az osztályok részére. 

A postázóban szortírozzák a hivatal számára megrendelt közlönyöket, egyéb hivatalos 

kiadványokat.  Az osztályok által kiküldendő levelek, csomagok, gyorspostai és külföldi 

küldemények is itt kerülnek nyilvántartásba vételre. A 2016. évben 31.262 db beérkező levél 

és irat került beérkeztetésre. 

 

Különös figyelmet igényel az Adó Osztály tömeges levélküldése márciusban, (napi több mint 

1.000 db), illetve a május végi bevallási kötelezettség teljesítésének alkalmával beérkező napi 

több mint 500 db levélmennyiség. 
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Kiemelt feladat a hivatali kapun beérkező ügyiratok érkeztetése, illetve azok adott osztályokra 

való eljuttatása.  

 

 

Felújítás, beruházás 

A Díszterem ólomüveg ablakainak restaurálási munkálatai 2016. július hónapban befejeződtek, 

bekerülési költsége bruttó 20.955 E Ft volt. (Az ablaküvegek felújítása műhelyben történt, a 

restaurálás időtartama alatt az eredeti díszítő mintázattal megegyező fólia került elhelyezésre 

az ablaktáblákban.) 

 

 

 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 
 

 

A Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály látja el Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri 

feladatokat, az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai, pályázatfigyelési és 

pályázatírási teendőit, a Városi Támogatási Programmal kapcsolatos feladatokat, a 

társosztályok közreműködésével a közbeszerzésekkel és a központosított közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatokat és figyelemmel kíséri az 

éves költségvetésben jóváhagyott feladatokkal összefüggő pályázatokat, és azok eredményéről, 

illetve nyertes pályázat esetén annak végrehajtásáról tájékoztatja a közgyűlést. 

 

Ügyiratforgalom 

2016-ban 348 főszámon, összesen 10.210 iktatott ügyirat keletkezett az osztályon. Az 

ügyiratforgalom az osztály által kezelt európai uniós és hazai projektek átlátható 

dokumentálásához, a Városi Támogatási Program keretében kezelt pályázatokhoz és a 

közbeszerzési eljárások teljeskörű bonyolításához kapcsolódik. 

 

I. Projektkoordinációs Csoport által végzett feladatok 

Városi Támogatási Program 
A Városi Támogatási Program célja a civil szervezetek, egyesületek, intézmények, 

vállalkozások és magánszemélyek pályázati lehetőségeinek biztosítása egységes, átlátható és 

egyszerű konstrukcióban. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati 

rendelete „Városi Támogatási Program” előirányzatán 85.000 E Ft biztosított a Városi 

Támogatási Program megvalósítására 5%-os tartalékkeret képzésével. A közgyűlés 62/2016. 

(IV. 28.) határozatában meghatározta a Városi Támogatási Program elveit és keretösszegeit a 

10 programra vonatkozóan.  

 

A pályázatok benyújtási határideje 2016. május 31. napja volt. A megadott határidőre 519 db 

pályázat érkezett 263.067,054 E Ft összegű támogatási igénnyel, melyből 393 db pályázat nyert 

támogatást 80.215 E Ft összegben. 
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2016. évben 2 támogatott összesen 200 E Ft támogatásról lemondott.  

2016. II. félévében az 5%-os tartalékkeret felhasználására 36 kérelem érkezett, melyből 29 

kérelem támogatásáról a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatának figyelembe 

vételével a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés döntött 4.628 E Ft összegben. 

 

Pályázati keretszabályzat végrehajtása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 283/2011. (IX. 15.) határozatával 

elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Keretszabályzatát. A 

keretszabályzat kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeire is. A 

pályázati szabályzatot a közgyűlés 310/2014. (XII. 18.)  határozatával a hatékonyabb 

információáramlás érdekében 2015. január 1-jei hatállyal módosította. 

Az önkormányzati fenntartású intézmények részéről 2016. évben 45 pályázati kérelem érkezett 

a hivatalhoz 119.375 E Ft pályázati összeggel.  

 

Intézményfejlesztési, felújítási keret felhasználása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottsága és Értékmegőrző 

Bizottsága 2016. március 25-i ülésén javaslatot tett Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott 

intézményfejlesztési, felújítási keret felosztására, melyet polgármester asszony jóváhagyott. 

 

Az alábbi intézményekben történt karbantartási – felújítási munka: 

 

Sorszám Szerződés tárgya 

Szerződés 

összege  

 (E Ft) 

1. 

Corvina Óvoda Forradalom Utcai Óvoda és Nyitrai Utcai Óvoda 

felújítási munkái: 
- Forradalom Utcai Óvoda: földszinten lévő 4 csoportszoba erkély 

ajtajának és ablakainak cseréje, főbejárat burkolat cseréje; 

- Nyitrai Utcai Óvoda: lapostetőszigetelés. 

8.956,612  

2. 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola felújítási munkái: 
-vizesblokkok egy részének cseréje; 

- PVC burkolatok egy részének cseréje (folyosókon vagy 

osztálytermekben). Tornatermi öltözők, mosdók felújítása, 

korszerűsítése. 

12.494,898  

3. 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola felújítási munkái: 
- Mathiász János Általános Iskolája: Villamos hálózat felújítása, 

hálózatfejlesztés; 

- Kertvárosi Általános Iskolája: fázisbővítés - elektromos hálózat 

bőúvítése, felújítása. 

7.845,078  
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Sorszám Szerződés tárgya 

Szerződés 

összege  

 (E Ft) 

4. 
Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium felújítási munkái: 
- vizesblokkokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna részleges cseréje. 

4.985,512 

5. 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona 

Általános Iskolájának és II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolájának felújítási munkái: 
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona 

Általános Iskolája: külső-belső szennyvízelvezető rendszer 

rekonstrukciója; 

- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskolája: hőközpont részleges felújítása. 

8.994,807 

6. 

Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi sétányi Óvodájának és Lánchíd 

utcai Óvodájának felújítási munkái: 
- Széchenyi sétányi Óvoda: folyosói szakaszon ablakok cseréje. 

Emeleti ablakok biztonsági ráccsal való ellátása (10 db). Kerítés 

javítása 60 m hosszban. Csoportszobák festése, PVC burkolat csere, 

külső lépcsők javítása; 

- Lánchíd Utcai Óvoda: csempe és padlóburkolatok részleges javítási, 

felújítási munkái, megkezdett teraszfelújítási munkák befejezése, 

burkolatkészítés.  

14.499,811 

7. 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola felújítási munkái: 
- földszinti mosdó bűzelzárási problémájának megoldása, 

csatornarendszer rekonstrukciója. Tűzoltókocsi számára beállás 

lehetőségének biztosítása, új kapu és behajtó út kialakítása.  

Szerződés módosítás keretében a fenti munkálatokon felül egy új 

tanterem is kialakításra kerül, mellyel nem változik a szerződés 

összege.  

5.999,679 

8. 

Kecskeméti Katona József Gimnázium felújítási munkái: 
- Tornatermi öltözők, folyosó és kapcsolódó helyiségek felújítása. A 

tornateremben lévő fűtés és melegvizes csövek hőszigetelő 

burkolatának cseréje. Személyzeti WC kialakítása. 

9.999,856 

9. 

Hunyadivárosi Bölcsőde és Klapka Utcai Bölcsőde felújítási 

munkái: 
- Hunyadivárosi Bölcsőde: fűtés és melegvízellátó vezetékrendszer 

teljes felújítása; 

- Klapka Utcai Bölcsőde: homlokzati nyílászárók cseréje. 

7.996,477 
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Sorszám Szerződés tárgya 

Szerződés 

összege  

 (E Ft) 

10. 

Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium felújítási munkái: 
- Belső lépcsők csúszásmentesítése. Külső lépcső felújítása, új 

burkolat készítése. Wc-k, vizesblokkok felújításának folytatása. 

Bejárati portál teljes cseréje.  

14.198,779 

11. 

Idősgondozó Szolgálat Horváth Döme utcai telephelye és 

Margaréta Otthon felújítási munkái: 
- Idősgondozó Szolgálat Horváth Döme utcai telephelye: iroda, 

szolgálati helyiség kialakítása megüresedett önkormányzati bérlakás 

bevonásával, akadálymentes WC kiépítése, meglévő illemhelyek 

felújítása; 

- Margaréta Otthon: 2 db kupola tűzvédelmi előírások szerinti 

átalakítása. 

14.998,854 

12. 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia 

Stúdió felújítási munkái: 
- Kápolna utcai műemlék épület szerkezeti, tető és homlokzat 

felújítása. 

10.591,813 

Összesen 121.562,175 

 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó tervezés 

A Projektkoordinációs Csoport tevékenységét tekintve a 2016-os évben folytatódott a 2014-

2020-as programozási időszakot megalapozó tervezési feladatok ellátása. Ezen feladatok 

keretében feldolgozásra és alkalmazásra kerültek mindazon európai uniós és hazai jogforrások 

(magyar és angol nyelven), melyek a programozási időszak végrehajtását érdemben 

meghatározzák.  
 

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban közvetlenül a megyei jogú városok 

fejlesztési céljainak megvalósítására rendelkezésre álló források a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében elérhetőek. A TOP az 

eltérő területi igényekre reagál, ezekre szabott beavatkozásokat valósít meg és azokkal 

összhangban a térségek belső erőforrásaira építő fejlesztéseket céloz, továbbá térségi 

adottságokra szabottan támogatja a helyi gazdasági rendszerek és a helyi foglalkoztatási 

képesség helyreállítását. 
 

A TOP biztosítja a keretet a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és 

megvalósításához. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint területi szereplő a 

2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék 

megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt 

források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján 23.109.000 E Ft 

fejlesztési forrással rendelkezik. Ezen forrás felhasználására a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjáról szóló 93/2015. 

(IV.30.) határozatával elfogadott, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programjával és annak végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 193/2015. 

(IX.24.), 129/2016. (VI.30.), 180/2016. (IX.22.) határozataival módosított Kecskemét Megyei 

Jogú Város Integrált Területi Programja keretén belül kerül sor, melyeket a Pályázatkezelési és 

Közbeszerzési Osztály készített elő. 
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A TOP keretében megjelenő, a hivatal részére megküldött pályázati felhívástervezetek 

véleményezését 2016. év folyamán az osztály elvégezte és megküldte a Megyei Jogú Városok 

Szövetsége, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. A 2015. december 17. napjától 

folyamatosan megjelenő pályázati felhívásokra 2016. évben 36 db támogatási kérelem került 

benyújtásra összesen 17.487.908 E Ft támogatási összegre, melyből 34 db projekt esetében 

2016. december 31-ig aláírásra került a támogatási szerződés. A TOP keretében 2016. évben 

14.708.531 E Ft összegű támogatási előleget hívott le a támogatótól a Projektkoordinációs 

Csoport, ezzel megalapozva a projekt megvalósítás pénzügyi fenntarthatóságát. 

 

 

 
A 2017. évben kiírásra kerülő felhívásokra várhatóan több mint 20 db támogatási kérelem 

összeállítása folyamatban van összesen 7.121.092 E Ft támogatási összeggel. 
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TOP támogatási összegek megoszlása a beovatkozási területek között 

a megkötött támogatási szerződések alapján

TOP-6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-6.1.5 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

TOP-6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

TOP-6.3.1 Barnamezős területek rehabilitációja

TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása

TOP-6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
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Európai Unió és nemzeti forrásból támogatott projektek koordinálása 

A TOP finanszírozásával megvalósuló projektek 

1. TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Gazdasági területekhez 

kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 1.200.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése” című, TOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

2016. december 28-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a 

Támogatási Szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar 

Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával (a továbbiakban: Közreműködő 

Szervezet).  

A projekt célja Kecskemét déli iparterületén található 4 db út (Mindszenti krt., Szent László 

krt., Kiskőrösi út, Búzakalász utca) felújítása. Ennek keretében az érintett útszakaszok 

megújulnak és a környezetükben található vállalkozások számára az iparterületek elérhetősége 

javul azáltal, hogy az utak kapacitása, illetve minősége jelentősen megnő. Kecskemét az elmúlt 

években Magyarország egyik legmeghatározóbb autóipari városává vált, ami ezen iparág 

mellett a teljes helyi gazdaságra jelentős pozitív hatással volt.  

A projekt összes elszámolható költsége:  1.200.000. E Ft 

Támogatás összege: 1.200.000 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 31. - 2018. szeptember 30. 

 

A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 2016. évben 1.176.000 E Ft 

összegű kedvezményezetti előleg lehívásáról gondoskodott. 
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2. TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Turisztikai attrakció 

megvalósítása a Rudolf-laktanyában” című projekt  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 19-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 1.450.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Társadalmi 

és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-6.1.4-15 kódszámú 

pályázati felhívásra.  

2016. december 21-én az önkormányzat a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit 

Kft-vel konzorciumban megkötötte a Támogatási Szerződést a a Közreműködő Szervezettel.  

A projekt célja olyan térségi szintű turisztikai fejlesztés megvalósítása a Rudolf-laktanya 

területén, mellyel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő koordinált fejlesztés jöhet 

létre. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, 

épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség 

gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése 

érdekében.  

A fejlesztés megvalósításával a helyi értékeken alapuló, hosszútávon fenntartható turisztikai 

attrakció életre hívása különös jelentőséggel bír Kecskemét és térsége fogadóterületén. A 

projekt kiemelt figyelmet fordít a helyi értékek megjelenítésére, egyben teret biztosít az 

innovációs fejlődés bemutatására is. 

A projekt a laktanya dél-nyugati részén lévő két korábbi lovarda épület egyikében valósulhat 

meg. A hasznosítandó műemlék épület örökségvédelmi értékeit megőrizve és helyreállítva, arra 

építve, két emeleten jöhet létre rendezvényhelyszínt, interaktív látogatóközpontot, 

vendéglátóipari egységeket, szociális helységeket magában foglaló létesítmény. 

A projekt összes elszámolható költsége: 1.450.000 E Ft 

Támogatás összege: 1.450.000 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2019. augusztus 31. 

 

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 28-án a Magyar Államkincstár 1.371.069 

E Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.  

 

3. TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt 

gazdasági övezetében” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására, melynek keretében a Daimler út megépült útburkolatának 

továbbépítése valósul meg. A kivitelezés eredményeként aszfalt burkolat került kiépítésre az 

SMR gyár területéig, melyet kiegészít a gyár előtti területen megépített buszforduló. A 

fejlesztés keretében megvalósul továbbá az út  környezetrendezése is. A kiépülő út az ott 

található gazdasági területek számára első ütemben biztosít megközelíthetőséget, míg a 

második ütem a rendezési terv szerint az 54. sz. főúthoz történő kapcsolódást fogja elérni. 

A projekt összes elszámolható költsége: 367.538 E Ft 

Támogatás összege: 367.538 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt keretében az útburkolat elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2016. november 

30-án lezárult, az útszakasz forgalomba helyezése megtörtént.  

A projekt fizikai zárására 2017. március 31-én került sor.  
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4. TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út I. 

ütemének megvalósítása” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 11-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 282.462 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a 

„Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című, 

TOP-6.1.5-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

2016. szeptember 12-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A projekt stratégiai célja, hogy Kecskemét kihasználja a volt szovjet laktanya területén 

elhelyezkedő Homokbánya területében rejlő gazdasági potenciált. Az alulhasznosított, 

barnamezős terület fejlesztési lehetőségei kiemelkedőek, a terület jól megközelíthető mind a K-

Ny-i kapcsolatokat biztosító 52. sz. főút, mind pedig az M5-ös autópálya irányából. Emellett a 

Homokbányán kompakt módon biztosítható a lakó, intézményi és munkahelyek térbeli 

egysége.  

A tervek szerint két fázisban megvalósuló hiányzó úthálózati szakasz az 53101 jelű út 

körforgalmi csomópontjától a Korhánközi útig húzódik majd, mely közvetlen elérést tesz 

lehetővé Ballószög, illetve Kadafalva irányából a Homokbánya gazdasági területei, valamint a 

város Nyugati- és Déli ipartelepének irányába, tehermentesítve ezzel az amúgy is túlterhelt és 

kapacitásbővítés előtt álló Izsáki utat. A kialakuló új hálózati kapcsolat biztosítja a 

Homokbánya fejlesztési terület jobb elérését mind a vállalkozók, mind pedig a ballószögi, 

kadafalvi, alsószéktói, szeleifalui és a déli lakókörzetek munkavállalói számára. Emellett az 

érintett útszakasz fejlesztése lehetőséget biztosít a közösségi közlekedés hálózati struktúrájának 

bővítésére, illetve optimalizálására a közeljövőben, mely járatszervezési szempontból 

alternatívát jelenthet az Izsáki út keresztmetszeti bővítése időszakában a város belsőbb 

területeinek akadálytalan elérésére. Az I. ütem biztosítja a már megindult fejlesztési térség – 

„Decathlon” áruház, „Ritz” üzem melletti – bővítését, fejlődését, továbbá lehetőséget ad a 

Homokbánya területének megközelítésére. A Ritz útcsatlakozástól a 21939 hrsz. 

önkormányzati úti csatlakozásig tart. 2017. évben a TOP-6.1.5-16 kódszámú 

„Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című 

pályázati felhívásra támogatási kérelem kerül benyújtásra a II. ütem megvalósítására, mely két 

szakaszra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útcsatlakozásig, 

míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magába. 

A projekt összes elszámolható költsége:  282.462 E Ft 

Támogatás összege: 282.462 E Ft  

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2016. március 24. - 2017. augusztus 31. 

 

2016. évben az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésre, valamint a kiviteli szintű 

engedélyezési tervdokumentáció leszállításra került. A projekt pénzügyi fenntarthatósága 

érdekében az önkormányzat 26.532 E Ft összegű kedvezményezetti előleg lehívásáról 

gondoskodott. 

 

5. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Széchenyi sétányi bölcsőde 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt 
A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Széchenyi sétányi bölcsőde 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. 

október 27-én lépett hatályba. 

A projekt összes elszámolható költsége: 229.997 E Ft 

Támogatás összege: 229.997 E Ft 
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Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 8. - 2017. november 30. 

 

A felújítás a meglévő bölcsőde teljes épületét érinti. A projekt keretében az épület bővítésével 

1 db csoportszoba és kapcsolódó helyiségek építése valósul meg, az intézmény 14 férőhellyel 

bővül a fejlesztést követően. Az intézmény épületének megújítása mellett az udvar és 

játszóudvar teljes rekonstrukciója is megtörténik. A fejlesztés továbbá kiegészül 

eszközbeszerzéssel is, mely magában foglalja a gyermekellátó egységek berendezési tárgyait, 

fejlesztőeszközöket és játékokat, a közösségi terek bútorzatát, valamint egyéb a működéshez 

szükséges eszközöket.  

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, az előkészítési 

dokumentációk elkészítésére, valamint közbeszerzés lebonyolítói feladatok ellátására. Az 

engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó tanulmány elkészültek. A 218.497 E Ft összegű 

előleg 2016. december 14-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlaszámára. 

 

6. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Csokor utcai óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt 
A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Csokor utcai óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. október 27-én lépett 

hatályba. 

A projekt összes elszámolható költsége: 114.351 E Ft 

Támogatás összege: 114.351 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 8. - 2017. november 30. 

 

A felújítás a meglévő bölcsőde teljes épületét érinti. A projekt keretében az épület egy 

fejlesztőszobával bővül, valamint a fejlesztőszobához és a meglévő, fejlesztendő tornaszobához 

vezető összekötő zárt közlekedő létesül. A bővítés nem jár kapacitásbővítéssel. Az intézmény 

udvarának és játszóudvarának részleges fejlesztése történik meg. A projekt részét képezi 

eszközbeszerzés, mely tartalmaz elhelyezendő bútorokat, berendezési tárgyakat, a meglévő 

csoportszobákba szükséges fejlesztendő eszközöket és játékokat, valamint egyéb az óvoda 

szakmai-nevelési programjának működéséhez szükséges eszközöket.  

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az 

előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó 

tanulmány elkészültek. A 108.633 E Ft összegű előleg 2016. december 14-én érkezett meg az 

önkormányzat bankszámlaszámára. 

 

7. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Bíró Lajos utcai óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt 
A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Bíró Lajos utcai óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. 

november 25-én lépett hatályba. 

 

A projekt összes költsége: 131.221 E Ft 

Támogatás összege: 127.551 E Ft  

Támogatás intenzitása: 100 % 

Önerő összege: 3.670 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 15. - 2017. november 30. 
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A fejlesztés során az épület bővítésre kerül egy tornaszobával, valamint az ahhoz kapcsolódó 

szertárral és zárt átjáró-közlekedővel. A jelenleginél nagyobb nevelőtestületi szoba kerül 

kialakításra. A projekt részét képezi az épület gyermek vizesblokkjainak felújítása és 

eszközbeszerzés. A beruházással érintett ingatlan helyt ad jelen projekt keretében nem 

támogatható funkciónak, az épületben működő körzeti megbízotti irodának. Az épületre 

vonatkozó tetőszigetelés, homlokzatszigetelés és homlokzati nyílászáró csere megvalósul, 

azonban erre az épületrészre eső költségek nem támogathatóak.  

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az 

előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó 

tanulmány elkészültek.  A 121.172 E Ft összegű előleg 2016. december 28-án érkezett meg az 

önkormányzat bankszámlaszámára. 

 

8. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Árpádvárosi óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt 
A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Árpádvárosi óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. 

december 9-én lépett hatályba. 

A projekt összes elszámolható költsége: 230.073 E Ft 

Támogatás összege: 230.073 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 15. - 2017. november 30. 

 

A fejlesztés eredményeként tornaterem épül, melyben a mindennapos testnevelés foglalkozások 

mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlesztése is lehetővé válik. A meglévő 

óvodavezetői iroda, óvodatitkári iroda, illetve nevelőtestületi szoba átalakításra kerül. Az épület 

gyermek vizesblokkjai megújulnak. A belső padló- és falburkolatok, valamint az álmennyezet 

lecserélésre kerül. A felújítás során az épület homlokzati hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje 

és a tető hő- és vízszigetelése megvalósul. Az épület fűtési rendszere is korszerűsítésre kerül. 

A meglévő óvodaudvar korszerűsítése, átalakítása megtörténik a projektben. Kerti 

berendezések korszerűsítése is megvalósul. A csoportszobákhoz tartozó terasz felújításra kerül 

és a homokozók fölé árnyékoló fa pergola épül. A balesetveszélyesség miatt a meglévő udvari 

játékok részbeni cseréje történik meg. A gazdasági bejárat mellett nyitott-fedett konzolos 

biciklitároló létesül 6 főre. 

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az 

előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó 

tanulmány elkészültek.  A 218.570 E Ft összegű előleg 2016. december 19-én érkezett meg az 

önkormányzat bankszámlaszámára. 

 

9. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Klapka utcai óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt 
A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Klapka utcai óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 9-én 

lépett hatályba. 

A projekt összes elszámolható költsége: 191.033 E Ft 

Támogatás összege: 191.033 E Ft  

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 9. - 2018. június 30. 
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A fejlesztés eredményeként a 3 csoportszoba alapterülete megnő, a férőhelyek száma 11 fővel 

bővül. Korszerű melegítőkonyha, a dolgozók részére öltöző, nevelői szoba kerül kialakításra. 

A tornaterem építésével és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel (szertár, mosdó), az 

újonnan beszerzendő tornaeszközökkel az óvodai nevelés feltételrendszerének minősége javul. 

Lehetőség szerint megvalósul a nyílászárók teljes cseréje. Az utcai homlokzat felújításra, a 

csatornahálózat korszerűsítésre kerül. Az udvar hátsó részében az udvari játékoknak, nagyobb 

eszközöknek tárolóépület készül. Az elektromos ellátás kiegészítésére a megfelelő tájolású 

tetőfelületre telepített napelemes egység szolgál. 

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az 

előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó 

tanulmány elkészültek.  A 181.482 E Ft összegű előleg 2016. december 19-én érkezett meg az 

önkormányzat bankszámlaszámára. 

 

10. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú „Egyetértés utcai óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt 

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Egyetértés utcai óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. 

december 9-én lépett hatályba. 

A projekt összes elszámolható költsége: 234.544 E Ft 

Támogatás összege: 234.544 E Ft  

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2016. október 17. - 2018. október 17. 

 

Az átfogó építészeti gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai 

korszerűsítést magába foglaló beruházás keretében egy energiatakarékos, környezetkímélő 

épületgépészet kialakítása történik meg. A Kecskemét, Egyetértés utca 15. szám alatti 

ingatlanon lévő földszintes épület vonatkozásában a meglévő óvodaépület fejlesztése a 

meglévő férőhelyszám bővítése nélkül valósul meg. Az épület bővítése az egyik belső 

átriumudvar beépítésével történik, mely során új, szabványoknak megfelelő tornaszoba és 

egyéni fejlesztő készül. 

A Kecskemét, Egyetértés utca 17. szám alatti ingatlanon lévő kétszintes épület vonatkozásában 

meglévő óvodaépület felújítása, kismértékű átalakítása valósul meg, ami átfogó építészeti, 

gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést tartalmaz. Ezt 

kiegészítendő az ingatlanok környezetrendezési munkái is megvalósulnak kerti játékok 

elhelyezésével. A projekt eszközbeszerzést is magában foglal, mely során a csoportszobák 

felszerelései, fejlesztőeszközök és játékok, tornaszoba mozgásfejlesztő eszközei, egyéb 

neveléshez és működéshez szükséges eszközök kerülnek beszerzésre.  

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az 

előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó 

tanulmány elkészültek.  A 222.816 E Ft összegű előleg 2016. december 19-én érkezett meg az 

önkormányzat bankszámlaszámára. 

 

11. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „4 csoportos bölcsőde építése 

Homokbányán” című projekt 
A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „4 csoportos bölcsőde építése 

Homokbányán” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 12-

én lépett hatályba. 

A projekt összes elszámolható költsége: 357.0601 E Ft 
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Támogatás összege: 357.0601 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 10. - 2018. július 15. 

 

A projekt során új bölcsőde kerül kialakításra, kb. 700 m² hasznos alapterületű, 4 csoportos 

bölcsőde épület csoportszobái több mint 50 m² nagyságúak lesznek. A fejlesztés célja új 52 

férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése.  

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az 

előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó 

tanulmány elkészültek.  A 339.207 E Ft összegű előleg 2016. december 19-én érkezett meg az 

önkormányzat bankszámlaszámára. 

 

12. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 azonosítószámú „Árpádvárosi bölcsőde 

infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című 

projekt 
A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Árpádvárosi bölcsőde 

infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című pályázata 

megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba. 

A projekt összes elszámolható költsége: 309.314 E Ft 

Támogatás összege: 309.314 E Ft  

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 10. - 2018. október 15. 

 

Az Árpádvárosi bölcsődét érintő fejlesztés keretében megtörténik a meglévő bölcsődeépület 

felújítása, kismértékű átalakítása, mely tartalmaz átfogó építészeti, gépészeti, 

épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést. A felújítás a főzőkonyha 

területének kivételével a meglévő bölcsőde teljes épületét érinti, a nevelési-gondozási egységek 

és a bölcsőde működését biztosító egyéb szociális helyiségekkel. Megvalósul az intézmény 

udvarának és játszóudvarának rekonstrukciója, mely tartalmazza a közlekedőfelületek 

felújítását, zöldterület és játszófelület fejlesztését, árnyékoló szerkezetek létesítését a 

homokozókhoz, valamint kerékpártároló elhelyezést. Az eszközbeszerzés során a 

gyermekellátó egységek berendezési tárgyainak, fejlesztőeszközöknek és játékoknak, egyéb 

működéshez szükséges eszközöknek a beszerzése valósul meg. Parkolóhely és akadálymentes 

parkolóhely is létesül. 

A Klapka utcai bölcsőde esetében kizárólag eszközbeszerzés történik, mely tartalmazza a 

gyermekellátó egységek berendezési tárgyainak és udvari játékainak beszerzését.  

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az 

előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó 

tanulmány elkészültek. A 293.849 E Ft összegű előleg 2016. december 16-án érkezett meg az 

önkormányzat bankszámlaszámára. 

 

13. TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Rudolf-kert építészeti és 

közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható 

célkitűzésiével” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 4-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 1.611.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Barnamezős 

területek rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

2016. november 11-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  
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A projekt célja a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási területén olyan 

rehabilitációs jellegű környezetrendezés, közműfejlesztés, úthálózat építés – feltáró út, a feltáró 

utakat összekötő sétány kiépítése egyoldali gyalog-kerékpárúttal és a Csabay Géza körúttal 

párhuzamos kiszolgáló út, a hozzá tartozó közvilágítás kiépítése –, valamint zöldfelület 

rendezés, mely a területen külön projekt keretében tervezendő és megvalósítandó oktatási, 

kulturális, innovációs és turisztikai létesítmények kialakítását alapozza meg. 

A területen végzett beavatkozással nagyban növekszik az egész városrészben a szolgáltatási 

funkciók kialakíthatóságának lehetősége, mely gazdaságélénkítő hatással lesz az ide települni 

szándékozó vállalkozásokra is. A fejlesztéssel pozitív városkép alakul ki Kecskemét nyugati 

városkapu funkciójára vonatkozóan. 

A projekt összes elszámolható költsége: 1.611.000 E Ft 

Támogatás összege: 1.611.000 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2016. november 1. - 2019. szeptember 30. 

 

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 30-án a Magyar Államkincstár 1.530.450 

E Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.  

 

14. TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Épület- és területfejlesztés a 

Rudolf-laktanyában” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 590.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Zöld város 

kialakítása” című, TOP-6.3.2-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A projekt keretében megvalósul a Rudolf-laktanya területén egy műemléki épület és 

környezetének megóvása, értékőrző felújítása, valamint kereskedelmi és szolgáltató terek 

kialakítása, elkészül továbbá egy csapadékvíz hasznosítására alkalmas rendszer, mely 

környezet- és természetvédő módon fokozza a fejlesztési terület önfenntartó képességét és 

elősegíti a fenntarthatóbb fejlődést. 

A projekt célja olyan infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása, mely javítja a város általános 

környezeti állapotát.  A beruházás során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, 

melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra működését, 

elősegítik a fenntartható fejlődést. A fejlesztés a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti 

környezetet biztosító, Kecskemét megyei jogú város térségi gazdasági központi szerepét 

erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházás, mely eredményeként cél a kijelölt 

akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó használaton kívüli, akár 

jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása. 

A projekt megvalósítása az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú 

együttműködését, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések 

összehangolását, valamint a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a 

foglalkoztatás bővülését is eredményezheti. 

A projekt összes elszámolható költsége: 590.000 E Ft 

Támogatás összege: 590.000 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2019. november 29. 

 

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 28-án a Magyar Államkincstár 560.500 E 

Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.  
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15. TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Zöld város kialakítása a 

Homokbányán” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 799.999 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Zöld város 

kialakítása” című, TOP-6.3.2-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A projekt alapvető célja a homokbányai zöld város akcióterület közterületeinek 

környezettudatos, család-és klímabarát megújítása, élhető és vonzó városi alközpont 

kialakítása, a városi zöld környezet fejlesztésével, vonzó szolgáltatások megjelenítésével és 

átgondolt térhasználat alkalmazásával. 

A fejlesztés a Homokbánya városrészben, az alábbi tevékenységekkel valósul meg: 

− projekt fő tevékenysége a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark rekonstrukciója, 

„Kerékváros bringapark” létesítése, kerékpáros készségfejlesztő és KRESZ pálya, 

valamint futópálya kialakítása, 

− a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark területén lévő egyik használaton kívüli épület 

hasznosítása, fenntartható, energiahatékony üzemeltetést biztosító felújítása, 

− a 21927/1 hrsz-ú ingatlanon az aktív rekreációs zöldterülethez és szomszédos szociális 

létesítményekhez kapcsolódóan pihenő-játszópark kialakítása, 

− a főtevékenységeket (zöldterület-használatot) segítő belterületi közút építése, felújítása, 

− az építési beruházáshoz a jelzett épület üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyak, 

valamint a sport és szabadidős tevékenységek, programok megvalósításhoz szükséges 

eszközök beszerzése, 

− az infrastrukturális beavatkozások kiegészülnek „soft” programokkal, melyek 

hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, erősíti a lakosság környezettudatos 

szemléletét, és a települési arculat és identitás fejlesztését. 

A projekt eredményeként megtörténik 14.518 m2 területen egy városi rekreációs és sportterület 

kialakítása, a zöld infrastruktúra rekonstrukciója. 

A rekreációs területen megújul egy kb. 500 m2-es funkcióját vesztett épület, mely egyrészt zárt 

helyiségeket (kb.100 m2) és fedett-nyitott teret biztosít a rekreációs területen tervezett 

tevékenységek kiszolgálásához. 

Az előkészítési feladatok ellátására, valamint az előkészítési dokumentáció és részletes 

megalapozó tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésre került. Az előzetes 

tanulmány és megalapozó dokumentáció elkészült.  

A projekt összes elszámolható költsége: 799.999 E Ft 

Támogatás összege: 799.999 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. - 2019. január 29. 

 

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 23-án a Magyar Államkincstár 759.999 E 

Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.  

 

16. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „Kecskemét Fenntartható Városi 

Mobilitási Tervének (SUMP) készítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus 16-án kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására, melynek keretében egy Kecskemét közlekedésfejlesztési 

kereteit és lehetőségeit rögzítő dokumentum született meg. A tanulmány a város számára 

követendő közlekedési-mobilitási fejlesztési elvek és célok meghatározása, valamint a 

szükséges, költséghatékony beavatkozások és projektek összefoglalása érdekében készült el.  

A mobilitási szükségletek kialakítása során a tervezők figyelembe vették a város környezeti, 
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gazdasági és társadalmi adottságait, valamint a település közlekedési igényeit befolyásoló 

logisztikai, közigazgatási, oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási szerepkörét, és a település 

egyre bővülő vonzáskörzetét. 

A projekt összes elszámolható költsége: 51.500 E Ft 

Támogatás összege: 51.500 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárása 2016. november 30-án megtörtént, a mobilitási tervet Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 240/2016. (XI.24.) határozatában hagyta jóvá.  

 

17. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Bem u. – Kuruc krt. 

keretszerződésében körforgalom kiépítése” című projekt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-jén nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 1.205.374 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható 

városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. 

december 21-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A projekt célja Kecskeméten a Bem utca - Kuruc körút közötti frekventált, nagy forgalmú 

csomópontban úgynevezett turbó körforgalom, valamint kerékpárforgalmi létesítmény 

kialakítása.  

A tervezett fejlesztés szükségességét indokolja, hogy a jelenlegi csomópont működését 

csúcsidőszakokban nagyon jelentős – több száz méter hosszúságú – torlódások jellemzik, 

melyek miatt az a jelenlegi állapotában fokozottan balesetveszélyes. A körforgalom 

kialakításával biztonságosabbá válik a kereszteződés, kevesebb baleset keletkezik a körpálya 

elsőbbsége és a középsziget alkalmazásának sebességcsökkentő hatása miatt. Az alacsonyabb 

sebesség mellett megnő a csomópont áteresztő képessége. Fontos szempont továbbá, hogy a 

folyamatosabb forgalomlebonyolódás mellett kisebbek a környezeti ártalmak, a zaj- és a 

levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos időveszteség és az átlagos 

közlekedési költség szintén csökken. A körforgalom mellett elválasztott gyalog- és kerékpárút 

létesül, mely a kerékpáros közlekedés feltételeinek, valamint a közszolgáltatások, munkahelyek 

elérhetőségének javítását, a környezeti terhelés csökkentését, valamint az egészséges életmód 

feltételeinek megteremtését segíti elő.  

A projekt összes elszámolható költsége: 1.205.374 E Ft 

Támogatás összege: 1.205.374 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2018. szeptember 3. 

 

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 27-én a Magyar Államkincstár 1.181.266 

E Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.  

 

 

18. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Közbringa rendszer kiépítése 

Kecskeméten” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-jén nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 97.338 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható 

városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. 

december 15-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

Kecskemét a városi mobilitás hosszú távú fenntartása érdekében előtérbe helyezi a 

környezetbarát közlekedési megoldásokat, melyben kiemelt szerepet játszik a kerékpáros 
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közlekedés, mely amellett, hogy környezetbarát, nem okoz „dugókat”, és a kerékpárok tárolása 

is lényegesen kisebb területi igénnyel bír, mint a gépjárműveké. 

A projekt célja Kecskemét belső területein a közbringa-rendszer kiépítésével megvalósuló 

környezetbarát és gyors közlekedési módozat. A kerékpárforgalmi útvonalak kialakítása 

hozzájárul a kerékpáros forgalom biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival 

összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához.  

A rendszer keretében a város nagy utazásszámot generáló területein elhelyezett, mindenki 

számára könnyen hozzáférhető, díjmentesen vagy alacsony díj ellenében elérhetően, rövid időre 

lehet igénybe venni közösségi közlekedési kerékpárokat. A rendszer célja, hogy azok is 

kerékpározhassanak Kecskemét belső területein, akiknek egyébként nincs kerékpárjuk, távolról 

ingáznak, vagy bármilyen más okból nem használnak saját kerékpárt, de ezt a környezetbarát 

és gyors közlekedési módot szívesen választják. 

A kerékpárok speciális kialakításúak, a gyűjtőállomások dokkolóállásaihoz zárhatóak, vázuk és 

szerkezeti elemeik nagy teherbírásúak, ellenállnak a rongálásnak, kialakításuk révén 

biztonságos városi közlekedésre alkalmasak. A rendszer készpénzmentesen, elektronikus 

fizetési eszközökkel vehető igénybe. 

A projekt összes elszámolható költsége: 97.338 E Ft 

Támogatás összege: 97.338 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15. - 2018. december 31. 

 

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 22-én a Magyar Államkincstár 95.391 E 

Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.  

 

19. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút 

mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút 

építése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-jén nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 199.494 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható 

városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2017. február 

26-án az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.  

Az önkormányzat az elmúlt időszakban és a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a kerékpárút 

hálózat kiépítésére. A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítását 

tervezi, amellyel lehetőség nyílik a biztonságos kerékpározás megteremtésére Kecskemét 

belterületén, a város déli részén található 54. sz. főúti körforgalmi csomópont és a Külső-

Szegedi út között, ahol jelenleg közlekedésbiztonsági okokból kerékpárral közlekedni tilos.  

A tervezett kerékpárút kapcsolatot teremt a meglévő Kecskemét – Városföld kerékpárúttal és 

biztosítani tudja a déli iparterület megközelítését a városközpont felől. A térség folyamatos 

bővülése, valamint az ennek következtében megnövekedett gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros 

forgalom miatt forgalombiztonsági szempontból indokolttá vált a tervezési szakaszon gyalog- 

és kerékpárút kialakítása. 

 

 A projekt megvalósulása elősegíti a kerékpáros közlekedés feltételeinek, valamint a 

közszolgáltatások, munkahelyek elérhetőségének javítását, a környezeti terhelés csökkentését, 

valamint az egészséges életmód ösztönzését, feltételeinek megteremtését.  

A projekt összes elszámolható költsége: 199.494 E Ft 

Támogatás összege: 199.494 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2018. szeptember 30. 
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A benyújtott előlegigénylés alapján 2017. február 6-án a Magyar Államkincstár 195.504 E Ft 

előleget utalt át az önkormányzat részére.  

 

20. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Margaréta buszforduló 

kiépítése" című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-jén nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 503.295 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható 

városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. 

december 15-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A projekt célja a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési 

intézkedések megvalósítása kerékpárosbarát fejlesztéssel, közlekedés biztonsági beruházással, 

közúti közösségi közlekedésfejlesztéssel.  

A projekt keretében 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése történik a Károly Róbert körúton, mely 

hozzájárul a kerékpáros forgalomnak biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival 

összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához. A Károly Róbert körút – Nyíri út – III. 

Béla körút csomópontjában közlekedésbiztonsági intézkedést szolgáló egysávú körforgalom 

kiépítése is megvalósul, a kerékpárosok számára kerékpáros átvezetés teszi lehetővé a 

körforgalmon történő áthaladást. A kialakított útszakasz mellett a megvalósuló decentrum és a 

kapcsolódó beruházás a fenntartható közösségi közlekedés színvonalának javításához járul 

hozzá. 

A Margaréta szociális otthon végállomás és autóbusz fordulónál szociális épület és 3 db fedett 

váró kerül elhelyezésre. A szociális épület környezetében 10 férőhelyes B+R parkoló kerül 

kialakításra további 10 férőhelyes bővítési lehetőséggel. 

A projekt összes elszámolható költsége: 503.295 E Ft  

Támogatás összege: 503.295 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2018. december 31. 

 

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 22-én a Magyar Államkincstár 493.229 E 

Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.  

 

21. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című 

projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak 

érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel 

és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának 

elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású 

gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 1.700 m² felületen; 

− utólagos padlásfödém szigetelés kb. 730 m² felületen; 

− lapostető szigetelése kb. 630 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 500 m² felületen; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 
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A projekt összes elszámolható költsége 220.707 E Ft 

Támogatás összege: 220.707 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.  

 

22. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Kecskeméti Széchenyivárosi 

Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai 

korszerűsítése” című projekt  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi 

Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre 

annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel 

és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának 

elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású 

gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 1.870 m² felületen; 

− utólagos lapostető szigetelés kb. 2.400 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1.180 m² felületen; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes elszámolható költsége 291.109 E Ft 

Támogatás összege: 291.109 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.  

 

23. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Margaréta Otthon energetikai 

korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Margaréta Otthon, valamint az 

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményeinek helyt adó épület kerül korszerűsítésre 

annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel 

és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának 

elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású 

gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.440 m² felületen; 

− utólagos lapostető szigetelés kb. 5.520 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1.100 m² felületen; 

− fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes elszámolható költsége 464.515 E Ft 

Támogatás összege: 464.515 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. szeptember 30-án kerül sor.  
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24. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak 

érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel 

és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának 

elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású 

gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 1.620 m² felületen; 

− utólagos lapostető szigetelés kb. 2.840 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1.350 m² felületen; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes elszámolható költsége: 302.654 E Ft 

Támogatás összege: 302.654 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. szeptember 30-án kerül sor.  

 

25. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Kecskeméti Zrínyi Ilona 

Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület 

energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói 

javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel 

üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által 

csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.960 m² felületen; 

− utólagos lapostető szigetelés kb. 370 m² felületen; 

− utólagos padlásfödém szigetelés kb. 17.900 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 700 m² felületen; 

− fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes elszámolható költsége: 292.011 E Ft 

Támogatás összege: 292.011 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.  

 

26. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú „Lestár Péter Szakközépiskola és 

Szakiskola energetikai fejlesztése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Lestár Péter Szakközépiskola és 

Szakiskola épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, 

hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, 
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hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény 

racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek 

és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés; 

− utólagos zárófödém szigetelés; 

− homlokzati nyílászárók cseréje; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes elszámolható költsége: 301.930 E Ft 

Támogatás összege: 301.930 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárása várhatóan 2017. december 31-én valósul meg.  

 

27. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „Kecskeméti Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános 

Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának épülete 

kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, 

fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg 

nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és 

mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.710 m² felületen; 

− utólagos lapostető szigetelés kb. 1.080 m² felületen; 

− utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2.060 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1.000 m² felületen; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes elszámolható költsége: 300.266 E Ft 

Támogatás összege: 300.266 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.  

 

28. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 azonosítószámú „Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című 

projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak 

érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel 

és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának 

elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású 

gázok kibocsátása.  
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A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 840 m² felületen; 

− utólagos padlásfödém szigetelés kb. 830 m² felületen; 

− lapostető szigetelése kb. 840 m2 felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 290 m² felületen; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes elszámolható költsége: 84.569 E Ft 

Támogatás összege: 84.569 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. január 31-én kerül sor.  

 

29. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009 azonosítószámú „Kecskeméti Széchenyivárosi 

Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi 

Arany János Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az 

épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági 

mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel 

üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által 

csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 1.780 m² felületen; 

− utólagos padlásfödém szigetelés kb. 400 m² felületen; 

− lapostető szigetelése kb. 1.060 m² felületen; 

− homlokzati nyílászárók cseréje; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes elszámolható költsége: 239.522 E Ft 

Támogatás összege: 239.522 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. január 31-én kerül sor.  

 

30. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 azonosítószámú „Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” 

című projekt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak 

érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint 

energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel 

és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának 

elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású 

gázok kibocsátása.  

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

− utólagos homlokzatszigetelés kb. 1.500 m² felületen; 

− utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2.200 m² felületen; 

− lapostető szigetelése kb. 68 m² felületen; 
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− homlokzati nyílászárók cseréje kb. 440 m² felületen; 

− belső fűtési rendszer rekonstrukciója; 

− napelemes rendszer telepítése. 

A projekt összes elszámolható költsége: 160.706 E Ft 

Támogatás összege: 160.706 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. január 31-én kerül sor.  

 

31. TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás 

innovációs célú infrastrukturális fejlesztése” című projekt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 300.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-6.6.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A projekt célja a kecskeméti egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése.  

A 11 telephelyen történő beavatkozások keretében 79 energia-megtakarítási célú és egyéb 

korszerűsítési és állagjavítási munkákat végeznek el a telephelyek műszaki állapotának 

megfelelően. A projekt fontos célkitűzése az egészségügyi alapellátást nyújtó rendelők rossz 

műszaki állapotának megszüntetése, a költséghatékonyabb működtetés érdekében.  

A projekt összes elszámolható költsége: 300.000 E Ft 

Támogatás összege: 300.000 E Ft  

Támogatás intenzitása: 100% 

Nem támogatott költségek: 1.193 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. október 31. 

 

Az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésre került, valamint a pályázat benyújtáshoz 

szükséges műszaki dokumentáció elkészült. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az 

önkormányzat 285.000 E Ft összegű kedvezményezetti előleg lehívásáról gondoskodott. 

 

32. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Új nappali ellátást biztosító 

telephely kialakítása Homokbányán” című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus 24-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 351.079 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú 

pályázati felhívásra. 2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási 

Szerződést a Közreműködő Szervezettel.  

A projekt célja az intézményi struktúrában szervezetileg az Egészségügyi és Szociális 

Intézmények Igazgatósága (ESZII) által működtetett Értelmi Fogyatékosok Napközi 

Otthonához kapcsolódó új telephely építése (48 fő kapacitással).  

A projekt keretén belül megépül a Homokbánya területén egy új, kb. 790 m² hasznos 

alapterületű, földszintes, két önálló rendeltetési egységet magába foglaló épület, melynek egyik 

részében fogyatékos személyek (24 fő), másik részében autizmussal élő fiatal felnőttek nappali 

ellátása (24 fő) történik. 

A projekt összes elszámolható költsége: 351.079 E Ft 

Támogatás összege: 351.079 E Ft  

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2017. június 13. - 2018. július 15. 
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Az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésre került, valamint az engedélyezési terv 

elkészült. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 333.525 E Ft 

összegű kedvezményezetti előleg lehívásáról gondoskodott. 
 

33. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Új család és gyermekjóléti 

központ létrehozása Kecskeméten” című projekt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 508.444 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú 

pályázati felhívásra. 2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási 

Szerződést a Közreműködő Szervezettel.  

Az új Család- és Gyermekjóléti Központ az alulhasznosított, volt Rudolf- laktanyában az 

„alakulótér” ÉNY-i részén, a Széktói Stadion szomszédságában kerül kialakításra három 

használaton kívüli műemlék épület hasznosításával, örökségvédelmi értékeket megőrző 

felújításával, átalakításával és ezek esetleges bővítésével.  

A projekt során hasznosításra és teljes felújításra kerül a volt altisztképző és zuhany-

mosókonyha épülete az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően.  

A projekt összes elszámolható költsége: 508.444 E Ft  

Támogatás összege: 508.444 E Ft  

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. - 2019. július 31. 
 

Az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésre került, valamint a pályázat benyújtáshoz 

szükséges műszaki dokumentáció elkészült. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az 

önkormányzat 483.022 E Ft összegű kedvezményezetti előleg lehívásáról gondoskodott. 
 

34. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Időskorúak és fogyatékkal élők 

szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” című projekt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 89.477 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú 

pályázati felhívásra. 2016. december 9-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási 

Szerződést a Közreműködő Szervezettel.  

A projekt célja, hogy az épületek korszerűsítésével és bővítésével a szakmai munka, gondozás, 

nevelés és foglalkoztatás minősége emelkedjen.  

A projekt keretében több feladat-ellátási helyen lévő, több szociális alapszolgáltatás fejlesztése 

valósul meg: étkeztetés és házi segítségnyújtás (Hetényegyháza, Posta utca 7.), támogató 

szolgáltatás személygépkocsi beszerzésével (Fecske utca 7.), fogyatékosok nappali ellátása 

(Ipoly utca 1.). 

A projekt összes elszámolható költsége: 89.477 E Ft  

Támogatás összege: 89.477 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2016. szeptember 6. - 2018. október 31. 

 

Az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésre került, valamint a pályázat benyújtáshoz 

szükséges műszaki dokumentáció elkészült. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az 

önkormányzat 85.003 E Ft összegű kedvezményezetti előleg lehívásáról gondoskodott. 
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35. TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú Foglalkoztatási paktum 

Kecskeméten című projekt 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én nyújtott be támogatási 

kérelmet bruttó 1.929.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című, 

TOP-6.8.2-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

A projekt konzorciumban valósul meg az önkormányzat vezetésével és a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal részvételével, a megállapodás 2016. augusztus 24-én került aláírásra. 

2016. szeptember 20-án az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A TOP-5.1.1, valamint a TOP-6.8.2 kódszámú felhívásokra benyújtott projektek szinergiában 

történő megvalósítása érdekében 2016. október 19-én az önkormányzat megállapodást kötött 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.  

A projekt közvetlen célja a megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok), képzési és foglalkoztatási programok támogatása, tevékenységi 

körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű 

akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. 

 

A projekt költségvetése 

Konzorciumi tag 

neve 

Elszámolható 

költség (E Ft) 

Támogatás (E Ft) Önerő (E Ft) 

Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

341.555  3341.555  0  

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

(konzorciumi tag) 

1.587.445  1.587.445  0  

 

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15. - 2020. december 31. 

 

Az előkészítésre vonatkozó szerződések megkötésre kerültek a közbeszerzés bonyolítói 

tevékenység ellátására, az előzetes helyzetértékelés elkészítésére, valamint a 

megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozóan. A szükséges humánerőforrás 

biztosítása megvalósult, valamint a projekt eszközigénye érdekében szükséges eljárások 

lefolytatásra kerültek. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 

324.477 EFt, a konzorciumi partner 1.587.445 E Ft összegű kedvezményezetti előleg 

lehívásáról gondoskodott. 

 

36. TOP-7.1.1-16-2016-00056 azonosítószámú „Kulturális és közösségi terek 

infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési 

stratégiához kapcsolódva” című projekt 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) 

7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 

(továbbiakban: CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (továbbiakban: 

HACS) megalakítására. 

A partnerségen alapuló HACS-ok a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva ösztönzik a 

helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom 

megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés 
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terén tervezhetnek fejlesztéseket, mely fejlesztések közvetetten közösségi alapú 

gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják. 

A CLLD keretében a regisztrált helyi közösségeknek lehetőségük nyílik helyi fejlesztési 

stratégia kialakítására, mely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek 

szervezésére, tudatosságuk fokozására. 

A CLLD megvalósítására megnyíló HACS-onként maximálisan felhasználható forrás 

1.500.000 E Ft.  

A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, 

a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve 

kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, 

elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák 

készüljenek, melyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, melyek 

egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni. A prioritási 

tengely ERFA intézkedése a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, az 

ESZA intézkedése a helyi közösségszervezésre irányul. 

Olyan együttműködés jött létre, mely keretében biztosítható, hogy a helyi társadalmi-gazdasági 

érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten 

a szavazati jogok 49%-ot meghaladó arányát. Ennek megfelelően a „KözösségÉpítő 

Kecskemét” Helyi Közösség 2016. május 26-án megalakult. 

2016. július 4. napján támogatási kérelem került benyújtásra. A közösség regisztrációjának 

benyújtása a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz 2016. június 3. napján megtörtént. 

A támogatási kérelem a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelel, a 

kérelmet döntésre terjesztik fel. 

 

Ágazati operatív programok keretében megvalósuló projektek 

1. IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosítószámú „Kecskemét város közösségi 

közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros 

hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt 
A Kormány a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú „Kecskemét város közösségi 

közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású 

alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt pénzügyi, finanszírozási 

tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének újbóli kompenzálásáról szóló 1088/2015. 

(III.3.) Korm. határozatában a projekt 15.674 E Ft összegű támogatásának növeléséről döntött. 

A támogatási szerződésben rögzített projektelemek megvalósításának elhúzódása, illetve a 

Közlekedés Operatív Program 2015. december 31-i zárása miatt az önkormányzat a projekt 

szakaszolását kezdeményezte, továbbá a déli iparterületen megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztések tömegközlekedéssel történő kiszolgálása érdekében új projektelemek támogatását 

kérte az Irányító Hatóságtól, melyet a Kormány a projekt támogatásának növeléséről, 

szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének 

biztosításáról szóló 1789/2015. (X. 30.) Korm. határozatával fogadott el.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 12-én pályázatot nyújtott be a 

„Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna 

megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” elnevezésű 

projekt II. szakaszának megvalósítására. 

2016. augusztus 18-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a 

Támogatási Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. 

 

A projekt II. szakaszának műszaki tartalma 

- A telephely magasépítési kivitelezésének befejezése, kapcsolódó eszközbeszerzéssel. 
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- Az 5-ös sz. főút – Szent László krt.-i – Georg Knorr utca keresztezésében kialakítandó 

körforgalom építése. 

- További buszokra fedélzeti egységek beszerzése és felszerelése. 

- Univerzális eszközhordó gépjármű beszerzése. 

 

A projekt I. és II. szakasza 

Megnevezés KÖZOP 

(I. szakasz) 

IKOP 

(II. szakasz) 

Projekt 

összesen 

Elszámolható költség 7.306.596 E Ft 671.329 E Ft 7.977.925 E Ft 

Támogatás 6.897.832 E Ft 633.399 E Ft 7.531.231 E Ft 

Támogatás intenzitása 94,35 % 94,35 % 94,35 % 

Tervezett fizikai zárása 2015. december 31. 2017. október 15. 2017. október 15. 

 

2. KEHOP-2.1.4-15-2016-00005 azonosítószámú „Kék-víz'' – Észak-Bács-Kiskun 

Megyei Ivóvízminőség-javító Program” második szakaszának megvalósítása” 

című projekt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június 9-én pályázatot nyújtott be „Kék-

víz'' – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program” második szakaszának 

megvalósítására. 

A projekt második szakaszának célja a „Kék víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társuláshoz tartozó egyes települések további vízminőség-javító 

fejlesztésének végrehajtása (új mélyfúrású víztermelő kutak létesítése hagyományos átmérővel, 

meglévő kutak felújítása, kutak eltömedékelése, meglévő technológiafejlesztése biztonsági 

utófertőtlenítéssel, meglévő csomópontok újraszerelvényezése, hálózat rekonstrukció). 2016. 

október 10-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő 

Szervezettel.  

A projekt megvalósításának nettó összköltsége: 1.285.395 E Ft 

A projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 1.279.000 E Ft 

Támogatás összege: 1.011.528 E Ft 

Támogatás intenzitása: 79,087423%  

Önerő összege: 267.472 E Ft 

Nem támogatott költségek: 6.395 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 19. - 2017. június 15. 

 

Várható műszaki tartalom 

Tervezési munkák a szükséges engedélyeztetésekkel 

− Kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési tervek. 

− Kiviteli tervdokumentáció. 

 

Víztermeléshez kapcsolódó feladatokkal érintett vízellátó rendszerek 

− Új mélyfúrású víztermelő kutak létesítése hagyományos átmérővel 

Érintett vízellátó rendszerek: 

Kecskemét térségi vízellátó rendszer (2 db), 

Izsák térségi vízellátó rendszer (1db), 

Orgovány önálló vízellátó rendszer (1db). 

− Meglévő kutak felújítása (szűrőcserés ráfúrás-alábővítés és/vagy kútgépészet cseréje 

és/vagy irányítástechnikai fejlesztés) 

Érintett vízellátó rendszerek: 

Kerekegyháza térségi vízellátó rendszer (1 db), 

Tiszakécskei térségi vízellátó rendszer (1db). 
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− Kutak adatátviteli kábeleinek kiváltása optikai kábelre 

Érintett vízellátó rendszer: 

Kecskemét térségi vízellátó rendszer. 

− Kutak eltömedékelése vagy lezárása 

Érintett vízellátó rendszerek: 

Kecskemét térségi vízellátó rendszer (6 db), 

Orgovány önálló vízellátó rendszer (1 db), 

Izsák térségi vízellátó rendszer (2 db). 

 

Vízkezeléshez kapcsolódó feladatok  

− Nyomásfokozó szivattyú csere Kecskemét I. sz. telepen. 

− Meglévő technológia fejlesztése biztonsági utófertőtlenítéssel (műszerek leszállítása 

helyszíni szerelési munkák elvégzése, a vízkezelő berendezés beüzemelése-, 

üzempróbái) 

Kecskemét I. és II. sz. vízműtelepeken,  

Tiszakécske vízműtelepen. 

 

Új ivóvíz vezeték hálózat kiépítéséhez kapcsolódó feladatok 

− Kút nyersvíz vezeték kiépítése Orgovány vízműtelepen. 

 

Rekonstrukció 

Meglévő csomópontok újraszerelvényezése és/vagy út alatti átvezetések felújítása 

csőbéleléssel-, vagy béléscsőbe húzással és/vagy hálózat rekonstrukció. 

A tervezett második beruházási szakaszban a kapacitás bővítésére nem kerül sor, a szolgáltatás 

biztonságának a növelése és a javuló vízminőségi paraméterek folyamatos biztosítása a cél. 

 

A „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási 

Tanács (továbbiakban: Tanács) 2016. évben 5 alkalommal tartott társulási tanácsi ülést (február 

15., március 30., április 27., október 12., november 10.). 

A Tanács 2016. február 15-én fogadta el a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló határozatát, 

valamint a Társulás új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló határozatát. 

A Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására 2016. október 12. napján került sor. 

 

3. KEHOP-5.4.1-16-2016-00715 azonosítószámú „Környezettudatos szemlélet-

formálás Kecskeméten” című projekt 
2016. október 14. napján támogatási kérelem került benyújtásra. 2016. december 17-én értesítés 

érkezett a benyújtott támogatási kérelem jogosultsági feltételeinek teljesüléséről. A támogatási 

kérelem döntésre került felterjesztésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága részére. 

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások 

elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az 

energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási 

megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és 

társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és 

energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) 

eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az 

információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi 

együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás 

elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű 
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elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső 

soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás 

csökkentéséhez. 

A projekt összes elszámolható költsége: 5.000 E Ft 

Támogatás összege: 5.000 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett időszaka: 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. 

Szakmai együttműködő partner: Pallasz Athéné Egyetem 

 

Közvetlen az Európai Bizottság finanszírozásával megvalósuló projekt 

4. IEE/12/064/SI2.645706 azonosítószámú Geotermális hőtermelési rendszer 

kiépítése című projekt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Intelligens Energia – Európa program (IEE): 

Helyi energetikai beruházások ösztönzése pályázati felhívásra: „Geothermal district heating in 

the city of Kecskemét /MLEI GeoKec – City of Kecskemét (HU)”, magyar fordításban: 

Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten/ elnevezésű pályázatot nyújtott be. A 

projekt célja a kecskeméti távhő rendszer gáz alapú ellátásának geotermális alapra történő 

átállását szolgáló jövőbeni beruházás előkészítése.  

A projekt zárása 2016. március 20. napjával megtörtént. A projekt záródokumentumai a 2016. 

december 7-én érkezett értesítés alapján a támogató által jóváhagyásra kerültek. 

A projekt összes elszámolható költsége: 379,295 E € 

Támogatás összege: 284,471 E € 

Támogatás intenzitása: 75% 

Szükséges önerő: 94,824 E € 

Projekt tervezett időszaka: 2013. március 20. – 2016. március 20. 

 

5. Hazai támogatáspolitikai alapokból, egyedi kormány- és miniszteri döntések 

alapján megvalósuló projektekNemzeti Kulturális Alap NKA-449107/00358 

azonosítószámú „A Katona József emlékév és a Múzeumok Éjszakája (Kiemelt 

helyszín: Kecskemét) programjainak megvalósítására” című projekt 

A programok színvonalas lebonyolítására az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap 

(továbbiakban: NKA) Miniszteri Keretéből 10.000 E Ft támogatást kapott.  

 

A projekt összes elszámolható költsége: 10.000 E Ft 

Támogatás összege: 10.000 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2016. január 1. – 2017. április 30. 

 

A projekt célja a Katona József emlékévhez kapcsolódó kulturális rendezvények lebonyolítása, 

valamint a Múzeumok Éjszakája rendezvény megvalósításához szükséges veterán buszok 

kölcsönzése 6 résztvevő szervezet bevonásával.  

 

6. Nemzeti Kulturális Alap NKA-4929/00140 „Szervátiusz Tibor: Csak tiszta 

forrásból című szobor felállítása” című projekt  

Az NKA Miniszteri Kerete terhére a 2015. szeptember 3-án megkötött támogatási szerződés 

értelmében 7.000 E Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A szobor felállítására 2016. május 

5. napján került sor a Kodály Intézet előtti parkban. 

A projekt tervezett összes költsége: 7.700 E Ft 

Támogatás összege: 7.000 E Ft 

Önerő összege: 700 E Ft 
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Támogatás intenzitása: 90,9% 

Projekt megvalósítás időszaka: 2016. január 1. – 2016. május 30. 

 

7. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 

2016. augusztus 15. napján a pályázat benyújtásra került a BMSK Beruházási, Műszaki, 

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez. 2016. december 29-én támogatói 

döntés született 1 db D típusú sportpark, illetve 1 db 400 m-es futókör megépítésének 

vonatkozásában. 

 

8. Intelligens Hálózat Mintaprojekt "Partnerprogram vidéki önkormányzatok 

számára" (Központi Okos Mérés) 
A Központi Intelligens Hálózati Mintaprojekt keretében olyan okos hálózati rendszer kerül 

kialakításra, melynek során 

− hatékonyabbá válik a fogyasztói elszámolás, 

− lehetővé válik a fogyasztói szokások befolyásolása információnyújtással, egyes 

esetekben közvetlen vezérléssel,  

− méréssel támogatja az energiahatékonysági célkitűzések teljesítését, különös tekintettel 

a középületek energiafogyasztására vonatkozó információk biztosítására és az 

energiapazarlás mérséklésére, 

− Kecskeméten 1.100 darab mérési pont került kijelölésre önkormányzati tulajdonú 

lakások és intézmények vonatkozásában. 

2016. augusztus 8. napján a projekt megvalósítására együttműködési megállapodás született az 

önkormányzat és a Központi Okos Mérés Zrt. (továbbiakban: KOM Zrt.) között. A projekt 

kivitelezéséhez szükséges eszközöket a KOM Zrt. biztosítja, melyek felszereléséhez a 

szolgáltatóknak igény esetén költségtérítést fizet. A fenntartás során az esetleges pótlások, 

javítások a támogató KOM Zrt.-t terhelik, mert az eszközök állami tulajdont képviselnek. 

A mérők telepítése 2016. IV. negyedévében és 2017. I. felében várható, a tervek szerint 2017-

ben a tesztüzem zajlik majd részletes adatgyűjtés és tapasztalatszerzés mellett, melynek során 

nyert adatokat az önkormányzat, valamint a bevont közműszolgáltatók részére a KOM Zrt. 

díjmentesen továbbítja. 

 

9. GUL-15-D-2016-00122 azonosító számú „Kecskeméti Gulág emlékhely” című 

projekt 

A pályázat a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve 

meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat alapján meghirdetett pályázati kiírás 

keretében került benyújtásra. A felhívás célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan 

érintett településen, ahonnan magyar állampolgárokat hurcoltak el a Szovjetunióba politikai 

fogolyként vagy hadifogolyként, illetve emléktáblák kihelyezése az egykori gyűjtő- és 

hadifogolytáboroknál. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 5-én kötött támogatási 

szerződést a projekt megvalósítására, melynek keretében a Rendőrfalu elnevezésű városrészből 

elhurcolt katonáknak és civil lakosoknak kíván emléket állítani.  

A projekt összes elszámolható költsége: 1.500 E Ft 

Támogatás összege: 1.500 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2016. október 5. – 2017. február 28. 
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A projekt keretében egy terméskőtömb emlékoszlop felállítására, valamint ezzel 

összefüggésben avatórendezvény lebonyolítására került sor. A projekt fizikai zárása 2017. 

február 25-én történt meg. 

 

10. Műfüves labdarúgópálya kialakítása 

Műfüves labdarúgópálya kialakítására vonatkozó Együttműködési megállapodás 2016. május 

20. napján került aláírásra három helyszínre (Hermann Ottó tér 3-2., Czollner tér 3-2., Irinyi út 

49.). Az Együttműködési megállapodás aláírását követően a Magyar Labdarúgó Szövetség 

szerződést kötött a Sportchampion Kft.-vel, mint nyertes kivitelező vállalkozóval.  

A projekt összes elszámolható költsége: 82.217 E Ft 

Támogatás összege: 57.552 E Ft 

Támogatás intenzitása: 70% 

Önerő összege: 24.665 E Ft 

Projekt tervezett időszaka: 2016. október 9. – 2017. II. negyedév. 

  

További két megvalósítási helyszínre benyújtott pályázat esetében a pályák kivitelezésére 2017. 

év tavaszán kerülhet sor. Pálya helyszínek: Kecskemét, 17/34 és 0445/34 hrsz-ú ingatlanok. 

 

11. Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése  

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztésére vonatkozó támogatási szerződés 2015. december 

16-án került aláírásra. A Széktói Stadionban a labdarúgópálya mellett megépítésre kerül az 

atlétikapálya fedett futófolyosóval. A korszerű, napjaink igényeinek megfelelő színvonalú, 

nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas atlétikapálya megépítése hiánypótló beruházás 

lenne az egész régióban. A város több köznevelési intézménye itt végezheti a tanulók atlétikai 

felmérő futását, illetve alkalmanként a létesítményben tarthatja a testnevelés óráját. Ez utóbbi 

a mindennapos testnevelés bevezetésével egyre nagyobb jelentőséget kap. 

A projekt során elkészült az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, megvalósul az új 

atlétikai pálya építése, öltözők kialakítása, valamint zöldterületek rendezése.  

A projekt összes elszámolható költsége: 568.522 E Ft 

Támogatás összege: 568.522 E Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 16. – 2017. június 30. 

 

Modern Városok Program keretében támogatott projektek 
Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. február 9. napján 

együttműködési megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a 

megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében szándékát a 

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 

10.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) erősítette meg az alábbi 

fejlesztésekre vonatkozóan. 

 

1. Kecskemét Fejlődéséért Alap 

A Korm. határozat 1. pont a) alpontjában nevesített feladat célja a rendelkezésre álló és egyéb 

bevonható források hatékony felhasználásával egy fenntartható városfejlesztést szolgáló 

finanszírozási modell kialakítása Kecskemét város és térsége gazdasági fejlődése érdekében. A 

Kecskemét Fejlődéséért Alap olyan megtérülő beruházásokat, fejlesztéseket finanszírozna, 

melyek az energiahatékonyság, a beszállítói fejlesztések, a kutatás-fejlesztés, az innováció 

területén valósulnának meg. 

A visszatérítendő támogatás összege: 25.000.000 E Ft 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Modern Városok Program 

megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben kijelölt főfelelős szervek 

közötti egyeztetéseket követően a Modern Városok Bizottság részére benyújtásra került a 

vonatkozó előterjesztés. 

 A 2016. évben a pénzügyi Alap felállításához szükséges intézkedések végrehajtására a 

Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25) Korm. 

határozata szerint elkészült a finanszírozási modell kialakításához szükséges ex-ante elemzés, 

valamint a Bérlakás-program előkészítéséhez szükséges pénzügyi terv. Az Alapkezelő 

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. 

 

2. A 445. számú Kecskemét északi elkerülő út továbbvezetése 

A Korm. határozat 2. pont ba) alpontjában a Kormány Kecskemét infrastruktúrájának 

fejlesztése keretében támogatta a 445. számú Kecskemét északi elkerülő út továbbvezetését. A 

projekt célja Kecskemét északi elkerülő folytonosságának biztosítása és az M5 autópálya 

gyorsabb elérhetősége a teljes körgyűrű kiépítésével, mellyel Kecskemét város belső úthálózata 

forgalmi terhelésének további csökkenése várható. 

A projekt tervezett összköltsége: 8.773.000 E Ft 

 

A megvalósítás a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő 

megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. 

határozatban foglaltaknak megfelelően hazai költségvetési forrásból került biztosításra. A 

fejlesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésében valósul meg, a kivitelezési 

munkák a 2016. évben megkezdődtek. 

 

3. A kecskeméti főpályaudvar fejlesztése 

A Korm. határozat 2. ca) alpontja megerősítette, hogy kiemelt projekt cél a kecskeméti 

főpályaudvar fejlesztése, mely a vasútállomás felvételi épületének felújításán túl egyéb, 

kiterjedtebb műszaki tartalommal számol. 

A projekt célja Kecskemét városában a különböző közlekedési módozatok utasfogadó és 

kiszolgáló létesítményeinek integrálása a MÁV állomás térségében. Ennek keretében 

megvalósul a kecskeméti vasútállomás felvételi épületének felújítása, az ehhez kapcsolódó 

környezetrendezés és az utastájékoztatás fejlesztése, valamint az új infrastruktúrához illeszkedő 

telek-, tulajdoni- és üzemeltetői viszonyok kialakítása. Fejlesztésre kerül a központi autóbusz 

pályaudvar is, melynek során megtörténik a jelenlegi távolsági buszpályaudvar felújítása, a 

mellette elhelyezkedő helyi autóbusz pályaudvar átépítése, valamint bővítése. 

A projekt tervezett összköltsége: 5.049.018 E Ft 

 

Az önkormányzat, a DAKK Zrt., a MÁV Zrt., valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

között több egyeztetésre is sor került a projekt megvalósítása érdekében. A főpályaudvar uniós 

forrásokból történő fejlesztésére vonatkozóan előterjesztés került benyújtásra a Kormány 

részére 2016. év decemberében. 

 

4. Kecskemét elővárosi vasúti közlekedésének fejlesztése 

A Korm. határozat 2. cb) alpontjában megfogalmazott feladat célja Kecskemét és a környező 

települések közötti vasúti összekötetés, az elővárosi vasúti közlekedés fejlesztési 

lehetőségeinek vizsgálata. Ennek érdekében az önkormányzat képviselője, a MÁV Zrt., NIF 

Zrt., a Közlekedéstudományi Intézet, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 

Miniszterelnökség munkacsoportot alakított, mely a fejlesztési lehetőségeket mindeddig 

összesen 3 ülésen vitatta meg.  
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5. A kecskeméti repülőtér polgári célú fejlesztése 

A Korm. határozat 2. pont d) alpontja szerint a honvédelmi miniszter feladata, hogy 

megvizsgálja a kecskeméti repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) célú használatára 

irányuló fejlesztési tervek megvalósításának, ennek keretében cargo-bázis kialakításának 

feltételrendszerét, mely alapján javaslatot kell tennie a Kormány részére a közös felhasználású 

katonai és polgári repülőtérré történő fejlesztést szolgáló további intézkedésekre. 

A kecskeméti repülőtér közös felhasználású fejlesztése költséghatékonyan biztosítja a 

repülőtéren a polgári légiközlekedés (személy- és áruszállítás) megteremtését, mely a régió és 

a Kecskeméten települt multinacionális vállalatok fejlődését elősegíti. A fejlesztés 

megvalósítása a magas hozzáadott értékű beruházások Kecskeméten maradását és további 

gazdasági jellegű befektetések régióba történő vonzását eredményezheti, mely Magyarország 

gazdasági növekedésére, versenyképességére gyakorol közvetlen és pozitív hatást. 

A projekt tervezett összköltsége: 5.541.600 E Ft 

Önkormányzati rész: 2.085.600 E Ft 

Állami rész: 3.456.000 E Ft 

 

Az önkormányzat, valamint a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. 

(VIII. 24.) Korm. rendeletben kijelölt főfelelős szervek közötti egyeztetéseket követően a 

Kormány részére benyújtásra került a vonatkozó előterjesztés. A Modern Városok Program 

keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású 

(katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról 

szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat szerint a fejlesztés támogatásban részesült. 

 

6. A „Kodály Zoltán Nemzetközi Képzési és Módszertani Központ” létrehozása a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének fejlesztésével 

A Korm. határozat 4. pont a) alpontja alapján a Kormány támogatja a város kulturális és 

turisztikai vonzerejét növelő, értékmegőrző fejlesztéseket, ennek keretében a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének fejlesztését.  

A projekt keretében az intézetnek helyt adó XVIII. századi volt kolostorépület infrastrukturális 

fejlesztése valósul meg, továbbá a kapacitás bővítése érdekében a Kecskeméti Szakképzési 

Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának elhelyezésére szolgáló Kecskemét, 

Katona József tér 4. szám alatti ingatlannal egészül ki a zeneoktatási komplexum.  

A projekt tervezett összköltsége: 4.200.100 E Ft 

 

Az önkormányzat, valamint a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. 

(VIII. 24.) Korm. rendeletben kijelölt főfelelős szervek közötti egyeztetéseket követően a 

Modern Városok Bizottság részére benyújtásra került a vonatkozó előterjesztés. Várhatóan a 

fejlesztés állami beavatkozás keretében valósulhat meg. 

 

7. Kecskeméti Városháza felújítása 

A Korm. határozat 4. pont b) alpontjában nevesített, a kecskeméti Városháza felújítására 

vonatkozó projekt célja az épület műemléki és városképi szempontokat előtérbe helyező 

rekonstrukciója, a műemléki épület világörökség várományos címhez méltó megújítása, 

valamint az épület eredeti funkciójának XXI. századi biztosítása, és az épület innovatív, 

turisztikai funkcióbővítő fejlesztése. 

Ennek legfontosabb elemeiként megvalósul a tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-

mázas hódfarkú cserép, illetve a tetőszerkezeten lévő díszműbádogos elemek helyreállításával, 

valamint megtörténik a korábban károsodott födémszakaszok helyreállítása is. A 

homlokzatfelület teljes felújítása során megtörténik a műkő díszítőelemek és kerámia díszek 

rekonstrukciója, a nyílászárók felújítása, illetve cseréje (homlokzati és beltéri nyílászárók), 
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továbbá megvalósul az épület egészét érintő épületvillamossági, épületgépészeti felújítás és 

energetikai korszerűsítés. Az épület akadálymentesítése, a belső közösségi terek 

rekonstrukciója (belső szakipari munkák elvégzése, fal- és mennyezetfestések, padlóburkolatok 

felújítása, lépcsők lépcsőházak felújítása, díszüvegek rekonstrukciója), valamint az épület belső 

udvarainak és a közvetlen közterületi környezet rendezése szintén a projekt részét képezi. A 

külső homlokzat felújítást kiegészíti turisztikai fejlesztés is, mellyel a Városháza turisztikai 

attrakcióként Kecskemét vonzerejét tovább erősíti. 

A projekt tervezett összköltsége: 5.192.600 E Ft. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Modern Városok Program 

megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben kijelölt főfelelős szervek 

közötti egyeztetéseket követően a Modern Városok Bizottság részére benyújtásra került a 

vonatkozó előterjesztés. A 2016. évben a projekt előkészítése keretében megkötésre kerültek a 

közbeszerzés bonyolítására, az építéstörténeti és restaurátori szakértői feladatok ellátására, 

építéstörténeti, állapotdokumentáció és restaurátori kutatási dokumentáció, valamint az 

engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződések. 

 

8. Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol 

nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása  

A Korm. határozat 5. pontjában nevesített projekt keretében a Kecskeméti Szakképzési 

Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma kerül áthelyezésre a Rudolf-laktanya 

területére.   

A fejlesztés az épületegyüttes komplex területrendezéssel egybekötött teljeskörű felújításával 

valósul meg, mely részben európai uniós forrásból, részben hazai forrás terhére történhet. 

Ennek során megvalósul a közművek fejlesztése, területrendezés, a műemlékvédelem alatt álló 

épületek felújítása, oktatásra való alkalmassá tétele, valamint a szakképzési tartalomfejlesztés 

során gazdasági képzések duális képzési modelljének kialakítása. A fejlesztés során továbbá 25 

fő elhelyezését biztosító kollégium kerül kialakításra. 

A cél egy olyan, a felsőfokú tanulmányokra, kiemelten a helyi egyetemi szakirányú 

továbbtanulásra felkészítő, a felsőfokú tanulmányokat megelőző minőségi középfokú képzés 

lehetőségének biztosítása, melynek képzési profilja maximálisán illeszkedik a helyi egyetem új 

képzéséhez, illetve képzési struktúrájához. A főfelelős Nemzetgazdasági Minisztérium és a 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály munkatársai 2016 decemberében több körben 

egyeztettek a Modern Városok Bizottsága elé kerülő előterjesztés tartalmáról. 

A projekt tervezett összköltsége: 5.000.000 E Ft. 

 

Benyújtott egyéb pályázatok 

1. E-mobi Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. szeptember 21. napján pályázati kiírást tett közzé 

cselekvőképes természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil 

szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, költségvetési szervek részére az 

elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében új, a pályázat benyújtását megelőzően 

forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként 

saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól eltelt maximum 6 hónap 

vagy 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik és/vagy 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsik (a 

továbbiakban együtt: elektromos gépkocsik) megvásárlásának támogatására (ide értve a zárt 

végű pénzügyi lízing szerződés keretében történő megvalósulását is). 

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének 

előmozdítása. 
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2016. december 19-én a pályázat kedvezményezetti mellékletei feltöltésre kerültek a pályázói 

felületre, melyen keresztül 2016. december 20-án megküldésre került a kereskedőnek az 

árajánlat kérés.  

A projekt tervezett összes költsége: 12.327 E Ft 

Támogatás összege: 1.500 E Ft 

Önerő összege: 10.827 E Ft 

 

2. „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram. 

A pályázat 2016. szeptember 15-én került benyújtásra az E-mobi Elektromobilitási Nkft. felé. 

Nyertes pályázat esetén a három kijelölt helyszínen „A” típusú normál töltőberendezések 

kerülnek telepítésre, melyek 2x22 kW teljesítményűek, töltőoszloponként 2 darab „Type 2” 

csatlakozási lehetőséggel. A töltő intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens 

kommunikációra alkalmas, 99,5%-os rendelkezésre állási idővel. 

 

A megvalósítás helyszínei: 

 

Töltő típusa („A”, „B”, „C”) Darabszáma: 

Megvalósulás 

helyszínének 
GPS 

koordináta 

szélessége: 

Hrsz. 

„A” típusú (normál) töltőberendezés  

Budai kapu környéke 
1 db 46º54’52.08” 3832/2 hrsz. 

„A” típusú (normál) töltőberendezés  

Katona József tér 
1 db 46º54’17.86” 475/4 hrsz. 

„A” típusú (normál) töltőberendezés  

Rudolf laktanya 
1 db 46º53’57.6” 10208/1 hrsz 

 

A projekt összes elszámolható költsége: 10.063 E Ft  

Támogatás összege: 7.428 E Ft  

Támogatás intenzitása: 73,8179 % 

Önerő összege: 2.635 E Ft 

A projekt tervezett időszaka támogatási szerződést kötést követő 325 nap. 

 

3. Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskolája sportcsarnoka felújítására  

Az Országos Tornaterem Felújítási Program pályázati kiírására a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája sportcsarnoka felújítására 

vonatkozóan került benyújtásra pályázat 2016. november 25-én. 

A projekt összes elszámolható költsége: 49.985 E Ft  

Támogatás összege: 34.990 E Ft  

Támogatás intenzitása: 70 % 

Önerő összege: 14.995 E Ft 

 

Fenntartás alatt lévő projektek 

A 2007-2013 uniós programozási időszakban 29 db megvalósult projekt vonatkozásában éves  

fenntartási kötelezettség terheli az önkormányzatot, a fenntartási jelentések elkészítése a 

Projektkoordinációs Csoport  feladata. 
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Ellenőrzések 
 2016. évben a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósított projektek 

pénzügyi/fenntartási zárása érdekében 16 db záró/fenntartási helyszíni ellenőrzést végeztek az 

illetékes felettes szervezetek. A vizsgált projektek ellenőrzése során tett megállapításokat, 

javasolt és megtett intézkedéseket az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Sorszám Ellenőrzés megnevezése 

Külső ellenőrzést 

végző szerv 

megnevezése 

Ellenőrzési 

javaslat 

A javaslat alapján előírt 

intézkedés 

Megtett 

intézkedések 

rövid leírása  

1. 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 
ellenőrzése a TÁMOP-

4.2.1.C-14/1/Konv-2015-

0011 azonosítószámú "A 
kecskeméti növekedési 

zónában a jármű- és 

gépipari, valamint az 
agrár kis- és közepes 

beszállító vállalatok 

K+F+I kapacitásának 
fejlesztése a Kecskeméti 

Főiskola tudásbázisán" 
című projekt kapcsán 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Hiánypótlás, egyéni 

intézkedés 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint konzorciumi 

partner által beszerzett eszközökről 
készített, gyári és leltári szám 

alapján beazonosíthatóságot 

lehetővé tevő kinyomtatott 
fotódokumentáció és a gyári és 

leltári számokat tartalmazó tárgyi 

eszköz nyilvántartás hitelesített 
másolati példányának benyújtása. 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a jegyzőkönyv 4. 
sz. mellékletében szereplő 3 

lefolytatott közbeszerzési eljárás 
dokumentációját köteles benyújtani 

utóellenőrzésre. 

Az 
intézkedésben 

leírt 

dokumentációk 
a megadott 

határidőn belül 

megküldésre 
kerültek.Az 

intézkedésben 

leírt 
dokumentációk 

a megadott 
határidőn belül 

feltöltésre 

kerültek. 

2. 

KÖZOP-5.5.0-09-11-
2012-0007 Műszaki 

helyszíni ellenőrzés - "C" 

szintű projektzáró  

Széchenyi 

Programiroda 
Nonprofit Kft. 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

3. 

KÖZOP-3.2.0/c-08-11-

2011-0007 Műszaki 
helyszíni ellenőrzés - "C" 

szintű projektzáró 

Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs 

Központ 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

4. 

KÖZOP-5.5.0-09-11-

2012-0022 Helyszíni 

ellenőrzés - "C" szintű 
projektzáró műszaki 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

KÖZOP HÁT 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

5. 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0041 számú, Kecskemét 
Megyi Jogú Város 

hulladékgazdálkodásának 

fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel 

elnevezésű projektre 

irányuló záró helyszíni 
ellenőrzés 

Széchenyi 

Programiroda 
Nonprofit Kft. 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

6. 

DAOP-5.1.2/C-14-k2-

2014-0001 Szabadság tér 

és környezetének 
funkcióbővítő 

városrehabilitációja záró 

helyszíni ellenőrzés 

Magyar 
Államkincstár 

Hiánypótlás 

Hiánypótlások kérése- eltérést a 

könyvviteli és az elszámolások 

adatai között tisztázni, 
megteremteni az összhangot a 

támogatási szerződés 2. sz. 

mellékletében foglalt költségtábla 
és a könyvelésben aktivált tételek 

között, esélyegyenlőségi vállalások 

rendezése. 

A változás 

bejelentés 
beküldésre 

került a 

Közreműködő 
Szervezet 

részére. 

7. 

ÁROP-1.A.5-2013-2013-

0122 Szervezetfejlesztés 
Kecskeméten záró 

helyszíni ellenőrzés 

Magyar 
Államkincstár 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 
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Sorszám Ellenőrzés megnevezése 

Külső ellenőrzést 

végző szerv 

megnevezése 

Ellenőrzési 

javaslat 

A javaslat alapján előírt 

intézkedés 

Megtett 

intézkedések 

rövid leírása  

8. 

Kecskeméti Egységes 

Gyógypedagógiai és 

Módszertani Intézmény 
épületeinek energetikai 

fejlesztése záró helyszíni 

ellenőrzés 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

KEFOP HÁT PFF 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

9. 

DAOP-3.1.2-2007-0040 
fenntartási helyszíni 

ellenőrzés 

Magyar 
Államkincstár 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

10. 

KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0049  

Kerékpárút-
hálózatfejlesztés a 

Csalánosi úton Műszaki 

helyszíni ellenőrzés - "C" 
szintű projektzáró 

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs 

Központ 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

11. 

KÖZOP-3.5.0-09-11-

2014-0002  

 Kecskemét-Szolnok 
közúti kapcsolatának 

fejlesztése című 

projektjavaslatra 
vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági 
Tanulmány (RMT) 

készítése a Közép-alföldi 

gazdasági övezet 
kialakításának elkészítése 

Műszaki helyszíni 

ellenőrzés- "C" szintű 
projektzáró 

Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs 
Központ 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

12. 

KEOP-3.3.0/09-11-2011-

0002   

Parádfürdői Ifjúsági 
Tábor és Erdei Iskola 

infrastrukturális és 

szakmai fejlesztése 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

KEFOP HÁT PFF 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

13. 

KÖZOP-5.5.0-09-11-

2012-0007 Helyszíni 

ellenőrzés - projektzáró 

műszaki 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 
KÖZOP HÁT 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

14, 

KÖZOP-5.5.0-09-11-

2012-0022 Helyszíni 
ellenőrzés -  projektzáró  

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 
KÖZOP HÁT 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

15. 

 

KÖZOP-5.5.0-09-11-

2011-0002 Helyszíni 

ellenőrzés -  projektzáró  

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

KÖZOP HÁT 

Nem volt Nem releváns Nem releváns 

 

Közbeszerzési Csoport 
A Közbeszerzési Csoport feladatai közé tartoztak a beszerzésekkel, a közbeszerzésekkel és a 

központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatok ellátása. 

 

Központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok 
A csoport a központosított közbeszerzési rendszer működtetése során lebonyolításra kerülő 

egyes eljárások vonatkozásában árajánlatok bekérésével kiválasztotta a közbeszerzési 

szaktanácsadókat, közreműködött a központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos egyeztetések 

koordinálásában, valamint az eljárások eredményes lebonyolításában. A 2016. évben a csoport 

hét új eljárás lebonyolításában működött közre. A papíráruk és egyéb irodai áruk beszerzése, 

valamint az őrzés-védelmi szolgáltatások ellátása tárgyú eljárások eredményesen befejeződtek. 
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Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok 
A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok között 2016-ban az önkormányzat 3 eljárást indított 

árubeszerzés, 7 eljárást szolgáltatás megrendelés és 12 eljárást építési beruházás megvalósítása 

érdekében.   

 

1. Önkormányzat 

Szolgáltatás megrendelés 

Saját forrásból megvalósuló:  
− Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői 

feladatok ellátása, az építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése és tervezői 

művezetés elvégzése 

− Lakossági önerős útépítések, gyalog- kerékpárút építés műszaki ellenőrzése 

− Pajzs utcán aszfalt útburkolat építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 

− Tervezés - Bem utca - Kuruc krt. - Szolnoki út forgalmi csomópontban kétsávos turbó 

körforgalom 

 

Európai Uniós társfinanszírozású projekt keretében megvalósuló: 

− IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú „Kecskemét város közösségi közlekedés 

fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású 

alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II. szakasz tárgyú projekthez kapcsolódó, 

Utas tájékoztatás – további 32 buszra fedélzeti egység beszerzése és felszerelése 

projektelem megvalósításához a műszaki szakértői feladatok teljes körű ellátása  

− TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 

várostérségében” elnevezésű projekt kapcsán a pályázat szakmai tartalmának 

összeállítása 

− TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosító számú, Útfejlesztés Kecskemét kiemelt 

gazdasági övezetében című projekt keretében a 0809/128 hrsz-ú területen megvalósuló 

buszforduló építésének kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése 

 

Építési beruházás 

Saját forrásból megvalósuló:  
− Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium felújítási munkái 

− Wadovice utca útépítése és Hanusz utca felújítása 

− Katona József és a Deák Ferenc téren járda felújítása  

− Szent István király krt. mellett, a Hilti üzem oldalán járda építése  

− Bem utca és Kuruc krt. csomópontban épületbontási munkák  

− 2016. évi járda- és parkoló felújítások-építések 

− Katona József és a Deák Ferenc téren járda felújítása 

− Pajzs utcán aszfalt útburkolat építése 

− Szent István király krt. mellett, a Hilti üzem oldalán gyalogút építése 

− Lakossági önerős útépítések, útfelújítások, földút stabilizálások, gyalog- kerékpárút 

építés, útépítés tervezések 

 

Európai Uniós társfinanszírozású projekt keretében megvalósuló: 
− TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosító számú, Útfejlesztés Kecskemét kiemelt 

gazdasági övezetében című projekt keretében a 0809/128 hrsz-ú területen megvalósuló 

buszforduló építésének kivitelezési munkáinak elvégzése  

− IKOP-3.2.0-15-2016-0007 azonosítószámú „Kecskemét város közösségi közlekedés 

fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású 

alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II szakasz tárgyú projekt keretén belül az 5-
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ös sz. főút – Szent László krt. – Georg Knorr u. keresztezésében létesítendő körforgalmú 

csomópont kivitelezési munkái 

 

Árubeszerzés 

Saját forrásból megvalósuló:  
− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén üzemelő 

közvilágítási hálózat villamos energia ellátása”, illetve „Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának közigazgatási területén működő forgalomirányító berendezések 

villamos energia ellátása 

 

Európai Uniós társfinanszírozású projekt keretében megvalósuló: 
− IKOP-3.2.0-15-2016-0007 azonosítószámú „Kecskemét város közösségi közlekedés 

fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású 

alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz” című projekt keretén belül 

univerzális eszközhordozó gépjármű beszerzése 

− Adásvételi szerződés autóbusz járműtelep felszereléséhez szükséges eszközök és 

tartozékok szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 

azonosítószámú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró 

emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 

beszerzésével II. szakasz 

 

2. Hivatal 

2016. évben a hivatal 2 közbeszerzési eljárást indított szolgáltatás megrendelése tárgyban. 
 

Szolgáltatás megrendelés 
− E-KATA nyilvántartó rendszer jogszabálykövetése, támogatása, egyedi fejlesztése 

− 68 db multifunkciós eszköz üzemeltetése, és 1 db Konica Minolta Bizhub típusú 

nyomdaipari gép üzemeltetése 
 

Beszerzési eljárások lefolytatása 

1. Önkormányzat 
2016. évben az önkormányzat 4 beszerzési eljárást indított szolgáltatás megrendelés tárgyban 

és 6 beszerzési eljárást építési beruházás tárgyban. 
 

Szolgáltatás megrendelés 
− Kecskemét, Bethlenváros városrészen belül a Jókai u. – Kada E. utca – Bethlen krt. – 

Nagykőrösi utca – Koháry I. krt. által határolt, valamint Kecskemét, Széchenyiváros 

városrészen belül az Irinyi utca – Március 15. utca – Nyíri út – Károly R. krt. által 

határolt terület közlekedési állapotának elemzése és a szükségessé váló 

forgalomszabályozási döntések megalapozásához, azok ütemezéséhez tanulmány 

készítése a megadott szakági tervekkel együtt 

− Kecskemét, Károly Róbert krt. Nyíri út és 5. számú főút közötti szakaszának 

megépítéséhez szükséges tanulmányterv elkészítése 

− Modern Városok Program keretében a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítésének 

szakmai támogatása, a finanszírozási modell kialakításához kapcsolódóan a tervezett 

Bérlakás-program előkészítéséhez a lehetséges források és felhasználásuk 

szempontjából szakértői tanácsadás, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentáció 

elkészítése 

− Kecskeméti Atlétikai Centrum tervezése 
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Építési beruházás 

− Kecskemét, Belső Máriahegy hrsz.: 10955/71-76. ingatlanokhoz ivóvízvezeték és 

szennyvízcsatorna kiépítése 

− Idősgondozó Szolgálat Horváth Döme utcai telephelyének és Margaréta Otthon 

felújítási munkái 

− Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi sétányi Óvodájának és Lánchíd utcai Óvodájának 

felújítási munkái 

− Kecskeméti Katona József Gimnázium felújítási munkáinak kivitelezése 

− Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola és Kecskeméti Corvin Mátyás Általános 

Iskola Hunyadi János Általános Iskolájának felújítási munkái 

− Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdió felújítási 

munkáinak kivitelezése 
 

2. Hivatal 

A hivatal 2016. évben 3 beszerzési eljárást indított árubeszerzés érdekében, 1 eljárást építési 

beruházás megvalósítása érdekében.   
 

Árubeszerzés 

− Hivatal részére számítógép, monitor, operációs rendszer és irodai szoftvercsomag 

beszerzése 

− Hivatal részére adatbáziskezelő beszerzése 

− Hivatal részére szerver szoftver beszerzése 

 

Építési beruházás  

− Kecskemét, Rákóczi út 3. szám alatti volt Budapest Bank felújítási, átalakítási munkái 

 

A Közbeszerzési Csoport látta el az önkormányzat és a hivatal, mint ajánlatkérők részére, a 

közbeszerzésekről szóló törvény 43. § (1) bekezdésében meghatározott közzététellel 

kapcsolatos feladatokat. A csoport készítette el az önkormányzat és a hivatal 2016. évre szóló 

közbeszerzési tervét és annak módosításait, valamint elvégezte az önkormányzat és a hivatal 

beszerzési igényeinek közbeszerzési jogi szempontú előzetes véleményezését, melynek 

keretében a társosztályokról érkező kérelmek alapján, az egyes beszerzéseket megelőzően több 

mint 250 állásfoglalást adott ki a 2016. évben.   
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II. MÉRNÖKI IRODA 
 

Várostervezési Osztály 
 

A Várostervezési Osztály a Mérnöki Irodán belül működik, feladatait és az irodán belüli 

szerepkörét összefoglalóan: 

− a várostervezés, azaz a településfejlesztéssel, településrendezéssel, zöldfelület-

fejlesztéssel kapcsolatos fejlesztési és rendezési tervek kidolgoztatása, 

− a városkép és a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos önkormányzati döntések 

előkészítése, hatályosulásában, végrehajtásában való közreműködés,  

− településrendezési szerződések, belterületbe vonások előkészítése, 

− előzetes szakhatósági nyilatkozatok kiadása nyomvonalas létesítmények 

településrendezési tervvel való összhangra vonatkozóan, egyes telekalakítási 

eljárásokban, 

− tájékoztatás a kecskeméti ingatlantulajdonosok, az építész és közmű tervezők felé, 

továbbá, 

− önkormányzati térinformatikai rendszer működtetése, fejlesztése. 
 

A feladatellátás jogszabályi alapjait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.), a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. 

(IX.15.) Korm. rendelet adja meg azzal, hogy a települési önkormányzatok a 

településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek 

elkészíttetésével és azok elfogadásával, a településrendezési feladatok megvalósulását pedig a 

sajátos jogintézmények alkalmazásával látják el a települési főépítész közreműködésével. 
 

Az osztály egyik legfontosabb, meghatározó feladata a településrendezési eszközök 

karbantartása, az önkormányzati fejlesztésekhez és lakossági módosítási kérelmek kapcsán az 

éves módosításának előkészítése, lebonyolítása.  

A településrendezési tervek megvalósulását szolgálják a településrendezési szerződések, 

valamint a belterületbe vonási kérelmek előkészítése, végrehajtása. 

A településrendezési eszközök tartalmáról való tájékoztatás folyamatos, napi munkát jelent.   

Az önkormányzati fejlesztések előkészítésében aktív szerepet vállal az osztály a 

koncepciótervek előkészítésével. 
 

A Várostervezési Osztály a főépítész irányításával látja el a településképi feladatokat, mint a 

véleményezési, bejelentési és a kötelezési eljárások előkészítését. A települési főépítész kiemelt 

feladata, hogy szakmai véleményével, állásfoglalásával segítse a település egységes táji és 

építészeti arculatának alakítását, részt vesz a területi és települési információs rendszerek 

kialakításában és működtetésében, vezeti a helyi építészeti és műszaki tervtanácsot, segíti a 

településrendezési feladatok megvalósulását.  
 

A jogszabályi változások egyre több engedélyezési hatósági ügyben a szakhatósági 

nyilatkozatok címzettjeként a települési önkormányzat jegyzőjét jelölik ki. A szakhatósági 

nyilatkozat kiadás ügyintézését, előkészítését számos esetben az osztály látja el. 

 

A főkertész szakmai munkájával a település egységes zöldfelület gazdálkodás feladatainak 

szakmai megalapozását és módszertani irányítását végzi, mely feladat az előzőekbe szorosan 

integrálódik. 
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Ügyiratforgalom 
2016-ban összesen 4.243 db iktatott ügyirat keletkezett az osztályon, ebből 1.687 db főszámon, 

2.556 db alszámon. Az előző évhez mérten mind a főszámok, mind pedig az alszámok 

tekintetében több, mint 37,5%-os növekedést mutatnak az értékek. 
 

A koncepcionális tervezés és fejlesztési feladatokon túl nagy ügyirat mennyiséget jelent az 

osztály munkájában az építési tevékenységekhez kért településrendezési tervi megfelelősség és 

a településrendezési tervről való tájékoztatás kérés, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

által megküldött illetékmentességre vonatkozó településrendezési tervi igazolások, melyek 

száma 2016-ban 197 db volt. 

A településrendezési tervről és a beépítési lehetőségekről a személyes érdeklődések nagysága 

(telefonos és hivatalban személyesen érdeklődők) folyamatosan emelkedik. 

A nyomvonalas létesítményekhez a szakhatósági közreműködés és a településrendezési tervi 

összhang vizsgálatára vonatkozó tájékoztatások is növekvő számot mutattak. Ugyancsak 

emelkedő számban érkeztek a településképi eljárásokban is a kérelmek. 
 

Közgyűlési és bizottsági előterjesztések 

Az osztály 2016-ban az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési feladatokhoz 

kapcsolódóan közgyűlési és bizottsági döntéseket készített elő:  
 

Településrendezés 

Az osztály meghatározó feladatköre a településrendezési eszközök, azaz a Településszerkezeti 

Terv és az Építési Szabályzat kidolgozása, egyeztetése, jóváhagyásra előkészítése, illetve 

folyamatos „karbantartása”, azaz évenkénti felülvizsgálata és esetenkénti módosítása. Az év 

elején a 2015. decemberben jóváhagyott új településrendezési eszközök hatálybalépése és az 

újítások bevezetése, építtetőkkel való megismertetése jelentett feladatot. Az új Építési 

Szabályzat fél-, illetve egyéves átmeneti időszakot állapított meg a volt zártkerti területeket 

érintő jelentős változások bevezetésére, ezen időszak alatt kellett azon telkek tulajdonosait 

segíteni, amelyek beépítési lehetőségei megváltoztak. Ugyancsak jelentős feladatot jelentett az 

ezen okok miatt megnövekedett számú településrendezési szerződésekkel kapcsolatos 

ügyintézés. 

Ezek mellett a több eljárásban lefolytatott szokásos évi felülvizsgálatot és az egyedi részterületi 

módosítások előkészítését végezte az osztály a településrendezés feladatkörében.  
 

A közgyűlés kilenc rendes üléséből nyolc alkalommal tárgyalta a TRT-t, 9 előterjesztés 

keretében: 
 

Időpont Döntés típusa Előterjesztés tárgya 

február 18. indító döntés A 2016. évi felülvizsgálatot elindító döntés, 88 beérkezett 

módosítási javaslatból 51 tétel megvizsgálását 

kezdeményezte a közgyűlés 

március 24. módosítás A geotermális fűtőrendszer kiépítését lehetővé tevő 

módosítás, hatálybalépése 2016. november 1. 

április 28. közbenső 

véleményezés 

A 2016. évi felülvizsgálat egyszerűsített eljárásban 

véleményezhető tételeinek államigazgatási egyeztetése 

során beérkezett vélemények elfogadása 

május 26. módosítás Az SMR Automotive Mirror Hungary Bt. beruházásához 

kötött településrendezési szerződés határidejének 

módosítása 

június 30. módosítás  A 2016. évi felülvizsgálat egyszerűsített eljárásban 

véleményezhető tételeinek jóváhagyása 
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Időpont Döntés típusa Előterjesztés tárgya 

szeptember 22. módosítás Az atlétikai centrum megvalósítását lehetővé tevő 

módosítás, tárgyalásos eljárásban  

közbenső 

véleményezés 

A 2016. évi felülvizsgálat teljes eljárásban 

véleményezhető tételeinek államigazgatási egyeztetése 

során beérkezett vélemények elfogadása 

október 27. módosítás A 2016. évi felülvizsgálat teljes eljárásban 

véleményezhető tételeinek jóváhagyása, a geotermális 

fűtőrendszer megvalósítását lehetővé tevő módosítás 

hatálybalépésének módosítása 2017. május 1-re 

november 24. indító döntés A 2017. évi felülvizsgálatot elindító döntés, 127 beérkezett 

módosítási javaslatból 67 tétel megvizsgálását 

kezdeményezte a közgyűlés 
 

A módosításokat a jogszabályon alapuló 30 napos hatálybalépési idővel vezetjük át a 

Szabályozási Tervben, valamint a kecskemet.hu honlapon megjelenített webtérképen.  
 

A Várostervezési Osztály közgyűlésre előterjesztett anyagai 2016-ban a következőképpen 

alakultak: 
 
 

Téma Döntés (db) 

rendelet  határozat 

Településrendezési terv 5 9 

Területfejlesztési ügyek - 7 (településrendezési szerződés, 

belterületbe vonás) 

Köztéri műalkotások, emléktáblák - 3 

Egyéb rendeletekkel kapcsolatos 

döntések 

- - 

Bizottsági előterjesztések - - 

Településfejlesztési 

dokumentumok (ITS,TFK) 

- - 

Összesen 5 19 
 

Várostervezési Osztályon 2010. év elejétől indultak el a településrendezési tervben foglalt 

terület fejlesztések támogatásának, előre mozdításának feladatai. E feladatkör egyre nagyobb 

teret nyer az osztály munkájában minden évben: 
 

Előzőleg a Főépítészi Osztálynak, majd a Várostervezési Osztálynak immár 7 éve főbb feladatai 

közé tartozik a településrendezési szerződések előkészítése és folyamatos ellenőrzése, a 

belterületbe vonási kérelmek vizsgálata és előkészítése a közgyűlés felé döntésre, fejleszthető 

területek feltárása, koncepció tanulmányok készítése, a nyomvonalas létesítmények TRT-nek 

való megfeleltetése, előzetes szakhatósági és szakhatósági hozzájárulások kiadása, továbbá 

2013-tól a településképi eljárások lefolytatása. 

 

A településrendezési szerződések megkötésével az önkormányzat körültekintően a műszaki és 

a helyi adottságokat, valamint az önkormányzati és lakossági érdekeket is figyelembe véve 

kívánja segíteni a telekalakításokat és az építési kérelmeket. Mind a településrendezésre, mind 

pedig az építéshatósági engedélyezésre vonatkozó jelentős jogszabályi változások miatt a 

településrendezési szerződések köre is módosult. Kedvezőbb, mivel már a gazdasági területek 

bizonyos részein, valamint a falusias lakókertes építési övezetben szükséges településrendezési 
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szerződés kötése. Szerződéskötési lehetőséget még az önkormányzat a belterületbe vonások 

kapcsán is fenntart magának, amennyiben a műszaki adottságok indokoltnak tartják.  

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016-ban megkötött településrendezési szerződések számát, az 

érintett városrészt és a közgyűlési döntés számát: 

 

Határozat száma Telekszám 

(db) 

Érintett 

városrész 

Tervezett 

területfelhasználás 

20/2016. (II.18.) határozat 1 Felsőszéktó lakó 

    

44/2016. (III.24.) határozat 16 Méntelek lakó és közlekedési 

terület 

 2 Alsószéktó lakó és közlekedési 

terület 

81/2016. (IV.28.) határozat 7 Alsószéktó lakó 

 2 Külső-Máriahegy lakó 

 2 Felsőszéktó vegyes 

    

159/2016. (VI.30.) határozat 7 Felsőszéktó lakó 

 6 Felsőcsalános lakó 

 2 Külső-Máriahegy lakó 

 1 Vacsihegy lakó 

 4 Belső-Máriahegy lakó 

 1 Alsószéktó vegyes 

200/2016. (IX.22.) határozat 3 Felsőszéktó lakó 

224/2016. (X.27.) határozat 5 Belső-Máriahegy lakó 

 3 Felsőszéktó lakó 

 1 Alsószéktó lakó 

 3 Városföld lakó 

 7 Katonatelep gazdasági 

256/2016. (XI.24.) határozat 5 Felsőszéktó lakó 

 1 Alsószéktó lakó 

 2 Belső-Máriahegy lakó és közlekedési 

terület 

 1 Külső-Máriahegy lakó 

 2 Budaihegy lakó és közlekedési 

terület 

Összesen                                                      81   

 

Városrészekre bontva*: 

 

Terület Telekszám (db) Területhasználat 

Belső-Máriahegy  7 lakó és közlekedési terület 

Külső-Máriahegy 9 lakó 

Alsószéktó 11 lakó 

Felsőszéktó 19 lakó, vegyes 

Felsőcsalános 6 lakó 

Vacsihegy 1 lakó 

Budai-hegy 2 lakó 
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Terület Telekszám (db) Területhasználat 

Méntelek 16 lakó és közlekedési terület 

Katonatelep 7 gazdasági 

Városföld 3 gazdasági 

Összesen 81  

*: egy szerződés több ingatlanra is vonatkozhat 
 

Területfelhasználásra bontva: 
 

Lakóterület Gazdasági terület Vegyes terület Különleges Közlekedési 

65 10 2 0 4 
 

A főbb fejlesztési területek továbbra is Külső-, Belső-Máriahegy és Felsőszéktó területein 

jelentkeznek lakóingatlanok kialakítása céljából. E lakossági cél mutatkozik a megkötött 

szerződések jelentős részénél is. A településrendezési szerződések a közterület alakítással és a 

közművesítéssel kapcsolatos feladatokat és költségvállalásokat rögzítik, határidőhöz kötve a 

megvalósulás érdekében, továbbá a telekalakítás és építési tevékenység esetén is szerződésben 

kell rögzíteni a keretfeltételeket. 
 

A lakossági igények mellett a Daimler gyár közvetlen közelében gazdasági terület 

fejlesztésének érdekében is településrendezési szerződést kötött az önkormányzat egy 

magántulajdonossal mintegy 10 ha-os területre. A szerződés a területfejlesztéséhez szükséges 

településrendezés terv módosítást, belterületbe vonási feltételeket, műszaki feladatokat és azok 

költségviselésének módját rögzítette a településrendezési terv módosítása érdekében. A terület 

további erőteljes fejlődése prognosztizálható a térségben is. 
 

2016-ban 71 db telek esetében támogatta a belterületbe vonási kérelmet a közgyűlés, melyeknél 

ezt követően folyamatosan indították az ingatlan tulajdonosai a földhivatali eljárást a 

belterületbe vonásra.  
 

Év Kérelmek/döntések száma (db) 

2010. 605 

2011. 103 

2012. 20 

2013. 28 

2014. 36 

2015. 18 

2016. 71 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2016-ban támogatott belterületbe vonások számát 

városrészi bontásban, illetve a közgyűlési döntéseket figyelembe véve: 
 

Terület/településrész Telekszám (db) Területhasználat 

Belső-Máriahegy 18 lakó és közlekedési ter. 

Budai hegy 3 lakó 

Alsószéktó 24 vegyes, lakó és közlekedési ter. 

Méntelek 16 lakó és közlekedési ter. 

Vacsihegy 1 lakó 

Halasi úti hobbik 3 lakó 

Katonatelep 3 gazdasági 

Városföld 3 gazdasági 

Összesen 71  
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Határozat száma Hatályba lépés Csatolt területek száma (db) 

20/2016. (II.18.) határozat 2016.02.18. 2 

44/2016. (III.24.) határozat 2016.03.24. 22 

81/2016. (IV.28.) határozat 2016.04.28. 13 

159/2016. (VI.30.) határozat 2016.06.30. 4 

200/2016. (IX.22.) határozat 2016.09.22. 6 

224/2016. (X.27.) határozat 2016.10.27. 12 

256/2016. (XI.24.) határozat 2016.11.24. 12 

Összesen  71 

A belterületbe vonási kérelmek száma változó, azonban folyamatos igény mutatkozik azok 

rendezésére. 
 

Nyomvonalas létesítmények létesítésének engedélyezése előtt a tervezők szakhatósági 

vélemény megkérése céljából megkeresik az önkormányzatot, melyben a településrendezési 

tervnek való megfeleltetést kérik megvizsgálni.  

2016-ban az összesen 223 db kérelmet vizsgált az osztály és készítette elő a szakhatósági 

hozzájárulásokat. A tavalyi évhez képest (2015-ben 141 db) jelentős mértékben növekedett a 

kérelmek száma, mintegy 58%-os növekedés volt. A 2014-2020-as uniós költségvetési 

időszakra vonatkozóan a város életében jelentős nagyságrendű infrastrukturális (közlekedési és 

közműfejlesztési) fejlesztések előkészítései vannak folyamatban, melyek hatósági eljárásaihoz 

- számos egyeztetést követően - készítette elő a Várostervezési Osztály a hozzájáruló 

nyilatkozatokat, melyeket számos esetben feltételekhez kötöttek a városi (városképi, 

városüzemeltetési) érdekeket figyelembe véve. 

A megújuló energiaforrások hasznosításához benyújtott kérelmek száma a tavalyi évhez képest 

ugyan csökkent, de továbbra is vannak ilyen jellegű fejlesztési szándékok. 
 

Szakág Kérelem (db) 

Villamos energiaellátás 58 

Földgáz ellátás 65 

Vízi létesítmény (ivóvíz vezeték, kút, egyéb) 25 

Közlekedési létesítmény 38 

Hírközlés 12 

Megújuló energia 8 

Egyéb (ipari építmények TRT összhang, környezetvédelem, 

hulladékgazdálkodás, erdészet) 
17 

Összesen 223 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településkép védelem érdekében új feladatok 

ellátására adott lehetőséget az önkormányzatnak. 
 

A feladatok ellátását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

városkép alakításáról és védelméről, valamint a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 

6/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban Rendelet) foglaltak rögzítik. A 

meghatározott feladatkörök a településképi véleményezés, településképi bejelentés és a 

településképi kötelezés, melyek most már az osztály mindennapi rutinjává váltak.  
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2016-ban a Várostervezési Osztály az alábbi településképi eljárásokban működött közre: 
 

Típus Kérelem (db) 

2013. 

Kérelem (db) 

2014. 

Kérelem (db) 

2015. 

Kérelem 

(db) 

2016. 

Településképi vélemény 84 101 98 131 

Településképi 

bejelentés 

52 96 68 65 

Településképi kötelezés 51 11 0 0 

Összesen 187 208 166 196 
 

A helyi építészeti örökség és a városkép védelme az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is 

folyamatos és egyre inkább kiemelt feladatot jelent a változó jogszabályi környezet miatt.  

A helyi védelemről szóló rendelet felülvizsgálata 3 évente esedékes. Az egyedi helyi védelem 

kapcsán 5 levételi kérelem érkezett be, melyet a rendelet módosításakor lehet rendezni. A helyi 

védelemről szóló rendelet felülvizsgálata és módosítása kapcsán az érintett szakbizottság 

munkacsoportja, a Tervtanács, a szakmai kamarák és civil szervezetek is aktívan részt vettek. 

Bár a felülvizsgálat szakmai munkái lezárultak, a településképi országos szabályozások év 

közbeni megjelenése már nem tette lehetővé a helyi rendeletbe való beépítését, a felülvizsgálat 

megállapításait, ez csak 2017-ben tud lezáródni az új önkormányzati településképi rendelet 

megalkotásával. 
 

Az önkormányzati főépítész kiemelt feladataként vezeti a helyi építészeti és műszaki 

tervtanácsot, mely új formában a Rendelet szerint ülésezik. 2016-ben 15 alkalommal ült össze, 

ahol 103 db napirendet tárgyalt és hozott döntést a bemutatott építmények, épületek, védett 

területen lévő telekalakítások és közterület alakítások kapcsán. 
 

Az önkormányzat a településfejlesztés és településrendezés feladataihoz a térinformatika 

rendszer kialakítását és alkalmazását közel 10 éve, 2008-ban kezdte meg, s ezt követően 

minden évben jelentős fejlesztésekkel bővítette azt, felzárkózva a megjelenő szakmai és 

társadalmi igényeknek. A sokrétű önkormányzati feladatellátáshoz ma már elengedhetetlen a 

térinformatikai rendszer bizonyos szegmensekben, ezzel könnyítve a döntés előkészítési, majd 

a döntéshozói folyamatokat és azok nyomon követését, ellenőrzését. 

Az önkormányzat városfejlesztési projektjeinek ma már alapvető adatbázisát, megjelenítési 

formáját adja a rendszer, amelynek folyamatos karbantartását, fejlesztését, adat frissítését látja 

el az osztály. Jelen adatbázis már nemcsak kifejezetten a településrendezési tervvel és egyéb 

műszaki létesítményekkel kapcsolatos információkat tartalmazza, hanem az önkormányzati 

feladatok számos területén is, mint közbiztonság, igazgatás, fejlesztési pályázatok rögzít 

adatokat, melyek egy egyre komplexebb rendszert alkotnak, segítve a szakemberek és a 

döntéshozók munkáját. 
 

A térinformatikai adatbázis és a rendszer által lekérdezhető, térképre rendezhető információk 

halmaza egyre több kiegészítő adatot is tartalmaz, mint a domborzati adatok, tűzcsapok 

pozíciói, városfejlesztési akcióterületek, belterületbe vonások, településrendezési szerződések, 

építéshatósági körzetek. A rendszer rugalmasságát bizonyítja, hogy az eltérő igényeket is képes 

kiszolgálni, így különböző tartalmak megjelenítését tudja biztosítani az érintett osztályok 

számára. Az osztály továbbra is a hivatal számos osztályának készített elő, illetve biztosított 

adatokat munkájukhoz, annak hatékonyabb végzése érdekében. 

A térinformatikai rendszer hasznos együttműködési felületként van jelen a Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft.–vel, a KIK-FOR Kft.-vel s a Városgazdálkodási Kft.-vel közös munkákban 

is. 
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A zöldfelület-fejlesztési feladatok tekintetében 2016-ban a zöldfelületek rendezésére 

vonatkozóan az alábbi kiemelt tevékenységek történtek: 

− játszótérfejlesztés a Nádasdy utcai és a Guba parki játszótéren, 

− járdaépítés a Lombos utcai közparkban, 

− csere erdő telepítés Szarkásban, 

− lakossági növénytelepítések támogatása. 

 

2016-ban három előterjesztés készült a közterületen kihelyezésre kerülő emléktáblák, illetve 

emlékoszlop elhelyezésére, összesen 5 db alkotást támogatva. 

 

Tájékoztatás, kommunikáció 

A Várostervezési Osztály a településrendezési tervről és a kapcsolódó előírásokról mind 

telefonon, mind személyesen az ügyfélfogadási időpontokban számos ügyfélnek – napi 24-30 

fő – nyújt tájékoztatást a jelentős jogszabályi változások miatt.  

 

2011-től a város honlapján webes felületen is hozzáférhető a szabályozási terv, s igen jelentős 

érdeklődést igazol az a tény, hogy továbbra is havi több ezer látogató tekinti meg az oldalt. 

Sokan már a felületről lementett és kinyomtatott térképrészlettel érkeznek egyeztetni, 

kiegészítő információt kérni. 

 

A szakmai kamarákkal (Magyar Építész Kamara, Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara, 

Magyar Mérnöki Kamara) és a civilszervezetekkel a kapcsolattartás folyamatos, a szervezetek 

számos képviselője a műszaki tervtanács munkáját is segíti és az értékvédelmi rendelet 

felülvizsgálatában is aktívan szerepet vállalnak.  

 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök és a településfejlesztési 

dokumentumok egyeztetési, jóváhagyási folyamatát szabályozza, s a hatálya alá tartozó eljárás 

fontos változásként emelte be a partnerségi eljárást. Ezt figyelembe véve az önkormányzat a 

partnerségi szabályozás alapjait a 4/2013. (II.14.) határozatában rögzítette. A településrendezési 

eszközök módosításai e partnerségi eljárás keretein belül, a nyilvánosság biztosításával 

történnek. 

 

Városüzemeltetési Osztály 
 

 

Városüzemeltetési feladatok ellátása  

Közutak fenntartása 

A Városüzemeltetési Csoport közutak fenntartására vonatkozó feladatai kiterjednek a  

 közlekedési jelzőlámpák üzemeltetésére,  

 burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetésére, illetőleg egyes esetekben az 

útburkolatok teljes körű felújítására, megerősítésére,  

 a földutak profilozására, szükséges és indokolt esetben stabilizálásra, 

 kerékpárút és járdaburkolatok javítására és felújítására,  

 közúti jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására, közúti burkolat jelek felfestésére, 

autóbuszvárók karbantartására. 

 

A közlekedési jelzőlámpák karbantartására, fejlesztésére a Signalterv Kft.-vel van 

szerződésünk. A szerződéses partner a jelzőlámpák karbantartását a szerződésben foglalt 

határidők betartása mellett megfelelő minőségben végzi. 
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Az önkormányzat kezelésében lévő közutak fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséről a 

közfeladat ellátási szerződés alapján a Városgazdasági Nonprofit Kft. gondoskodott. 

Az elmúlt évben a vállalkozó a burkolt utakon kisebb javítási (kátyúzási) feladatokat végzett. 

Közel 7.225,96 m2 felületen javította az útburkolatokban kialakult lokális hibákat 214,23 tonna 

aszfalt felhasználásával. 

 

A burkolatlan utakon az egyengetési, profilozási, továbbá egyéb javítási, stabilizálási feladatok 

ütemterv szerint valósultak meg. A feladatellátás kiterjedt a belterületi és a külterületi 

földutakra egyaránt. A belterületeken valamennyi útszakasz szükség szerinti javítása 

megtörtént. A külterületi városrészekben a főbb tanyai gyűjtő utak járhatóságának fenntartására 

nyílt lehetőség. Közel 1.864.169 m2 útfelület profilozása, szükség szerint mechanikai 

stabilizálása készült el, kohókő és zúzalék felhasználásával. 

 

A kerékpárutak, járdák fenntartása, felújítása terén csak kisebb – a balesetveszélyes helyzet 

megelőzése érdekében szükséges – javítási munkák elvégzésére, illetve rövidebb szakaszok 

újraépítésére nyílt lehetőség. Ennek során 2.700 m2 járdaszakasz területén a burkolati hibák 

kijavítása, és 261 m2 járda megépítése valósulhatott meg. 

Az osztály a benyújtott kárigények felülvizsgálatáról, a kártérítések rendezéséről az 

önkormányzat felelősségbiztosítójával együttműködve folyamatosan gondoskodott. 

 

A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok körében a vállalkozó a burkolt és 

burkolatlan nyílt árkok fenntartásához kapcsolódóan kisebb padka- és árokrendezési 

munkákat végzett el. Közel 62083 m2 területen történt padkanyesés, 4.524 m2 területen 

űrszelvény-tisztítás és mintegy 4.299 m2 területen vízelvezető árkok nyitása. 

 

2016-ban a közút közlekedési rendjének szabályozására irányuló feladatok ellátása során 

egyrészt a meglévő jelzőtáblák, útburkolati jelek pótlása, másrészt a Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság által jóváhagyott forgalmi rend változásokkal összefüggésben 

szükségessé vált táblák kihelyezése történt meg. Ennek során 382 esetben került új közlekedési 

tábla kihelyezésre, illetve 628 esetben volt szükséges a jelzőtáblák helyreállítása. 

 

Park- és közterület fenntartás  

E feladatcsoport részeként a Városüzemeltetési Csoport a következő feladatok koordinálását 

látja el: 

 a közterületi játszótéri berendezések karbantartása,  

 parkok, közterületek karbantartása,  

 a közterületek fellobogózása. 

 

A parkfenntartási munkák keretében 2016. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása 

és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, 

virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi 

munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati 

díj finanszírozása, öntőző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban 

felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása. 

 

A közterületi faállomány ápolása területén a beszámolási időszakban összesen 4 246 db fa 

ápolására, kezelésére került sor.  

A beszámolási időszakban 14.628 fm sövény nyírása, 14.628 m2 nagyságú cserjefelület 

nyírása és ápolása történt meg.  
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2016. évben összesen 2.687 m2 nagyságú virágágyás beültetése történt meg egynyári virággal, 

kétnyári növénytelepítés 919 m2-en valósult meg a főkertész által meghatározott helyre. 

 

A fűnyírási munkák keretei között összesen 7.561.422 m2 nagyságú területen, a 

gyommentesítés keretében összesen 381 258 m2 nagyságú területen történt munkavégzés.  

A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék 

mennyisége 2016. évben 24.060 m3 volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre 

kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is (12.743 m3). 

 

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a Városgazdasági Nonprofit Kft, mint közszolgáltató 

a 32 öntőző rendszer, 22 ivókút és 25 szökőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is 

biztosította. 

 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi játszóterek, játszótéri berendezések – a 

játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó 

MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását a közfeladat-ellátási 

szerződés alapján látja el a közszolgáltató. 

Ennek keretében gondoskodik a homokcserék elvégzéséről, a 41 közterületi játszótér esetén 

heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi 

közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, 

továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.  

 

A közszolgáltató Kecskemét város nemzeti ünnepeken (március 15. augusztus 20., október 23.), 

a „Város Napja” (október 2.), valamint október 6-án történő fellobogózására; a zászlók 

alkalmankénti kihelyezésére, levételére és tárolására, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, 

zászlótartók pótlására vonatkozó feladatait koordináltan, határidőre teljesítette.  

 

Köztisztaság 
A köztisztasági feladatok ellátása keretében a gépi és kézi úttisztítás, a Főtér gépi seprése, 

csikkbedobók ürítése, szükségszerű pótlása, cseréje, közterületi konténerek ürítése, az 

illegálisan elhagyott hulladék elszállítása és az utak portalanítása valósul meg. A munkák 

koordinálása, ellenőrzése a Városüzemeltetési Csoport feladata. 

A köztisztasági munkák elvégzése a kijelölt utakon hetente mintegy 220.758 m2 gépi és mintegy 

400.486 m2 kézi seprést jelent. A Városgazdasági Nonprofit Kft. e feladat részeként végzi a 

közterületre kihelyezett összesen 1.070 kisméretű közterületi hulladékgyűjtő edény ürítését.  

A közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásával 2016-ben is lehetőség nyílott a 

Városgazdasági Nonprofit Kft. munkájának kiegészítésére a Kecskeméti Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. által alkalmazott közfoglalkoztatottakkal. A két szervezet munkájának 

összehangolását heti rendszerességgel tartott egyeztetések biztosították.  

 

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés  

A téli, sokszor viszontagságos időjárás elleni mentesítési feladatok jelentős részben készenléti 

jellegűek. A konkrét munkavégzést viszont az jellemzi, hogy hirtelen, rövid idő alatt sok 

helyszínen egy időben kell munkát végezni. A feladatellátás keretét a jóváhagyott éves téli 

útüzemeltetési terv adja meg, mely a védekezésbe bevont útszakaszokat és a védekezés során 

elvégzendő munkákat, azok határidejét egyaránt tartalmazza. 

A hó- és síkosságmentesítéssel összefüggő feladatokat a helyi közutakon és kerékpárutakon, 

továbbá az önkormányzat feladatkörébe tartozó járdákon a Mega-Sped Kft. látta el. A 

feladatellátás során a vállalkozó biztosította a munkavégzéshez szükséges mennyiségű érdesítő 

anyag és só beszerzését, tárolását, a közterületi tárolóedények kihelyezését és rendszeres 
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feltöltését, a téli időszakban folyamatos (24 órás) ügyelet ellátását, ingyenesen hívható 

telefonszám működtetését, valamint a tényleges beavatkozásokat, úgymint a hótolást, valamint 

az érdesítő anyag és só szórását. A hóeltakarítás és síkosság-mentesítésre 2016-ban 108.000 E 

Ft költséget jelentett az önkormányzatnak.  

A város területén lévő igazgatási, köznevelési és kulturális intézményekhez tartozó 

közterületeken a munkát a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végezte el.  

 

Ejektoros kutak fenntartása 

Kecskeméten 123 ejektoros közkút van, amelyek kezelője és üzemeltetője a Bácsvíz Víz- és 

Csatornaszolgáltató Zrt. A vízfogyasztás díját az önkormányzat fizeti. Az osztály a beérkező 

számlák alapján folyamatosan vizsgálta a vízfelhasználás mértékét, az átlagos mértéket 

jelentősen meghaladó fogyasztás esetén egyeztetett a szolgáltatóval. Az ejektoros kutak 

működtetése 2016-ben 2.415 E Ft költséget eredményezett. 

 

Hulladékgazdálkodás  

A hulladékgazdálkodási feladatok körében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosításával a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának megszervezésével, 

továbbá önkormányzati hatósági ügyként hulladékgazdálkodási díjkedvezmények elbírálásával 

kapcsolatos feladatok ellátására került sor. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató Városgazdasági Nonprofit 

Kft. 2016. év május hónapban a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság által 

meghatározott két hétvégén lomtalanítást szervezett és bonyolított le, melynek során mintegy 

958,5 tonna lomhulladék begyűjtését és lerakóhelyre történő elszállítását végezte el.  

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében együttműködtünk a közterület-felügyelet és 

rendőrség munkatársaival, így részben ennek is köszönhetően szabálytalanságok nem voltak. 

A begyűjtött hulladék mennyiségének változását az alábbi ábra szemlélteti. 

 

 
 

Hulladékgazdálkodási díjmentességek, díjkedvezmények  
A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) 

önkormányzati rendelet 38. § (1) és (2) bekezdései alapján összesen 137 jogosult vehette 

igénybe a kedvezményt, az erre fordított keret összege 2016-ben 2.015 E. Ft volt. 

 

Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés 

2016. évben Magyarország Kormánya által elrendelt országos csípőszúnyog gyérítés két 

alkalommal volt. Önkormányzati megrendelés alapján nem történt sem szúnyogirtás, sem 

kullancsirtás. 
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Gyepmesteri feladatok 

A gyepmesteri telep zárt hatósági terület, amely működése során az elhullott állati tetemek 

összegyűjtésén, tárolásán, ártalmatlanításán túl a jegyző jogszabályokban megállapított állat-, 

közegészségügyi és köztisztasági feladatainak ellátását szolgálja. A gyepmesteri telep 

állategészségügyi felügyeletét a hatósági állatorvos, közegészségügyi felügyeletét pedig a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal látja el.  

A gyepmesteri feladatokat 2010. október 1. napjától a „Menhely az Állatokért” 

Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány látja el. A feladat 

ellátásához az önkormányzat 2016. évben 34.000 E Ft támogatást biztosított.  

 

Temetőfenntartás és fejlesztés 

A Városgazdasági Nonprofit Kft. a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végezte az 

önkormányzat tulajdonában lévő temetők fenntartását, üzemeltetését.  

A szolgáltató a szerződés keretében gondoskodott a Béke fasori és hetényegyházi köztemetők 

területének és a ravatalozóknak a takarításáról, a hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, a temetői 

hűtők karbantartásáról, a zöldfelület gondozásáról, a temető őrzéséről. 

A működő köztemetők mellett a lezárt evangélikus temető, a városban található katonasírok, 

valamint az önkormányzat és a katolikus egyház tulajdonában lévő Szentháromság temető 

gondozása is rendszeresen megtörtént.  

2016. évben a kecskeméti köztemetőben felújításra került a Katona József emlékmű. Dr. 

Mészöly Gyula síremlék pótlása elkészült, valamint új urnasírhely került megépítésre. 

A hetényegyházi köztemetőben új urnafal építése valósult meg 2016. évben. 

 

Külterületi gyommentesítés 

Az önkormányzati ingatlanok, beleértve az út menti sávok, véderdők, beépítetlen területek, 

földutak környezetének gyommentesítési munkáinak elvégzésével az önkormányzat a 

Városgazdasági Nonprofit Kft.-vel kötötte meg a szerződést. 

A Kft. a munkát egyes ingatlanokra, illetőleg utakra vagy útszakaszokra kiterjedően egyedi 

megrendelések alapján végezte el. 2016. december 31-ig a rendelkezésre álló forrásból 4.095 E 

Ft került felhasználásra. 2016. évben az önkormányzat külön szerződést kötött a Kecskeméti 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel gyommentesítési munkák elvégzésére. 

 

 Erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok  

A KEFAG Zrt. látja el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

erdőterületek vonatkozásában az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott 

erdőgazdálkodási munkák elvégzésére és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, 

értékek fenntartására, kezelésére irányuló feladatokat. 

2016. év meghatározó feladata Kecskemét-Katonatelep területén lévő 320 C, D és E 

erdőrészletek véghasználatával kapcsolatos munkák elvégzése volt. Ezek a munkák 2016. 

évben az erdők faállományának letermelésével kezdődtek meg, és ebben az évben az erdők – 

részben természetes, részben mesterséges – felújításával fejeződtek be. Egyéb erdőrészletek 

vonatkozásában a szükséges faápolási, környezetrendezési munkák valósultak meg. 

 

Csapadékvíz-csatornák karbantartása 

A város területén közel 4.200 víznyelőrács van, a hozzájuk tartozó bekötővezetékek összes 

hossza kb. 20 km. A csapadékvíznyelő rácsok és az alapvezetékek közötti bekötő csatornák 

tisztítása, takarítása WOMA típusú csatornatisztító kocsival és szippantóval történik. A 

csapadékvíz-csatorna és víznyelők karbantartását a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 

látja el. A szerződés alapján az üzemeltető a karbantartási munkákat folyamatosan végezte.  
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Belvízkár elhárítás 

A katasztrófavédelemmel együttműködve az osztály folyamatosan ellenőrizte az önkormányzat 

belvíz-védekezési rendszereinek állapotát, az ellenőrzések során hiányosság nem volt, 

belvízkár-elhárítással összefüggésben beavatkozásra nem volt szükség. 

 

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

között 2010-ben létrejött közhasznú megállapodás szerint a társaság kötelezettséget vállalt arra, 

hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a 

rehabilitációs foglalkoztatás, valamint munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 

képzésének, foglalkoztatásának elősegítése révén közreműködik az önkormányzat 

feladatkörébe tartozó helyi közszolgáltatások körében a foglalkoztatás megoldásában. 

 

Az önkormányzat a 2016. évben 30.000 E Ft összeggel támogatta a Kecskeméti Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft.-t.  

 

Vadaskert fenntartása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi 

Alapítvány között 2016-ben létrejött támogatási szerződés szerint a Vadaspark működtetésének 

támogatására az önkormányzat 25.600 E Ft forrást biztosított. 

 

A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatok 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Szem. 

törvény) 4. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a települési önkormányzat 

feladatkörébe tartozik a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési 

szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások – a személyszállítási 

közszolgáltatási szerződések megkötésével történő – megrendelése, a helyi közlekedés díjainak 

szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások 

bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások 

teljesítésének ellenőrzése, továbbá a település helyi személyszállítási közszolgáltatásának 

ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása. 

Az önkormányzat a személyszállítási közszolgáltatási feladatokat a DAKK Dél-alföldi 

Közlekedési Központ Zrt.-vel látja el, melyhez a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati 

rendeletének 2/b. mellékletében 466.193 E Ft összegű támogatást biztosított.  

Az önkormányzat 2016. június 21-én támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 

meghirdetett pályázatra, és ezen 94.906 E Ft összegű támogatásban részesült. 

 

Közműfejlesztések 

A Közmű- és Közterület-fejlesztési Csoport előkészíti az önkormányzat út-, járda, 

ivóvízhálózat fejlesztéssel és fenntartással kapcsolatos döntéseit és végrehajtja azokat, illetve 

végzi e beruházások finanszírozásának elszámolását. Részt vesz az éves költségvetés 

felhalmozási célú közlekedési és közmű kiadások tervezésében. Intézkedik a lakossági önerős 

közműfejlesztések kapcsán az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése érdekében, illetve e 

tárgykörben hozott határozatokból, szerződésekből eredő követelések behajtása ügyében. 

Javaslatot tesz a gazdasági program előkészítésénél a várost érintő fejlesztésekre. 
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Önkormányzati finanszírozásban megvalósított közműberuházások 

A 2016. évben önkormányzati finanszírozásban megvalósult közműberuházások arányát az 

alábbi diagram szemlélteti: 

 

 
 

Útépítések: 3.078.112 E Ft 

- „4 Mrd-os” fejlesztéshez kapcsolódóan: 2.711.692 e Ft 

 Kecskemét, Mogyoró utca II. üteme (2.500 m²) 

 Tövis utca II. üteme (1.750 m²) 

 Borbolya utca (990 m²) 

 Bártfa utca (559 m²) 

 Corvina utca (788 m²) 

 Dugovics utca (625 m²) 

 Kalász utca (Nyitra utca - Nagy Lajos király krt. között) (1.265 m²) 

 Vitorla utca keskeny ága (640 m²) 

 Besenyő utca (630 m²) 

 Rét utca (892 m²) 

 Székelytelepi utca (560 m²) 

 Tulipán utca II. üteme (1.106 m²) 

 Honfoglalás tér (742 m²) 

 Paprika utca (Tamási Áron utca – Árvácska utca között) (788 m²) 

 Borsányi utca (1.283 m²) 

 Huszka Lajos utca I. ütem (Kossuth utca – Kikelet utca között) (2.976 m²) 

 Huszka Lajos utca II. ütem (Kossuth u. - Miklós Gyula utca között) (990 

m²) 

 Miklós Gyula utca I. B ütem (Petrovics utca – Iskola utca között) (3.150 

m²) 

 Kikelet utca I. ütem (Huszka u. – Aranyhomok utca között) (1.500 m²) 

Útépítések

Útfelújítások

Gyalog- és kerékpárút Kijelölt 
gyalogátkelőhely, 

járda- és parkolóhely

Víziközmű

TervezésekEgyéb
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 Kikelet utca II. ütem (Aranyhomok u. – Posta utca között) (3.625 m²) 

 Kikelet utca III. ütem (Posta u. - Tamási Á. utca között) (825 m²) 

 Sirály utca (4.300 m²) 

 Vadkörte utca (1.845 m²) 

 Pipacsmező utca (1.050 m²) 

 Vadalma utca (675 m²) 

 0438/207. helyrajzi számú utca (810 m²) 

 Gerecse utca (225 m²) 

 Gyenes István utca (480 m²) 

 Lovag utca (495 m²) 

 Bérc utca (140 m²) 

 Kaffka Margit utca (1.680 m²) 

 Agancs utca (650 m²) 

 Tímár utca (405 m²) 

 Zöldkút és Kékestető utca (990 m²) 

 Fenyves utca (375 m²) 

 Berzsenyi Dániel utca (1.100 m²) 

 Árvácska utca (2.400 m²) 

 Csillagfény utca (994 m²) 

 Pálma utca (720 m²) 

 Szőlőfürt utca (3.100 m²) 

 Sellő utca (1.305 m²) 

 Szegfű utca (Alkotmány utca-Tamási Áron utca között) (1.418 m²) 

 Gyémánt utca (1.080 m²) 

 Hóvirág utca (550 m²) 

 Közép utca (1.525 m²) 

 Ojtozi utca (760 m²) 

 Kossuth körút (1.050 m²) 

- Wadovice utca (158 m²) (7.239 E Ft) 

- Pajzs utca (Fáklya és Szentgyörgyi utca közötti szakaszon) (476 m²) (18.065 E Ft) 

- TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosító számú, Útfejlesztés Kecskemét kiemelt 

gazdasági övezetében című projekt keretében, Kecskemét, Daimler út folytatásában 

megvalósuló útépítés (6.034 m2) (341.116 E Ft) 

 

Útfelújítások: 1.021.377 E Ft 

- „4 Mrd-os” fejlesztéshez kapcsolódóan: 998.978 E Ft 

 Géza fejedelem körút (7.670 m²) 

 Csabay Géza körút (5.550 m²) 

 Tatár sor (1.920 m²) 

 Egyetértés utca I. üteme (1.975 m²) 

 Egyetértés utca II. üteme (2.750 m²) 

 Kaffka Margit utca (2.778 m²) 

 Vacsi köz földút útstabilizációja zúzottkővel (8.100 m²) 

 Kis-Hegedűs köz I. üteme földút stabilizációja zúzottkővel (1.170 m²) 

 Kis-Hegedűs köz II. üteme földút stabilizációja zúzottkővel (5.400 m²) 

 Marozsi köz földút stabilizációja zúzottkővel (5.850 m²) 

 Széles köz földút stabilizációja zúzottkővel (2.700 m²) 

 Faragó köz földút stabilizációja zúzottkővel (13.050 m²) 

- Hanusz utca (645 m²) (22.399 E Ft) 

 



82 

 

Gyalog- és kerékpárút építések: 75.889 E Ft 

- „4 Mrd-os” fejlesztéshez kapcsolódóan: 75.889 E Ft 

 Kaffka Margit utcában gyalog- és kerékpárút építése (2.583 m²) 

 

Kijelölt gyalogátkelőhely létesítések, járda- és parkoló építések/felújítások: 123.612 E Ft 

- Szent István krt.-on járda és kijelölt gyalogátkelőhely építése (1.268 m²) (24.558 

E Ft). 

- Wéber Ede utcában kijelölt gyalogátkelőhely és járda építése (90 m²) (7.604 E Ft). 

- Bagi László utcában a Dobó krt. kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely 

létesítése. (4.298 E Ft) 

- A Katona József és a Deák Ferenc téren járda felújítása (34.456 E Ft) 

- Részönkormányzati határozatok alapján járda- és parkoló felújítások/építések: 

(52.696 E Ft) 

 Gáspár András krt. - új járda építése (32 m²) 

 Halasi út - új járda építése (150 m²) 

 Bagi László utca - új járda építése (24 m²) 

 Berzsenyi D. utcában (Március 15. utcától  - Mészáros Lázár térig) - új 

járda építése (64 m²) 

 Kápolna utca 8. szám előtt - járda felújítása (71 m²) 

 Hoffmann utca - járda felújítása (50 m²) 

 Kőhíd utca - Mária krt. kereszteződése - járda felújítása (140 m²) 

 Lóverseny utca - járda felújítása (90 m²) 

 Akadémia krt. - járda felújítása (160 m²) 

 Rávágy tér 4-6. előtt - járda felújítása (375 m²) 

 Szent László krt. (Lőcsei utca - Halasi út, illetve Beregszászi utca - Matkói 

út között) - járda felújítása (670 m²) 

 Tűzoltó utca - járda felújítása (125 m²) 

 Rávágy tér 8. szám előtt - új parkoló kialakítása (162 m²) 

 Szent Imre utca - parkoló felújítása (38 m²) 

 Apponyi Albert tér - parkoló felújítása (80 m²) 

 Lóverseny utca - parkoló felújítása (250 m²) 

 Március 15. utca - parkoló felújítása (212 m²) 

 Irinyi utca 58. szám előtt - parkoló felújítása (160 m²) 

 Szamos utca - parkoló felújítása (10 m²) 

 Rávágy tér (Bowling Center mögött) - parkoló felújítása (60 m²) 

 

Viziközmű beruházások: 301.613 E Ft 

- SMR üzem vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése (228.966 E Ft) 

- Gravitációs szennyvízcsatorna építése a Párkány utcában (4.362 E Ft) 

- Kálvin tér NA40-es csapadékcsatorna felújítása (10.208 E Ft) 

- Déli Iparterületen a 0801/102 hrsz-ú ingatlanon szennyvízvezeték kiváltás (5.030 E Ft) 

- Platán Otthon vízbekötés (516 E Ft) 

- 10576/318 hrsz. utcai ingatlanok vízellátása (gerincvezeték + 6 db házi bekötés) (8.553 E 

Ft 

- Belső-Máriahegy ivóvízvezeték + szennyvízcsatorna építése 10955/71-76. hrsz. 

ingatlanokhoz (18.499 E Ft) 

- Kossuth krt. szervizút összefüggésében 7 db csatorna akna felújítása (1.214 E Ft) 

- Tűzcsap telepítések: 45 db (24.265 E Ft) 

(Márai Sándor utca, Mókus utca, Sirály utca, Felsőszéktó 119/G, Hetényegyháza, 

0171/5 hrsz., Felsőszéktó, Matkó Fő utca 24., Tücsök utca, Boróka u. 38., Berkenye 
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utca 1., Lugas sor 3., 0438/206 hrsz., Méntelek Szamóca utca, Matkó Fő utca, Rét utca, 

Egyetértés utca 52/A., Méntelek, Nagyvárad utca 27., Közép utca, Géza fejedelem krt. 

13/A., Kisfái, Belsőnyír, Mária hegy, Kiskőrösi út, Alsószéktó, Ladánybenei út, 

Pipacsmező utca 4., Téglagyár utca 42., Kamilla utca 36., Tűzoltó utca 12., Lepke utca 

22., Katonatelep, Tücsök utca, Mályva u. 23., Vadalma utca 13., Aranyhomok utca 27., 

Fenyves köz, Fagyöngy u., Csabagyöngye utca 28., Sóvirág utca, Vértes u 2.) 

 

Tervezések: 43.373 E Ft 

- Ménteleken az 5202.j. út 62+725 km buszöbölpár és kijelölt gyalogátkelőhely tervezése 

közvilágítással. (889 E Ft) 

- István király krt.-on Phoenix-Mecano Kecskemét Kft. bejáratánál kijelölt gyalogos-

átkelőhely, járda és közvilágítás engedélyes terv készítés. (1.029 E Ft) 

- Mindszenti krt., Matkói út és 5. sz. főút közötti szakaszán gyalog- és kerékpárút 

tervezése. (1.943 E Ft) 

- 5. sz. főút melletti kerékpárút tervezése a Külső-Szegedi út - Déli elkerülő 54.sz. főút) 

közötti szakaszon. (3.938 E Ft) 

- Déli iparterület Mindszenti krt.- 5. sz. főút - 44-es elkerülő terület vízellátás tervezése. 

(4.445 E Ft) 

- Pajzs utca (Fáklya és Szentgyörgyi u. közötti szakasz) útépítés és vízelvezetés tervezése 

(1.010 E Ft) 

- Belső-Máriahegy és Szolnokihegy vonatkozásában ivóvízvezeték építéshez vízjogi 

létesítési engedélyes terv készítése. (1.714 E Ft) 

- Kassák Lajos utcában ivóvízvezeték építéshez vízjogi létesítési engedélyes terv 

készítése. (292 E Ft) 

- Őszirózsa utcában szennyvízvezeték építéshez ivóvízvezeték építéshez vízjogi létesítési 

engedélyes terv készítése. (1.092 E Ft) 

- Hegedűs közön 6 db ingatlanhoz szennyvízvezeték építéshez vízjogi létesítési 

engedélyes terv készítése. (248 E Ft) 

- Domby Lajos utcában szennyvízvezeték építéshez vízjogi létesítési engedélyes terv 

készítése. (1.105 E Ft) 

- Károly Róbert krt., Nyíri út és 5. sz. főút közötti szakaszának megépítéséhez szükséges 

tanulmányterv elkészítése. (6.350 E Ft) 

- Móricz Zsigmond, Pajtás, Miklós Gyula utca (Iskola-Kossuth utca), Hetényvezér, 

Erdőföld, Pirosarany, Százszorszép utca útépítési tervezése. (4.826 E Ft) 

- Gábor Dénes utcában ivóvíz- és szennyvízvezeték építéshez vízjogi létesítési 

engedélyes terv készítése. (1.206 E Ft) 

- „4 Mrd-os” fejlesztéshez kapcsolódóan (13.286 E Ft)  

 Meglévő tervek felülvizsgálata, aktualizálása: Sellő utca, Szegfű utca, Miklós 

Gyula utca (II. ütemben a 0+650-1+670 km sz közötti szakasza), Tímár utca, 

Mókus utca, Vadkörte utca, Sirály utca, Árvácska utca, Pálma utca, Csillagfény 

utca, Szőlőfürt utca, Agancs utca, Bérc utca, Berzsenyi Dániel utca, Gerecse 

utca, Gyémánt utca, Gyenes István utca, Lovag utca, Pipacsmező utca 

 Új engedélyezési tervek készítése: Zöldkút és Kékestető utca, Fenyves utca, 

Hóvirág utca, 0438/207 hrsz-u út, Vadalma utca, Kossuth krt, Közép utca, Ojtozi 

utca, Kaffka Margit utca, Kaffka Margit utca kerékpárút 

 

Egyéb: 75.819 E Ft 
- Burkolatjel festési munkák + KRESZ tábla oszlopok és táblák kihelyezése. (7.938 E Ft) 

- Bem utca és Kuruc krt. csomópontban épületbontás. (20.912 E Ft) 

- Katona József téren Katona szobor és környezete helyreállítása. (6.354 E Ft) 
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- Georg Knorr út buszmegálló építése a déli oldalon. (4.775 E Ft) 

- Deák téren zöldfelület felújítás. (2.984 E Ft) 

- Gázközmű fejlesztések (2.588 E Ft) 

 10576/330, 331, 332, 333 hrsz. (1.448 E Ft) 

 Nárcisz utca 11622/33, 11622/94, 11622/348 hrsz. (1.140 E Ft) 

- Műszaki ellenőrzés (25.649 E Ft) 

 „4 mrd-os” fejlesztéshez kapcsolódóan. (25.345 E Ft) 

 Pajzs utca útépítéséhez kapcsolódóan. (304 E Ft) 

- Eljárási díjak (4.619 E Ft) 

 

Az önkormányzat az „Otthon Melege Program” keretében „Társasházak energia-megtakarítást 

eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” című felhívására négy társasház 

nyújtott be pályázatot. A társasházak vissza nem térítendő támogatásban részesültek az alábbiak 

szerint: 

Kecskemét, Reile Géza utca 2-4. szám  9.610,702 E Ft 

Kecskemét, Lánchíd utca 3/a szám              5.116,816 E Ft 

Kecskemét, Pákozdi csata utca 23-25. szám           10.321,240 E Ft 

Kecskemét, Batthyány utca 39-41. szám  7.091,150 E Ft 

 

A Pákozdi csata utca 23-25., valamint a Batthyány utca 39-41. számú társasház közösségek a 

megítélt támogatással 2016. december 15-ig elszámoltak. A további két társasház esetében a 

kivitelezés még nem fejeződött be, a támogatás kifizetése áthúzódik 2017. évre. 
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III. HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA 
 

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
 

A Közösségi Kapcsolatok Osztálya: 

− Ellátja az önkormányzat városmarketinggel kapcsolatos, nemzetközi kapcsolatait 

érintő, valamint protokolláris, turisztikai, kulturális, intézményi és sportszervezési 

feladatait.  

− Koordinálja a város kulturális eseményeit, az önkormányzat kulturális feladatait.  

− Ellátja a polgármester titkársági, ügyviteli feladatait, előkészíti, szervezi, koordinálja 

programjait. 
 

Az osztályon belül egy csoport, az Intézményi Csoport működik.  

Az osztály négy munkacsoport tevékenységét segíti: Határon Túli Magyar Szervezetekkel 

Együttműködő Munkacsoport, Egyházügyi Munkacsoport, Kulturális Munkacsoport, Sport 

Munkacsoport, valamint koordinálja a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság és a 

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács munkáját is. 
 

Ügyiratforgalom  

2016-ban a Közösségi Kapcsolatok Osztályán 310 főszámon és 2.236 alszámon iktatott ügyirat 

készült. 
 

Az osztály feladatainak részletes bemutatása 

I. Gazdaságfejlesztés 

II. Nemzetközi kapcsolatok 

III. Városmarketing, idegenforgalom 

IV. Kultúra, rendezvényszervezés 

V. Sport 

VI. Köznevelés 

VII. Egyházakkal kapcsolatos döntések 

VIII. Munkáltatói kölcsön 

IX. Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program 2016. márciusig 
 

I. Gazdaságfejlesztés 

A Mercedes-Benz gyár működésével kapcsolatban, a gyár és az önkormányzat 

együttműködése újabb komoly mérföldkőhöz érkezett: 2016. július végén a Daimler AG 

felügyelőbizottsága úgy határozott, hogy bővíti kecskeméti gyárát. Egymilliárd forintos 

beruházással 2021-re megszületik egy rugalmas, újabb 2.500 főt foglalkoztató és újabb 

beszállítókat vonzó gyár, mely jelentős feladatokat ró a város vezetésére is. Az osztály feladata 

volt a döntés-előkészítő dokumentum munkaerő-biztosítás, képzés és lakhatás témakörének 

kidolgozása. A döntést követően ezen a területen, valamint a városmarketing és kommunikáció 

területén kezdődtek meg az egyeztető tárgyalások, melyek 2017. évben rendszeres 

értekezleteken, munkacsoportokban folytatódnak.  

A közös programok szervezése 2016-ban is folytatódott, mind a gyár és annak egyes részlegei, 

mind a Mercedes-Benz Iskola esetében (környezetvédelmi konferencia, protokoll látogatások, 

cipősdoboz akció, stb.).  
 

Továbbra is megmaradt az országos és nemzetközi érdeklődés ipari csarnokok, a gyár 

közelében fekvő ipari területek iránt. Az osztály közreműködik a telephely-kiajánlásokban, 

idegen nyelvű tájékoztatásban, rendszeresen nyomon követi a városban zajló új fejlesztéseket, 

igény szerint segíti a vállalatok nagyrendezvényeinek megszervezését.  
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A miniszterelnök február 5-i kecskeméti látogatásának megszervezésében az osztály vett részt. 

A miniszterelnök a Városházán jelentette be a Modern Városok Program keretében támogatásra 

kerülő fejlesztési prioritásokat. Az osztály közreműködött a programon belüli egyes projektek 

kormány-előterjesztéseinek véleményezésében.  

 

A XXI. századi modern város – Előadások a Városházán címmel neves nemzetközi előadók 

részvételével előadássorozat indult az innováció, városfejlesztés és finanszírozás témájában. 

Ennek keretében 2016 decemberében a Columbia Business School professzora „Ha már 

leülepszik a por: Média tájkép az Internet forradalmát követően” címmel tartott nagy 

érdeklődéssel követett előadást a Városháza Dísztermében.   

 

A városban megtartott gazdasági, városfejlesztési tárgyú rendezvények közül kiemelkedik a 

Magyar Közgazdasági Társaság 54. Közgazdász Vándorgyűlése, a közgazdász szakma 

legnagyobb magyarországi éves konferenciája 2016 szeptemberében, melynek 

megszervezésében az osztály jelentős szerepet vállalt. A háromnapos rendezvény 750 fő 

részvételével, összesen 153 előadó közreműködésével sikerrel zárult.  

 

 Az önkormányzat, a hagyományokhoz híven, 2016 decemberében is köszöntötte a város 

gazdasági életében meghatározó szerepet betöltő vállalkozások vezetőit és képviselőit. Az 

eseménynek a volt Liberté Étterem adott otthont. Több mint 120 vendég fogadta el a 

polgármester meghívását, ez is mutatja a vállalkozók kimagasló érdeklődését és a 

városvezetéssel való jó kapcsolatát. 

 

II. Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 

Kecskemét megyei jogú város 13 testvérvárossal és 4 partnervárossal rendelkezik.  

Évről évre változik a városaink közötti kapcsolatok intenzitása az aktuális lehetőségek 

figyelembevételével.  

 

Jelentősebb testvér- és partnervárosi események 

Az önkormányzat küldöttsége 2016-ban részt vett az újvidéki Város Napja rendezvényen, a 

sepsiszentgyörgyi Szent György Napokon, a Marosvásárhelyi Napok ünnepségein, a rodostói 

Cseresznyefesztiválon, a Galántai Vásáron és a tábori Huszita Fesztiválon.  

 

Az egyik legintenzívebben működő testvérvárosi kapcsolatok között említhető 

Marosvásárhely városa. 2016. augusztus 25-28. között közel 90 fős delegáció vett részt a 

marosvásárhelyi civil szervezetek által szervezett legnagyobb székelyföldi magyar fesztiválon, 

melyet az önkormányzat által a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázaton elnyert 2 millió 

forintos támogatás tett lehetővé. 

A 2016. évi marosvásárhelyi „FORGATAG” rendezvénysorozat díszvendége Kecskemét 

volt. A programsorozat összeállításánál a legfontosabb célok Kecskemét kulturális értékeinek 

bemutatása, illetve a közös fellépések voltak. Számos kecskeméti civil szervezet, intézmény, 

művészeti műhely együttműködésével színes és tartalmas programok kerültek megszervezésre 

(Kodály Iskola és a helyi néptánc együttes közös fellépése, operett est a két színház 

művészeivel, közös plakáttervezés a két város képzőművész szakos diákjaival, közös bormustra 

a két város borrendjeinek szervezésében, közös irodalmi est a Látó és a Forrás folyóirat 

munkatársaival, „Kecskeméti hétpróba” elnevezésű interaktív játszóház megszervezése, alföldi 

borok és az alföldi gulyás gasztronómiai bemutatkozás). Kiemelt programként szerepelt a 

Kultúrpalotában az „Aranykor” polgármestereinek - Kada Eleknek és Bernády Györgynek 

emléket állító kiállítás, valamint a várban rendezett kerámia és zománc tárlat és Katona Józsefre 

emlékező színjátszó bemutató. A közös múlt mellett a közös jövőt helyezte a középpontba az a 
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szakmai tanácskozás, melyen a két város felsőoktatási intézményeinek vezetői találkoztak, s 

egyeztették elképzelésüket a jövőbeni együttműködésük lehetőségeiről. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.050 E Ft összegű támogatást nyert el a 

Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság által kiírt pályázaton, hogy segítse 

a testvérváros Beregszász értéktárának létrehozását, működtetését a saját „jó példáján” 

keresztül.  

 

Határon túli magyaroknak nyújtott vagy részvételükkel lezajlott események támogatására 

ebben az évben is figyelmet fordított az önkormányzat. A Megyei Jogú Városok Szövetsége 

szervezésében a város 5.000 E Ft-tal támogatta a kárpátaljai magyarokat 2015. novemberi 

közgyűlési döntés alapján a 2016. évi költségvetése terhére, melyből 1.000 E Ft a beregszászi 

kórházat segítette. A város hozzájárult a Rákóczi Szövetség által szervezett „Beiratkozási 

ösztöndíj program”-hoz, mely a galántai Magyar Alapiskolába jelentkező magyar gyerekek 

beiskolázásához nyújt segítséget. A NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete határon túli 

magyarok részvételével „Alföldi kenyér, szőlő és bor – a Kárpát-medence kincsei határon innen 

és túl” címmel rendezett konferenciát a Határon túli Magyar Szervezetekkel Együttműködő 

Munkacsoport szervező és az önkormányzat pénzügyi támogatásával. 

 

A cseh Tábor városából a polgármester, alpolgármester és a nemzetközi koordinátor érkezett 

Kecskemétre, ahol az együttműködés esetleges továbbfejlesztéséről tárgyaltak a város és a 

különböző fejlesztések megismerése mellett. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kecskeméti Szent László Lions Klub 

kezdeményezésére 2015 novemberében döntött arról, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola előtt található park partnervárosunk, Aomori nevét viselje. Április 18-án került sor az 

Aomori Park névadó ünnepségére, melyet az osztály szervezett. Az ünnepségen részt vett 

Koszuge Dzsunicsi, Japán magyarországi nagykövete. Az osztály a Kecskemét-Aomori Baráti 

Körrel való rendszeres kapcsolattartás révén a japán kapcsolat felélénkítésére törekedett és 

törekszik. 

 

2016. május végén a lengyel Wadowice polgármestere, Mateusz Klinowski látogatott 

városunkba. A polgármesterrel történt találkozója során kölcsönösen tájékoztatták egymást a 

két város gazdasági, kulturális és sport életéről, a lehetséges kapcsolódási területekről, 

amelynek révén szorosabb együttműködés jöhet létre a városok között. 

 

Szintén közgyűlési döntés szerint Rodostó török testvérvárosunk nevét kapta a Rákóczi út-

Bercsényi utca kereszteződésében lévő tér. Rodostó, mai nevén Süleymanpasa 

testvérvárosunkból a névadó ünnepség alkalmából 2016 augusztusában török testvérvárosi 

delegáció érkezett Kecskemétre a polgármester vezetésével, akik a Hírös Hét megnyitóján is 

részt vettek.   

 

2016 októberében Hyvinkää finn testvérvárosunkból nem hivatalos látogatásra városunkba 

érkezett a PK-09 lány focicsapat (14-16 évesek). Az itt tartózkodásuk során a KLC lány 

focicsapattal mérkőztek meg, az osztály megszervezte szállításukat, helyi és budapesti 

programjukat.  

 

2016 októberében a Grossenhain-Reinersdorf Férfikórus és a Városi Fúvószenekar közös 

jótékonysági koncertje került megrendezésre a Református Újkollégiumban az M. Bodon Pál 
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Zeneiskola szervezésében. A koncert bevételét és a német adományt a beregszászi 

zeneiskolának hangszeradományként adják át 2017 áprilisában.    
 

2016. novemberében bemutatkozó látogatásra Kecskemétre érkezett Rüsselsheim német 

testvérvárosunk polgármestere kollégáival. Városunk meghívást kapott a 2017. évi 

Hessentagra, Hessen tartomány legnagyobb éves rendezvényére, ahol turisztikai, kulturális 

bemutatkozásra is lehetőség lesz. A rüsselsheimi kapcsolaton keresztül Kecskemét delegációja 

2016 júniusában Rüsselsheim tesvérvárosában, a francia Evreux-ben járt, ahol elsősorban 

ifjúsági csereprogramokról, projektekről zajlottak egyeztetések.  
 

2016. év egyéb kiemelkedő nemzetközi vonatkozású eseményei  

− A TIKA - Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség Budapesti Koordinációs 

Iroda kezdeményezésére és finanszírozásával létrejött Egészségügyi és Szociális 

Intézmények Igazgatósága Család- és Gyermekjóléti Központ felújított közösségi 

terének sajtó nyilvános átadása 2016. március 21-én került megrendezésre az iroda 

szervezésében.  

− 2016 februárjában Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester képviselte az 

önkormányzatot Stuttgartban, a Balassi Magyar Intézetben a Bozsó János kiállítás 

megnyitóján, míg júniusban Sipos László tanácsnok utazott Bahget Iskander 

fotóművész szófiai kiállítás megnyitójára.  

− 2016 novemberében Ilan Mor Izrael Állam volt magyarországi nagykövete és Jack 

Rosen az Amerikai Zsidó Kongresszus elnökének személyes meghívására Kecskemét 

polgármestere képviselte Magyarországot a 31. Polgármesterek Konferenciáján, Tel-

Avivban, Izraelben.  
 

III. Városmarketing, idegenforgalom 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a város ifjúsági civil szervezeteivel összefogva 

2016-ban megpályázta az EURÓPA IFJÚSÁGI FŐVÁROSA 2019 címet. A pályázatot az 

iroda készítette elő és állította össze. A pályázat kapcsán a Budapesti Corvinus Egyetemmel 

közös projektben marketing szakos hallgatók projektfeladatként Kecskemét Európa Ifjúsági 

Fővárosa jelöléséhez készítettek a város számára hasznos ötletekkel szolgáló marketing 

terveket. 
 

Az osztály közreműködött a Kecskeméti Fürdőben megrendezett Nagy Vagy, Kecskemét! 

című tévéműsor megszervezésében 2016 májusában.  
 

2016 júliusa és szeptembere között az Erasmus + EU-s program keretein belül az osztályon 

töltötte gyakorlatát a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem egy hallgatója. Gyakorlati 

ideje alatt egy online kérdőíves megkérdezésből, mélyinterjúkból álló városmarketing kutatást 

készített elő, továbbá Kecskeméthez hasonlítható megyei jogú városokat összehasonlító 

benchmark-kutatást végzett.  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja a már bevezetett Kecskemét 

Kártya rendszer továbbműködtetését, fejlesztését is. Az eddigi tapasztalatok alapján a 

Kecskemét Kártya a 155 elfogadóhelyet számláló partnerhálózat révén a települési fogyasztás- 

és gazdaságélénkítés egyik jelentős eszközévé vált. A kártyabirtokosok száma 2016-ban 1.652 

fővel nőtt, a forgalomban lévő kártyák száma már 25.102 darab. A lakosok a városi közlekedési, 

parkolási, rekreációs és egyéb szolgáltatások igénybevételénél, kulturális és sport 

rendezvényekre való jegyvásárlásnál, valamint a kereskedelmi vásárlások során élvezhetik a 

kártya előnyeit. 2016-ban a kártya felhasználási területe bővült, a diákok közétkeztetésében 

került bevezetésre.   
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A korábban az osztály keretein belül működő Tourinform Iroda 2015. március 1-től 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2015. (II.19.) határozata alapján a Hírös Sport 

Nonprofit Kft. keretein belül működik tovább, de turisztikai megjelenés, valamint a városba 

érkező vendégek tájékoztatása kapcsán az osztály továbbra is együttműködik a Tourinform 

Irodával, kiadványaik tartalmi és idegen nyelvi lektorálását végzi. Az önkormányzat meglévő 

turisztikai honlapjaira, a www.iranykecskemet.hu és www.visitkecskemet.com honlapokra 

továbbra is a Tourinform Iroda feladata a naprakész információk feltöltése, valamint a havi 

programajánlók elkészítése. 

 

Külföldi sajtómegjelenések az osztály közreműködésével 

− 2016 februárjában a Stuttgarter Zeitung német napilapban Kecskemét-Stuttgart 

együttműködést bemutató cikk jelent meg a Bozsó-kiállítás kapcsán 

− Kecskemét, mint jelentős turisztikai célpont témában jelent meg egy részletes írás a The 

Budapest Sun folyóiratban 2016 decemberében.  

− A Financial Times FDi Magazin december-januári számában polgármesteri interjú 

jelent meg a Mercedes gyárbővítés hatásairól és Kecskemét befektetés ösztönző 

programjáról.  

 

IV. Kultúra, rendezvényszervezés 

Önkormányzati fenntartású kulturális intézményekhez kötődő feladatok 

Az osztály felülvizsgálta az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények (közművelődési, 

közgyűjteményi, előadó-művészeti) tevékenységét meghatározó intézményi 

alapdokumentumokat, fenntartói elfogadásra, jóváhagyásra készítette elő kulturális 

alaptevékenységet végző gazdasági társaságok, valamint a kulturális intézmények 2015. évi 

szakmai beszámolóit és 2016. évi évad-, illetve éves munkaterveit. Elvégezte a kulturális 

intézmények alapító okiratának felülvizsgálatát (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház, 

Kecskeméti Planetárium, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskeméti Katona 

József Múzeum). A Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház állami támogatása 

elszámolását a Gazdálkodási Osztállyal közösen készítette el. Az osztály közgyűlési döntéseket 

készített elő a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezetői beosztásának 

ellátására, valamint a Katona József Színházzal való fenntartói megállapodás megkötésére.  

 

Jogszabályi változások és fenntartói döntések miatt a Kecskeméti Katona József Múzeum 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására is sor került. Az Állami Számvevőszék 

országos ellenőrzést folytatott ez évben a volt megyei múzeumok átvétele ügyében. A vizsgálat 

2016 februárjában indult, melynek szakmai koordinációját a hivatalban az osztály végezte. 

 

Kulturális intézményekhez kapcsolódó önkormányzati pályázatok koordinálása 

2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott „Cifrapalota, zöld az ablaka ” 

című pályázattal 10.000 E Ft-ot nyert az önkormányzat a múzeum szecessziós értékeit bemutató 

állandó kiállítás megvalósítására. A felújítás folytatásaként 2015 tavaszán is sikeresen pályázott 

a „Cifrapalota, zöld az ablaka...” 2. ütemére, és így lehetővé vált, hogy a Kubinyi Ágoston 

Program 4.000 E Ft-os támogatása révén a Cifrapalotában szecessziós fogadótér és benne új 

állandó kiállítás valósuljon meg.  

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye egy másik 

Kubinyi Ágoston Programra benyújtott pályázattal 15.000 E Ft támogatást nyert el 

„Pöttyemberke Játékországa” címmel új állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására.  

 

http://www.iranykecskemet.hu/
http://www.visitkecskemet.com/
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A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 2016-ban ünnepelte 35 éves fennállását, az új 

állandó kiállítás a harmincöt éve felállított kiállítást váltotta.  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 389 E Ft támogatásával a Bács-Kiskun 

Megyei Katona József Könyvtár az Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 3.500 E Ft-ot nyert 

el az ifjúság számára az intézmény székhelyén kialakítandó könyvtári szolgáltatói tér 

kialakítására. Az átalakított, a fiatal olvasók számára vonzó új épületrész átadására október 3-

án, a könyvtár új épületbe költözésének 20. évfordulóján került sor. Az önkormányzat 2016-

ban is 2.000 E Ft támogatást biztosított a Katona József Könyvtár „Europe Direct” Bács-

Kiskun Megyei Európai Információs Pontjának működtetésére benyújtott pályázatához. 
 

Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatására az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt pályázaton 3.000 E Ft-ot nyert el az önkormányzat, 2.314 E Ft önrész 

biztosításával az Otthon Mozi hangrendszerének fejlesztésére, és új vetítővászon beszerzésére. 

Az első vetítésre az Oscar-díjra jelölt új magyar film, - a „Tiszta szívvel” című – alkotás 

bemutatójával 2016. június 6-án került sor. 
 

Az önkormányzat kulturális intézményei 2016-ben is kiemelkedő eredményeket értek el az 

országos szakmai pályázatok vonatkozásában (NKA és EMMI pályázatai). A benyújtott 45 

pályázatból 37 esetben jelentős összegeket nyertek el rendezvényeik támogatására.  
 

A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság és a Kulturális Munkacsoport munkájának 

előkészítése 

A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2016-ban három ülést tartott. A beérkezett 

javaslatok alapján 2 szellemi értéket minősített kecskeméti értéknek, mindkét esetben javasolta 

azoknak a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba történő felvételét. 

A Kecskeméti Települési Értéktárba felvett értékek gondozásával összefüggő adminisztratív 

feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 303/2015. (XII.17.) 

határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata részt vett a Földművelésügyi Minisztérium és a 

Hungarikum Bizottság által kiírt pályázaton azzal a céllal, hogy segítse egy külhoni értéktár - a 

testvérváros Beregszász értéktárának - létrehozását, működtetését a saját „jó példáján” 

keresztül. Az önkormányzat „A Beregszász és Kecskemét együttműködése az értékgyűjtés 

szakmai módszertanának átadása és külhoni települési értéktár létrehozása céljából” című 

pályázatához 2.050 E Ft összegű támogatást nyert el. A pályázat keretében személyes 

találkozóra került sor a bizottságok tagjai között Beregszászon, majd Kecskeméten. A pályázat 

lezárására 2016. szeptember 30-án került sor. 2016 novemberében a közgyűlés a bizottság éves 

beszámolóját elfogadta. 
 

2016. november 28-án tartotta ülését a Kulturális Munkacsoport, melyen értékelte a 2016-

ban eddig megtartott fesztiválokat és az egyéb nyári programokat, a munkacsoport korábbi 

javaslatainak figyelembevételével.  
 

Rendezvényszervezés 

Az osztály 2016-ban is számos rendezvény szervezésében és lebonyolításában vett részt.  

Az év során rendszeres egyeztetőkre került sor a város kulturális intézményeivel, civil 

szervezeteivel és szervezőivel, elősegítve ezzel a hatékony együttműködést, valamint a 

programok összehangolását.  
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Emlékévek programjai 

A 2016. év több jelentős évfordulóval bírt: Katona József születésének 225. évfordulójáról, a 

Gulág Emlékévről és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéről is egész éves 

programsorozattal emlékezett meg az önkormányzat, valamint - részben az osztály 

koordinálásában - a város intézményei, szervezetei. 

 

Katona József Emlékév 

1791. november 11-én született Katona József, a magyar nyelvű nemzeti dráma megteremtője, 

városunk fiskálisa. Születésének 225. évfordulójáról az egész évet átívelő kulturális 

rendezvénysorozattal - Katona József Emlékévvel – emlékezett meg a város. Az emberi 

erőforrások miniszterének jóváhagyásával az emlékév, kiemelten a Múzeumok éjszakája 

programjainak a megvalósítására 10.000 E Ft összegű támogatást nyert el az önkormányzat. A 

megvalósításban a város kulturális intézményei és szervezetei működtek közre.  

A programok között az alábbi országos érdeklődésre is számot tartó események szerepeltek: 

− országos drámaírói pályázat meghirdetése január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, a 

győztes pályamű felolvasó színházi bemutatója november 11-én, 

− diákoknak hirdetett országos esszé és képzőművészeti pályázat, 

− tudományos konferencia Katona Józsefről 2016. november 11-én, a drámaíró 

születésnapján, 

− Forrás folyóirat tematikus számának megjelentetése 2016 novemberében, 

− Sümegi György: Katona József arcmásai című kötetének bemutatója, 

− Erkel Ferenc: Bánk bán opera-keresztmetszet a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és 

neves szólisták előadásában a Hírös Hét fesztivál nyitányaként, 

− kiállítás Katona József korának képzőművészeti alkotásaiból a múzeumban, 

− pályázat a XIII. századi Bánk bán történet feldolgozására képregény formában,  

− improvizációs diákszínjátszó drámafesztivál részben Katona József műveire építve, 

− előadássorozat a Katona József Emlékházban, kiállítás-vezető leporelló készítése. 

 

A programsorozat kiemelkedő eseménye a drámaíró születésnapja volt, melyen tudományos 

konferenciával, két színházi ősbemutatóval, kiállítással emlékezett szülővárosa Katona 

Józsefre. Az emlékévben felújításra került a temetőben lévő síremléke és a Katona József téren 

lévő szobrának környezete is. Az eddig lezajlott események mind tartamukban, mind 

látogatottságukban méltóak voltak Katona József emlékéhez. A programsorozat 2017 tavaszán 

a diákoknak hirdetett vetélkedők és pályázatok eredményhirdetésével ér majd véget. A 2016. 

évi Múzeumok Éjszakája is e gondolatiság köré épült, a résztvevő intézmények többségének 

programjában megjelenítve Katona József emlékét. Kecskemét városa országos kiemelt 

helyszínként különleges programokkal készült. Ez évben is igen nagy sikere volt a 

rendezvénynek, 48 helyszínen az összes belépések száma 66.997 volt, így a kecskeméti 

rendezvény lett a vidéki városokból az ország egyik leglátogatottabb helyszíne.  

 

A Gulág Emlékév kecskeméti programjai 

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének alkalmából négy 

pályázati kiírást jelentetett meg a Gulág Emlékbizottság 2015. december 22-én. A Kecskeméti 

Katona József Múzeum három pályázaton nyert támogatást, az önkormányzat pedig az 

„Emléktáblák kihelyezésének támogatása” pályázat megvalósításához 1.500 E Ft vissza nem 

térítendő költségvetési támogatást nyert el. Kecskemét Rendőrfalu városrészében, a volt 

téglagyári gyűjtőhely és a vasútállomás között elhelyezkedő városrészi közparkban egy 

emlékoszlop őrzi az elhurcoltak emlékét. Az ünnepélyes átadásra 2017 februárjában került sor 

a múzeum által szervezett kétnapos Országos GULAG – GUPVI diákkonferencia és workshop 

záró programjaként.  
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A Gulág Emlékbizottság döntése értelmében országos vándorkiállítás részeként 2016. 

november 21-27. között tekinthették meg az érdeklődők Kecskemét főterén a „Barakkba 

zárva - Életre ítélve" című kiállítást.  

Szintén a Gulág Emlékévhez kapcsolódóan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

támogatásával, a Bács-Kiskun Megyei Honismeretei Egyesület szervezésében került 

megrendezésre 2016. november 18-án a „Fejezetek az elhallgatott történelemből” című 

tudományos konferencia. 

 

1956-os forradalom és szabadságharc jubileumi emlékévének programjai Kecskeméten 

A volt „ÁVH Székház” – jelenleg az érseki helynöki hivatal – épületében egy ún. emlékpont 

megnyitására került sor 2016. szeptember 29-én, amely a Szobonya Zoltán Emlékszoba, és „A 

fa fellobbant, a szén szerteszállt…” című emlékkiállítás helyszíne.  

A Kecskeméti Katona József Múzeum Márton Áron Emlékkiállítást rendezett a Cifrapalota 

épületében. 

A történelmi tényekkel való szembenézés lehetőségét biztosította a lakosság számára a Bács-

Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által szervezett „Bács-Kiskun ’56/60” című 

emlékkonferencia, melynek helyszíne 2016. október 13-án a Városháza Díszterme volt. 

A Kecskeméti Katona József Színházban 2016. október 22-én megrendezésre került 

emlékműsor egyben kitüntetések átadására is alkalmat adott. 

Az emlékév zárásaként Kertai Zalán festőművész kiállítására került sor a Városházán 2016. 

december 5-23. között, melyet az osztály szervezett.  

 

A Közösségi Kapcsolatok Osztálya közreműködésével megvalósult egyéb kulturális 

események, rendezvények 

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó ünnepi programok koordinálásában és 

meghirdetésében vállalt szerepet az osztály. Az ünnep alkalmából, január 21-én fő programként 

az önkormányzat támogatásával a Hírös Agóra Kulturális és Konferencia Központban 

Szentpéteri Csilla koncertezett. Az esti programot megelőzően délelőtt egy ingyenes koncertet 

hallgathattak meg a város alsó és felső tagozatos iskolásai.  

 

A február 6. és 14. között második alkalommal megvalósult Házasság Hete országos 

programsorozat helyi programjait az osztály koordinálta. 

 

A város életében 2016-ban is kiemelkedő kulturális értéket jelentett a három hagyományos, 

nagy múltú művészeti fesztivál. A Kecskemét Tavaszi Fesztivál, a Kodály Művészeti 

Fesztivál, és a XXV. Kecskeméti Népzenei Találkozó sikeréhez az osztály koordinációs 

tevékenységgel járult hozzá.  

 

Április 26-án érkezett városunkba a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság a fővárost és valamennyi megyét érintő 2016 km-es váltófutása, a 

Toborzó Országfutás, melynek a városunkat érintő szakaszának, valamint a főtéri programok 

szervezésében az osztály is szerepet vállalt.  

 

Kecskemét belvárosa a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres önkormányzati 

pályázatoknak köszönhetően újabb szoborral gazdagodott. Szervatiusz Tibor: Tiszta 

forrásból című, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt ábrázoló szobrának kecskeméti felállításához 

7.000 E Ft támogatást nyert el az önkormányzat, felavatására 2016. május 5-én a művész 

jelenlétében került sor a Kodály Intézet előtt. 
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2016. július 3-10. között 21 ország 31 településéről közel 1.300 gyermek és fiatal érkezett az 

Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozóra. A fesztivál programja az előző évekhez 

hasonlóan zajlott: délutánonként a főtéri színpadon mutatkoztak be a vendég csoportok, este 

pedig közismert magyar művészek léptek fel. A gyermektalálkozó lebonyolításához az osztály 

koordinációs tevékenységgel járult hozzá. 

 

Az ország önkormányzati és állami főépítészei 1996-tól évente más városokban szervezik meg 

az Országos Főépítészi Konferenciát. 2016-ban Kecskemét adott otthont a rendezvénynek 

augusztus 24-26. között az Országos Főépítészi Kollégium, valamint az osztály szervezésében. 

A konferencián közel 200 fő vett részt az ország különböző területeiről – főépítészek, tervezők, 

építéshatósági munkatársak és a szakma egyéb képviselői. A konferencia sikeresen zárult a 

társszervező, valamint a résztvevők visszajelzései és a jelentkezők száma alapján is.  

 

A 2016-os Hírös Hét Fesztivál új szervezésben, a Fogathajtó VB. Kft. által valósult meg. 

Kialakításra került a fesztivál új, egyedi arculata, ami az országos/nemzetközi pozicionálásban 

játszik fontos szerepet. Az osztály nagyban hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.    

A Bánk bán keresztmetszetet bemutató sikeres megnyitót követően az augusztus 20-i 

ünnepséghez kapcsolódva szintén nagy produkciót láthattunk a főtéren: Szent István, egy 

ország születése című ünnepi előadást, melynek része volt az ünnepi tűzijáték. Az idei 

rendezvényre is jellemző volt a napi több ezres látogatószám, augusztus 20-án csúcs 

látogatószám volt jelen, megközelítőleg 7-8.000 fő. 

A fesztivál záró rendezvényeként megrendezésre került a Nemzeti Vágta kecskeméti előfutama, 

a „Hírös Vágta” is. Második alkalommal adott helyszínt az eseménynek a régi Rudolf laktanya.  

Kecskemét ebben az évben is részt vett a Nemzeti Vágtán. A város képviseltette magát a lovas 

versenyen, emellett turisztikai bemutatkozó standdal jelent meg a Vágta Korzón.  

 

Szeptember 26. és október 1. között zajlott a Város Napja Programsorozat, melyben ismét 

megrendezésre került a „Kecske is, káposzta is…” gasztroprogram a Bozsó Gyűjteményben az 

önkormányzat támogatásával. A programsorozatot Őszi Helyi Termék Ünnep a főtéren, 

könyvbemutatók, riportműsorok, kiállítások színesítették.  Záró eseménye az október 1-jén 

megrendezett Város Napja Gálaműsor volt hagyományosan a Katona József Színházban.  

 

Az advent négy hétvégéjéhez kapcsolódó főtéri gyertyagyújtások szervezésében, valamint 

technikai lebonyolításában szerepet vállalt az osztály és koordinálta a betlehem, a város 

karácsonyfája, valamint az adventi koszorú felállítását.  

 

Az osztály a város népszerűsítése érdekében számos rendezvény lebonyolításához szervezési 

és koordinációs segítséget nyújtott: Egyetemek és Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak 

Országos Tanácskozása, Gyermeknap / Ezer Lámpás Éjszakája, I. Tanévzáró Fesztivál, 

Kecskeméti Barackpálinka Ünnep, JAZZFŐVÁROS fesztivál, Richter Egészségváros, Helyi 

Termék Ünnep, Országos Színházi Évadnyitó, Téli Fesztivál.  

 

V. Sport 

Sportrendezvények 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportrendezvényei 

A 2015. évben kiemelkedő eredményt elért sportolók és felkészítőik köszöntése 

2016. január 23-án a Városháza Dísztermében került sor a 2015. évben kiemelkedő eredményt 

elért sportolók és felkészítőik köszöntésére. Az ünnepségen 126 sportoló és az őket felkészítő 

sportszakember munkája került elismerésre. 
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Részvétel a Megyei Jogú Városok XIV. Sporttalálkozóján 

A 2016. augusztus 25-27. között Győrben lebonyolított rendezvényen a hivatal 

köztisztviselőiből összeállított 18 fős csapat vett részt. 

A csapat folytatva a korábbi évek eredményes szereplését, a 21 résztvevő város közül az 

összetett verseny 7. helyén végzett. 

 

Részvétel a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Napján  

2016. május 27-én Mélykúton került lebonyolításra a Bács-Kiskun Megyei Közszolgálati 

Dolgozók XIII. Szabadidősport Napja elnevezésű program, melyen a hivatal képviseletében 44 

fő vett részt. Sportolóink a versenyek során számos dobogós helyezést szereztek, az összetett 

versenyben pedig a IV. helyen végeztek. 

 

Részvétel a Magyar Önkormányzatok Labdarúgó Kupáján 

2016. április 2-án Budapesten került sor a Magyar Önkormányzatok Labdarúgó Kupája 

rendezvényre, melyen részt vett a hivatal dolgozóiból összeállított csapat. Az együttes a legjobb 

nyolcba jutásért vívott mérkőzésen vereséget szenvedett, így nem jutott tovább az országos 

döntőbe. 

 

Részvétel az 50. Nemzetközi Gyermek Játékokon 

2016. július 11-16. között a Tajvan szigetén található New Taipei Cityben lebonyolított 

rendezvényen városunkat 28 főből álló delegáció - 11 fő leány kosárlabdázó, 8 fő fiú 

röplabdázó, 4 fő leány atléta, 3 fő edző, 1 fő csapatvezető és 1 fő delegációvezető - képviselte. 

Kosárlabda sportágban és távolugrásban a kecskeméti sportolók két bronzérmet szereztek. A 

röplabda csapat a legjobb négy közé jutásról döntő mérkőzésen alulmaradt a későbbi 

ezüstérmes Kaohsiung csapatával szemben, és az V. helyet szerezte meg. 

 

A városban megrendezett sportesemények az osztály közreműködésével 

Az „Év Sportolója Díj” átadása 

A 2016. február 23-án a Három Gúnár Rendezvényházban 20. alkalommal megrendezett 

sportbál keretei között kerültek átadásra a 2015. évi teljesítmények alapján odaítélt „Év 

Sportolója Díjak”. Az osztály az eredmények összegyűjtésében, a díjak felajánlóinak 

megkeresésében és az esemény lebonyolításában működött közre. 

 

Vivicitta Utcai Futóverseny 

2016. április 23-án került lebonyolításra Magyarország legnagyobb hagyományokkal 

rendelkező futóversenye, a „Vivicitta Városvédő Futás”. A rendezvény kapcsán a szervezők fel 

kívánták hívni a figyelmet lakóhelyünk építészeti értékeire, a rendszeres testmozgás és az 

egészséges életmód fontosságára. A futóverseny a Kossuth téren kiépített rajt- és célterületen, 

valamint a belváros utcáin zajlott, melyen több mint kétezer fő – elsősorban iskolás – vett részt. 

 

VI. Mercedes Utcai Futóverseny 

A 10 km-es távon lebonyolított versenyen mintegy 700 fő vett részt. A futóverseny a Mercedes- 

Benz gyár területén, 90 fő közreműködésével zajlott le. 

 

„Univer24 – Az úszás ünnepe”  

Az Univer24 2016-ban második alkalommal került megrendezésre a Kecskeméti Fürdőben az 

Univer Product Zrt. szervezésében, melyben az osztály is közreműködött. 

 

 



95 

 

További rendezvények, melyhez az osztály sport-szakmai segítséget nyújtott 

− Magyar Úszás Napja, 

− 2018. évi Junior Tájékozódási Futó Világbajnokság előkészítése, 

− Alsószéktói 24 órás futás, 

− VI. Hírös Hét Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Fesztivál, 

− Városi Amatőr Kispályás Labdarúgó Bajnokság, 

− Városi Teremlabdarúgó Bajnokság, 

− Kecskeméti Olimpia Barátok Bóbis Gyula Köre programjai, 

− Öttusa Világkupa,  

− Szilveszteri Futóverseny. 

 

Az osztály további feladatai a sport területén 

− Előkészítette és lebonyolította Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága Sport Munkacsoport üléseit, elkészítette a 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elé kerülő sport tárgyú előterjesztéseket. 

− Közreműködött - az utánpótlás-nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró - 

sportiskolai képzés működtetésében, a sportiskola által igénybe vett létesítmények 

használati rendjének kidolgozásában, valamint tájékoztatót készített a Kecskeméti 

Sportiskola 2015/2016. tanévi működéséről. 

− Közreműködött Kecskemét Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciójának 

kidolgozásában. 

− Közreműködött a látvány-csapatsportok támogatása céljából lehetővé vált 

sportfinanszírozási forma alkalmazásában. 

− Elvégezte a Hírös Sport Nonprofit Kft., a Stadion Nonprofit Kft., valamint az 

önkormányzat között kötött közhasznú megállapodások módosításával kapcsolatos 

feladatokat. 

− Összegyűjtötte a Messzi István Sportcsarnok és a Széktói Stadion térítésmentes 

igénybevételére vonatkozó igényeket és elvégezte az igénybevétel biztosításával 

kapcsolatos teendőket. 

− Közreműködött a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgópálya építési 

programja keretében megvalósított műfüves labdarúgópályák szerződés szerinti 

használatának ellenőrzésében és a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett 

Országos Labdarúgó Pályaépítési Programra történő pályázat benyújtásában. 

− Közreműködött a testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolatok programjainak 

zökkenőmentes lebonyolításában. 

− Elvégezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Helyi, integrált 

szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport programhoz kapcsolódó (HISZEK 

Program) feladatokat. 

− Elkészítette a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 

megvalósításra javasolt helyszínek sportszakmai indoklását. 

 

VI. Köznevelés 

Testületi döntés-előkészítés 

Az osztály előkészítette az óvodai jelentkezés módjának meghatározásáról, az intézményi 

tanácsok önkormányzati delegáltjairól, az óvodai körzethatárok módosításáról, az általános 

iskolai felvételi körzetek véleményezéséről, az önkormányzat által fenntartott egyes 

intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (továbbiakban: KLIK) által meghirdetett magasabb vezetői beosztások ellátására 

beérkezett pályázatok véleményezéséről szóló döntéseket.  
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Köznevelési intézmények Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában  

2016-ban az óvodák – gazdasági szervezeteiken keresztül – a saját vagyonkezelési, 

közétkeztetési feladataikon túl továbbra is ellátták a KLIK Kecskeméti Tankerülete által 

fenntartott köznevelési intézmények működtetésével összefüggő, Kecskemét megyei jogú 

város közigazgatási területén a KLIK Kecskeméti Tankerülete által fenntartott köznevelési 

intézményekben, továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium által fenntartott Kecskeméti 

Szakképzési Centrum köznevelési intézményeiben, valamint a Földművelésügyi Minisztérium 

által fenntartott Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakképző Iskolában a 

tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat is. 

Az alábbi táblázatok a Ferenczy Ida Óvoda, a Corvina Óvoda és a Kálmán Lajos Óvoda 

szerkezetét mutatják be 2016. január 1-től. 
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Tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (2) bekezdése szerinti 

módosítására, 2017. január 1. napjától a KLIK Kecskeméti Tankerületi Központja által 

fenntartott, de Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézmények vonatkozásban keletkezett jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek a 

Kecskeméti Tankerületi Központot illetik meg, illetve kötelezik. Az átadás-átvételről a feleknek 

2016. december 15. napjáig megállapodást kellett kötniük. A 2016. december 31-ig Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete nevet viselő szervezet elnevezése 2017. 

január 1-jétől Kecskeméti Tankerületi Központra változott. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 244/2016. (XI. 24.) határozatával 

döntött a köznevelési feladatot ellátó, önkormányzat által működtetett intézmények állami 

működtetésbe adásáról. 

A fenti jogszabályváltozásból adódóan szükségessé vált az önkormányzat fenntartásában és 

működtetésében lévő óvodák gazdasági feladatainak racionalizálása. Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlése 278/2016. (XII. 15.) határozata alapján 2017. január 1-jétől a 

Ferenczy Ida Óvoda gazdasági szervezete látja el saját vagyonkezelési, közétkeztetési feladatain 

túl a Corvina Óvoda és a Kálmán Lajos Óvoda működtetésével, továbbá a gyermekek, tanulók 

étkeztetésével kapcsolatos teendőket is. Az óvodák alapító okiratának, továbbá alapító okirata 

módosításának tervezetét az osztály készítette elő. 

A Kecskeméti Planetárium gazdasági feladatait továbbra is a Ferenczy Ida Óvoda gazdasági 

szervezete látja el. 

 

Óvodai jelentkezés 

A 2015/2016. nevelési évtől három óvodai köznevelési intézmény, összesen 32 feladat-ellátási 

helyen, 120 csoportban fogadta az óvodáskorú gyermekeket.  

Az osztály az óvodai jelentkezéshez előkészítette a 2016/2017. nevelési évre az intézmények által 

indítható csoportok, valamint a maximális csoportlétszám túllépéséhez a tervezett csoport-, illetve 
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a létszámtáblázatokat. Kidolgozta továbbá az óvodai felvételi eljárás ütemtervét, a beíráshoz 

szükséges dokumentumokat, összesítette a beírási adatokat. Az osztály köznevelési igazgatási 

ügyekben jegyzői hatáskörben 2016-ban 35 határozatot készített elő, melyek az óvodai jogviszony 

létesítéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó kérelmekre születtek.  

 

A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozás a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az 

osztály és az óvodavezetők szoros együttműködése révén összehangolt és zökkenőmentes volt. Az 

óvodai beírás alapján 119 óvodai csoportban a 3.009 férőhelyen összesen 2.969 gyermek részesül 

a 2016/2017. nevelési évben óvodai nevelésben. 

 

Ellenőrzésekben való közreműködés 

Leltározás 

Minden év januárjában, így 2016-ban is  leltározási bizottsági tagként az Intézményi Csoport 

két munkatársa részt vett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére ingyenes 

használatba adott vagyon mennyiségi felvételénél (leltározásnál).  

 

Állami támogatások 
A központi költségvetésből az önkormányzatokat megillető állami támogatások igénylését, 

lemondását, elszámolását, az intézmények által beküldött adatok szakmai ellenőrzését az osztály 

elvégezte. A 2014. év végi elszámolás szabályszerűségének felülvizsgálatát a Magyar 

Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság felhívására lefolytatta. 

 

Tehetséggondozás 

Középiskolás kiválóságok díjazása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 9.000 E Ft-ot különített el a 2016. évi 

költségvetésében az országos és nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken a 

2015/2016. tanévben kimagasló eredményeket elért kecskeméti középiskolás tanulók 

teljesítményének elismerésére. A tanulók köszöntésére a Városháza Dísztermében 2016. június 

13-án került sor az osztály szervezésében.  

 

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács 

A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács 2012. óta adja át a „Kecskeméti Tehetségekért Díj”-at egy-

egy pedagógusnak és diáknak, akik abban az évben a legkiválóbb eredményeket érték el a 

tehetséggondozás területén. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Tehetségsegítő 

Tanácsa 2016. október 26-ai ülése keretében döntött a 2016. évi „Tehetség Díj”-akról, melyek 

2016. november 25-én a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolában megrendezett Városi 

Tehetségnap kerültek átadásra.  

 

Arany János Tehetséggondozó Program 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) 

EMMI rendelet alapján ismét pályázatot hirdetett helyi önkormányzatok számára az Arany János 

Tehetséggondozó Programban való részvételre, melynek keretében a településen lakóhellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, tehetséges nyolcadik évfolyamos tanulók pályázhatnak 

továbbtanulásuk támogatására. Kecskeméten a Kecskeméti Katona József Gimnázium, valamint a 

Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium vesz részt a programban. Egy tanulót a 2012/2013. 

tanévtől, két további tanulót a 2015/2016-os tanévtől támogat Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata. 

A 2016/2017. tanévre három tanuló adta be a pályázatát a Kecskeméti Katona József 

Gimnáziumba. A pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák, illetve annak folyamatos gondozása 

az osztály feladata. 
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VII. Egyházakkal kapcsolatos döntések 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 14/2016. (III.22.) JÜB. számú határozatával döntött az egyházak 

támogatására elkülönített pénzösszeg felosztásáról, melynek alapján a Római Katolikus 

Egyházközség és Szerzetesrendek, a Református Egyházközség, az Evangélikus 

Egyházközség, a Kecskeméti Görög Katolikus Szervezőlelkészség, a Kecskeméti Zsidó 

Hitközség, a Kecskeméti Baptista Gyülekezet, valamint a Magyar Pünkösdi Egyház összesen 

25.000 E Ft támogatásban részesült. Az érintett egyházak elsősorban egyházi épületek, 

templomok felújítására, közösségi kapcsolatok szervezésére és működési kiadásokra 

fordították a kapott összeget. 

 

Egyházügyi Munkacsoport 

Az Egyházügyi Munkacsoport 2016-ban három alkalommal ülésezett. Az üléseken többek 

között Dr. Róna Tamás rabbi a Szentatyánál tett látogatásáról számolt be, Szerdi Szilárd 

lelkipásztor bemutatta a Magyar Pünkösdi Egyház Kecskeméti Gyülekezetét. A Mindszenty 

emlék-konferenciát, a Pio atya emlék-konferenciát, valamint a II. János Pál pápa emlék-

konferenciát követően az Egyházügyi Munkacsoport 2016-ban a Teréz anya emlék-konferencia 

megrendezését vállalta, amelyre 2016. szeptember 23-án Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Dísztermében került megrendezésre. 

 

VIII. Munkáltatói kölcsön 

Az osztály ellátta a köznevelési és közművelődési intézményekben dolgozók munkáltatói 

kölcsönével kapcsolatos feladatokat.  

2016-ban 2.300 E Ft állt rendelkezésre, öt igény érkezett 2.050 E Ft összegben. Egy fő végül 

lemondott a támogatásról, nem tudta vállalni a visszafizetést. 

 

IX. Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program 2016. 
2016-ban is 8 intézményben 18 fővel folytatódott a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 

Filmintézet által koordinált, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával 

megvalósított Országos Digitális Közfoglalkoztatási Program. 2016. április 1-től 

önkormányzatunk nem csatlakozott a program folytatásához.  

 

 

Társadalompolitikai Osztály 
 

A Társadalompolitikai Osztály alapvető feladata a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatások, valamint az egészségügyi, ifjúságpolitikai, bűnmegelőzési, idős- 

és civil ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok szervezése és koordinálása. Ezen 

ügyekben az elmúlt év során 3.282 db ügyirat került iktatásra, amelyből 260 db főszámos, 3.022 

db pedig alszámos iktatás volt. 

 

Az osztály munkatársai által 2016-ban elvégzett feladatok közül elsősorban az alábbiak 

emelhetők ki: 

 

Egészségügyi feladatok 

Fontosabb közgyűlési és bizottsági előterjesztések 

 

Még 2015-ben lépett hatályba az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, 

amelynek rendelkezései szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése kapcsán a 

képviselő-testület rendeletben állapítja meg az alapellátási körzeteket. Ennek következtében az 

osztály előkészítette a Kecskemét Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteinek 
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meghatározásáról szóló 19/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 

előterjesztést, a törvény rendelkezéseinek megfelelően oly módon, hogy az új rendeletbe az 

iskola-védőnői körzetek, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátás is bekerültek. 

 

A folyamatos létszámtúllépés miatt felül kellett vizsgálni a védőnői körzetek működését, így 

Kecskemét-Hetényegyházán egy új védőnői körzet kialakítására került sor.  

 

A Vacsi-köz városrészben egy új felnőtt háziorvosi praxist hozott létre az önkormányzat, 

amelynek előkészítési munkáit az osztály végezte. 

 

2016-ban egy fogorvosi körzet cserélt tulajdonjogot, és egy felnőtt háziorvos kérte, hogy 

feladatát vállalkozás keretében láthassa el, ezért a kérelmek vonatkozásában szükséges 

bizottsági döntéseket az osztály előkészítette. A nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel 16 

háziorvos és házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének meghosszabbítása igényelt 

bizottsági döntést. 

 

Az Európai Unió által kiírt, gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése pályázaton történő 

részvétel miatt közgyűlési döntés született arról, hogy a Kecskeméti Fürdő, valamint az 

Élményfürdő és Csúszdapark területére vonatkozóan gyógyhellyé nyilvánításra irányuló 

kérelmet nyújt be az önkormányzat. E döntés előkészítését az osztály végezte, a gyógyhely 

minősítés megszerzéséhez szükséges dokumentáció pedig előkészítés alatt áll. 

 

További egészségügyi feladatok 

Az osztály a háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi körzetek rendezésével 

kapcsolatban 2016-ban is teljesítette az illetékes Egészségbiztosítási Pénztár (jelenleg Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő) felé történő éves jelentési kötelezettséget és az egészségügyi 

ágazatot érintő statisztikai adatszolgáltatásokat. 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az osztály továbbra is koordinálja az 

önkormányzat környezet- és település-egészségügyi feladatai körében a közterületi felületeken 

a rágcsálómentesség folyamatos biztosítását, amelyre vonatkozóan külső szolgáltatóval kötött 

az önkormányzat határozatlan idejű szerződést.  

 

Az osztály készítette elő a Bács-Kiskun Megyei Kórház támogatására vonatkozó szerződés 

megkötését. 

 

Szociális és gyermekjóléti feladatok 

Fontosabb közgyűlési és bizottsági előterjesztések 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat érintő jogszabályi változások miatt 

elő kellett készíteni közgyűlési döntésre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

Városföld Község Önkormányzata között létrejött megállapodás és ellátási szerződés 

módosítását. 

 

Szintén a gyermekjóléti ellátásokat érintő jogszabály-módosítások miatt az osztály előkészítette 

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 módosítását. 
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További jogszabályváltozások miatt három alkalommal döntött a közgyűlés az Egészségügyi 

és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosításáról. 

 

Egy esetben közfoglalkoztatási mintaprogram támogatására vonatkozó közgyűlési döntés 

előkészítését kellett elvégeznie az osztálynak. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonának állami fenntartásba 

adásával kapcsolatos döntések meghozatala kapcsán több előterjesztést készített az osztály, 

amelynek eredményeképpen az intézményi telephely 2016. szeptember 1. napjával a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került. 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az osztály elkészítette az „Értékelés Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról” című dokumentumot. 

 

Az osztály minden évben elvégzi a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzését, amely alapján a 

szakbizottság az intézményekben folyó szakmai munka eredményességét értékeli. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának, szervezeti és 

működési szabályzatának, valamint szakosított ellátást nyújtó telephelyei házirendjének 

jóváhagyására három alkalommal, az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai 

programjának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyására 

egy alkalommal került sor 2016-ban. 
 

Minden évben jogszabályi előírás alapján előkészítésre kerül a bölcsődék nyári nyitvatartási 

rendjének szakbizottság általi jóváhagyása. 

 

Közfoglalkoztatás tárgyában két alkalommal került sor bizottsági előterjesztés elkészítésére, 

amely alapján összesen 5 szervezettel kötött az önkormányzat megállapodást. 

 

További szociális és gyermekjóléti feladatok 

Jelentős energiákat mozgósított az osztály az önkormányzat által fenntartott szociális és 

gyermekvédelmi intézmények fenntartói ellenőrzésére. Eredményként értékelhető, hogy több 

telephely vonatkozásában sikerült felszámolni a működést engedélyező szerv által a korábbi 

években megállapított tárgyi hiányosságokat. 

 

Az osztály ellátta az önkormányzat fenntartásában működő intézmények és telephelyek 

működési engedélyeinek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, a működési engedélyek 

iránti kérelmek elektronikus úton történő benyújtását, valamint a szükséges mellékletek 

elkészítését is.  

 

Az osztály a 2016. év során is figyelemmel kísérte az ellátási szerződéssel rendelkező partnerek 

munkáját, különös tekintettel a hajléktalan-ellátásra, a szenvedélybeteg ellátásra és a Mezei 

utcai Közösségi Ház működésére. 

 

Közfoglalkoztatás tárgyában az osztály hatósági szerződés megkötését készítette elő a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalával 27 fő álláskereső Polgármesteri 

Hivatalban történő közfoglalkoztatásának támogatására. 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

értelmében a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia a szünidei gyermekétkeztetésről. 

2016-ban egy szolgáltatóval határozott idejű szerződés megkötésére került sor, amelynek 

eredményeként a városban a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben minden olyan rászoruló 

gyermek kapott ingyenesen meleg ebédet, akiknek szülei erre igényt tartottak.  

 

A fenntartói döntéseket követően az osztály munkatársai koordinálták a Platán Otthon állami 

fenntartásba történő átadásának folyamatát. 

 

Az osztály koordinálta a megfelelő költségvetési előirányzat alapján kifizetésre kerülő 

szociális, gyermekjóléti, közfoglalkoztatási jellegű feladatokat végző szervezetek 

támogatásával kapcsolatos szerződések, valamint a Pallasz Athéné Egyetem támogatására 

vonatkozó szerződés megkötését és teljesítését. 

 

Ifjúsági, idősügyi, esélyegyenlőségi és bűnmegelőzési feladatok 

Fontosabb közgyűlési és bizottsági előterjesztések 

A bűnmegelőzési feladatokat érintően az osztály készítette el az új térfigyelő kamerák 

helyszíneinek kijelölésére vonatkozó előterjesztéseket. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az 

ifjúsági ügyek a helyben biztosított közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladatok 

között szerepelnek. Az osztály közreműködött annak a közgyűlési döntésnek az 

előkészítésében, amelynek eredményeként elfogadásra került Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve. A dokumentum egyrészt tartalmazza a 2013-

2015. évi időszakra meghatározott feladatok megvalósulásának áttekintését, másrészt pedig a 

2017-2019. év közötti időszakra tervezett célokat és feladatokat.  

 

Az osztály közreműködött a CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program 

megvalósítására vonatkozó közgyűlési döntés előkészítésében. A CédrusNet Program 2017. évi 

elindításával az aktív idősödés modellértékű mintaprojektjét kívánja megvalósítani az 

önkormányzat. 

 

Az osztály közreműködött a Mezei u. 34. szám alatti Közösségi Ház működtetésével 

kapcsolatos közgyűlési döntés előkészítésében. A döntés értelmében a jelzett ingatlant, 

valamint a működtetéshez szükséges eszközöket Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az Egészséges Életmód Hit és Sport Alapítvány részére ingyenes használatba 

adta a 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti időszakra a DAOP 5.1.2/C-09-2f-2012-0001 

azonosító számú, „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitációja” című 

projekt Támogatási Szerződésében rögzített, a közösségi házban megvalósítandó feladatok 

ellátása céljából. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megpályázta az Európai Ifjúsági Fórum által 

meghirdetett 2019. évi Európa Ifjúsági Fővárosa címet. A pályázati anyag összeállításában, 

benyújtásában és népszerűsítésében is közreműködött az osztály. 

 

Egyéb idősügyi feladatok 

Az osztály koordinálta a megfelelő költségvetési előirányzat alapján a Pécsi Tudományegyetem 

által szervezett „Harmadik Kor Egyeteme” előadássorozat, illetve a Nyugdíjasok Megyei Jogú 

Városi Szövetsége működésének támogatásával kapcsolatos szerződések megkötését és 

teljesítését. 
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Egyéb ifjúságügyi feladatok  

Az osztály koordinálta a megfelelő költségvetési előirányzat alapján az ifjúsági cselekvési terv 

végrehajtása kapcsán kifizetésre kerülő, ifjúsági jellegű feladatokat végző öt szervezet 

támogatásával kapcsolatos szerződések megkötését és teljesítését. 

 

Az osztály koordinálta a „Támogatás a Kecskeméti KEF újjáalakulásához” címen benyújtott 

elektronikus pályázattal kapcsolatos teendőket. 

 

Egyéb esélyegyenlőségi feladatok 

Az osztály részt vett „Az esélyegyenlőség dimenziói – jó gyakorlatok Kecskeméten” című 

akkreditált továbbképzési program megvalósításában.  

 

Egyéb bűnmegelőzési feladatok 

A Társadalompolitikai Osztály a költségvetésben jóváhagyott megfelelő előirányzat terhére a 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján elkészítette a városban működő 

nyolc polgárőr egyesület támogatásával kapcsolatos szerződések, valamint a rendőrkapitányság 

támogatásával kapcsolatos szerződés megkötését és teljesítését.  

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság döntése alapján a költségvetésben biztosított 

választókerületi keret terhére négy polgárőr egyesület támogatására vonatkozó szerződés került 

előkészítésre. 

 

Egyéb feladatok 

Az osztály szervezte a Városi Szociális Közalapítvány üléseit, és ellátta a közalapítvány 

működésével kapcsolatos teendőket. A közalapítvány kuratóriumának 2016-ban 8 ülése volt, 

melyen összesen 1.502 kérelmet bírált el. A legnagyobb szabású támogatás a tűzifa 

adományozás, melynek keretében közel 450 kérelmezőt támogattak, e mellett egyéb 

támogatásban 841 rászoruló részesült. Az alapítvány 40 rászorult gyermek nyári 

táboroztatásának költségeit is fedezte, közel 2.000 E Ft értékben. 2016 őszén a jó tanuló, de 

hátrányos helyzetű tanulók iskoláknak kiküldött pályázati felhívásra 31 kérelem érkezett, 

melyből 30 gyermek kapott egyszeri támogatást iskolai tanulmányaihoz.  

 

Az egészségügyi és szociális ágazatban foglalkoztatott munkavállalók lakáscélú munkáltatói 

támogatásával kapcsolatos eljárás lefolytatása és a szerződések megkötésének előkészítése 

szintén a Társadalompolitikai Osztály feladata volt. 

 

Az osztály koordinálta az Ifjúsági Tanács és az Idősügyi Tanács munkáját, a Kecskeméti 

Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységét, illetve az osztály szervezte a Közbiztonsági 

Munkacsoport, valamint az Egészségügyi és Szociális Munkacsoport üléseit. 

 

Az osztály rendszeres tartós élelmiszergyűjtést szervezett a hivatal dolgozói körében. Az 

adományok a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainak segítségével a leginkább 

rászoruló családokhoz, két alkalommal pedig a hivatalban dolgozó közfoglalkoztatottakhoz 

kerültek. 

 

Az osztály közreműködött a feladatkörét érintő Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program pályázatainak szakmai előkészítésében, melyek az alábbiak: 

- Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán: Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.6.2-15 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott 

pályázat. 
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- 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán: Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat. 

- Új család- és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten: Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.6.2-15 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott 

pályázat. 

- Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése: Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás keretében 

benyújtott pályázat. 

- Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése: Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat. 

- A Posta utca 7. szám alatti, időseket ellátó, étkeztetést és házi segítségnyújtást is 

biztosító telephely fejlesztése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 

TOP-6.6.2-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” 

című pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat. 

- Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonának fejlesztése: Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által a TOP-6.6.2-15 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott 

pályázat. 

- Személygépkocsi beszerzés a Támogató Szolgálat számára: Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által a TOP-6.6.2-15 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott 

pályázat. 

- Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése: Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott pályázat. 
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IV. SZERVEZÉSI ÉS JOGI IRODA 
 

Jogi Osztály 
 

A Jogi Osztály szervezetileg a Jogi Csoportra és Vagyongazdálkodási Csoportra tagolódik. 
 

Jogi munka 

Törvényességi ellenőrzés 

A Jogi Csoport egyik fő feladata a törvényességi munkában való részvétel. A csoport 

közreműködik a különböző szakosztályok által előkészített rendeletek, szabályzatok, belső 

utasítások jogszabályoknak megfelelő kidolgozásában, a kifejezetten jogi szakértelmet igénylő, 

vagy komplex feladatok előkészítésében. Törvényességi ellenőrzési feladata keretében 

törvényességi szempontból vizsgálta a közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, 

beszámolókat, tájékoztatókat, az elmúlt évben 149 közgyűlési előterjesztést, (beszámolót, 

tájékoztatót) valamint 119 bizottsági előterjesztést (beszámolót, tájékoztatót) tekintett át. A 

csoport közreműködött különböző, az önkormányzat, illetve a hivatal által megkötött 

szerződések törvényességének biztosításában is, 1.144 különböző (támogatási, vállalkozási, 

megbízási stb.) szerződést tekintve át, ezzel is biztosítva az önkormányzati érdekeknek való 

megfelelőség és jogszerűség előzetes kontrollját.  
 

Jogi képviselet ellátása peres eljárásokban 

A Jogi Csoport ellátja a hivatal és az önkormányzat jogi képviseletét a különböző hatáskörrel 

rendelkező bíróságok előtt folyó eljárásokban. Ennek keretében a csoport tagjai nemcsak a 

tárgyalásokon vesznek részt, hanem beadványokat (kereset, ellenkérelem, fellebbezés, 

észrevétel, nyilatkozat stb.) szerkesztenek. A csoport a perek állásáról és a meghozott ítéletekről 

a közgyűlés tájékoztatása érdekében minden negyedév után részletes beszámolót készít.  
 

Közgyűlési előterjesztések előkészítése 

A Jogi Csoport előkészítette az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító 

okiratainak módosítását, valamint az önkormányzat által alapított civil szervezetekkel 

kapcsolatos előterjesztéseket. 

A csoport aktívan részt vett a kifejezetten jogi szakértelmet igénylő, komplex feladatok 

előkészítésében, közreműködött más osztályok közgyűlési előterjesztéseinek előkészítésében.  
 

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos feladatok 

Az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények 

reprezentatív szakszervezetei között, a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti 

jogviszonyt érintő kérdésekben az érdekegyeztetés fórumaként működő Önkormányzati 

Érdekegyeztető Fórum (továbbiakban: ÖÉF) referensi feladatait a csoport egyik jogásza látja 

el. Az ülések előkészítésével, a jegyzőkönyvek és határozatok törvényességi szempontból 

megfelelő elkészítésével kapcsolatos feladatokat a referens végzi. 2016-ban folyt az 

önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményeknél foglalkoztatott munkavállalók 

lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló szabályzat átfogó felülvizsgálata és reformja, 

melynek előkészítését a Jogi Csoport látta el. 
 

Társasházak működésének törvényességi felügyelete 

A Jogi Csoport ellátja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. §-a alapján 

Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén a társasházak törvényes működési 

rendjének felügyeletét. A törvényességi felügyeleti eljáráson belül kivizsgálja a beérkezett 

panaszokat, bekéri az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat (alapító okirat, 

szervezeti és működési szabályzat), majd értesíti panaszost, illetve a társasház törvényes 
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képviselőjét a megtett intézkedésekről, továbbá, ha a törvényes működési rend sérelmét 

állapítja meg, felhívja a társasházat annak helyreállítására 60 napos határidővel. 
 

Jogszabályi változásokból adódó feladatok végrehajtása 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. 

évi LXXX. törvény július 1-jei hatállyal beiktatta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) szabályai közé a 99/G. §-t, amelynek (1) bekezdése értelmében 

a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési 

intézmény (általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, alapfokú művészetoktatási 

intézmények és a pedagógiai szakszolgálatok) működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból 

származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1-jétől a tankerületi központot illetik meg, 

illetve terhelik. 

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján minden, a tárgyi köznevelési intézmények köznevelési 

feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog, amely 2016. 

december 31. napjáig keletkezik a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A Jogi 

Osztály részt vett a vonatkozó átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés 

előkészítésében. 
 

Közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos ügyintézés 

A Jogi Csoport a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatosan gondoskodik az adatok 

összegyűjtéséről és szolgáltatásáról, valamint nyilvántartást vezet az elutasított 

adatigénylésekről, melyről évente tájékoztatást nyújt a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság részére. 
 

Vagyongazdálkodás 

Ügyfélszolgálat 

A 2015. évben megnyitott ügyfélszolgálati iroda beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A Jogi 

Osztályt tekintve a közterület-használati szerződések megkötéséhez szükséges ajánlatokat lehet 

leadni, felvilágosítást kérni, szerződést aláírni. Fontos előnye ennek a lehetőségnek a gyorsaság 

és a hatékonyság, mely elsősorban a mindennapos ügyfélfogadási időnek köszönhető. Az 

ügyfelek pozitív visszajelzéssel értékelik az ügyfélszolgálat működését. 
 

Ingatlanvagyon nyilvántartása 

A Vagyongazdálkodási Csoport tartja nyilván az önkormányzat ingatlanvagyonát az 

önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 

szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kataszteri rendelet) előírásainak 

megfelelően és adatot szolgáltat a kérelmezők, illetve más hatóságok részére. Ennek alapján 

szoros az együttműködés a Városstratégiai Iroda Gazdálkodási Osztályával annak érdekében, 

hogy megvalósuljon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a Kataszteri rendelet által 

megkövetelt hármas egyezőség az ingatlanvagyon-kataszter, a vagyonanalitika és a főkönyv 

között. 

 

Közterület-használati szerződések 

A közterület-használati szerződések megkötése folyamatos. 2016. évben mintegy 1.731 

szerződést készített elő a Vagyongazdálkodási Csoport, amely nettó 25.563 E Ft díjbevételt 

eredményezett. 2016. szeptember 22. napján a közgyűlés döntött Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30) 

önkormányzati rendeletének módosításáról, melyben a személytaxi-szolgáltatással igénybevett, 

kijelölt közterületek eltérő használatba adásának feltételei bekerültek az önkormányzati 

rendelet egyes szakaszaiba. 
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Gazdasági társaságok 

A Vagyongazdálkodási Csoport készítette elő az egyes kizárólagos és többségi önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervével és egyes vezetők és vezető beosztású 

munkavállalók 2016. évi prémium feltételeinek kitűzésével, valamint egyes társaságok 

ügyvezetőjével és könyvvizsgálójával kapcsolatos személyi döntéseket, illetve a társaságok 

2015. évi számviteli törvény szerinti és 2016. első félévi gazdálkodásával kapcsolatos 

beszámolókat. 

Továbbá előkészítette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

döntését, mely szerint többségi részesedést szerzett önkormányzatunk az AIPA Nonprofit 

Közhasznú Kft.-ben, valamint előkészítette és koordinálta a Kecskeméti Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. kiválását a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-ből. A csoport 

előkészítette a Stadion Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetésének 

kezdeményezésére irányuló közgyűlési döntést. 

2016. évben három többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (STADION 

Nonprofit Kft., BÁCSVÍZ Zrt., Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.) és egy 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (Hírös Sport Nonprofit Kft.) 

tekintetében folytatott le ellenőrzést az Állami Számvevőszék.  

 

Az önkormányzat üzletrész és részvényvagyona a 2016. évben 4.067.246 E Ft-ot tett ki, melyek 

megoszlása az alábbi: 

 

 

 
 

A csoport folyamatosan tartja a kapcsolatot az önkormányzat értékpapír-állományát 

nyilvántartó Codex Zrt-vel. 

Önkormányzat üzletrész

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok

Többségi önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok

Kisebbségi önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok

Megoszlás % E Ft 

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok  

36,7 1.492.060 

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok  

62,7 2.550.702 

Kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok  

0,6 24.484 

Összesen:    100 4.067.246 
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Vagyonkezelésbe adott ingatlanok 

A Vagyongazdálkodási Csoport terjesztette elő a KIK-FOR Kft., mint az önkormányzat 

tulajdonában álló termőföldek és beépítetlen területek vagyonkezelője 2015. évi 

vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolót. A csoport folyamatosan tartotta a 

kapcsolatot a KIK-FOR Kft.-vel, és részt vett a vagyonkezelési tevékenység koordinálásában 

és a vagyonkezeléssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolásában.  

A Vagyongazdálkodási Csoport készítette elő a KIK-FOR Kft. vagyonkezelésében lévő, 

kedvezményes telekértékesítési program keretében értékesíteni kívánt ingatlanok értékesítésére 

irányuló bizottsági döntést, valamint koordinálta a döntések végrehajtását, az értékesítéssel 

összefüggő szerződéskötési folyamatot. 

 

Önkormányzati vagyon hasznosítása  

A Vagyongazdálkodási Csoport készítette elő az önkormányzat tulajdonában álló egyes 

felépítményes ingatlanok és telkek értékesítésére irányuló pályázatok kiírásáról és azok 

elbírálásáról szóló döntéseket, valamint e döntések alapján a vonatkozó adásvételi 

szerződéseket. A csoport közreműködésével lefolytatott pályázatok alapján kerültek 

értékesítésre többek között a Halasi úton található kecskeméti 26034/2, 26034/3, 26034/4, 

26034/7, 26034/9, 26034/16, 26034/18, 26034/19 és 26034/20 hrsz-ú ingatlanok, a volt Rudolf 

Laktanya részét képező kecskeméti 10208/2 és 10208/10 hrsz-ú ingatlanok, a Balaton utca 19. 

szám alatt található kecskeméti 3749 hrsz-ú ingatlan, a Táncsics utca 1. szám alatt található 

4285 hrsz-ú ingatlan, valamint a Ferenczy utca 1. szám alatt található, kecskeméti 1163 hrsz-ú 

ingatlan. Ingatlanértékesítésből önkormányzatunknak a tárgyévben összesen 607.795 E Ft 

összegű bevétele származott.  

A csoport közreműködött az önkormányzati kezelésben álló, nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázatok, bérleti szerződések előkészítésében, továbbá 

helyiségek ingyenes, illetve térítésmentes használatba adásával kapcsolatos döntések 

előkészítésében.  

 

Rendeletalkotás 

A Jogi Osztály a tárgyévben az alábbi önkormányzati rendeletek megalkotásának, illetve 

módosításának előkészítésében működött közre: 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. 

(XII.15.) önkormányzati rendelete 

- 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 rendelete  

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kedvezményes 

telekértékesítési programról 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete.  

 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakás céljára szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos ügyek 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 

Lakásrendelet) 2015. október 22. napján elfogadta. A Lakásrendelet 2015. november 1. napján 

hatályba lépett.  
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kölcsönadó és a KIK-FOR Kft., mint 

Kölcsönvevő között 2015. november 1. napján létrejött Közszolgáltatási szerződés II/1. pontja 

alapján a Kölcsönvevő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti lakásgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a 

Lakásrendeletben foglaltak, a közszolgáltatási szerződés, a Megbízási Szerződés és az 

Esélyteremtési Bizottság által jóváhagyott mindenkor hatályos lakáshasznosítási javaslat 

szerint látja el. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 2016. december 31. napján 

1.422 lakás volt, melyet különböző célokra hasznosított. 

 

Lakás típusa 

 
Száma  

(db) 

S Szociális alapon bérbe adható elszórtan elhelyezkedő lakás 

- ebből bérleti szerződés időtartamára, átmenetileg 

átminősített lakás 

 

466 

10  

 

Nyugdíjasok Háza 

- Horváth Döme krt. 1. 

- Nyíri út 77/C. 

 

38  

50  

Szociális alapon kiadható lakások száma összesen 554  

Szobabérlők Háza 

- Petőfi S. u. 18-20. 

ebből bérlőkijelölési joggal érintett lakások 

- Széchenyi sétány 4. 

ebből bérlőkijelölési joggal érintett lakások 

- Mátis Kálmán utca 1., 10., 16., illetve Rávágy tér 7. 

- Egyéb 

ebből bérlőkijelölési joggal érintett lakások 

- Volt Fiatal Házasok Otthona (Széchenyi sétány 4.) 

 

42 

4 

176 

25 

138 

16 

2 

34 

Művészvillák, műteremlakás 13 

Közérdekű célok megvalósítására fenntartott lakások 5 

Költségalapon, pályázat útján bérbe adható lakások 

- Homokbányán 

ebből bérlőkijelölési joggal érintett lakások 

- Petőfi S. u. 18-20. szám alatt 

- Szétszórtan elhelyezkedő 

 

240 

75 

85 

22 

Költség alapon kiadható lakások száma összesen 771 

Bérlőkijelölési joggal érintett lakások elszórtan 41 

Műszaki állapot miatt kiadhatatlan ingatlanok 56 

Mindösszesen 1.422 
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A lakásállományt elhelyezkedése alapján két csoportba sorolhatjuk: nagyobb része 

tömbházakban, míg egy része a városban szétszórtan helyezkedik el. 

 

A Lakástörvény, valamint a Lakásrendelet előírásai szerint Kecskeméten a bérbeadás szociális 

helyzet alapján vagy költségelven történik. 

 

Szociális alapon bérbeadott lakások 
A szociális lakásként hasznosított ingatlanok a városban elszórtan helyezkednek el, egy része 

társasházakban, másik része kertes, közös udvaros házakban. Az önkormányzat célja a szociális 

bérlakás-állomány fenntartásával elsősorban a kevesebb jövedelemmel rendelkező, nem 

megfelelő lakhatási körülmények között élők lakhatásának biztosítása.  

2015. november 1. napjától a KIK-FOR Kft. lakásigénylési névjegyzéket vezet. A lakások 

bérbevételére vonatkozó igényeket az arra rendszeresített formanyomtatványon folyamatosan 

lehet benyújtani a KIK-FOR Kft.-nél. A pályáztatás mellőzése, és a lakásigénylési névjegyzék 

lehetőséget biztosít arra, hogy egész évben be lehessen nyújtani a szociális alapon bérbe adható 

lakásokra vonatkozó igényeket, így a lakások bérbeadása is folyamatos, megelőzve a hosszabb 

időn át tartó üresen állást. 

2016. évben a lakásigénylési névjegyzéken 222-en szerepeltek, közülük 4 család került 

elhelyezésre. 104 esetben a névjegyzékbe történő felvétel elutasítására került sor az alábbi okok 

valamelyike miatt: 

− a kérelmező vagy a vele jogszerűen együtt költözők együttes jövedelméből számított 

egy főre eső nettó jövedelem a rendeletben meghatározottnál magasabb vagy 

alacsonyabb volt, 

− a saját vagy a vele jogszerűen együtt költöző személynek a tulajdonában 1.000 E Ft-ot 

meghaladó értékű pénzeszköz, értékpapír vagy vagyontárgy volt, 

− korábban önkormányzati tulajdonú lakás bérlője vagy jogcím nélküli használója volt és 

bérleti-, használati díj vagy közüzemi díj hátralékát nem rendezte, 

− korábban pénzbeli térítés ellenében mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról. 

2016. évben az új bérlők elhelyezése mellett a már meglévő bérlők bérleti szerződésének 

hosszabbítása is folyamatos volt.  

38%

54%

8%

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások

Szociális alapon kiadható 38 %

Költség alapon kiadható 54%

Várhatóan megüresedő lakások
8%
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Nyugdíjasházi lakások 
Az önkormányzat elő kívánja segíteni a nyugdíjas korú kecskeméti lakosok lakhatásának 

megoldását, illetve ezen személyek állandó és megfelelő orvosi ellátását, így két helyszínen 

üzemeltet Nyugdíjasházat. A Nyugdíjasház a lakóinak életkoruknak és egészségi állapotuknak 

megfelelő gondozást nyújt, ahol rendszeres egészségügyi ellátás és állandó gondozói felügyelet 

működik. A nyugdíjasok házában lévő lakás bérbeadására vonatkozóan a KIK-FOR Kft. 

lakásigénylési névjegyzéket vezet, a lakások bérbevételére vonatkozó igényeket folyamatosan 

lehet benyújtani. 2016. évben 4 fő került elhelyezésre nyugdíjasházi lakásban. 

 

Költségalapú bérlakások 

Azon ügyfelek részére, akik rendelkeznek valamennyi megtakarítással az önkormányzat 

költségelven meghatározott lakbérű lakások bérletét biztosítja. A pályázat feltétele az egyéb 

jogszabályi feltételek mellett, hogy a pályázó minimum 2 évi, maximum 5 évi lakbérnek 

megfelelő egyösszegű befizetést vállal. E típusú bérlet is keresett, mivel nem piaci alapon 

történik a bérleti díj megállapítása, ezáltal olcsóbb a lakás fenntartása, mint bármely más 

albérlet esetén.  Másik nagy előnye, hogy a bérleti szerződés határozatlan időre szól.  

A KIK-FOR Kft. 2016. évben a homokbányai, illetve a Petőfi Sándor utca 16. szám alatti 

lakóépületben lévő költségelven bérbe adható lakásokra vonatkozó bérleti jog elnyerésére 

irányuló pályázatot 3 alkalommal készített elő, így összesen 21 lakás került bérbeadásra 

költségelven. 

 

Szobabérlők házában lévő bérlakások 

Szobabérlők házában történő elhelyezést munkahellyel rendelkező személyek igényelhetnek, 

akik közül elsősorban az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, gazdasági 

társaságok munkavállalói előnyt élveznek. Előnyben részesítik továbbá azokat a 40 év alatti 

személyeket is, akik lakástakarékpénztári szerződéssel rendelkeznek, amely 5 év elteltével 

lehetőséget nyújt lakás építéséhez vagy lakás vásárlásához hitel felvételére, és ilyen célra az 

önkormányzat javára zároltatni lehet, illetve a kérelem benyújtásakor ezen szerződés 

tekintetében legalább 90 E Ft megtakarítással rendelkeznek, és minimum 15 E Ft-os havi részlet 

befizetését vállalják. A saját megtakarításra történő ösztönzés mellett ezeket a személyeket az 

önkormányzat bérleti díjkedvezményben is részesíti. A bérleti díjkedvezmény addig az 

időpontig – legfeljebb azonban 5 évig – illeti meg, amíg a bérlő a befizetéseket 

szerződésszerűen teljesíti vagy a lakástakarékpénztári szerződése meg nem szűnik, vagy nem 

kezdeményezi a megtakarítás zárolásának feloldását. 

A szobabérleti lakóegységek fenntartásának célja a kérelmező (munkavállaló) átmeneti 

lakhatási problémájának megoldása, ezért bérleti szerződés határozott időre, egy évre köthető, 

mely évente legfeljebb öt éves időtartamra hosszabbítható. A szobabérlők házában található 

lakásokban történő elhelyezés a munkavállaló kérelmére történik a Lakásrendeletben foglalt 

feltételek teljesülése esetén. Szobabérleti lakásban történő elhelyezés, valamint bérleti 

szerződés meghosszabbítása 2016. évben 88 esetben történt. 

 

Művészvillák, műteremlakások 

A KIK-FOR Kft. 2016. évben egy esetben írt ki pályázatot megüresedő művészvilla 

pályázatának elnyerésére, valamint 3 esetben került sor a lejárt bérleti szerződések 

meghosszabbítására. 

 

Ingatlanértékesítés, ingatlan tulajdonjogának megszerzése 

2016. évben a Vagyongazdálkodási Csoport egy esetben készített elő ingatlan értékesítése 

érdekében pályázatot, a Bethlen krt. 10. szám alatti ingatlan vonatkozásában. 
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Képviselőtestületi Osztály 
 

Az osztály feladatkörében ellátja a közgyűlés, az egyes bizottságok, a települési nemzetiségi 

önkormányzatok és az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat, illetve előkészíti a tanácsadó testületek és az egyes munkacsoportok 

üléseit, elkészíti az ülések emlékeztetőjét. 
 

Ellátja továbbá a polgármester és az alpolgármesterek napi munkájához kapcsolódó, általuk 

meghatározott feladatokat, összehangolja a tisztségviselők ügyfélfogadását, programjait. 

Gondoskodik a közérdekű hirdetmények, közlemények megjelentetéséről a város honlapján, 

illetve a sajtóban. Közreműködik továbbá a nemzeti ünnepek és egyéb városi rendezvények 

szervezésében. 

Előkészíti és koordinálja a polgármester jogszabályban meghatározott honvédelemmel, polgári 

védelemmel és a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos feladatait, illetve közreműködik 

azok végrehajtásában. 
 

A közgyűlés működésével kapcsolatos feladatok 

Az SZMSZ 6. §-a alapján a közgyűlés havonta egy alkalommal, lehetőség szerint minden hónap 

utolsó csütörtöki napján rendes ülést tart. 

2016. évben a közgyűlés összesen 9 rendes ülést tartott, rendkívüli ülés összehívására nem 

került sor. 

 

Az osztály előkészítette a testületi üléseket, melynek során összeállította a meghívót. A 

meghívót és mellékleteit továbbította az érintettek részére papíralapon, illetve elektronikus 

úton. Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek megfelelően gondoskodott a közgyűlés meghívójának, illetve az előterjesztéseknek 

az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről. 
 

 

Az ülések összehívásában fennakadás nem volt, általánosságban elmondható, hogy a 

képviselők az SZMSZ-ben előírt határidőben megkapták a rendes ülések anyagait. 

Az osztály elkészítette továbbá az adott közgyűlés vezetésével összefüggő forgatókönyvet. Az 

ülést követően gondoskodott a jegyzőkönyv, az elfogadott határozatok, rendeletek 

kiadmányainak elkészítéséről és továbbította azokat az érintettek részére. Figyelemmel kísérte 

továbbá a határozatok végrehajtását, amelyre vonatkozóan beszámolót készített félévente a 

közgyűlés számára. 

 

Az SZMSZ-ben foglalt szabályozásnak megfelelően a közgyűlés nyilvános üléseiről 2 

példányban készült el a jegyzőkönyv, amelynek 1-1 példánya megküldésre került a Bács-

Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, valamint a hivatal irattára részére. Az önkormányzati 

rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő 

megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendeletben foglaltaknak megfelelően a 

jegyzőkönyv és mellékletei elektronikusan a Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) webes felületén 

feltöltésre kerültek, valamint a nyilvános ülések jegyzőkönyvei elektronikusan is elérhetőek a 

város honlapján. 

 
A közgyűlés által elfogadott rendeletek kihirdetése a helyben szokásos módon minden esetben 

megtörtént a hivatal hivatalos hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, a közgyűlés ülésének 

napján. 
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A rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról is gondoskodott az osztály a kihirdetést 

követően, melyek elérhetőek a város honlapján „rendeletek egységes szerkezetben” címszó 

alatt. A módosító rendeletek szintén megtekinthetőek a honlapon, a „közgyűlésen alkotott, 

illetve módosított rendeletek” menüpontban. A fentiekben hivatkozott KIM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően az osztály publikálta a közgyűlés által elfogadott hatályos 

rendeleteket, illetve a módosítással érintett rendeletek egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti 

Jogszabálytár elektronikus felületén is. (www.njt.hu) 
 

Közmeghallgatás 

A közgyűlés az SZMSZ 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2016. évben két 

alkalommal tartott (június 30. és november 24.) közmeghallgatást, amelyen a helyi lakosság és 

a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot 

tehettek. Mindemellett a júniusi közmeghallgatás keretében a Kecskeméti Városrendészetnek 

és a polgárőr egyesületeknek a közrend és a közbiztonság területén betöltött szerepéről kaptak 

tájékoztatást az érdeklődők. 

A közmeghallgatásokon összesen 40 fő vett részt. Az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a 

közmeghallgatás helyének és időpontjának – 30 nappal korábban – történő közzétételéről az 

osztály gondoskodott a helyi média útján, illetve a város honlapján. Az állampolgárok által 

feltett kérdésekre, felvetésekre az érintettek 15 napon belül írásban válaszoltak, amelyekre 

vonatkozóan a közgyűlés számára tájékoztatót készített az osztály. 
 

Közgyűlési döntések 

A közgyűlés 25 rendelet elfogadásáról döntött, amely 9 új rendelet megalkotására – ezen belül 

5 rendelet hatályon kívül helyezésére -, valamint 16 hatályos helyi rendelet módosítására 

vonatkozott.  

A határozatok száma 287 volt, amelyből 245 nyílt, 42 pedig zárt ülésen került elfogadásra. 
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A közgyűlés ülésére beterjesztett anyagok 

A közgyűlés üléseire beterjesztett előterjesztések száma (230) a 2015 évihez képest 11 %-os 

csökkenést, a beszámolók száma (30) 100 %-os növekedést, míg a tájékoztatók száma (8) 20 

% csökkenést mutat. 

 

 
 

A közgyűlés ülésére beterjesztett indítványok (19 db) tárgyukat tekintve igen sokrétűek voltak, 

javaslat érkezett: 

 a LED-es közvilágítással kapcsolatban, 

 az úszó-világbajnokságot népszerűsítő imázsfilm készítésére vonatkozóan, 

 emléktábla elhelyezésére vonatkozóan, 

 az átláthatóbb önkormányzat vonatkozásában, 

 a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő 

várakozási közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet tárgyában, 

 az olimpiai felkészülés támogatása tárgyában, 

 a kecskeméti sajtóorgánumokkal kapcsolatban, 

 a kecskeméti egyetem elnevezésére vonatkozóan, 

 a közgyűlés üléséről készített televíziós felvétellel kapcsolatban, 

 a civilek döntéshozatalban történő részvétele tárgyában, 

 a Magyar Polgármesterek Közössége kiáltványának elfogadására vonatkozóan, 

 kerékpártárolók elhelyezésére vonatkozóan, 

 a kecskeméti postahivatalok infrastrukturális fejlesztése tárgyában, 

 a közneveléssel kapcsolatban, 

  a Városháza udvarainak elnevezésével kapcsolatban,  

 az olimpiai és paralimpiai kvótát szerzett kecskeméti sportolók támogatásával 

kapcsolatban, 

 a bérbe adott üzletek bérleti díjainak csökkentésére vonatkozóan, 

 a helyi járatú buszokon történő kedvezményes utazásra vonatkozóan, valamint 

 a Művésztelepi lakások használatára vonatkozóan. 
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A közgyűlés 6 esetben tárgyalt interpellációt, az alábbi témakörökben: 

 szociális támogatás, 

 a 2017-es vizes vb, 

 Történelmi Témapark, 

 Hírös Hotel Kft., 

 az Izsáki út négysávosítása, valamint 

 a Kecskeméti Televízió kapcsán. 

 

Kérdéseket 12 esetben nyújtottak be a képviselők, a következők szerint: 

 a városközpontban elhelyezkedő ingatlanokkal, 

 az uszodában rendezendő versenyekkel, 

 a bérlakásokkal, 

 a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó fejlesztésekkel, 

 a Kecskemét Fejlődéséért Alappal, 

 a Rudolf Laktanya hasznosításával, 

 a kecskeméti egyetemmel, 

 az országos népszavazással, 

 a kéményseprő feladatokkal, 

 a korábbi „BM Óvoda” hasznosításával, 

 a kecskeméti postahivatalok infrastrukturális bővítésével, valamint 

 a közgyűlés üléseinek weboldalakon történő elérhetőségével kapcsolatban. 

 

A bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok 

A tavalyi évben az osztály feladatkörében előkészítette a közgyűlés 6 állandó bizottságának 

üléseit, gondoskodott arról, hogy a bizottsági tagok a meghívót és az előterjesztéseket – az 

SZMSZ-ben foglalt szabályozásnak megfelelően – az ülést megelőző 3 nappal korábban 

megkapják papír alapon, illetve elektronikusan.  

Az ülések meghívói és a nyilvános napirendek előterjesztései minden esetben megjelentek a 

város honlapján is.  

Az osztály részt vett továbbá az ülések lebonyolításában, megszerkesztette az ülések 

jegyzőkönyvét és a bizottsági határozatokat. Az ülést követően továbbította a határozatokat a 

végrehajtásban érintettek számára.  

Gondoskodott a bizottságok működésének zavartalanságáról, a jegyzőkönyv vezetéséről, a 

bizottsági munka megfelelő színvonalú segítéséről.  

 

2016-ban a bizottsági jegyzőkönyvek az ülést követő 15 napon belül maradéktalanul 

megküldésre kerültek az illetékes kormányhivatal részére – elektronikusan a Nemzeti 

Jogszabálytár (njt.hu) webes felületén, illetve megtekinthetőek a város honlapján is.  

 

A 6 állandó bizottság összesen 81 ülést tartott és 703 határozatot fogadott el, az alábbiak 

szerint: 

 

Bizottság neve 
Rendes ülések 

száma 

Rendkívüli 

ülések 

száma 

Együttes 

ülések 

száma 

Határozatok 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 9 4 - 81 

Értékmegőrzési Bizottság 9 3 1 80 
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Bizottság neve 
Rendes ülések 

száma 

Rendkívüli 

ülések 

száma 

Együttes 

ülések 

száma 

Határozatok 

Esélyteremtési Bizottság 9 1 1 97 

Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság 
9 13 - 253 

Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság 
9 1 1 126 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

Agrár Bizottság 
9 5 1 66 

 

A sürgősen tárgyalandó előterjesztések miatt szükség volt rendkívüli ülések összehívására, 

amelyek az összes ülés 33 %-át tették ki. A rendkívüli ülések megszervezése, lebonyolítása 

során az osztály figyelmet fordított arra, hogy az egyes ülések időpontjai megfeleljenek a 

bizottsági tagok igényeinek, ugyanakkor lehetőség szerint ne legyenek átfedések.  

A bizottsági ülésekről készült kimutatásból megállapítható, hogy a rendkívüli ülésekre 

tekintettel legtöbbször a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság ülésezett, ahogyan a legtöbb 

határozatot is az említett bizottság fogadta el. 

Az osztály elkészítette továbbá az állandó bizottságok munkatervét a közgyűlés által 

elfogadott munkaterv, valamint a szakosztályoktól érkezett javaslatok alapján.  

Folyamatosan figyelemmel kísérte a bizottságok ügyrendjét, és szükség szerint azok 

módosítását előkészítette. 
 

A munkacsoportok munkájának segítése 

Az osztály 5 munkacsoport vonatkozásában gondoskodott az ülések előkészítéséről és 

lebonyolításáról, valamint az üléseket követően az emlékeztetők elkészítéséről az alábbiak 

szerint: 

Munkacsoport neve 
Ülések 

száma 

Együttes ülések 

száma 
Határozatok 

Értékelési Munkacsoport 6  6 

Lakás Munkacsoport 5   

Örökségvédelmi Munkacsoport  7  

Településrendezési Munkacsoport  2   

Városfejlesztési Munkacsoport 25   

Összesen 38 7 6 

 

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum (ÖÉF) működésével kapcsolatos feladatok 

Az ÖÉF a tavalyi évben 6 ülést tartott, és 17 határozatot fogadott el. Az ülések előkészítésével, 

lebonyolításával, a jegyzőkönyvek elkészítésével kapcsolatos feladatokat az osztály 

munkatársa látja el. 
 

A települési nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése 

Az osztály a városunkban működő roma, horvát, örmény, bolgár, lengyel, görög és német 

települési nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában a bizottságokhoz hasonló módon segíti 

a testületi munkavégzést. Az ülések összehívása, a jegyzőkönyvek és határozatok elkészítése 

mellett a jogszabályi változásokra időben felhívta a figyelmet, ügyelt a törvényességi előírások 
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betartatására, valamint szorgalmazta a nemzetiségek feladat alapú támogatásához szükséges 

közmeghallgatások megtartását.  
 

2016-ban a települési nemzetiségi önkormányzatok összesen 91 ülést, 7 közmeghallgatást 

tartottak és 494 határozatot fogadtak el az alábbiak szerint: 
 

Nemzetiségi 

önkormányzat neve 

Rendes 

ülések 

száma 

Rendkívüli 

ülések száma 
Közmeghallgatás 

Határozatok 

száma 

Bolgár Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
11 -- 1 99 

Horvát Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
12 -- 1 51 

Német Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
16 -- 1 74 

Lengyel Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
10 -- 1 36 

Örmény Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
10 -- 1 48 

Görög Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
9 -- 1 35 

Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 
23 -- 1 151 

 

Az osztály a tavalyi évben nyújtott szakmai segítség keretében elkészítette: 

 a nemzetiségi önkormányzatok támogatási szerződéseit, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodásokat, összesen 10 esetben, 

 negyedévente a nemzetiségi önkormányzatok beruházás-statisztikai jelentését a KSH 

Elektra rendszerben 

 Magyar Államkincstár Monitoring rendszerében történő adatrögzítés 7 nemzetiségi 

önkormányzat támogatási szerződése kapcsán 
 

A tanácsadó testületek munkájának segítése 

Az egyéni választókerületekben megválasztott önkormányzati képviselők munkáját segítő ún. 

tanácsadó testületek a tavalyi évben 24 ülést és 4 lakossági fórumot tartottak az alábbiak 

szerint: 
 

 Tanácsadó Testület neve Ülések 

száma 

Lakossági 

fórum 

1 Hunyadivárosi Tanácsadó Testület 4 1 

2 Külső-Bethlenváros-Vacsiköz Tanácsadó Testület 1 2 

3 Petőfiváros-Felsőszéktó Tanácsadó Testület 2 - 

4 14. számú Egyéni Választókerület Tanácsadó Testület 5 - 

5 Hetényegyházi Tanácsadó Testület 4 - 

6 11. számú Egyéni Választókerület Tanácsadó Testület 1 1 

7 12. számú Egyéni Választókerület Tanácsadó Testület 1 - 

8 4.5.6. számú Egyéni Választókerület Tanácsadó Testület 4 0 

9 Belvárosi Tanácsadó Testület 2 0 

 Összesen 22 4 
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A tanácsadó testületek az üléseiket általában 16 óra után, az adott városrész valamelyik 

önkormányzati intézményében, illetve a hivatalban tartották. Az ülések összehívásával, 

lebonyolításával, a döntések és az emlékeztetők elkészítésével kapcsolatos feladatokat az 

osztály maradéktalanul ellátta. 

 

Előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók készítése a közgyűlés és a bizottságok számára 

Az osztály összesen 76 előterjesztést, 10 beszámolót és 2 tájékoztatót terjesztett a közgyűlés és 

az egyes bizottságok elé elfogadásra, a következő tárgykörökben: 

− a közgyűlés 2016. II. félévi és 2017. I. félévi, valamint a bizottságok 2016. I. és II. félévi 

munkaterve, 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata, módosítása, 

− póttagok választása a szavazatszámláló bizottságokba, 

− bírósági ülnökök megbízatásának megszűnése, 

− kitüntető és elismerő címek, valamint díszdiploma adományozása, 

− javaslat megyei kitüntető díjak adományozására, 

− beszámoló a 2015. II. félévben és a 2016. I. félévben lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról, 

− beszámoló a bizottságok 2015. évi tevékenységéről, 

− beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről, 

− beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről, 

− tájékoztató a közgyűlés közmeghallgatásain felvetett kérdésekre adott válaszokról. 

 

A közgyűlés, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntéshozatalának előkészítése az 

egyes önkormányzati hatósági ügyekben 

Az osztály előkészítette az önkormányzati hatósági ügyekben átruházott hatáskörben hozott 

döntések ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokú döntésre. 

 

2016-ban összesen 9 fellebbezést nyújtottak be a kérelmezők, amely kevesebb a 2015-ben (30) 

beadott fellebbezések számánál.  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 109. § (1) bekezdése alapján biztosított bírósági felülvizsgálati kérelemmel egyetlen 

ügyfél sem élt. 

A legtöbb fellebbezést települési támogatás megállapítására vonatkozóan meghozott I. fokú 

elutasító határozatok ellen nyújtották be az ügyfelek.  

 

Az osztály a Kecskemét város címeréről, zászlajáról; a címer és zászló, valamint a Kecskemét 

városnév használatának rendjéről, a közterületek nemzeti ünnepeken és a „Város Napja” 

alkalmából történő fellobogózásáról szóló 24/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: helyi rendelet) alapján előkészítette a város címerének, zászlajának, a Kecskemét 

városnév használatának engedélyezésére vonatkozó önkormányzati hatósági döntéseket, 

gondoskodott a döntések végrehajtatásáról. 

 

A 2016. évben benyújtott címerhasználati és városnév-használati kérelmek száma (12) 

alacsonyabb, mint az előző évben beadott kérelmek száma (17), amelyekről átruházott 

hatáskörben a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntött.  

 

A bizottság a beérkezett címer- és a városnév-használati kérelmeknek minden esetben helyt 

adott. 
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Katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok 
Kecskemét megyei jogú város polgármestere honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatait a 

kijelölt közbiztonsági referens, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai 

segítségnyújtásával látja el.  

A polgármester hatáskörébe tartozó polgári védelmi, katasztrófavédelmi hatáskörök 

tekintetében nem volt változás. A békeidőszaki feladatok végrehajtása során a tervezési, 

szervezési feladatok dominálnak, előkészítve egy esetleges minősített időszaki feladatellátás 

feltételeit.  

 

Mindemellett a közbiztonsági referens az alábbi feladatok végrehajtásáról gondoskodott: 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Veszélyelhárítási Tervének felülvizsgálata, 

aktualizálása; 

 a Készenléti Szolgálat okmányrendszerének felülvizsgálata, naprakészen tartása; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Befogadási Tervének pontosítása; 

 a Riasztási Tervben szereplő személyek adatainak pontosítása; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Megalakítási Tervének naprakészen tartása, beosztó 

határozatok készítése; 

 katasztrófavédelmi ifjúsági verseny szervezésében, lebonyolításában és a csapatok 

felkészítésében való közreműködés; 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Hőség- és UV védelemre vonatkozó intézkedési 

tervének pontosítása, naprakészen tartása, az elrendelt hőségriadóval kapcsolatos 

intézkedések, döntések előkészítése; 

 SEVESO III. irányelv alá tartozó veszélyes üzemek nyilvántartása, tevékenységük 

figyelemmel kísérése, biztonsági elemzések közzététele, lakossági közmeghallgatás 

szervezése; 

 raktározási feladatok végrehajtása a városi vezetési ponton; 

 a város veszélyeztetettsége felülvizsgálatában való közreműködés, a külső védelmi 

tervkészítési kötelezés miatt módosítás nem volt szükséges, Kecskemét megyei jogú 

város továbbra is a legmagasabb, I. katasztrófavédelmi kategóriába tartozik; 

 lakosságvédelmi adattár naprakészen tartása; 

 közreműködés a katasztrófavédelem lakosságvédelmi célú supervisori ellenőrzéseiben 

(belterületi belvízelvezető rendszerek, veszélyes belterületi fák, fasorok, lakossági 

riasztó eszközök, téli kockázati helyszínek); 

 Külső Védelmi Terv ellenőrző gyakorlat előkészítése és végrehajtása (Gallfood 

Pulykafeldolgozó és Értékesítő Kft. küszöbérték alatti veszélyes ipari üzem); 

 A gázszolgáltató által balesetveszélyesnek ítélt társasházakban a lakók tájékoztatása a 

melegedési és tisztálkodási lehetőségek igénybevételéről, igény esetén elektromos 

rezsók kiadása, lakossági igények felmérése, összesítése; 

 melegedő helyek és téli speciális hótakarító eszközök gazdasági anyagi szolgáltatás 

kötelezettség keretében való kijelölése. 
 

2016-ban Kecskeméten belvízvédekezési készültségi fokozatot nem kellett elrendelni. 

 

Az országos népszavazással kapcsolatos feladatok 

A Képviselőtestületi Osztály feladatkörébe tartoznak az egyes választások, illetve az országos 

népszavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok, a választási iroda 

vezetőjének utasítása szerint.  

 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAE&url=https%3A%2F%2Fxn--kecskemt-h1a.cylex.hu%2Fceg-info%2Fgallfood-kft--357536.html&ei=caXYVJTfO9HUasrYgNAI&usg=AFQjCNEU7JST9BU5k_0_5c8_9dBt7idkgQ&bvm=bv.85464276,d.d2s
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAE&url=https%3A%2F%2Fxn--kecskemt-h1a.cylex.hu%2Fceg-info%2Fgallfood-kft--357536.html&ei=caXYVJTfO9HUasrYgNAI&usg=AFQjCNEU7JST9BU5k_0_5c8_9dBt7idkgQ&bvm=bv.85464276,d.d2s
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A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazáson Kecskeméten 96 szavazókör került 

kialakításra. Az előkészítés során a szavazóköri helyiségek tulajdonosaival, használóival az 

osztály felvette a kapcsolatot, a választási iroda tagjai a helyszínen megtekintették a 

rendelkezésre álló technikai feltételeket, szükség esetén gondoskodtak azok pótlásáról. 

Egyetlen szavazóköri helyiség esetében sem kértek térítést a használatért, azonban igény esetén 

egész napos portaszolgálatot rendelt az osztály az épületben. A 96 szavazóköri helyiség 

tekintetében 10 helyszín kivételével mindenhol sikerült akadálymentes bejutást biztosítani a 

választópolgárok számára.  

 

A Bács-Kiskun megyei 01. és 02. számú országgyűlési egyéni választókerületekhez 

Kecskeméten kívül még 17 település tartozik, amely településeken összesen 61 szavazókört 

alakítottak ki. Az érintett települések jegyzői részére szakmai segítséget nyújtott az osztály, 

valamint gondoskodott a szavazási kellékek (urnák, szavazólapok, plakátok) biztosításáról 

számukra. Városunkban a választópolgárok 43,38%-a járult az urnákhoz október 2-án. A 

népszavazásra történő felkészülés keretében az osztály a jegyzőkönyvvezetők részére 2 

alkalommal tartott oktatást.  

A szavazatszámláló bizottságok munkájában több mint 500 fő választott és delegált tag vett 

részt, a delegált tagok számára oktatásra és eskütételre került sor.  

 

Az országos népszavazás a Bács-Kiskun Megye 01. és 02. számú országgyűlési egyéni 

választókerületekben rendben lezajlott, a szavazás napján rendkívüli esemény nem történt.  

A választási iroda hathatós előkészítő, felkészítő munkájának eredményeként a népszavazás az 

irányadó jogszabályok maradéktalan betartásával zajlott. 

 

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények előkészítésével, lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok 

 Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés és gyertyagyújtás 

 Március 15-i ünnepi megemlékezés és koszorúzás 

 Helyi ’56-os emlékbizottság munkájában való részvétel  

 Megemlékezés Katona József születésének és halálának évfordulója alkalmából  

 Hősök Napja alkalmából megemlékezések és koszorúzások 

 Díszdiploma átadása nyugdíjas pedagógusoknak 

 Nemzeti Összetartozás Napja ünnepi megemlékezés és koszorúzás 

 Megemlékezés az Üldözöttek Emléknapja alkalmából 

 Augusztus 20-i ünnepi megemlékezés és kenyéráldás  

 Bács-Kiskun 56/60 konferencia szervezése, lebonyolítása 

 „A fa fellobbant, a szén szerteszállt” kiállítás előkészítésében és lebonyolításában való 

részvétel  

 Aradi vértanúk napja alkalmából megemlékezés és koszorúzás   

 Város Napja ünnepség szervezésében, lebonyolításában részvétel  

 Ünnepi megemlékezés és kitüntetések átadása az 1956-os forradalom és szabadságharc 

60. évfordulója alkalmából a Katona József Színházban 

 Október 23-i önkormányzati megemlékezés és koszorúzás szervezése 

 Fogadás a Városházán az ’56-osok részére 

 Október 27-én megemlékezés és koszorúzás a temetőben 

 November 4-én megemlékezés és koszorúzás a temetőben    

 Városházi Mikulás Ünnepség szervezése, lebonyolítása 

 Városházi nyugdíjas találkozó szervezése, lebonyolítása  

 Megemlékezés Kodály Zoltán születésének évfordulója alkalmából  
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 Önkormányzati díjak, kitüntető és elismerő címek adományozásának és átadásának 

előkészítése 

 Állami kitüntetettek köszöntésének előkészítése  

 Az év folyamán 7 fő szépkorú személy köszöntését készítette elő az osztály: 

   95 éves   3 fő, 

  100 éves  2 fő, 

  102 éves  1 fő, 

  110 éves  1 fő. 

  

Hirdetmények, közlemények megjelentetése 

A Képviselőtestületi Osztály kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. 

Gazdálkodási adatok 4. pontja, illetve 6. pontja szerinti közérdekű adatok határidőben 

megjelenjenek a város honlapján. Feladatkörében gondoskodott továbbá a közérdekű 

hirdetmények, közlemények megjelentetéséről az önkormányzat honlapján, a helyi, szükség 

esetén az országos sajtóban. 
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V.  HATÓSÁGI IRODA 
 

Adó Osztály 
 

Az Adó Osztály ellátja Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jegyző 

hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, 

nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok 

kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. 

 

Az osztályra jellemző statisztikai adatok 

2016. évben 151.093 irat keletkezett, ebből alszámra 25.036 tételt iktattak, az adóhatósági 

ügyekben hozott érdemi döntések száma 69.072. 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. 

(XII.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat szerinti adóbevételek 105,69 

%-ban teljesültek. 2016. évben az adóbevétel növekedés 6,50 %-os volt, amely 639.808,331 E 

Ft-tal meghaladta az előző évi pénzforgalmi bevételt. 

 

Az adózók számát és a 2016. évre tervezett és beszedett adó összegét az alábbi táblázat 

szemlélteti. 

(adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 

2015. évi  

pénzforgalm

i 

bevétel  

adózók 

száma 

(fő) 

2016. 

évben 

2016. év 

előirányz

at 

pénzforgalm

i 

bevétel  

bevétel  

előirányzat  

%-ában  

Építményadó 1.323.965 17.173 1.300.000 1.334.940 102,69 

Helyi iparűzési adó 8.096.538 11.092 820.0000 870.3705 106,14 

Idegenforgalmi adó 28.547 65 45.000 53.216 118,26 

Helyi adók összesen 9.449.050 28.330 9.545.000 10.091.861 105,73 

Termőföld 

bérbeadásából 

származó 

jövedelemadó 

28 3 100 135 135 

Gépjárműadó 383.428 39.548 380.000 385.241 101,38 

Talajterhelési díj 10.495 382 6.000 10.674 177,9 

Jövedéki adó --- 67 70 67 95,71 

Átengedett központi 

adók összesen 
393.951 40.000 386.170 396.117 102,58 

Bírság, pótlék 28.835 --- 15.000 23.661 157,74 

Mindösszesen 9.871.836 68.330 9.946.170 10.511.639 105,68 

 

A 2016. évi adóbevételek tervezésénél számoltunk a GDP növekedésével. A jelentős összegű 

helyi iparűzési adóbevétel növekedését a feldolgozóipar és ezen belül a közúti járműgyártás és 

gépipari berendezések gyártása produkálta. 
 

Az építményadó bevétel növekedését döntően az építmények adóztatásának ellenőrzése 

eredményezte. 
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A 2016. évi összes adóbevétel adónemenkénti részesedését az alábbi kördiagram szemlélteti:  

 

 
Az adóbevételek közül a helyi iparűzési adó részaránya volt a meghatározó és várhatóan a 

jövőben is az marad, ugyanis az új beruházások miatt jelentős összegű helyi iparűzési 

adóbevétel növekedésre számíthatunk. 2013. évtől a gépjárműadó megosztott bevétel lett, 

amelynek a 60 %-a a központi költségvetést illeti meg, melynek összege 2016. évben 

577.862.146 Ft volt. 
 

A táblázat az adónemenkénti adóbevétel változást mutatja 2015. évhez képest: 

 
(adatok E Ft-ban) 

Adónem 2015. év  2016. év Változás %-ban 

Építményadó 1.323.965  1.334.940 100,83 

Helyi iparűzési adó 8.096.538  8.703.705 107,50 

Idegenforgalmi adó 28.547  53.216 186,42 

Magánszemélyek termőföld bérbeadásából 

származó jövedelemadója 
28  135 482,14 

Jövedéki adó   67  

Gépjárműadó 383.428  385.241 100,47 

Talajterhelési díj 10.495  10.674 101,71 

Bírság, pótlék 28.835  23.661 82,06 
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Az adóbevételek költségvetésben képviselt arányát az alábbi diagram szemlélteti: 

 

 
 
* költségvetési bevételi előirányzat 

 

A fentiekből megállapítható, hogy 2016. évben a tervezett költségvetési bevételek 56,48 %-át, 

a sajátos bevételek (működési, közhatalmi)  és 38,50 %-át az önkormányzat által beszedett 

adók teszik ki. 

 

Az osztály feladatai  

Alapfeladata a közgyűlés által - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása 

alapján - elfogadott helyi adó rendeletekben meghatározottak végrehajtása, továbbá helyi 

sajátosságok alapján az arányos közteherviselés biztosításával a rendelet-tervezetek elkészítése. 

 

Az Adó Osztály megküldte az adózók részére az adóbevallási nyomtatványokat, amelyekhez 

tájékoztató füzetet mellékelt részletesen felsorolva az adóváltozásokat (kiemelten az 

építményadót érintő változásokat), adóbevallási és befizetési határidőket, az ügyintézők 

elérhetőségét, valamint a nyomtatványok elektronikus hozzáférésének és az e-ügyintézés 

lehetőségét. Az elektronikus ügyintézésre - a nyilvántartott 17.337 vállalkozásból – 4.744 

ügyfél regisztrált.  

 

Helyi iparűzési adóbevallás benyújtására (nyilatkozattételre) több mint 17 ezer vállalkozást 

szólítottak fel, ebből 11.092 adóalany vált adófizetővé. A helyi iparűzési adóból származó 

2016. évi pénzforgalmi bevétel 607.167 E Ft-tal haladta meg az előző évi adóbevételt. 
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2016. évben - a nyilvántartások alapján – az érintett vállalkozásokat tájékoztatták a december 

20-ig teljesítendő helyi iparűzési adófeltöltést érintő adóbevallási és befizetési kötelezettségről. 

1.529 adóbevallás érkezett, amelyek alapján 903 adózó 967.252 E Ft adót vallott be. 

 

Az építményadó bevétel az előző évhez képest 10.975 E Ft-tal növekedett, ezt döntően az 

adóellenőrzések számának növekedése eredményezte, amit az alábbi táblázat szemléltet: 

 

Megnevezés 2015. év 2016. év Változás %-ban 

Adófizetők száma 16.554 17.173 103,74 

Adóztatott ingatlanok száma 21.611 22.400 103,65 

        - Ebből garázsok száma 15.103 15.840 104,88 

 

A táblázatból megállapítható, hogy az adóztatott ingatlanok száma 2016. évben  789 tétellel 

emelkedett, melyből a garázsok száma 737. 

A TAKARNET, a földhivatal adatszolgáltatása és WEB-térkép segítségével az adóköteles 

ingatlanok felderítését folyamatosan végzi az Adó Osztály. 

 

Az idegenforgalmi adó mértéke 2016. január 1-jével 250 Ft/fő/vendégéjszaka összegről 400 

Ft/fő/vendégéjszaka összegre módosult Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének döntése alapján. Az adó mértékének növekedése 60 %, a realizált bevétel 86,42 

%-kal haladja meg a 2015. évi adóbevételt. 
 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 37. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján a belföldi gépjárművek után beszedett adó 40 %-a a települési 

önkormányzatot illeti meg.  
 

2016. évben is a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által 

szolgáltatott adatok alapján történt a gépjárműadó kivetése. 53.976 gépjármű adatait közölte a 

hivatal, amelyből a program automatikusan  48.228 tételt azonosított, 5.748 tételt az 

ügyintézőknek egyenként kellett megvizsgálniuk.  

 

Gépjárműadó alól mentes a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott 

kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 

nagykorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülő személygépjárműve 13 E Ft éves 

adóösszegig. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása 

alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V.15.) 

Korm. rendelet 13.§ (6) bekezdése alapján 2014. január 1-től már nem az okmányirodák, hanem 

az önkormányzat jegyzőjének adóhatósági hatáskörébe tartozik a gépjárműadó mentességre 

való jogosultság megállapításához az adózó közlekedőképességének megállapítására irányuló 

vizsgálat kezdeményezése, vagyis az illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv megkeresése 

az ügyfél által becsatolt egészségügyi dokumentumokkal. 2016. évben 496 gépjármű 

mentesítésére került sor súlyos mozgáskorlátozottság jogcímén. Ezen ügyek adminisztrációja 

igen összetett és adóbevételt csekély mértékben eredményeztek.  

 

Magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója esetében az adózók 

éltek a jogszabály adta mentességi feltételekkel és 5 évet meghaladó bérleti szerződést kötöttek, 

így az adóbevétel jelentősen elmarad az előző évitől. A magánszemélyek termőföld bérbeadás 

utáni jövedelmének adóztatása az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján 

történik. Az ügyfelek az írásbeli tájékoztatást és a nyomtatványt határidőben megkapták.  

 



127 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 42/2004. (X. 4.) 

önkormányzati rendeletében (talajterhelési díj rendelet) szabályozta a talajterhelési 

díjfizetések, bevallások és adatszolgáltatás szabályait. Az ISPA beruházás eredményeként a 

szennyvízcsatorna ellátottság jelentősen növekedett, ennek ellenére a lakosság egy része nem 

élt a rácsatlakozási lehetőséggel. A díjbevétel az előző évhez képest 1,7 %-kal magasabb volt, 

míg a nyilvántartott hátralék a 2015. évhez viszonyítva 38,2 %-al, azaz 10.612 E Ft-tal 

csökkent. 

Az adóhatóság azt tapasztalja, hogy a talajterhelési díjfizetési kötelezettséggel érintett ügyfelek 

jelentős hányada nehéz körülmények között él, a mindennapi létfenntartás is súlyos 

megterhelést jelent számukra; jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján többségük sem a 

jelentősen megemelkedett díjat, sem a csatornabekötés költségét nem képes önerőből 

megfizetni. 

 

Jövedéki adó tekintetében a magánfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős 

mértékben megváltoztak. A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban 

és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az 

önkormányzati adóhatóság jár el. A 2016. év folyamán 67 desztillálóberendezés bejelentését 

vette nyilvántartásba az adóhatóság. Az adózók berendezésenként 1 E Ft-ot fizettek meg. 
 

Az Adó Osztály feladata az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása is, a 

végrehajtási ügyek több, mint felét ez az ügytípus teszi ki. Ezek azok a más hatóságok által 

megállapított kötelezettségek, pl. közigazgatási bírság, hulladékszállítási közszolgáltatási díj, 

államilag megelőlegezett gyermektartási díj, ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 

szolgáltatási díja, munkaügyi bírság, fogyasztóvédelmi bírság (jelenleg több mint hatvan féle 

jogcím), amelyet a kötelezettek nem fizettek be önként. A beszedett hátralékok csak részben 

képezik az önkormányzat bevételét, a megkeresések nagy részében a beszedett összeget át kell 

utalni a kimutató szerv számlájára.  

 

Ebben az évben is kiemelkedő volt azon ügyek száma, amelyek közigazgatási bírság 

behajtására irányuló megkeresést tartalmaztak. Behajtásuk esetén a beszedett összeg 40 %-a 

képezi az önkormányzat bevételét. 

2013. szeptember 1-től ismét adók módjára hajtandók be azok a szabálysértési pénzbírságok, 

amelyek az elkövetők körülményeire tekintettel nem változtathatók át elzárásra. Ezen ügyek 

száma már észrevehetően növekedett, s amíg a korábbi szabályozás alapján a beszedett összeg 

az önkormányzat bevétele volt, a mai szabályok alapján nem az. Ugyancsak növekvő tendenciát 

mutat a szabálysértési eljárás kapcsán felmerült elővezetési költségek behajtására irányuló 

megkeresések száma is.  

 

2016. január 1-től hatásköri változás folytán a kormányhivatalok és járási hivatalok adók 

módjára behajtandó köztartozások tekintetében már nem az önkormányzati, hanem az állami 

adóhatóságot keresik meg végrehajtás céljából. 

 

Ettől függetlenül a korábban már átadott, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjak újabb 

hátralékai tekintetében az adó osztálynak kellett eljárnia. 

 

Az egyéb bevételek számlára 1.858 E Ft, az idegen bevételek beszedési számlára 28.323 E Ft 

bevétel érkezett, melyből a költségvetést megillető rész 4.700 E Ft volt.  
 

A bírság és pótlék bevétel 17,94 %-os csökkenése a jegybanki alapkamat változását tükrözi. 

2016. évben a jegybanki alapkamat 40 bázisponttal csökkent. 
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Adózók a március 15-éig fizetendő adó és adóelőleg összegéről tájékoztatást és a befizetéshez 

szükséges csekket, a szeptember 15-éig fizetendő adó és adóelőleg összegéről egyenlegértesítőt 

és csekket kaptak. 

 

Az osztály feladata az adó - és értékbizonyítványok kiállítása, amely jogszabályi 

felhatalmazás alapján adható ki hagyatéki és gyámhatósági eljárásokhoz, adó- és bírósági 

végrehajtásokhoz. 

2016. évben 1.502 eljárás során 4.179 adó- és értékbizonyítvány került kiadásra. 

 

A forgalmi érték megállapításánál az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezései 

az irányadóak. Az adó- és értékbizonyítványok kiadása költséges, mivel kötelező helyszínelést 

végezni azt megelőzően. A feladatot szakképzettséggel - ingatlanértékelői szakvizsgával - 

rendelkező dolgozók látják el. 

 

A helyi adórendeletekben foglaltak betartása és betartatása érdekében rendszeresen végzett az 

Adó Osztály adóellenőrzési tevékenységet. Az általános és teljes körű ellenőrzéseken túl 

kiemelten kezelték a helyi adók ellenőrzését, melyek eredményeként 2016. évben 407 adózó 

terhére a feltárt adóhiány összege 39.924 E Ft. Folyamatosan ellenőrizték az egyéni vállalkozók 

és társas vállalkozások bejelentkezési és adóbevallási kötelezettségét, különös tekintettel az 

adózók által az adóbevallásban megjelölt alvállalkozókra. 

 

A közhiteles nyilvántartások adatai alapján egyszerűsített ellenőrzéseket végeztek helyi 

iparűzési adó, építményadó vonatkozásában, továbbá megkezdték az idegenforgalmi adó 

tekintetében az adóbeszedésre kötelezettek ellenőrzését. 

 

Az adótartozások csökkentése érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 

valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján az alábbi végrehajtási 

cselekmények foganatosítására került sor: 

− azonnali beszedési megbízás   4.607 

−  munkabér/nyugdíj letiltás   2.620 

−  ingó foglalás        526 

−  ingatlan foglalás, jelzálog bejegyzés      49 

 

Az egy évet meghaladó gépjárműadó tartozás miatt 82 esetben kezdeményezte az osztály a 

gépjárművek forgalomból történő kivonását. 

 

Az adóbehajtási tevékenység során 444.065 E Ft adótartozás rendeződött. Az adótartozások 

behajtása során az osztály folyamatosan megkereste a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt 

visszatartási jog gyakorlása érdekében. 

Az év végén 384 gazdasági társaság ellen folyt felszámolási eljárás, melyből 230 adózó 

rendelkezett adótartozással. A tartozás összege 310.203 E Ft. A hitelezői igényeket az Adó 

Osztály a felszámolónak határidőre bejelentette. A felszámolás alatt álló vállalkozások száma 

34,6 %-al és a nyilvántartott adótartozás 23,92 %-al csökkent. 

 

A megtérülés a tapasztalatok alapján minimális. 

 

A közkereseti és betéti társaságok beltagjainak egyetemleges fizetésre kötelezése - a társaság 

adótartozásának meg nem fizetése esetén - határozattal megtörtént. 

A székhelyén, telephelyén ismeretlen gazdasági társaságok törlését a cégbíróságnál 

folyamatosan kezdeményezte az osztály. 
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Bizottsági és közgyűlési előterjesztések előkészítése 

Az Adó Osztály két alkalommal készített előterjesztést a közgyűlés számára. Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 216/2016. (X.27.) határozatában a helyi 

adórendeleteket felülvizsgálta és megállapította, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 2017. január 1-től hatályos 7. § g) pontjában foglalt követelményeknek megfelel. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 23/2016. (XII.15.) önkormányzati 

rendelettel a helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendeletét a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvénnyel összhangban módosította, és a csekély összegű de 

minimis támogatás bejelentésére vonatkozó részét hatályon kívül helyezte. Az adózást a 

vállalkozók esetében egyszerűsítette. 

 

Társhatóságokkal, intézményekkel és civil szervezettekkel való kapcsolatrendszer 

A zökkenőmentes, napi munkavégzéshez elengedhetetlen egyeztetések során több 

társosztállyal, társhatósággal, megkereső szervvel állnak jó munkakapcsolatban, ezek többek 

között: 

− Műszaki Osztály (használatbavételi engedélyek) 

− Igazgatási Osztály (szabálysértési ügyek, belföldi jogsegélyek, adó- és 

értékbizonyítványok),  

− NAV (végrehajtás – visszatartási jog gyakorlása, számlaszámok megkérése), 

− Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Kormányablak 

Főosztály (gépjárműadó ügyek, végrehajtás), 

− Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztálya (munkahelyi adatok megkérése), 

− Városgazdasági Nonprofit Kft. (szemétszállítási díj), 

− Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási 

Osztály (igazgatási szolgáltatási díj), 

− Városi Rendőrkapitányság (szabálysértési és közigazgatási bírság ügyek), 

− Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság, ORFK (közigazgatási bírság ügyek), 

− MÁK (ONKADO program, adatszolgáltatás), 

− Érdekképviseleti szervek (véleményeztetés, egyeztetés). 

 

Az adóhatóság célja, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az adózókkal, ezért az 

ügyfélfogadási rendnek megfelelően fogadja az ügyfeleket az ügyfélszolgálaton és az 

osztályon. 

A lakosság minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében a hivatal ügyfélszolgálati irodájában, 

az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében 2015. szeptember 9. napjától lehetőségük van 

az ügyfeleknek arra, hogy az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat 

elektronikus módon, POS terminálon keresztül, bankkártyával fizessék meg. Ezzel a 

lehetőséggel 650 adózó élt és 6.411 E Ft-os adót fizetett meg 2016. évben. 

 

A www.kecskemet.hu internetes oldalon elhelyezett ügytípus leírások és letölthető 

nyomtatványok, adóbevallások segítik az ügyfeleket. A rendszernek köszönhetően egyes 

ügytípusoknál már megvalósulhatott az elektronikus ügyintézés harmadik szintje is. A 

kifejlesztett elektronikus adóbevallások segítségével az adózók bevallásaikat saját 

számítógépeiken tudták kitölteni és ellenőrizni, melyeket azután az önkormányzat portálján 

keresztül elektronikusan tudtak benyújtani. Ez az automatizáció csökkentette a bevallások 

feldolgozásának idejét. 4.744 adózó már bejelentkezett az elektronikus ügyintézés lehetőségére. 

Számukra a 2016. évben benyújtandó bevallásokat papír alapon már nem kellett kiküldeni, mert 

az a hivatal honlapjáról letölthető. 

http://www.kecskemet.hu/
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A sajtóban rendszeresen közzéteszi az adóhatóság az adófizetésre vonatkozó határidőket és 

fontosabb tudnivalókat. 

 

 

Igazgatási Osztály 
 

Az Igazgatási Osztály elsődlegesen a jegyzői hatáskörbe utalt közigazgatási hatósági 

feladatokat látja el. Ezen kívül intézi a birtokvitás, anyakönyvi és hagyatéki ügyeket. Előkészíti 

a feladatkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyeket.  

 

Az osztály feladatait két csoportban – Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport és Általános Igazgatási 

Csoport - látja el, továbbá irányítja a Hetényegyházi Kirendeltséget az Anyakönyvi-Hagyatéki 

Csoportjába integráltan, és az osztályon működik – az osztályvezető közvetlen irányítása alatt 

– az ügyfélszolgálati referens is.  

 

Az osztály szerteágazó feladatokat lát el. Munkáját kettősség jellemzi: a tömegesen előforduló 

ügyek, mint pl.: az anyakönyvi kivonatok kiállítása, illetve az átfogó szakmai tudást igénylő 

ügyek, mint pl.: az üzletek nyitvatartási idejének korlátozása, a vendéglátó üzletekkel 

kapcsolatos panasz ügyek, az állatvédelmi ügyek, vagy a birtokvitás eljárások intézése. 

 

 

Az osztály feladatainak ismertetése és jellemző statisztikai adatok 

Az osztálynak 2016-ban 39.406 iktatott irata volt, melyből 8.494 db főszámra és 30.912 db 

alszámra iktatott irat. Az elektronikus ügyiratkezelési rendszerben nem jelenik meg, de 

egyszerűsített határozatnak számít az anyakönyvvezetők által kiadott 8.307 db anyakönyvi 

okirat. Ügyiratforgalmi adat, de szintén nem jelentkezik az iktatásban az elektronikus 

anyakönyvbe történő bejegyzések száma, mely 2016-ban 12.531 db volt, továbbá az arra 

jogosultak részére adatigénylés alapján 2.351 db adattovábbítási lap került kiadásra, valamint  

az adatváltozások és az anyakönyvi események átvezetése a személyi adat- és lakcím-

nyilvántartó rendszerben 4.787 esetben történt. 

 

Az ügyfélszolgálati referens tevékenysége 

2016-ban összesen 60 lakossági panasz, bejelentés, illetve tájékoztatás-kérés érkezett az 

ügyfélszolgálati referenshez és az ingyenesen hívható zöld szám üzenetrögzítőjére.  
 

Ügyfélszolgálati referens előtti ügyek 2011-2016 
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A panaszok túlnyomórészt szomszédjogi problémákra, városüzemeltetéssel összefüggő 

gondokra (pl. társasházi lakóközösségek panaszai, elhagyott, elhanyagolt ingatlanokkal 

kapcsolatos problémák, fogyasztóvédelmi panaszok) vonatkoztak. A panaszosok írásban 

kaptak tájékoztatást a jogszabályi lehetőségekről, és az esetleges eljárás megindításának 

feltételeiről.  

2016. évben több panasz is érkezett gazos, szemetes, elhanyagolt ingatlanok, szomszéd által 

okozott zaj, bűz vonatkozásában, illegális hulladék elhelyezésével, jó karbantartási 

kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban.   

A referens a feladatellátással megbízott osztályt, illetve hatáskörrel rendelkező szervet 

megkereste a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

 

Érkeztek panaszok társasház lakóitól egy-egy szomszéd, albérlő lakhatási körülményei, 

tanúsított magatartása kapcsán, melyek tekintetében a referens tájékoztatást adott a Polgári 

Törvénykönyv és a társasházi törvény vonatkozó rendelkezéseiről, a szomszédjogi 

szabályokról, birtokvitás, valamint szabálysértési eljárás megindításának lehetőségéről és 

feltételeiről. 

 

Az ügyfélszolgálati referens részt vesz az ügyfélirányításban is, több alkalommal adott 

felvilágosítást akár telefonon, akár online kommunikációs rendszeren (Skype) keresztül – 

többnyire a hivatal és az egyes osztályok, illetve más szervek ügyfélfogadási rendjéről, továbbá 

eljárások megindításának feltételeivel, nyomtatványok elektronikus elérhetőségével és 

ügymenetekkel kapcsolatosan.  

 

Az ügyfélszolgálati referens 2011. novemberétől üzemelteti a hivatal ügyfélszolgálatának 

online kommunikációs rendszerét (Skype), melyen azonnal, írásos tájékoztatást nyújt az oda 

fordulóknak, valamint a referens kezeli az ugyfelszolgalat@kecskemet.hu elektronikus 

levélcímet is. Az érdeklődők elsősorban tájékoztatást kérnek városfejlesztéssel, helyi és 

gépjárműadóval kapcsolatban, települési támogatásra vonatkozólag, valamint anyakönyvi, 

hagyatéki, állampolgársági ügyekben, továbbá a hivatal és az egyes osztályok ügyfélfogadási 

rendjéről. 

A referens 2016. évben 19 esetben adott felvilágosítást az online kommunikációs rendszeren 

keresztül a hivatalhoz forduló érdeklődők részére.  

 

A hivatal ingyenesen hívható zöld számára 6 alkalommal érkezett kérdés, bejelentés, 

melyekkel kapcsolatban a referens felvilágosítást, tájékoztatást adott (nagyobb része 

visszahívás után azonnali tájékoztatással tisztázhatóak, megoldhatóak voltak), illetve az 

illetékes osztályok, szervek felé továbbította azokat.  

 

A referens 2016. évben is lebonyolította a hivatal ügyfél-elégedettségi felmérését, melynek 

keretében 2016. május 10. és június 15. között tölthettek ki kérdőívet a hivatalban ügyet intézők 

polgárok. A válaszadók 80 %-a összességében elégedett a hivatal tevékenységével, a kérdőívet 

kitöltők válaszai alapján az ügyfelek mintegy 70 %-a nagyon elégedett volt ügyintézése során 

a kollégák szakmai felkészültségével. A fogyatékkal élő, kérdőívet kitöltő ügyfelek minden 

esetben megfelelő segítséget kaptak ügyintézéseikkor. A pénztár nyitvatartási idejére 

vonatkozóan általános elégedettség volt megállapítható.  

Az Ügyfélszolgálat vonatkozásában az ügyintézők szakmai felkészültségével az ügyfelek 70 

%-a volt elégedett, míg az ügyfélfogadás körülményeivel mindössze 54 %-uk (a kevésbé 

elégedett ügyfelek a helyiség esetenkénti zsúfoltságát és levegőtlenségét, valamint a diszkréció 

hiányát kifogásolták). 
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A visszajelzések alapján az ügyfelek rendkívül hasznosnak találják, hogy adójukat az 

Ügyfélszolgálaton elhelyezett terminál segítségével már bankkátyával is befizethetik.  

 

Az anyakönyvi ügyintézés 

Az anyakönyvi ügyintézés a folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint növekvő 

ügyfélszám mellett akadálytalanul és gördülékenyen végezte a munkáját. Jelenleg 7 

anyakönyvvezető dolgozik a hivatalban. A Hetényegyházi kirendeltségen dolgozó kollégával 

együtt a házasságkötéseken való közreműködés, valamint szabadság idején történő helyettesítés 

is megoldottá vált.  

 

2016. évben három új anyakönyvvezető kapott megbízást házasságkötésekre, ennek is 

köszönhetően a duplájára emelkedett hivatali időben történő házasságkötések lebonyolítása 

sem okozott problémát.  

 

2016. novemberében bevezetett bankkártyás fizetési lehetőség és az ügyfélhívó rendszernek 

köszönhetően jelentősen nőtt az ügyfelek elégedettsége az ügyintézés gyorsaságával 

kapcsolatosan. Az anyakönyvvezetők visszajelzése alapján is sokkal gyorsabb és egyszerűbb 

lett a napi ügyintézés.  

 

Állampolgársági eskü 

Az állampolgársági törvény értelmében az állampolgársági eskü lebonyolítása – ügyfelek 

értesítése, magyar okmányok megigénylése, eskütételek megszervezése, jegyzőkönyvek 

elkészítése – anyakönyvvezetői feladat. 

A törvény szerint az eskütéttel helyét szabadon választhatják meg a honosítást kérők. A  

környező kisebb településeken élők is sokszor Kecskemétet jelölik meg az eskü helyéül, mivel 

ezeken a településeken gyakran összevárják több kérelmező anyagát.  

 

Honosítási okirat (állampolgársági okmány): 82 * 

Állampolgársági esküt tett létszáma: 89 fő * 

Magyar állampolgárság megszerzésének anyakönyvbe történő bejegyzése: 21 

* Családok esetén a családtagok egy esküokmányban szerepelnek (Pl.: szülők + 2 kiskorú 

gyermek). 

 

Honosítási ügyek alakulása 

2012-2016. év között 

 

Megnevezés 
2012 2013 2014 2015 2016 

év 

Állampolgársági eskü 245 168 118 118 82 

 

Házasságkötésekhez kapcsolódó engedélyezési eljárások jegyzői hatáskörben 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény értelmében a házasságkötéseket megelőző 

30 napos kötelező várakozási idő alóli felmentéseken és a külső helyszínen kötendő 

házasságkötések engedélyezésén túl, a hivatali munkaidőn kívül kötött házasságkötéseket is 

határozatban kell engedélyezni a jegyzőnek. A határozatok száma az előző évhez képest 108 

db-bal csökkent (2015-ben: 540 esetben volt felmentés). 
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Határozat 30 napos várakozási idő alóli felmentés: 24 

Határozat külső helyszínen kötendő házasságkötésre: 35    

Határozat hivatali munkaidőn kívül kötött házasságkötésekre: 373 

 

Az anyakönyvezett események 
Anyakönyvi esemény: a születés, a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, a 

halálozás, és az újbóli anyakönyvezés. 

2016-ban 5.835 anyakönyvi esemény került bejegyzésre, amelyből a születési események 

száma 2.565, a megkötött házasságok száma 654, a halálozások száma 2.392 volt. 

 

Az anyakönyvi események száma 2016. évben hasonlóan alakult az előző évhez viszonyítva. 

 

Anyakönyvi események számának alakulása 

2012-2016 év között 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 

Születés  2425 2496 2578 2526 2565 

Házasság   455   522   545 610 654 

Halálozás 2352 2271 2355 2527 2392 

Bét       3      2       1       1 1 

Összesen 5235 5291 5479 5663 5612 
* Anyakönyvi események száma 2012. január 1 – 2014. június 30. között = születések száma +  

   újbóli anyakönyvezések száma 

 

Kiállított anyakönyvi okiratok 

A születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követően az érintett részére első 

ízben, hivatalból, illetékmentes anyakönyvi kivonatot kell kiállítani. 

Az állampolgárok legtöbbször a születési kivonataik pótlásáért fordulnak a hivatalhoz, amelyek 

okmányaik kiállításához, vagy nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézéshez szükségesek. 

2016-ban 8.307 db kivonat (születési, házassági, halotti), 2.351 db adattovábbítási lap került 

kiállításra. 

 

Születés 

 

 
2016-ban 2.565 gyermek született Kecskeméten. 
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Házasság  
A házasságkötések számának emelkedése tovább folytatódott: 2015-höz képest 44 eseménnyel 

volt több. 

 

 
2016-ban 654 esküvő köttetett Kecskeméten.  

 

 
Bejegyzett házasságfelbontások száma 2016-ban: 254. 

 

Halálozás  

A halálozások száma csökkenést mutat a tavalyi adatokhoz képest: 2015. évhez képest 125-tel 

kevesebb haláleset anyakönyvezése történt. 
 

 
2016-ban 2.392 haláleset történt Kecskeméten. 
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További feladatok az anyakönyvi ügyintézésben 

Házasságon kívüli született gyermekek családi jogállásának anyakönyvezése során az 

anyakönyvvezetők és más hatóságok által felvett és rögzített apai elismerő nyilatkozatok száma 

652, az EAK-ba bejegyzett apai elismerő nyilatkozatok száma 768, képzelt apa adatainak 

bejegyzése 21 esetben történt. 

 

Újbóli anyakönyvezés örökbefogadás miatt 57, apaság vélelmének megdöntése miatt 68, 

apaság bírósági megállapítása miatt 86, képzelt apa adataival lezárt anyakönyvi bejegyzésnél 

utólagosan tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat miatt 13. 

 

Névváltoztatások születési családi és utónév megváltoztatására átvett kérelem 41, 

anyakönyvbe bejegyzett névváltozás 68. Házassági névviselési forma módosítására felvett 

jegyzőkönyv 353, anyakönyvbe bejegyzett 205, illetékes anyakönyvvezetőnek továbbított 148.  

 

Az EAK rendszer által generált születések és adatváltozások átvezetése az anyakönyvi 

nyilvántartásokon: 6.696 db volt (papír alapú anyakönyvi bejegyzések). Ez az ország 

anyakönyvvezetői által rögzített anyakönyvi esemény EAK rendszer általi generálása, amely a 

haláleseten kívül az összes anyakönyvi eseményhez kapcsolódik /munkakosár/. 

 

Adatváltozások és az anyakönyvi események átvezetése a személyi adat- és lakcím-

nyilvántartáson 4.787 db. 

 

Hagyatéki ügyek, leltárelőadói feladatok 

A hagyatéki eljárást a halottvizsgálati bizonyítvány alapján hivatalból, póthagyatéki eljárás 

esetén az ügyfél kérelme alapján a jegyzőnél indul meg. A hagyatéki meghallgatáson elkészül 

a hagyatéki leltár, azaz megállapításra kerül a hagyaték tárgya, illetve az öröklésben érdekeltek 

köre. Az ingatlanok felértékelése, banki megkeresések mellett a hagyatéki hitelezői igények 

bejelentése is a jegyzői szakaszban történik meg. Bizonyos személyi feltételek - kiskorú vagy 

gondnokolt öröklésben érdekelt - esetén hivatalból, illetve kérelem alapján helyszíni szemle 

elrendelése. 

 

Az eljárás fontos eleme a hagyatéki vagyon veszélyezettsége esetén az ügyfelek kérelme 

alapján a biztosítási intézkedés elrendelése és gyakorlati kivitelezése. 

 

Hagyatéki ügyek száma: 1.552 

Póthagyatéki ügyek száma: 88  

Helyszíni leltárak száma: 43 

Belföldi jogsegélyek: 251 

Adatközlések-megkeresések (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, pénz- és hitelintézetek, bíróságok, 

stb.): 755 

Áttételek (végzéssel): 78 

Végzések (hiánypótlás, eljárás megszüntető, biztosítási intézkedés): 132 

 

Vagyonleltár felvétel 

A gyermek, illetőleg a gondnokság alatt álló személy vagyonát a gyám és a gondnok leltárral 

veszi át. A leltárt soron kívül, a hagyatéki leltározásra vonatkozó rendelkezések szerint kell 

elkészíteni. Ezek a leltárak elsődlegesen helyszíni leltárfelvételt igényelnek. 

Vagyonleltárak száma: 43 
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Hetényegyházi Kirendeltségen ellátott feladatok a hetényegyházi lakosok tekintetében: 

− hagyatéki, póthagyatéki leltárfelvételek,  

− kiskorú örökösök, gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó- és ingatlan 

vagyonának leltározása,  

− házasságkötések előkészítése, megtartása, valamint 

− a Szociálpolitikai Osztály feladatkörébe tartozó ügyfélszolgálati feladatok teljesítése. 

 

A Hetényegyházi Kirendeltségen 2016-ban 6 házasságkötés történt, az intézett hagyatéki, 

póthagyatéki ügyek száma 143, az ügyintézők 7 vagyonleltárt vettek fel és 1.635 db kérelmet 

vettek át, amelyeket a Szociálpolitikai Osztályhoz továbbítottak.  

A kirendeltségnek jelentős szerepe van az ügyfél-irányításban az illetékességgel és hatáskörrel 

rendelkező szervek felé.  

 

Címnyilvántartási feladatok ellátása 

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 

2013. évi CCXX. tv. 14. § értelmében a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati 

nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés 

biztosítására létre kell hozni a központi címregisztert (továbbiakban: KCR). 

 

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint a KCR kialakításához az érintett címek 

vonatkozásában szükséges címkezelést a címképzésért felelős szerveknek 2015. december 31. 

napjáig kellett volna elvégezniük, azonban a címkezelési eljárás során felmerült feladatok 

mennyisége miatt a Rendelet módosításáról szóló 404/2015. (XII.15.) Korm. rendelet 11. § b) 

pontja értelmében a címek felülvizsgálatára vonatkozó határidő 2016. december 31. napjára 

módosult. 

 

A címkezelési eljárások nagy részét az egyedi kérelmek intézése tette ki. 2016-ban az egyedi 

kérelmek alapján 1.050 cím került felvételre a címnyilvántartásba. A közterületek 

felülvizsgálata során a közel 1.200 közterületből 271 felülvizsgálata történt meg, és a 

címkezelési eljárást elvégezve további címek kerültek rendezésre. A közgyűlés 2016. évben 4 

új közterület elnevezéséről döntött, 1 esetben pedig közterület átnevezés történt.  

 

Az egyedi kérelmeken, valamint a felülvizsgált közterületek rendbetételén kívül a földhivatal 

által részünkre megküldött határozatok alapján is el kell végezni a címkezelést. 2016. évben 

408 db határozat érkezett. 

 

Kereskedelmi igazgatási feladatok 

Kereskedelmi tevékenységek végzése 

Az osztály engedélyezési eljárás keretében kiadja a meghatározott kereskedelmi tevékenységet 

végezni kívánó természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

társaságok számára az üzlet működési engedélyét, nyilvántartásba veszi a bejelentés köteles 

kereskedelmi tevékenységet végezni kívánó kereskedőket, intézi az üzletekkel kapcsolatos 

változásokra vonatkozó eljárásokat, ellenőrzi az üzletek jogszabályoknak megfelelő 

működését, illetve kivizsgálja az egyes kereskedelmi egységek ellen érkező panaszokat és 

kérelmeket. 

 

1.802 üzletbejelentésre vonatkozó ügyet kezelt az osztály.  
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416 új üzletbejelentés került nyilvántartásba vételre, ebből üzletben folytatott tevékenység 306, 

55 csomagküldő kereskedelem, 3 közterületi értékesítés, mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység 5, vásáron, piacon 17, üzleten kívüli tevékenység 1 és 29 esetben 

működési engedély. 

Az üzemeltető személyének változása folytán 77 esetben történt átadás-átvétel. 

Adatmódosításra 520 bejelentés érkezett, melyből 348 nyitvatartás módosítás volt.  

Tevékenység megszüntetés következtében nyilvántartásból való törlésre 302 esetben került sor, 

ide értve az üzemeltető személyének változása során az ún. „átadó” kereskedők törlését is.  

Engedélyezési jogkörrel felruházott társhatóságok (leggyakrabban az Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, illetve a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-

ellenőrzési Hivatal, valamint a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet) értesítése alapján 121 

külön engedély került bejegyzésre a hatósági nyilvántartásba.  

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosítása értelmében a 2016. január 1-jéig 

bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten kívüli 

kereskedelmet végző kereskedők nyilvántartásának adatait a kereskedelmi tevékenység helye 

szerinti jegyző 2016. február 1-ig átadja a székhely szerinti jegyzők részére.  

A székhely szerinti jegyzők részére összesen 175 db nyilvántartási adat megküldésére került 

sor, melyből 96 db üzleten kívüli kereskedés, 79 db mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység volt. Mivel a továbbiakban ezen esetekben a kereskedők és az általuk folytatott 

kereskedelmi tevékenység adatait a székhely szerinti jegyző tartja nyilván, az adatok törlésre 

kerültek Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén működő üzletekről vezetett 

nyilvántartásból.  

Ezzel egyidejűleg 78 nyilvántartási adat érkezett hivatalunkhoz, melynek során 14 kereskedő 

esetében került sor hatósági nyilvántartásunkba történő bejegyzésre.  

 

Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából szervezett 

rendezvényt a kereskedő köteles tizenöt nappal megelőzően a jegyző részére bejelenteni. A 

bejelentést annak beékezését követő három napon belül a jegyző köteles megküldeni a 

fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatalnak. 2016-ban nem érkezett 

bejelentés rendezvény tartására.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai 

nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete értelmében 4 eltérő 

nyitvatartási engedélyt adott ki a közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága, 1 esetben született 

elutasító döntés, melyre irányuló fellebbezést a közgyűlés elutasította.  

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet alapján 2016-ban 3 engedély került kiadásra, 1 esetben bejelentésre a 

tevékenység törölve lett a nyilvántartásból. 

 

Az üzletek működésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megsértése, illetve jogellenes, 

vagy a szomszédok által panaszolt üzemelés miatt 21 esetben érkezett panaszbejelentés, amely 

13 egységet érintett. 1 esetben a nyitvatartás ideiglenes korlátozására, 1 esetben végleges 

korlátozására, 2 egység esetén a szeszes ital kimérésének ideiglenes megtiltására került sor, 

valamint 1 kereskedő esetében bejelentés nélkül végzett, bejelentés köteles kereskedelmi 

tevékenység folytatása miatt bírság került kiszabásra, mellyel egyidejűleg a tevékenység 

folytatása is megtiltásra került. A 24 óra utáni nyitvatartást 2 vendéglátó helyen kellett 

megtiltani.  
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Kereskedelmi igazgatási feladatkörben az elmúlt évben éjszakai ellenőrzésre 10 alkalommal 

került sor, mely 25 egységet érintett. 

Rendezvénytartási eljárásban 1 ellenőrzés történt, panaszbejelentésre 12 alkalommal került sor, 

melyek 4 egységet érintettek.  

 

Kereskedelmi hatósági feladatkörben 2 esetben került sor jogorvoslati eljárásra, 2016. 

december 31-ig döntés egyik esetben sem született.  

 

A Korm. rendelet 25. §-a értelmében a jegyző a kereskedő által használni kívánt vásárlók 

könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével egyidejűleg hitelesíti. A hitelesített vásárlók 

könyvéről vezetett nyilvántartás alapján az Igazgatási Osztály 2016-ban 406 vásárlók könyvét 

hitelesített. 

 

Ellenőrzés 

Ellenőrzési ütemterv alapján, mint első fokú kereskedelmi hatóság a nyilvántartásba vett 

belvárosi kereskedők, üzletek ellenőrzését végezte el az osztály 2016. októberétől decemberig.  

Az ellenőrzések kiemelten fontos célja a hatósági nyilvántartások aktualizálása, az adatváltozás 

bejelentésére vonatkozó jogkövető magatartás előmozdítása, a már nem működő üzletek 

kiszűrése és a nyilvántartásból való törlése.  

Az osztály munkatársai 14 belvárosi utcára kiterjedően 676 üzletet ellenőriztek, elsősorban a 

nyilvános cégadatok és az egyéni vállalkozók nyilvántartása adatbázisok lekérdezésével, majd 

ezt követően helyszíni ellenőrzéssel. A helyszíni szemle során az üzemelő, de megváltozott 

adatokkal működő üzletek esetében a kereskedő felhívásra került az adatváltozások 

bejelentésére.  

 

Szálláshely-üzemeltetési eljárások 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásban a szálláshely 

fekvése szerinti település jegyzője, mint kereskedelmi hatóság jár el.    

 

A szálláshely-szolgáltatás tevékenységgel összefüggésben 2016-ban 45 ügyet kezelt az osztály. 

9 új szálláshely bejelentés érkezett. Az üzemeltető személyének változása folytán 2 esetben 

tettek átadás-átvételre irányuló bejelentést, míg adatmódosításra 4 alkalommal, szálláshely 

megszüntetésére pedig 6 esetben került sor.  

 

Kecskemét városban a szállodák, panziók, kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, 

egyéb szálláshelyek, valamint falusi szálláshelyek nyilvántartásában (ez utóbbi típus 

településünkön nem található) 65 szálláshely van nyilvántartva. 

 

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásban 12 

szálláshely szerepel. 2016-ban 1 új bejegyzésére és 1 megszűnt tevékenység törlésére került 

sor. 

 

Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok 

A vásárrendezőkről- és piacfenntartókról, valamint a bevásárlóközpontokat üzemeltetőkről 

szóló nyilvántartásban 2 piacüzemeltetési és 8 vásárrendezői engedéllyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet szerepel, 2 bevásárlóközpont rendelkezik engedéllyel.  

 

2016-ban Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén sem vásárrendezői, sem 

piacüzemeltetési, illetve bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló engedély nem került 

kiadásra, illetve nem érkezett bejelentés kistermelői piac üzemeltetésére. 
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kijelölése alapján Lakitelek nagyközség közigazgatási 

területén 1 db piacüzemeltetési engedély kiadására került sor. 

 

Adatszolgáltatás 

A kereskedelmi hatósági nyilvántartások vonatkozásában az osztálynak adatszolgáltatási 

kötelezettsége van a KSH felé, mely kötelezettség az előírtak szerint, határidőben teljesítésre 

került mind a manuális jelentések, mind pedig az üzletek elektronikus nyilvántartása 

tekintetében.  

 

Ipari és szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos igazgatási feladatok 

Az osztály engedélyezési eljárás keretében kiadja a meghatározott ipari tevékenységet végezni 

kívánó természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok 

számára a telep működési engedélyét, nyilvántartásba veszi a bejelentés köteles ipari 

tevékenységet végezni kívánó szolgáltatókat, intézi a telepekkel kapcsolatos változásokra 

vonatkozó eljárásokat, ellenőrzi a telepek jogszabályoknak megfelelő működését, illetve 

kivizsgálja az egyes telephelyek ellen érkező panaszokat és kérelmeket. 

 

2016-ban 117 telephelyre vonatkozó ügyet kezelt az osztály, melyből 78 új telephely került 

nyilvántartásba vételre, 7 telepengedély került kiadásra. Adatmódosításra 14 bejelentés 

érkezett, tevékenység megszüntetés következtében nyilvántartásból való törlésre 18 esetben 

került sor. 

 

Panaszbejelentés kivizsgálására 2 esetben került sor, mindkét bejelentés megalapozatlan volt.  

 

Ingatlanvállalkozás-felügyeleti igazgatási feladatok 

Az osztály, mint ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az ingatlankezelő szolgáltatási 

(ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői) tevékenységet végző természetes 

személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet.  

Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és 

közvetítői tevékenység vonatkozásában az elmúlt évben 98 ügyet kezelt az osztály. 

Az ingatlanközvetítői névjegyzékbe 45 természetes személy és 41 gazdálkodó szervezet került 

bejegyzésre, míg az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékbe 5 természetes személy 

és 2 gazdálkodó szervezet bejegyzése történt meg. Adatváltozás átvezetésére 3, törlésre 2 

bejelentés érkezett. Kérelem elutasítására nem került sor.  

 

Növényvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok 

A növényvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása idényjellegű, az egészségre 

ártalmas gyomnövények vegetációs időszakától függ. 

2016-ban összesen 249 db növényvédelmi ügy indult, az Igazgatási Osztály munkatársai 356 

alkalommal végeztek helyszíni ellenőrzést a visszaellenőrzésekkel együtt. A lakossági 

bejelentésre indult eljárások száma 102 db, míg a hivatalból indult ügyeké 147 db volt. A 

gyommentesítésre irányuló felhívásban 8 napos határidőt tűztünk ki a gyommentesítésre, a 

2016-os év folyamán összesen 247 db felhívás került kipostázásra. A felhívások 95 %-ánál a 

tulajdonosok/földhasználók gyommentesítették ingatlanaikat a kézhezvétel után.  

A növényvédelmi eljárások száma évről-évre csökken, ami annak köszönhető, hogy a lakosság 

jogszabálykövetőbb, azaz a gyommentesítésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak egyre 

inkább eleget tesz.  
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 

Éltv.) 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 

állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfű elleni közérdekű 

védekezés végrehajtásának, valamint az állami és a közérdekű védekezés megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 

b) pontja szerint az Éltv. 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása 

esetén, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. 

 

2016. év során 5 alkalommal kellett elrendelni közérdekű védekezést.  
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A visszaellenőrzéskor gyomosnak talált ingatlanok, illetve a külterületen található ingatlanok 

tulajdonosaival szemben a jegyzőnek nincs hatásköre eljárás megindítására, illetve 

jogkövetkezmény alkalmazására. Fentiekre tekintettel 12 db többször felszólított gyomos 

terület tulajdonosának ügyét a hatáskörrel rendelkező Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Földhivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályának került 

áttételre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5.§ (4) és (5) bekezdése 

szerint eljárás lefolytatása, indokolt esetben földvédelmi bírság kiszabása érdekében. Az 

összesen 20 db külterületi, gyommal, illetve parlagfűvel fertőzött ingatlan ügyét pedig a 

hatáskörrel rendelkező Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályához került áttételre.  

 

 
 

ÁSZ ellenőrzés 

Az Állami Számvevőszék „a parlagfű elleni közérdekű védekezés ellenőrzése” program 

keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát is vizsgálta 2013. január 1. és 2015. 

december 31. közötti időszakra vonatkozóan. Ennek keretében iratok bekérésére és helyszíni 

ellenőrzésre is sor került.  

 

A termőföldre vonatkozó adás-vételi és haszonbérleti szerződésnek az elővásárlásra, 

illetve elő-haszonbérletre jogosultakkal történő közlése 

Termőföld vagy tanya eladása vagy haszonbérbe adása esetén a tulajdonos az ajánlatot köteles 

a hivatal hirdetőtábláján kifüggesztetni. 2016-ban 649 db kifüggesztésre irányuló kérelem 

érkezett az osztályhoz, amely az előző évben tapasztaltakhoz képest 3,7 %-os növekedést mutat. 

 

Megemlítendő, hogy a 2016. évben is lényeges változás következett be az ügymenetben. A 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1) 

bekezdése alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei 

elnökségének állásfoglalása a hivatal hirdetőtábláján 5 napra kifüggesztésre kerül. Ezek után 

az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) AB határozata rendelkező részének 5. pontjában 

foglaltakat alapul véve a név szerint ismert érdekelteket és a határidőben elfogadó nyilatkozatot 

tevő elővásárlásra jogosultat írásban kell tájékoztatni az állásfoglalásról, illetve a kifogás 

előterjesztésének lehetőségéről. Ez a változás a feladatok jelentős megnövekedését vonta maga 

után. 

 

Belterület
185Külterület

20

önkormányza
ti ingatlanok 

és 
közterületek

44

Növényvédelmi ügyek 2016.
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2016. évben 9 db kifogás elbírálására került sor.  

 

Fakivágás engedélyezése 
A közterületen lévő fás szárú növények kivágását a jegyző engedélyezi. 2016-ban 86 db 

kérelem/bejelentés érkezett közterületen történő fakivágással kapcsolatban, melynek során 

közterületen lévő fák kivágására 30 db engedély került kiadásra, 30 esetben pedig a bejelentés 

a Városgazdasági Nonprofit Kft.-nek  került átadásra.  

Az eljárást 3 alkalommal szüntettük meg, 4 esetben módosítottuk a korábban megadott pótlási 

kötelezettség határidejét vagy helyszínét.  

7 kérelmet kellett elutasítani. Egy esetben került sor jogorvoslati eljárásra, melynek során a 

fellebbezést a másodfokú hatóság elutasította és a megtámadott határozatot helyben hagyta.  

 

Az állatok védelmével és tartásával kapcsolatos hatósági ügyek 

Az állatok védelmével és tartásával kapcsolatban 2016-ban összesen 57 ügyet vizsgált ki az 

osztály.  

 

3 esetben az állatvédelmi eljárást – bizonyítottság hiánya miatt – meg kellett szüntetni, 1 

esetben az eljárás megindítására okot adó körülmény már nem állt fenn. 1 esetben az ebek 

lefoglalásáról és elszállításáról, majd elkobzásáról született döntés. 

 

3 esetben az állattartót az állatvédelmi előírások betartására köteleztük, valamint ezzel 

egyidejűleg állatvédelmi bírság kiszabására is sor került.  

 

Fellebbezést 2 ügyben terjesztettek elő. Az ebek elszállításáról hozott végzés ellen benyújtott 

fellebbezést a másodfokú hatóság helybenhagyta, ezt követően az ebek elkobzására vonatkozó 

határozat ellen benyújtott fellebbezést a másodfokú hatóság helybenhagyta és kiegészítette.  

Egy esetben még 2015-ben kiadott állatvédelmi bírság kiszabására vonatkozó határozat ellen 

nyújtottak be fellebbezést, mely döntést a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2016. január 

hónapban megsemmisítette és új eljárásra kötelezte a hatóságot. Az új eljárás lefolytatását 

követően az állatvédelmi eljárást megszüntette a hatóság.   

 

3 ügyben állatvédelmi bírság behajtása érdekében kellett intézkedni, két esetben kapott 

tájékoztatást az osztály korábbi ügyek végrehajtásról.  

Egy ügyben mutatványos pónilovak tartásával kapcsolatban kértek intézkedést, de állatvédelmi 

hatósági eljárás megindítása nem vált szükségessé.  

 

Az állatvédelemmel és állattartással kapcsolatos közérdekű bejelentés és panasz alapján az 

osztály 41 esetben intézkedett. Ebtartás kivizsgálása miatt 21 helyszíni szemle megtartására 

került sor.  

 

Hatósági bizonyítvány kiállítása  

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének 

részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 2016. évben nem 

érkezett kérelem útdíj viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására.  

 

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján 2016. évben 40 helyben lakásról 

szóló igazolás készült.  
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Talált tárgyak  

Az osztály 2016. évben 108 esetben intézkedett talált tárgyak vonatkozásában.  

2 esetben kezdeményezett az osztály az Adó Osztálynál árverést a talált tárgyak értékesítésére.  

 

Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás 
A méhészek, illetve vándorméhészek nyilvántartásába 2016-ban 103 bejelentés érkezett, 

melyből 71 állandó méhészet, 31 vándorméhészet, valamint 1 méhanya-nevelő telep.  

 

Egyéb, ritkábban előforduló feladatok 

A Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. állattartásával összefüggésben, két esetben kértek 

szakhatósági hozzájárulást: egy sarki róka és 2 aranyfejű oroszlánmajmocska, valamint egy 

gyapjasfejű tamarin tartásának engedélyezéséhez.  

 

Rendezvény 

A hagyományos Kecskemét Város és Környéke Borverseny és Borbemutató, valamint (2016-

ban már kilencedik alkalommal) Kecskemét Város Bora kiválasztásának megrendezése a 

Városi Támogatási Program keretein belül, a Mezőgazdasági Programok sorában került 

kiírásra. A rendezvényeket a Mathiász János Borrend bonyolította le, a szakmai támogatást a 

NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Katonatelepi Állomásának munkatársai 

nyújtották. A rendezvények megszervezésében, megrendezésében, a szervezők és a szakmai 

segítők összehangolásában az osztály aktívan közreműködött.  

 

Birtokvédelem 

A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás lényege, hogy akit birtokától jogellenesen 

megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, (annak megvalósulásától számított egy éven belül) 

gyorsan – a bírósági eljárástól lényegesen rövidebb idő alatt és egyszerűbben – az eredeti 

állapotba kerüljön, azaz visszakapja birtokát, illetve a zavarás megszűnjön. A birtokviták főként 

házastársi (élettársi) konfliktusok, illetve szomszédok közötti viták eredményei. A bírósági 

eljárásnál gyorsabb határozathozatal, jóval alacsonyabb eljárási illeték azt eredményezi, hogy 

az állampolgárok olyan esetekben is a jegyzőhöz fordulnak, amelyekben a probléma a jegyző 

előtti birtokvitás eljárásban nem orvosolható (építésügyi, szomszédjogi viták, szolgalmi ügyek 

stb.). 

 

A birtokvédelmi eljárás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 

jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet 

előírásai alapján folyik.  

A birtokvédelmi eljárás során hozott határozat fellebbezéssel nem támadható meg, hanem az a 

fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat 

kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben 

kérheti a határozat megváltoztatását. 

 

2016. évben 57 db birtokvédelem iránti kérelem érkezett az osztályra, melyből 40 kérelem 

elutasításra került. 

 

4 kérelem érkezett végrehajtás iránt, valamint 6 kereset birtokvédelmi határozat 

megváltoztatására.  

 

Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések  

Összesen 31 ügyben készült általános tájékoztatás, főként birtokvédelmi, építésügyi, 

szabálysértési, szolgalmi és szomszédjogi ügyekben. 



144 

 

 

Helyi támogatási ügyek 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati 

támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999.(XII.20.) önkormányzati rendelete alapján helyi 

lakbér –(albérleti) támogatás, továbbá lakásépítési és lakásvásárlási támogatás igényelhető. 

A támogatásban részesülők száma évről-évre csökken.  

 

Az elmúlt évben 50 kérelmező kapott támogatást, 11 esetben elutasító határozat született. 3 

esetben – bejelentésre – az albérleti támogatás folyósításának megszüntetésére került sor. 

 

Jelzálogjog, továbbá elidegenítési és terhelési tilalom törlése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában 

álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete 

alapján kedvezményesen megvásárolt önkormányzati bérlakások elidegenítésével egyidejűleg 

a vételárhátralék erejéig az önkormányzat jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat 

jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba követelése biztosítása érdekében. Ugyancsak 

jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a helyi lakásépítési és 

lakásvásárlási támogatás igénybevételével megvásárolt magántulajdonú ingatlanokra.  

A jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére abban az esetben van lehetőség, 

ha az ügyfél a kölcsön összegét teljes mértékben visszafizette, illetve ha a vételárhátralékát 

rendezte.  

Az elmúlt évben az osztály 166 esetben készített elő jelzálogjog és elidegenítési és terhelési 

tilalom törléséhez történő hozzájárulást a helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás, 36 

esetben pedig a vételárhátralék miatt bejegyzett terhek törlése érdekében.  

 

 

Műszaki Osztály 
 

A Műszaki Osztály munkájának jelentősebb részét a jegyzői hatáskörbe utalt elsőfokú általános 

építésügyi hatósági és a környezetvédelmi hatósági feladatok tették ki az alábbiak szerint: 

− Az építésügyi hatósági feladatokat az osztály az építésügyi és az építésfelügyeleti 

hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése szerinti hatáskörben a PH SZMSZ szerint 

a Műszaki Osztályon Építéshatósági Csoport csoportszervezeti felépítésben a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet mellékletével megállapított járási 

illetékességi területen – Kecskeméten és további 15 településen (Ágasegyháza, Ballószög, 

Felsőlajos, Fülöpjakab, Fülöpháza, Helvécia, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, 

Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Nyárlőrinc, Orgovány, Városföld) – látta el. 

− A környezetvédelmi hatósági feladatokat csoportszervezeten kívül, közvetlenül az 

osztályvezető irányítása mellett környezetvédelmi ügyintézők látták el. 

 

A hatósági munka mellett jelentkező egyéb feladatok: 

− Az osztályvezető irányítása mellett a környezetvédelmi ügyintézők látták el: 

  a polgármesteri hatáskörbe tartozó környezetgazdálkodási feladatokat, valamint a 

közgyűlési és a bizottsági döntést igénylő környezetvédelmi témájú előterjesztések és 

beszámolók készítését, illetve rendezvények, jelentősebb események szervezését, 

 az újonnan beépülő lakó- és gazdasági területek és a belterületbe vont területek új, a 

szabályozás szerint kialakított közterületeinek elnevezésére vonatkozó közgyűlési és a 

bizottsági döntést igénylő előterjesztések készítését, 
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 Kecskemét közigazgatási területén a központi címregiszter felállításával kapcsolatban 

2015. évtől jelentősen megnövekedtek az ügyféli kérelmek az ingatlanok címképzésével 

kapcsolatos feladatokban, mely során szakmai véleménnyel segíti a feladatot ellátó 

Igazgatási Osztály munkáját, 

 a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járművek (tehergépkocsi, vontató, 

pótkocsi, autóbusz) forgalomba helyezéséhez és nyilvántartásba-vételéhez szükséges, a 

jármű tárolási helyéül szolgáló ingatlan szerinti települési önkormányzat jegyzőjének 

igazolás kiadásával kapcsolatos feladatokat. 

 

− Az osztályvezető irányítása mellett általános ügyintéző látta el: 

 az építésügyi hatósági (építmény-, KSH, eljárási bírságok, stb.) nyilvántartások 

vezetésével és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

 

Ügyiratforgalom 

Az ügyiratforgalomban az ügyek darabszámát tekintve, hasonlóan a 2015. évhez, lényegi 

változás 2016-ban sem volt tapasztalható. 
 

Ügyiratforgalom alakulása 

2016. évben 

Iktatott tételek Építéshatóság Környezetvédelem Egyéb Osztály összes 

főszámon 2.666 130 245 3.041 

alszámon 14.247 467 482 15.196 

összesen 16.913 597 727 18.237 

1 főre jutó átlag/összes 1.879 298 727 1.520 

1 főre jutó átlag/főszám 296 65 245 253 

1 főre jutó átlag/döntés 401 49 - 337 

1 főre jutó átlag/határozat 143 43,5 - 124,5 

 

A hatósági ellenőrzések száma ugyan az előző évhez képest mintegy 40 %-kal csökkent, 

azonban 2016-ban még így is jelentős számban tartottunk ellenőrzést, melyek túlnyomó 

többségét még mindig az generálja, hogy a korábbi jogszabályváltozás hozta, a 

használatbavételhez kapcsolódó kötelezettségeket az építtetők még mindig jelentős számban 

csak késedelmesen, a használatbavételi eljárást követően teljesítik. 
 

A 2016-os év hatásköri változást is hozott, mivel az év második felétől megszűnt a járási 

építésfelügyeleti hatóságok bontás bejelentés tudomásulvételi eljárása, aminek helyét az 

építésügyi hatóságok hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó eljárása vette át. Ennek 

eredményeként 2016-ban 180 db hatósági bizonyítványt adtunk ki, amely az előző évhez képest 

jelentős, mintegy 116 %-os növekedést jelentett. 
 

Mindemellett az elmúlt évben is számos megkereséssel éltünk az ingatlanügyi hatóság felé, az 

ingatlan-nyilvántartásban megjelenő, a használatbavételekhez kapcsolódó épületváltozások 

átvezetése érdekében. Ezen feladat összetettsége hasonló az engedélyezési eljárásokéhoz, 

ugyanakkor az itt keletkező felhívások és megkeresések nem jelennek meg a döntések 

számában. 
 

Az előző évhez hasonlóan 2016-ban is az építéshatósági feladatok mellett látta el az osztály 

általános jegyzői hatósági feladatként a telekalakítási engedélyezési eljárásokban való 

szakhatósági közreműködést Kecskemét közigazgatási területén, amelyre másfélszer annyi 

esetben került sor, mint 2015. évben. 
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Összességében elmondható, hogy a feladatellátás átszervezése és az év eleji és év közbeni 

többszöri jogszabályváltozás eredményeképpen 2016-ban nem csökkent a jegyzői hatósági 

munka az azt megelőző évhez képest. 

 

Hatósági feladatok 

Az építésügyi hatósági munka 

Az építésügyi hatósági munka során 2016. évben az osztályon belül az Építéshatósági Csoport 

Kecskemét közigazgatási területén járási illetékességgel további 15 településen a következő 

feladatokat látta el: 

 

Az építési, a bontási, a használatbavételi és fennmaradási, továbbá az ezekkel összefüggő 

ellenőrzési és kötelezési eljárások lefolytatása, valamint az építésügyi bírság kiszabása és 

annak behajtása. 

Az engedélyezés területén jelentős változást hozott a 2016-os év, mivel január 1-től a 300 m2 

összes hasznos alapterület alatti új lakóépületek kikerültek az építésügyi hatósági engedélyezés 

köréből. 

 

Az egyszerű bejelentés, mint új jogintézmény 2016-ban került bevezetésre, a hatósági 

engedélyezés köréből kikerült a 300 m2 összes hasznos alapterület alatti új lakóépületek építése. 

A jogintézmény sajátossága, hogy ennek kapcsán az építéshatóság nem folytatott eljárást, így 

ezekben az esetekben nem született határozat. A bejelentésről a hatóság értesítette az 

építésfelügyeleti hatóságot, az illetékes szakmai kamarát, a az ingatlan fekvése szerinti 

települési önkormányzat jegyzőjét, valamint az érintett ingatlan társtulajdonosait. 

 

Az egyéb bejelentés jogintézményében is hozott változást a 2016-os év, mivel az előző évhez 

képest a használatbavételre vonatkozó bejelentések esetében jelentősen, azaz 8 napra csökkent 

és jogvesztővé vált az érdemi hatósági ügyintézési határidő, amelyen belül a hatóság hiányosság 

vagy szabálytalanság esetében eljárhat. Ezekben az ügyekben hiánypótlás kibocsátására vagy 

határidő hosszabbítására a tavalyi évtől már nincs lehetőség, így a rendkívül rövid 8 napos 

határidő áll csupán a hatóság rendelkezésére, hogy kötelező helyszíni szemle tartása mellett a 

tényállást megfelelően és teljeskörűen tisztázza. 

A következő táblázat szemlélteti a Kecskeméten és a környező – a Korm. rend. melléklete 

alapján Kecskemét illetékességébe tartozó – 15 településen az építési és használatbavételi 

engedélyezési eljárásokban meghozott határozatok számának alakulását (a KSH felé jelentett 

adatok alapján) 2015. és 2016. években. 

 

Építési és használatbavételi engedélyezési eljárás 

során hozott határozatok száma (db) 

2015 – 2016. 

Év 
Építési engedélyezési eljárás 

Kecskemét +települések 

Használatbavételi engedélyezési 

eljárás 

Kecskemét + települések 

2015. 475 358 

2016. 443 324 
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Az alábbi táblázat az összes beruházáson belül a lakáscélú beruházásokat és az azokhoz 

kapcsolódó használatbavételi engedélyeket/bejelentéseket mutatja be az elmúlt két évben. 
 

A lakásépítésekre vonatkozó adatok alakulása (db) 

2015 – 2016. 

hatósági engedélyek és 

egyszerű bejelentések 

lakásszám 

2015. 2016. 

induló lakásberuházások 

Kecskeméten 
218 338 

induló lakásberuházások 

a környező településeken 
49 100 

használatba vett lakások 

Kecskeméten 
137 171 

használatba vett lakások 

a környező településeken 
24 29 

 

A lakóépületek tekintetében kiadott építési engedélyek számában 2015-ben az azt megelőző 

évhez képest mintegy 12 %-os csökkenés volt tapasztalható. 2016-ban ez a tendencia 

megfordult és jelentős növekedés volt tapasztalható. A kettőnél több lakásos lakóépületekre 

kiadott építési engedélyek és az év eleji jogszabályváltozásból fakadóan a 300 m2 hasznos 

alapterület alatti, zömében egylakásos lakóépületeket érintő egyszerű bejelentések száma 

alapján, az induló lakáscélú beruházások száma Kecskeméten mintegy 55 %-kal, a környező 

településeken pedig közel 100 %-kal nőtt a 2015. évhez képest. 

 

A megvalósult lakóépületekre vonatkozó használatbavételi engedélyek esetében az látszik, 

hogy 2015-ben az azt megelőző évhez képest tapasztalható minimális 1 %-os növekedés volt 

jelen. 2016-ban ez a növekedés tovább erősödött és így Kecskeméten 25 %-os, míg a környező 

településeken pedig 20 %-os növekedés volt tapasztalható. 

 

Építéshatósági ellenőrzések, az építési munkák végzésének, az építmények állapotának és 

rendeltetésszerű használatának ellenőrzése. 

A hatósági ellenőrzések száma 2016-ban az előző évhez képest mintegy 40 %-kal csökkent, 

azonban még így is jelentős számban, mintegy 276 alkalommal tartottunk ellenőrzést. A 

korábbi jogszabályváltozás hozta, a használatbavételhez kapcsolódó kötelezettségeket az 

építtetők még mindig jelentős számban csak késedelmesen, a használatbavételi eljárást 

követően teljesítik, így ennek megfelelően az ellenőrzések döntő többségét (mintegy 89 %-a) 

még az elmúlt évben is a használatbavételekhez kapcsolódó ellenőrzések adták. A fennmaradó, 

mintegy 11 % pedig a korábban kiadott engedélyek hatályának meghosszabbítása, illetve még 

végrehajtási szakban lévő építésrendészeti kötelezések tárgyában zajlottak. 

 

Az építésügyi hatóság a jegyző hatáskörébe tartozó telekalakítási szakhatóságként működik 

közre. 

A telekalakítási eljárásban való szakhatósági közreműködést általános jegyzői hatáskörben 

Kecskemét tekintetében továbbra is az osztály látta el. Ezen feladat keretében 2015-ben a 

szakhatósági közreműködések száma 79 volt, amely némileg kevesebb volt az azt megelőző 

évhez képest. 
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2016-ban telekalakítási eljárásban szakhatósági közreműködésre 123 alkalommal került sor, 

amely 55 %-os növekedést jelentett a 2015. évhez képest. 

 

Az osztály gondoskodik az építésügyi nyilvántartások vezetéséről, hatósági statisztikák 

készítéséről és az adatszolgáltatásról. 

A korábbi évekhez hasonlóan 2016. évben is vezette az osztály a lakásépítési és megszűnési 

statisztikai nyilvántartást, abból a Központi Statisztikai Hivatal felé adatot szolgáltatott. 

Nyilvántartást vezetett az előző két évhez hasonlóan elektronikus formában a kiszabott eljárási 

és építésügyi bírságokról, abból a főhatóság és a társosztály felé adatokat szolgáltatott, valamint 

egyeztetett a befolyt és a még be nem fizetett bírságok behajtásával kapcsolatban. 
 

A korábbi években kiszabott építésügyi, valamint eljárási bírságok nyilvántartását az osztály 

több ízben egyeztette a Gazdálkodási Osztállyal annak érdekében, hogy a nyilvántartások 

naprakészek legyenek. Az előző évről áthúzódó egyeztetések eredményeképp a kiszabott 

bírságot meg nem fizető ügyfelek száma és így a kintlévőségek aránya jelentősen csökkent.  
 

Ezekben az esetekben indított, a bírságok behajtása érdekében szükséges végrehajtási eljárások 

nagy részét lezártuk, azok eredményeit továbbította az osztály a főhatóság és a Gazdálkodási 

Osztály felé. Mindemellett vezette az építésügyi hatósági feladatkörbe utalt és egyre bővülő 

adattartalmú egyéb nyilvántartásokat, a döntések nyilvántartását is. 
 

Az osztály ellátja a jegyzőnek a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járművek 

forgalomba helyezéséhez szükséges igazolás kiadásával kapcsolatos feladatokat. 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése és 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. számú mellékletének II. fejezete 

alapján a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek – 

tehergépkocsi, vontató, pótkocsi, illetve autóbusz – forgalomba helyezéséhez és a jármű 

nyilvántartásba-vételéhez szükséges a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló 

székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolása arra vonatkozóan, 

hogy az ingatlan alkalmas a jármű tárolására. 
 

Ezt a feladatot a 2016-ban az osztályvezető közvetlen irányítása mellett az egyik 

környezetvédelmi hatósági ügyintéző a környezetvédelmi hatósági feladatainak és az ehhez 

kapcsolódó hatósági nyilvántartások vezetésének feladataival együtt látta el. 2016-ban 159 db 

igazolás került kiadásra, amely az előző évhez képest (2015-ben 150 db igazolás) lényeges 

változást nem jelentett. 
 

Környezetvédelmi államigazgatási hatósági feladatok  

A jegyző környezetvédelmi államigazgatási hatósági feladatait – azaz a zaj- és rezgésvédelmi 

feladatokat – és az önkormányzati környezetvédelmi feladatokat csoportszervezeten kívül, 

közvetlenül az osztályvezető irányítása mellett 2016. évben 2 fő környezetvédelmi ügyintéző 

látta el. 

 

Környezeti zajt előidéző üzemi és szabadidős zajforrásokra vonatkozóan zajkibocsátási 

határérték határozatok kiadása 

2016-ban 40 esetben indult hatósági eljárás vendéglátóegységek, illetve magánterületi 

rendezvények zajkibocsátási határértékének megállapítása iránt, amely az azt megelőző évhez 

képest közel 50 %-os emelkedést jelentett. A hatósági eljárások újonnan létesült-, valamint 

meglévő vendéglátó egységek esetében a zajforrásokban, vagy az üzemeltető személyében 

történő változások, illetve egyedi magánterületi rendezvények miatt indultak. 
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Közterületi rendezvényekre vonatkozóan ez a növekedés már 72 %-os volt, hiszen a 2015-ös 

évhez képest 2016-ban 38 esetben történt zajkibocsátási határérték megállapítás, valamint 2 

esetben indult mobil hangreklám engedélyezése iránt eljárás. 
 

Jegyző hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi panaszok, kérelmek kivizsgálása 

Zaj- és rezgésvédelmi panaszok esetében hatósági ellenőrzések, illetve jogszabályban 

meghatározott kötelezettségek elmulasztására vonatkozó kötelezések történtek. 

 

A környezetvédelmi ügyek alakulása (db) 

2015 – 2016. 

környezetvédelmi ügyek 2015. 2016. 

önkormányzati ügyek 190 301 

államigazgatási hatósági ügyek 252 294 

zajkibocsátási határértékek megállapítása 49 80 

panaszügyek, közérdekű bejelentések 46 81 

fellebbezések 1 1 

végzések 20 22 

mobil hangosító berendezések engedélye 1 2 

 

A hatósági munka mellett jelentkező egyéb feladatok 

Az osztályvezető irányítása mellett a környezetvédelmi ügyintézők látták el a közgyűlési és a 

bizottsági döntést igénylő környezetvédelmi témájú előterjesztések és beszámolók készítését és 

a rendezvények, jelentősebb események szervezését is. 
 

Ezen feladatok az alábbiak szerint alakultak: 
 

Az önkormányzati környezetgazdálkodási feladatok ellátása érdekében a bizottsági, illetve 

közgyűlési döntést igénylő kérdések kapcsán az osztály számos környezetvédelmi témakörben 

készített előterjesztést, beszámolót, tájékoztatót: 
 

− az Európai Autómentes Napról, 

− a Környezetvédelem Jeles Napjai rendezvénysorozatról, 

− Önkormányzati Környezetvédelmi Alap kezeléséről. 
 

Európai Autómentes Nap 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 158/2016. (VI.30.) határozatával 

úgy döntött, hogy a 2016. évben az Európai Mobilitási Hét alkalmával több napos 

rendezvénysorozatot szervez. Az esemény hivatalos időintervallumához (szeptember 16-22.) 

igazodva az alábbiak szerint valósítottuk meg a programelemeket. 

2016. szeptember 16., 19. és 20. napjain (péntek, hétfő és kedd) „Bringatanoda Roadshow” 

elnevezésű iskolai, kerékpározást népszerűsítő programsorozat valósult meg a kecskeméti 

általános iskolák 5-8. évfolyamos korosztályai számára (naponta kettő köznevelési 

intézményhez kitelepülve). 2016. szeptember 17. napján (szombat) a Szabadság térről indulva 

(regisztrációt követően) városismereti kerékpártúrát szerveztünk a Kecskeméti Első Sor 

Sportegyesület vezetésével. 
  

2016. szeptember 19-22. (hétfőtől csütörtökig) terjedő időszakban a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztálya és a Közlekedésrendészeti 
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Osztálya közreműködésével a kecskeméti általános iskolák 1-4. évfolyamai számára tematikus, 

interaktív közlekedésbiztonsági, valamint közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó bűnmegelőzési 

foglalkozásokat szerveztünk a Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon épületében. A foglalkozásokon a 

fent említett időszakban 480 diák vett részt. 
 

2016. szeptember 19-24. (hétfőtől szombatig) terjedő időszakban Papp Zoltán veterán kerékpár 

kiállítását, valamint Dr. Podrán Erzsébet korabeli kerékpárokat ábrázoló képeslap kiállítását 

látogathatták az érdeklődők a Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon épületében. 
 

2016. szeptember 21-én (szerda) 08.30-13.00 óra között a Bács-Kiskun Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében a kecskeméti általános iskolák 4. osztályos diákjai 

számára KRESZ-SZAFARI közlekedésbiztonsági akadályverseny került megrendezésre a 

Kecskeméti Vadaskert területén. 
 

Az Európai Mobilitási Hét fő programelemét a Kossuth téren 2016. szeptember 18. napján 

megrendezett Európai Autómentes Nap alkotta, amelyen több mint 30 szakmai és civil 

szervezet programjain vehettek részt az érdeklődők. A Kossuth téri rendezvény szabadon 

választható programjaival egyidejűleg, 2016. szeptember 18. napján a Kecskeméti Első Sor 

Sportegyesület három időfutamból álló, közterületi kerékpárversenyt szervezett. A verseny 1. 

és 2. futama bekerült a Magyar Kerékpársportok Szövetség hivatalos versenynaptárába is, 

amelyre összesen 141 versenyző (65 igazolt kerékpáros indult 9 magyarországi versenyklubot 

képviselve, valamint 76 „amatőr” kerékpáros) nevezett. 
 

A rendezvény napján 16.30 órai indulással egy közel 7 km-es kerékpáros felvonulást 

szerveztünk, rendőri biztosítás mellett szakaszos útlezárással, amelyen 320 fő regisztrált 

kerékpáros vett részt. Az Európai Autómentes Nap alkalmával 07.00 órától 18.00 óráig 11 

közterület került lezárásra a motorizált forgalom elől. 
 

Környezetvédelem Jeles Napjai rendezvénysorozat 

Az elmúlt több mint egy évtizedben kialakult hagyományoknak megfelelően 2016-ban is 

megrendezésre került városunkban a „Környezetvédelem Jeles Napjai” rendezvénysorozat, 

szakmai- és civil szervezetek közreműködésével. A rendezvények célja évről-évre, hogy 

felhívja a diákok és a felnőttek figyelmét a környezet- és természetvédelem jelentőségére, 

valamint a környezettudatos gondolkodás és életmód elsajátítására. Ennek érdekében a 

partnerek a környezetvédelmi világnapokhoz igazodva szervezett rendezvényeinek 

népszerűsítése céljából önkormányzatunk közreműködésével egy 20 oldalas „Jeles Nap-Tár” 

elnevezésű kiadvány készült, amely március és október közötti időszakban közel 50 

környezetvédelmi célú programról nyújtott tájékoztatást. 
 

A rendezvénysorozat programjai közül önkormányzatunk a Föld Napi Játszóház, a Környezet 

és Természetvédelmi Vetélkedő Középiskolásoknak és a Környezetvédelmi Világnap 

rendezvényeket finanszírozta, a további programokat a közreműködő szervezetek saját 

helyszíneken, saját költségből valósították meg. 

 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban 2016. április 14-én a kecskeméti 

középiskolások környezet- és természetvédelmi vetélkedő keretében adhattak számot 

tudásukról, amelyre 8 középiskola csapata jelentkezett. A vetélkedőben ötfős csapatoknak öt 

feladatot kellett teljesítenie. A felkészülésében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi 

Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Bácsvíz Zrt. segédanyagai segítették a 

diákokat. 
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Az óvodások és alsó tagozatos iskolások számára szervezett Föld Napi Játszóház 2016. április 

22-én került megrendezésre a Deák Ferenc téren. A rendezvényen számos szervezet vett részt, 

akik játékos vetélkedőkkel, foglalkozásokkal gazdagították a programokat. 
 

A következő, önkormányzatunk által finanszírozott rendezvényre, a Környezetvédelmi 

Világnapra 2016. június 3. napján került sor a Szabadság téren, ahol számos szakmai civil 

szervezet programját tekinthették meg az érdeklődők. 

 

Környezeti állapotértékelés 

2010-ig évente rendszeresen készítettünk Kecskemétre vonatkozó légszennyezettségi 

állapotértékelést. 2010-től kezdődően 2016. évben a hatodik alkalommal készítettünk 

különböző elemek vizsgálatára vonatkozó környezeti állapot értékelést számos hatóság, illetve 

szakmai szervezet közreműködésével. Az értékelés levegővédelemre, pollenterhelésre, 

belvízvédelemre, ivóvíz minőségre, növényvédelemre, parkfenntartásra, gyommentesítésre, 

valamint szennyvíz- és hulladékgazdálkodásra is kiterjedt, melynek tartalmát a város honlapján 

jelentettük meg a lakosság számára. 

 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap kezelésével kapcsolatos feladatok 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati 

rendeletében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2.547 E Ft-ot biztosított az „2023111 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elnevezésű előirányzaton, amely környezetvédelmi 

célokra került felosztásra. 
 

A vonatkozó jogszabály értelmében a Csongrád Megyei Kormányhivatal által jogerősen 

kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a illeti meg az adott települést, mely az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alapba folyik be. A 2016. évben 76.579,- Ft került 

önkormányzatunk számára befizetésre. 
 

Közterületek elnevezése 

Az újonnan beépülő lakó- és gazdasági területek és a belterületbe vont területek új 

közterületeinek elnevezésére a Műszaki Osztály készíti elő a javaslatot a lakosság és a 

területileg illetékes képviselő véleményének figyelembevételével. 2016-ban a város területén 3 

alkalommal tett javaslatot és készített az osztály előterjesztést 5 közterület elnevezésével 

kapcsolatban (Gábor Dénes utca, Nyírő köz, Brahms utca, Gutenberg utca, Branyiszkó köz). 
 

A jegyző általános hatósági jogkörébe tartozó címmegállapítással kapcsolatos feladatok 

2016. évben az osztály dolgozói közül a környezetvédelmi feladatokon túl augusztus hónapig 

három, majd augusztustól kettő környezetvédelmi ügyintéző végzi a belterületi és külterületi 

ingatlanok települési címeinek felülvizsgálatát. A korábbi évekhez képest már nemcsak az eseti 

cím megállapítási kérelmekre tesz az osztály javaslatot, hanem a kérelemmel érintett közterület 

valamennyi ingatlanának települési címe felülvizsgálat alá kerül az adott megkeresés kapcsán. 

2016. évben összesen 187 belterületi közterület tekintetében végeztek az osztály munkatársai 

felülvizsgálatot, amelyekhez kapcsolódóan azokon belül 7.185 db cím felülvizsgálata történt 

meg. 198 külterületi ingatlan települési címének felülvizsgálatát végeztük el, illetve 

fogalmaztunk meg szakmai véleményt a címkezeléshez. 
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Szociálpolitikai Osztály 

 

A Szociálpolitikai Osztály a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: Szt.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. 

rendelet, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 

támogatásokról szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint 

hatósági feladatokat lát el.  

 

A rendszeres települési támogatás keretein belüli lakhatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó 

hátralékok kiegyenlítéséhez, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött 

személyek tartósan beteg hozzátartozójának ápolásához járult hozzá az önkormányzat 1.995 

esetben.  

 

Rendkívüli települési támogatást biztosított a hivatal (Szt. által kötelező) a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. 2016. december 31-ig 9.678 esetben.    

 

Köztemetésre 2016. december 31-ig 134 esetben került sor. 

 

176 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat érkezett, összesen 100 pályázó részesülhet havi 5 E Ft 

támogatásban. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2016. december 31. napján 2.789 fő részesült.  

 

A szünidei gyermekétkeztetés új feladatként jelentkezett a 2016-os évben. A szünidei 

gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vehették igénybe.  

Fent említett gyerekek szülei mind a nyári, mind pedig az évközi szüneteket megelőzően 

tájékoztató levélben értesültek a lehetőségekről. 

 

A tavaszi szünetben 91, a nyári szünetben 276, az őszi szünetben 140, a téli szünetben 156 

gyermek vette igénybe ezt a természetbeni ellátási formát.  

 

2016. évben  7.309 db főszámra és 28.264 db alszámra  iktatott ügyirat keletkezett, összesen 

35.573 db.  

 

A döntések ellen 11 esetben érkezett fellebbezés. Saját hatáskörben visszavont, illetve 

módosított első fokú döntések száma: 4 db. A másodfokú hatóság 7 esetben helybenhagyta az 

elsőfokú döntést.  
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Az egyes ellátások, egyéb feladatok részletezése, mennyiségi mutatók táblázatos formában:  

 

Ellátástípus / ügyfajta 

Ellátottak száma / esetszám 

2016. évben 
Éves kifizetett összeg  

fő / eset                                     E Ft 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 2.789 fő                               29.359,6 

Kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatás 8 fő                                  1.006,1 

Szünidei gyermekétkeztetés  

tavaszi: 

nyári: 

őszi: 

téli 

összesen:  

 

91 

276 

140 

156 

663 eset                                  7.720,7 

Köztemetés 134 eset                                 5.326,5 

Kárpótlás 1 fő                                       4,5  

Rendkívüli települési 

támogatás 

                             2.550 fő 

9.678 eset                                53.297,8 

18. életévét betöltött tartósan 

beteg hozzátartozójának az 

ápolását, gondozását végző 

személy részére települési 

támogatás 73 fő                                14.352,0 

Lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások 

viseléséhez települési 

támogatás 1.638 fő                                47.551,2 

Gyógyszerkiadás viseléséhez 

települési támogatás 129 fő                                  2.826,0 

Lakhatási kiadásokhoz 

kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek 

települési támogatása 155 fő                                12.608,0 

Helyi gázár- és 

távhőtámogatás 158 fő                                   316,0 

Adósságkezelési szolgáltatás 11 fő                                   440,2 

Házi szennyvízhálózat 

kiépítésének támogatása 0 fő                                       0 

Környezettanulmány 534 eset                                       0 
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VI. JEGYZŐI TITKÁRSÁG 
 

 

A Jegyzői Titkárság a jegyzőnek közvetlenül alárendelt osztályként működik. A jegyző és az 

aljegyző feladatainak ellátását segíti azáltal, hogy a jogszerű, hatékony és gyors ügyintézés 

elősegítése érdekében a döntéstervezeteket, szakmai anyagokat előkészíti, véleményezi. A 

hivatal több szervezeti egységét érintő ügyekben koordinál, az érintettekkel egyeztető 

tárgyalásokat tart. Ellát informatikai feladatokat. 

 

Tisztségviselők, a közgyűlés és a bizottságok munkájának segítése, koordináció 

A Jegyzői Titkárság készítette elő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény hatálybalépésével összefüggő feladatokról szóló önkormányzati rendelet módosítását, 

a hivatal éves beszámolójáról szóló, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról szóló, valamint az Állami Számvevőszék ellenőrzésével kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló előterjesztéseket. 

 

Az osztály közreműködött a tisztségviselők által kiadmányozott ügyiratok, továbbá a 

közgyűlési és bizottsági előterjesztések törvényességi ellenőrzésében, a többi osztályt, illetve 

társhatóságot érintő feladatok előkészítési folyamatában.  

 

A Jegyzői Titkárság készítette elő a polgármester és a jegyző által kiadott kiadmányozásról 

szóló utasítást, valamint azok módosítását, továbbá az egyéb jegyzői utasításokat. 

Gondoskodott arról, hogy a félévenkénti hatósági statisztika határidőben felterjesztésre 

kerüljön a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz. Elkészítette a hivatal Informatikai 

Biztonsági Szabályzatának és az E-mail és internet használat szabályzatának a módosítását.  

 

Az osztály fogja össze a belső kontrollrendszert, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, 

ellátja a kockázati felelős feladatait, így az integrált kockázatkezelési rendszer szervezeti 

felelősének feladatait is. A hivatal szervezeti átalakítása, vagy feladat- és hatáskörök 

módosulása esetén, de évente legalább egyszer a kockázati felelős tartja a kapcsolatot az egyes 

szervezeti egységek vezetőivel a kockázatok, ellenőrzési nyomvonalak, indikátorok 

felülvizsgálata érdekében. Erre tekintettel 2016-ban az osztály 2 alkalommal (januárban és 

novemberben) gondoskodott a hivatal Belső Kontroll Kézikönyvének a módosításáról. 

 

Bírósági e-ügyintézéssel kapcsolatos feladatok 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdése alapján 2016. 

július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti perekben, valamint a 2016. július 1. napján és az azt követően indult 

jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti 

perekben a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot a bírósággal. E jogalanyok 

a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő 

(ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani az 

elsőfokú közigazgatási szervnél. 

A Jegyzői Titkárság készítette el és auditáltatta az elektronikusan indítható bírósági ügyekhez 

az ÁNYK űrlapokat a Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-vel. Az ellenőrzött, elfogadott 

űrlapokat publikáltuk a www.ekecskemet.hu honlapon a Bírósági e-ügyintézés menüpontban, 

így azok határidőben elérhetővé váltak az állampolgárok, illetve szervezetek részére. 

 

 

http://www.ekecskemet.hu/
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Munkavédelmi képviselő választással kapcsolatos feladatok 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 70/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 

munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók 

létszáma legalább húsz fő. A választást a jogszabály előírása alapján 2017. január 7-ig minden 

érintett munkáltató esetében le kellett folytatni. A hivatalban a választásra 2016. december 20-

án került sor. A munkavédelmi képviselő választás előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos feladatokat a Jegyzői Titkárság látta el. 

 

Informatika 

Számítógépes munkahelyek beszerzése 

Tovább folytatódott a hivatali számítógéppark modernizálása. A 2016. évben lebonyolított 

beszerzési eljárásnak köszönhetően újabb elavult számítógépes munkahelyek fejlesztése vált 

lehetővé.  2016-ban 25 db asztali számítógép és a hozzájuk tartozó monitor cseréje valósult 

meg. Az új munkaállomásokat Microsoft Office 2016-os irodai csomaggal telepítettük. 

 

Eszközbeszerzések 

Az osztály munkatársai a külső, szerződéses szakértők bevonásával áttekintették a hivatali 

informatikai infrastruktúra helyzetét. A rendelkezésre álló anyagi lehetőségek 

figyelembevételével meghatározták a legsürgősebb fejlesztési igényeket. Ennek keretében az 

osztály 2016. évben a régi elavult, már gyári támogatással nem rendelkező SQL adatbázis 

kezelő szerver, valamint a szerver operációs rendszerek lecserélésére vonatkozó eljárást 

indított, illetve közreműködött a beszerzési eljárások lefolytatásában.  

A különböző rendszerek megfelelő kiszolgálásához elengedhetetlen virtualizációs szoftverek 

beszerzése is megvalósulhatott. 

A hálózati infrastruktúra hardver elemeinek további modernizálására, egyes elemeinek 

cseréjére is sor került. Lecseréltük a több mint 10 éves központi optikai switchet, valamint a 

hálózat sebességét növelő memóribővítés is megvalósult. 

A fenti eszközök rendszerbe állítása növeli a hivatal informatikai hálózati infrastruktúrájának 

használhatóságát és a hivatal informatikai biztonságának mértékét. 

 

Javítási, karbantartási feladatok 

Az osztály 2016-ban az előző évekhez hasonlóan elvégeztette a hivatal informatikai 

eszközeinek a szükséges javítását, karbantartását. 

 

Elektronikus infomációbiztonság 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény igen szigorú, az informatikai biztonságra irányuló előírást támaszt a hivatallal szemben.  

2014. évben indult meg a feladatok végrehajtása, a hivatal az IT Business Consulting 

Magyarország Kft.-t bízta meg a szükséges dokumentumok elkészítésével. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú 

továbbképzésére beiskolázott köztisztviselő a 2 szemeszterből álló, szakdolgozat elkészítésével 

és államvizsgával záródó tanulmányi követelményeknek a 2016. év folyamán eleget tett, 

megszerezte a törvényben előirt végzettséget. 

 

Új e-ügyintézési portál fejlesztés 

2016-ban a WSH Kft., valamint a hivatal munkatársai közreműködésével befejeződött a 2014. 

évben indult, a www.ekecskemet.hu e-ügyintézési portál fejlesztését megvalósító projekt, 

amely megfelelő alapot nyújt az e-ügyintézés alkalmazhatóságának további kiszélesítéséhez.  

 

http://www.ekecskemet.hu/
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A közgyűlés munkájának támogatása 

A közgyűlési szavazatszámláló rendszer 2015. évi korszerűsítése után a 2016. évben a 

bizottsági munkát támogató új, korszerű hangrögzítéssel és demonstrációs célokat szolgáló 

monitorokkal ellátott rendszert állítottunk munkába. 

 

Belső portál üzemeltetése 

Az osztály munkatársai 2016. év folyamán is friss információk feltöltésével biztosították a 

portál aktualizálását annak érdekében, hogy a hivatal valamennyi köztisztviselője egyszerű, 

áttekinthető formában hozzáférhessen a legszükségesebb információkhoz (pl.: 

szabályzatokhoz, belső utasításokhoz, közgyűlési, bizottsági anyagokhoz, stb.).  

 

 

VII. HUMÁNPOLITIKAI CSOPORT 
 

 

A Humánpolitikai Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként működik.  

 

A csoport fő tevékenysége a hivatal köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati 

jogviszonyával, a fizikai alkalmazottak munkaviszonyával, valamint a magasabb vezető 

beosztású közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos humánpolitikai és egyéb feladatainak 

ellátása.   

 

Helyi önkormányzati képviselőkkel kapcsolatos feladatok 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az 

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében a 

polgármesternek és valamennyi önkormányzati képviselőnek saját maga és a vele közös 

háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában vagyonnyilatkozatot kellett tennie. 

Vagyonnyilatkozatot kellett tenni ugyancsak a települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselőknek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak szerint. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje 2016. évben január 31-én járt le.  

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről az értesítést, a kitöltendő vagyonnyilatkozatot 

valamennyi érintett rendelkezésére bocsátottuk, a leadott vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba 

vétele megtörtént. 

 

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkkel, ügykezelőkkel, fizikai alkalmazottakkal 

kapcsolatos feladatok 

A közszolgálati jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, valamint 

az azokhoz kapcsolódó egyéb intézkedéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) előírásainak megfelelően, határidőben ellátta a csoport. 
 

A Kttv. előmeneteli rendszerében előírt soros előrelépés miatt 78 munkatárs átsorolása történt 

meg. 3 kolléga felsőfokú iskolai végzettség megszerzése miatt került magasabb – I. – besorolási 

osztályba. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. december 17. napján 

módosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével 

összefüggő feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletet, melynek során 2016. 

január 1. napjától az illetménykiegészítés mértékét felsőfokú végzettségű köztisztviselők 

esetében 30%-ról 40%-ra, középfokú végzettségű köztisztviselők esetében 10%-ról 20%-ra 

módosította 2016. december 31. napjáig. A szükséges munkáltatói intézkedés megtörtént. 
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A hivatal munkatársainak jóléti juttatásaira vonatkozó helyi rendelet és az Egységes 

Közszolgálati Szabályzat alapján adható gyermekszületési támogatás, szociális és temetési 

segély megállapításával és kifizettetésével kapcsolatos teendőket folyamatosan végezte a 

csoport. 

 

Gyermekszületési támogatásban a tárgyév folyamán 12-en részesültek, temetési segélyt 10 

kolléga kapott. A tavalyi évben is több munkatársunknak alakult úgy az életkörülménye, hogy 

szociális segélyt igényelt. A kérelmeket a hivatal vezetése igyekezett teljesíteni, hogy ezzel is 

segítse a rászoruló kollégákat. Ennek során 20 fő részesült az illetményalap 100-200%-ának 

megfelelő összegű segélyben.  

 

Az éleslátást biztosító szemüveg készítéséhez szintén az Egységes Közszolgálati Szabályzat 

alapján a munkáltató hozzájárulást ad, melynek összege az illetményalap 100%-a, 2016. évben 

38.650 Ft. 2016. évben ezt a fajta hozzájárulást 28 munkatársunk vette igénybe.  

Az egyéb feladatok ellátása – pl. gépkocsi használat munkába járáshoz történő engedélyezése, 

utazási költségtérítés, köztisztviselők adataiban bekövetkezett változások lekövetése, fizetés 

nélküli szabadság engedélyezése, megszüntetése, polgármester, alpolgármesterek 

szabadságának nyilvántartása, stb. – is a jogszabályi előírások figyelembevételével és 

határidőben megtörtént. 

 

Az elmúlt évben is közszolgálati ellenőrzést végzett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 

melynek során az illetmény-megállapítás, a rendkívüli munkaidő elrendelésének, az egyéb 

juttatások megállapításának és a szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlata volt a 

főbb vizsgálati tárgykör.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 

hatálya alá tartozó intézményekkel, intézményvezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatok 

A csoport munkája során 2016. évben is kiemelten kezelte a Kjt. hatálya alá tartozó 

intézményekhez kapcsolódó feladatokat.  Az intézményi körben a jogszerű munkáltatói 

intézkedések meghozatalában való közreműködés fontos feladat volt az elmúlt évben is. 

 

A Humánpolitikai Csoport a beszámolási időszakban is folyamatosan kapcsolatot tartott az 

intézményvezetőkkel, gazdasági vezetőkkel (személyesen, telefonon, e-mail-en), kiemelten 

egy-egy pályázat kapcsán. 

2016. december 31-én a magasabb vezető beosztású közalkalmazottak (intézményvezetők) 

száma – az oktatási, kulturális, egészségügyi és egyéb ágazatban – 11 fő volt, továbbá 1 

intézményvezető a Kttv. hatálya alá tartozott. Az ő jogviszonyukkal kapcsolatos munkáltatói 

intézkedéseket a csoport készítette elő.  

 

A Kjt. 30/A-E. §-a  elektronikus adatnyilvántartás vezetését teszi kötelezővé a Kjt. hatálya alá 

tartozó intézmények fenntartóinak. Az intézményekkel szorosan együttműködve a 

nyilvántartási feladatok a törvényi előírásoknak megfelelően teljesültek. 

 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

A hivatalban 2016. március 2-től volt lehetőség ismételt közfoglalkoztatásra, napi 8 órában. Az 

engedélyezett létszám 27 fő volt, mely többé-kevésbé betöltésre került, bár a fluktuáció ezen a 

területen igen nagy.  

A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos teendőket – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

kiközvetítése alapján - a csoport határidőben ellátta. 
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VIII. ELLENŐRZÉSI CSOPORT 
 

 

A hivatalban a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként az Ellenőrzési Csoport 

látja el a belső ellenőrzési feladatokat. 2016. évben tevékenységét az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, nemzetközi és hazai belső ellenőrzési standardok, 

minisztériumi módszertani útmutatók és a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv 

alapján végezte. 

 

Az Ellenőrzési Csoport 2016. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt: 

− a hivatalra; 

− az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézmények), 

− köztulajdonban álló önkormányzati gazdasági társaságokra, 

− az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel támogatott szervezetekre, 

− a települési nemzetiségi önkormányzatokra. 

 

A belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak való megfelelést, a 

gazdaságosságot, a hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és 

ajánlásokat fogalmazott meg a jegyző, illetve az ellenőrzött szervezetek részére. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kockázatelemzés alapján összeállított 

2016. évre vonatkozó ellenőrzési tervét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése a 307/2015. (XII.17.) határozatával hagyta jóvá. Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 45/2016. (III.24.) határozatával módosította a 2016. évi ellenőrzési 

tervet, mely szerint a Stadion Nonprofit Kft. gazdálkodási rendszerének ellenőrzése törlésre 

került, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem 

Háziorvosi Oktató Központja gazdálkodásának ellenőrzése beépítésre került a 2016. évi belső 

ellenőrzési tervbe. 

 

A 2016. évi módosított ellenőrzési tervben szereplő 14 ellenőrzésből 13 valósult meg, elmaradt 

a Polgármesteri Hivatalban és a Kecskeméti Városfejlesztő Kft-nél az Európai Uniós forrással 

támogatott fejlesztések megvalósítása, a támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításának, 

elszámolásának ellenőrzése. Az ellenőrzés elmaradásának indoka, hogy Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Pályázati Keretszabályzatának 16. §-a alapján ellenőrizni 

szükséges eljárásokat az Ellenőrzési Csoport korábbi időszakban már vizsgálta. 

 

További 4 ellenőrzés soron kívül vált szükségessé, így összesen 17 ellenőrzés valósult meg 

2016. évben. 

 

A nemzetiségi önkormányzatoknál 7 ellenőrzést végzett az Ellenőrzési Csoport.  

 

Az ellenőrzési tervben szereplő, valamint a megvalósult ellenőrzések alakulását a következő 

táblázat mutatja: 
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