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Iktatószám: 789-2/2018. 

 

 

BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2018. április 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2017. évi 

tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A bizottság 2017. évben 11 alkalommal ülésezett, melyből 1 alkalommal tartott 

rendkívüli ülést. A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati 

rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva összesen 140 

határozatot fogadott el.  

 

1. A bizottság döntött: 

 

 A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi közszolgáltatási 

feladattervének jóváhagyásáról. 

 

A feladatterv a közszolgáltató számára meghatározta egyrészről:  

- a kül- és belterületi nem burkolt utak és úttartozékok javítását, azok 

nagyságrendjét és várható költségét (gréderezés, hengerezés, mechanikai 

stabilizáció készítés, tömörítés, padkanyesés, útszelvény tisztítása a benőtt 

növényzettől),  

- a burkolt utak (kerékpárutak, aszfaltos gyalogjárók, parkolók, járdák) 

kátyúzását,  

- az utak műtárgyainak karbantartását, javítását (hidak, aluljárók, átereszek),  

- a jelzőtáblák, a burkolati jelek és a közlekedésbiztonsági eszközök 

karbantartását,  

- a vízkár elhárítást, a belvízkár megelőzést és a belvízvédelmet, valamint a 

felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozását.  

 

A feladatterv másrészről meghatározta: 

- a parkfenntartási feladatokat (a zöldfelület gazdálkodási feladatokat, úgy 

mint a fű- és gyepterületek fenntartását, a cserje és talajtakaró felületek 

fenntartását, a sövény fenntartást, az évelő ágyások fenntartását, egy- és 

kétnyári virágágyások fenntartását, a dézsás fásszárú növények 

fenntartását, a park- és sorfák fenntartását, növényi nyesedék gyűjtését, 

szállítását, a növényvédelmet), 



 

- a közterületi berendezések üzemeltetését: szökőkutak üzemeltetését, az 

ivókutak és közterületi vízvételi helyek üzemeltetését, öntözőberendezések 

üzemeltetését,  

- a köztéri padok és műtárgyak fenntartását,  

- a játszóterek üzemeltetését,  

- a zászlózást a nemzeti ünnepek és a „Város Napja” alkalmából és  

- a karácsonyi dekoráció elhelyezését és annak költségigényét.  

 

A feladatterv végül meghatározta a köztisztasági feladatokat is (a kézi és gépi 

úttisztítást, a közterületi hulladékgyűjtő edények, a kisméretű közterületi 

hulladékgyűjtő edények ürítését, pótlását, mobil WC üzemeltetését, közutak 

portalanítását, illegális hulladék elszállítását), valamint a közutak 

portalanításához felhasznált vízdíj költség-elszámolását. 

 

 Közúti forgalomszabályozásokról: 

- a Talfája köz forgalmi rendjének felülvizsgálatáról (a Talfája köz Nyitra 

utca és Nagy Lajos király körút közötti szakaszán 30 km/h 

sebességkorlátozást vezetett be), 

- a Tinódi utcában az élelmiszer áruház parkolójával szemben 15 m hosszon 

a megállást megtiltotta, 

- a 445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő úthoz csatlakozó Vacsi köz és 

Kaffka Margit utca vonatkozásában a tehergépkocsival történő behajtást 

megtiltotta, 

- a Békéscsabai út és Klebelsberg Kunó utca (volt Mészöly Gyula utca) 

vonatkozásában az áruszállítás kivételével a tehergépkocsival történő 

behajtást megtiltotta, 

- az 54. sz főút Kecskemét-Soltvadkert-Sükösd úthoz csatlakozó Búzakalász 

utca vonatkozásában az áruszállítás kivételével a tehergépkocsival történő 

behajtást megtiltotta, 

- a Kecskemét, 6917 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő Kecskemét, 

Olimpia u. 1. szám alatt található sportlétesítmény melletti közterületi 

parkoló használatát autóbuszok és tehergépkocsik részére megtiltotta, 

- a Szalag utca forgalmi rendjét változatlan módon fenntartotta, 

- a Kápolna utca páros oldalán a Losonczy és Simonyi utca között lévő 

szervizút forgalmi irány szerinti jobb oldalán várakozási, bal oldalán 

megállási tilalmat rendelt el, 

- a Faragó és a Marozsi köz forgalmi rendjét változatlan módon fenntartotta, 

és kérte, hogy kerüljön felülvizsgálatra: milyen további lehetőségek vannak 

a Faragó és Marozsi köz forgalmi rendjének megnyugtató módon történő 

rendezésére, 

- elrendelte a Serfőző utca teljes hosszán az áruszállítást végző járművek 

kivételével a tehergépjármű forgalom behajtásának a megtiltását, 

- elrendelte a Margaréta utcán a Károly Róbert körút irányából az 

autóbuszok kivételével a gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú 

járművel, valamint motorkerékpárral történő behajtás megtiltását,  

- a Szent László körút 35. sz. előtti útszakaszon megállási tilalmat rendelt el,  

- a Balaton és a Lunkányi utcán a Balaton utca 1-5. házszámú épülethez 

bevezető szervizút és a Világ utca útcsatlakozásai közötti szakaszon az 

útpadkára is kiterjedően megállási tilalmat nem rendelt el, 



 

 

- az Énekes utca forgalmi rendjét változatlan módon fenntartotta, 

- elrendelte a Tizedes utca egyirányú forgalmú útként történő kijelölését a 

Kossuth körút szervizút irányából a Magyar utca irányába, 

- elrendelte az Aranyforint utca Bajza József utca és Ezüstdénár utca közötti 

szakaszán is a célforgalom kivételével a behajtás megtiltását, 

- elrendelte a Kistemplom utca Hajagos utca és Csóka utca közötti 

szakaszának egyirányú forgalmi útként történő kijelölését a Csóka utca 

irányába, és az Erzsébet utca Hajagos utca és Csóka utca közötti 

szakaszának az egyirányú forgalmi úttá történő kijelölését a Hajagos utca 

irányába.  

 

 A 2017. évi kötegelt zöldhulladék-gyűjtési akció ütemezéséről. 

 

 A 2017. évi lomhulladék-gyűjtés ütemezéséről. 

 

 A kecskeméti polgárőr egyesületek 5 millió forintos működési 

támogatásáról az alábbi felosztás szerint: 

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

- Hírös Polgárőr Egyesület – 500.000,-Ft, 

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

- Hetény Vezér Polgárőr Egyesület – 600.000,-Ft, 

- Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz – 400.000,-Ft, 

- Katonatelepi Polgárőrség Egyesület – 500.000,-Ft, 

- Kecskemét-Erzsébetvárosi Polgárőr és Ifjúságvédelmi Közhasznú 

Egyesület – 300.000,-Ft, 

- Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület – 400.000,-Ft. 

 

 A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2017. I. és II. félévi 

munkatervéről 

 

 

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette: 

 

 A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások 

partnerségi szabályait, 

 a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások 

partnerségi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását, 

 a telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntéseket és 

településrendezési szerződéseket (8 alkalommal), 

 a Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezését (2 

alkalommal), 

 a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását (3 

alkalommal), 

 a településképi követelményeket tartalmazó és a helyi építészeti-műszaki 

tervtanácsra vonatkozó önkormányzati rendeletek deregulációját, és a tárgyban 

új önkormányzati rendeletek alkotását, 

 a Településképi arculati kézikönyv elfogadását, 



 

 a II. Rákóczi Ferencet ábrázoló dombormű elhelyezését, 

 a településrendezési eszközök 2018. évi felülvizsgálatának indítását, 

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

 „Az Év Kecskeméti Rendőre”, „Az Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő címek 

adományozását, 

 köztéri alkotás elhelyezését,  

 a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2016. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

 

 

3. A bizottság javaslatot tett: 

 

 a „Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára“ kitüntető cím adományozására, 

 a közgyűlés 2017. II. félévi és 2018. I. félévi munkatervére. 

 

 

4. A bizottság véleményezte: 

 

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

bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat az alábbiak szerint: 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a vendéglátó 

üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelete módosítását, 

 a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotását, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

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

önkormányzati rendelete módosítását, 

 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 rendeletének módosítását, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető- és 

reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról 

szóló 7/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezését és a 

tárgyban új önkormányzati rendelet megalkotását, 

 Kecskemét megyei jogú város füstköd-riadó tervéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotását, 

 az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és módosítási javaslatát,  

 a Modern Városok Program végrehajtásával kapcsolatos döntések 

meghozatalát, 

 Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatalát, 

 az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében benyújtott pályázatokról szóló döntések meghozatalát, 

 az Interreg Central Europe pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalát, 

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



 

 az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával 

kapcsolatos döntéseket (3 alkalommal), 

 a kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2017. évi fejlesztési programját, 

 gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtását, 

 az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalát, 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeli strukturális keretei 

meghatározásával kapcsolatos döntések meghozatalát, 

 univerzális eszközhordozó gépjármű ingyenes használatba adását, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-

vagyon 2017. évi bérleti díjának felhasználását, 

 közterület elnevezések felülvizsgálatát a Hunyadiváros városrészben, 

 az „AC/DC elektromos gépjármű villámtöltő telepítése Kecskeméten” című 

egyedi támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalát, 

 az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatás 2017. évi menetrendjének módosítását, 

 értékelést Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 

 közterületek elnevezését a Déli Iparterületen, 

 közfeladat-ellátási szerződés módosítását (közút- és forgalomtechnikai, 

valamint vízrendezési feladatok ellátására), 

 a Duna-Tisza közi régióban közös hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

létrehozását, 

 hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalát, 

 a Bács-Kiskun Megyei Kórház parkolóépítési beruházásának támogatását, 

 támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatalát (1. a 

„Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” címmel, 2. a 

„Szolnoki út felújítása” címmel, 3. az Interreg-Danube Transnational 

Programme pályázata címmel, 4. a „Népi Iparművészeti Múzeum, műemlék 

térkőburkolat és udvar rekonstrukció” címmel, 5. „Kultúra, Örökség, Identitás 

és Étel”-ről „Slow Food CE” címmel, 5. „Parkolási infrastruktúra kialakítása a 

Rudolf-laktanyában” címmel), 

 megállapodás megkötését a Kecskemét – Kerekegyháza - Helvécia – Ballószög 

- Városföld települések szennyvízelvezetését biztosító víziközmű-rendszerre 

vonatkozóan az ellátásért felelős önkormányzatok közösségének 

képviseletéről, 

 közterületi reklámozással kapcsolatos döntések meghozatalát, 

 a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi pályázati kiírását a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására, 

 a DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadását és döntést 

a többlet ellentételezés tárgyában, 

 a Városi Támogatási Program „Műemlékvédelmi Programok” előirányzatára 

beérkezett pályázatokat, 

 a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás 

megalakításával kapcsolatos döntések meghozatalát, 

 

 



 

 támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatalát (1. 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”, 2. „Társadalmi 

együttműködés erősítése Kecskeméten” címmel, 3. „Hetényegyháza bekötése 

az M5 autópályába” címmel, 4. „Kecskemét szegregált területeinek integrált 

szociális városrehabilitációja”címmel), 

 térfelügyeleti kamerarendszer telepítését,  

 a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalát, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

módosítását, 

 hulladékgazdálkodást érintő döntések meghozatalát, 

 víziközmű-rendszert érintő döntések meghozatalát, 

 Kecskemét megyei jogú város zajcsökkentési intézkedési tervét, 

 2017-2018. évi téli útüzemeltetési tervet, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését, 

 Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatalát, 

 a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítását, 

 az „Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül adatkoncentrátorok 

telepítése” és az „e-Mobi 4 db ingyenes töltőállomás elhelyezése” című 

projekttel kapcsolatos döntés meghozatalát, 

 képviselői indítványt parkoló létesítésére vonatkozóan (Irinyi utca, 

Szimferopol tér által közrefogott zöldfelület egy részén), 

 beszámolt a Kecskemét közigazgatási területén működő polgárőr egyesületek 

2016. évben kapott támogatásának felhasználásáról (a bizottság elfogadta a 

Kecskemét közigazgatási területén működő Kecskeméti Polgárőrség 

Közhasznú Egyesület, Hírös Polgárőr Egyesület, Alsószéktó-Kisfái-Matkó 

Polgárőr Egyesület, Hetény Vezér Polgárőr Egyesület, Polgárőr Egyesület 

Kecskemét-Vacsiköz, Katonatelepi Polgárőrség Egyesület, Kecskemét-

Erzsébetvárosi Polgárőr és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület, valamint a 

Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolókat), 

 közterületek elnevezését Máriahegy, Talfája és Katonatelep városrészekben, 

 beszámolót a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről, 

 beszámolót a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről, 

 beszámolót Kecskemét város közigazgatási területén 2016. évben a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás részletes költségelszámolásáról, 

 tájékoztatót az ingatlanok jó karbantartási kötelezettségének elmulasztásához 

kapcsolódó hatósági eljárásokról. 

 

 

A fentieken túl a bizottság 24 esetben városképi, környezeti szempontból véleményezte 

a közterület-használati szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok, tervezett 

rendezvények terveit. 

 

 

 



 

5. A bizottság ellenőrizte: 

 

 a Kecskemét közigazgatási területén működő polgárőr egyesületek 2016. évben 

kapott támogatásának felhasználását.  

 

6. Munkacsoportok: 

 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság a 14/2015. (II. 17.) VüB. számú 

határozatával 3 munkacsoportot hozott létre: Közbiztonsági Munkacsoportot, 

Örökségvédelmi Munkacsoport és Településrendezési Munkacsoportot. 

 

 A Közbiztonsági Munkacsoport 2017-ben nem tartott ülést. 

 

 Az Örökségvédelmi Munkacsoport a Településrendezési Munkacsoporttal 10 

alkalommal tartott együttes ülést. Véleményezte az emléktáblák elhelyezését, az 

önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási 

Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett - műemlékvédelmi programot 

érintően benyújtott– pályázatokat. Véleményt formált továbbá a helyi építészeti 

örökséget és a műemlékeket érintő kérdésekben a településfejlesztési terveket, a 

helyi építészeti örökséget és a műemlékeket érintő kérdésekben az egyes beruházási 

típusú fejlesztési tervek, valamint a védelemmel összefüggő tervek tekintetében.  

Az együttes üléseken a két munkacsoport ezen felül a településrendezési 

eszközökkel, a zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési tervekkel, a zöldfelület-

gazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a közterületek elnevezésével 

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

 

 

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

határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni. 

 

Kecskemét, 2018. április 3.  

 

 

            Király József 

              bizottsági elnök



 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

 

…/2018. (IV. 26.) határozata 

Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2017. évi 

tevékenységéről 

 

 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság 789-2/2018. számú, fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta.  

 

 


