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A Kecskeméti Városrendészet 2016. évi tevékenységéről 
Kecskemét Megyei Jogú Város illetékességi területén 

 
 

 
Előzmények 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2015. (III.26.) határozatával döntött arról, 
hogy Kecskemét közigazgatási területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást 2015. július 
1. napjától általános jogutódként a Kecskeméti Közterület-felügyelet látja el akként, hogy a 
feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és beolvad a 
Kecskeméti Közterület-felügyeletbe, melynek neve Kecskeméti Városrendészetre módosul. A 
határozatnak megfelelően 2015.július 1-jén megtörtént a szervezeti egység átadása és a 
névváltozás. 
A hatékony feladatellátás céljából a korábbi parkoló ellenőri feladatokat ellátó személyek 
elvégezték a közterület-felügyelői tanfolyamot és sikeres vizsgát tettek. A Piac- és 
Vásárigazgatóságtól átvett teljes állomány jogviszonya megváltozott és a Városrendészet 
teljes személyi állománya köztisztviselői státuszba került.  
 
 

I. 
 

A Városrendészet feladatai, napi munkavégzésének alapjai 
 

 
A Városrendészet feladatát a közterület-felügyeletről szóló többször módosított 1999. évi 
LXIII. törvény (Kftv.), az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 
valamint a vonatkozó alacsonyabb rendű jogszabályok és önkormányzati rendeletek alapján 
végzi. 
 
A közterület–felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott feladatok: 

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 
c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 
d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság 
és a közrend védelmében; 
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; 
g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 
h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 
birtoklásának az ellenőrzése; 
i) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő 
várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért 
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járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt 
jogkövetkezmények alkalmazása. 

 
 
A Közterület–felügyelet intézkedéseire vonatkozó általános szabályok: 

- felvilágosítás kérés és adás az állampolgárok részére, 
- állampolgárt megszólíthat és információt kérhet tőlük, 
- a Kftv. alapján személy(eke)t feltartóztathat, velük szemben előállítást foganatosíthat, 
- helyszíni bírságot szabhat ki, feljelentést tehet, részleges kényszerítő eszközt 

alkalmazhat ellenszegülés esetén, 
- az intézkedéssel érintett személyről, tárgyról kép-, és hangfelvételt készíthet, adatot 

kezelhet. 
- a szabálytalanul várakozó, vagy közterületen rendszám nélkül parkoló járműveket, 

elszállíttathat, illetve velük szemben kerékbilincselést alkalmazhat. 
 
Jogszabályi változások 
 
A korábbi jelentős jogszabályi változások után 2016-ban jelentősen nem változtak a 
munkánkat érintő jogszabályi feltételek. Továbbra is elkülönülnek egymástól a közlekedési 
szabálysértések és szabályszegések (közigazgatási bírsággal sújtandó behajtási tilalmak), és a 
63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet mellékleteiben meghatározott fix bírságösszegek vannak 
rendelve az egyes magatartások mellé.  
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
2012. évi II. törvény 14l. §- a 2016. január 01-től oly módon módosult, hogy a pénzbírság, a 
helyszíni bírság, a rendbírság, valamint a szabálysértési költség befizetéséből származó 
bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevételét képezi. Ezen bevételeket 2016-tól 
a Magyar Államkincstár számlájára kell befizetni. A törvény megjelenésekor a 
Városrendészet 2016. évi költségvetése már elfogadásra került. A betervezett bírságból 
származó bevétel túlnyomó része a szabálysértési törvény hatálya alá eső bevétel, így 
beutalásra került a Magyar Államkincstár számlájára. A Városrendészet a feladatai közötti 
átsúlyozással növelte a nem szabálysértési törvény hatálya alá eső bevételeit. 
 
A megváltozott helyi viszonyok, a magasabb szintű jogszabályok módosulása és a kapcsolódó 
alkotmánybírósági, kúriai és alapvető jogok biztosa által követett alapjogi gyakorlat 
következtében indokolttá vált a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a 
közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról szóló 28/2010. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelete felülvizsgálata. A szakmai egyeztetéseket követően Kecskemét MJV 
Közgyűlése elfogadta a 8/2016. (IV.28.) sz. rendeletet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó 
várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a 
várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról. Az új parkolási rendelet jelentősen 
befolyásolta a fizető várakozóhelyek ellenőrzésével kapcsolatosan végzett ellenőrző 
tevékenységet. 
 
A korábbi alkotmánybírósági döntés következtében hatályon kívül helyezett, a tiltott, 
közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának 
szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 24/2012. (V. 31.) 
számú önkormányzati rendelet új jogszabállyal 2016-ban sem került kiváltásra, így vannak 
olyan magatartások, melyekkel kapcsolatban nem tudunk érdemben intézkedni.  
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II. 

 
A Városrendészet közterület-felügyeleti tevékenysége, intézkedései 

 
1.) Felhívások (figyelmeztetések) 
A helyszíni intézkedések alkalmával a közterület-felügyelők 2016-ban is jelentős számban 
éltek felhívással (figyelmeztetéssel) a különböző szabálysértések során, mert az adott 
körülmények értékelésekor, elegendő visszatartó erőnek ítélték a felhívást, (figyelmeztetést), 
mint a legenyhébb intézkedési formát. A változások miatt különösen igyekeztek a felügyelők 
lehetőség szerint a figyelmeztetéssel élni, azokban az esetekben melyekben a felhívással is 
elérhető volt szabálysértő állapot megszüntetése. 
  

Hónap/év 
Felhívások /Figyelmeztetések/ 

2014 2015 2016 

Január 230 200 240 

Február 247 220 237 

Március 223 280 276 

1. n.év 700 700 753 

Április 204 236 246 

Május 219 206 227 

Június 261 258 243 

2. n.év 684 700 716 

Július 248 217 207 

Augusztus 178 235 202 

Szeptember 216 273 255 

3. n.év 642 725 664 

Október 250 232 239 

November 231 303 287 

December 212 168 187 

4. n.év 693 703 713 

Összesen 2719 2828 2846 
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2.) Helyszíni bírságolás  
 
A helyszíni bírságolási tevékenységre akkor kerülhet sor, ha az ellenőrzés alá vont jármű 
tulajdonosa (használója) nincs jelen a szabálysértés elkövetésének észlelésekor (távollétes 
helyszíni bírság), vagy a jelenlévő tulajdonos a közterület-felügyelő felhívását 
(figyelmeztetést) követően nem hajlandó a szabálysértést megszüntetni. 

 

Ugyancsak helyszíni bírság kiszabására kerül sor egyes nem gépjárművel elkövetett 
szabálysértések esetén. A rendszeres éjszakai szolgálatellátás miatt jelentős számú nem 
közlekedési helyszíni bírság kiszabására került sor. (szeszesital fogyasztás, köztisztasági 
szabálysértés ) A szabálysértési bírságbevétel központosítása következtében a felügyelők a 
feladataik átstrukturálásával lényegesen kevesebb esetben szabtak ki helyszíni bírságot az 
előző évekhez képest.  

 
A helyszíni bírságolási tevékenység alakulása 

 
 

Helyszíni bírságolás 
megnevezése 2014. év 2015. év 2016. év 

Közúti közlekedési 
szabályok megsértése 

10 288 14 082 6 933 

Köztisztasági szabálysértés 32 22 24 

Egyéb 41 26 34 

Helyszíni 
bírságolás 

Intézkedés szám 10 361 14 130 6 970 

Kihelyezett 
összeg forintban 

121.730.000 107.772. 000 57.065.000 

Összesen 
Befolyt összeg 

forintban 
70.405 500 67.004. 900 39.151.000 



6 
 

 
 
3.) Közigazgatási bírság 
 
A behajtási tilalmak megszegőivel szemben 2012. óta van a jogköre a közterület-felügyelőnek 
az intézkedésre. Ezen szabályszegések közigazgatási bírság kiszabását eredményezik, 
melynek kötelező fix összege 30.000,- Ft. A kiszabott közigazgatási bírságok száma és így az 
összege is 2015. évi jelentősebb csökkenés után stagnálódott. 
 

 
A kiszabott közigazgatási bírságok száma 

 

Hónap/év Közigazgatási bírságok Távollétes 

 
2014 2015 2016 

Január 52 29 22 

Február 30 37 36 

Március 80 38 39 

1. n.év 162 104 97 

Április 52 45 27 

Május 45 41 41 

Június 39 36 65 

2. n.év 136 122 133 

Július 21 18 18 

Augusztus 27 22 25 

Szeptember 27 16 15 

3. n.év 75 56 58 

Október 33 26 17 

November 47 27 29 

December 31 40 23 

4. n.év 111 93 69 

Összesen 484 375 357 
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2016-ban a Kecskeméti Városrendészet jogszabályi felhatalmazás alapján alkalomszerűen 
végzett ellenőrzést, a kanyarodási tilalmak és kötelező haladási irányra vonatkozó KRESZ 
szabályok betartásával kapcsolatosan. Ezen szabályszegések miatt a helyszínen közigazgatási 
bírságot szabtak ki kollégáink a megállított gépjármű vezetőkkel szemben. Ennek a 
közigazgatási bírságnak a 156/2009.(VII.29) kormányrendelet mellékletében meghatározott 
összege 50.000.Ft. Azon gépkocsivezetőkkel szemben akik nem ismerik el a helyszínen a 
szabályszegés elkövetését feljelentéssel éltünk. A be nem fizetett bírság behajtását a 
Polgármesteri Hivatal Adó Osztálya végzi.  

 

Helyszíni közigazgatási bírság db 

Kiszabott bírságok száma 491 

Befizetett bírságok száma 368 

Feljelentések száma 75 

Adó Osztálynak átadott 48 

 
 

 
4.) Feljelentések 
 
A feljelentés alkalmazására abban az esetben került sor, amikor a 
szabálysértést/szabályszegést elkövető a fizetési felhívásban megjelölt, elkövetett 
szabálysértés/szabályszegés miatt kiszabott helyszíni bírság összegét a rendelkezésre álló 
törvényes határidőn belül nem fizette be, vagy a részére címzett levelet nem vette át, nem 
kereste vagy átvételét megtagadta. Feljelentéssel élünk abban az esetben is, amikor a jogsértés 
elkövetője a helyszínen nem ismeri el a cselekmény elkövetését, illetve nem hajlandó a 
helyszíni bírság aláírására. 
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Az intézkedések alapjául szolgáló egyes szabálysértések és az egyéb szankcionálást igénylő 
magatartási formák. 
 

- Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 
- Közterületi szeszesital fogyasztás  
- A közterület engedély nélküli használata (pótdíj) 
- A közterületen elhagyott különböző járművek (pótdíj) 
- Köztisztasági szabálysértés  
- Veszélyeztetés kutyával 
- Jogosulatlan közterületi értékesítés 
- Közlekedési szabályszegések közül - közigazgatási bírságként  

 behajtási tilalmak  

 a kötelező haladási irányra vonatkozó rendelkezések megsértése 

 korlátozott forgalmú övezetre vonatkozó rendelkezések megsértése  
 
 

Az intézkedési tevékenység alakulása 
 
 
Általános intézkedési tevékenység 
 
A közterület-felügyelők munkavégzésük során ellenőrizték a város teljes közterületét, a 
járművek és gyalogosok közlekedését szolgáló útvonalakat, járdákat, tereket, valamint a 
közterületen található különböző építményeket, tárgyakat (pl. parkok, játszóterek, 
vízelvezetők, szeméttárolók edények stb.), azok rendjét, tisztaságát és szükség esetén 
intézkedtek a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére. 
 
Nagyszámú, különféle rendezvény esetén gondoskodott a Városrendészet a kért területek 
(általában parkolók, útszakaszok) lezárásáról, őrzéséről. A lakossági bejelentésekre a 
felügyelők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd az ellenőrzés során tapasztaltak 
alapján megtették a szükséges intézkedést.  
A bevált gyakorlat alapján képviselői választókerületeknek megfelelően felosztott területek 
alapján történt a napi szolgálatvezénylés és ellenőrzés. A terület felelőse igény esetén 
kapcsolatot tart az önkormányzati képviselővel és a lakossággal is. A körzetben tapasztaltakat 
időszakonként összefoglaló jelentésben is megküldtük a Polgármesteri Hivatal illetékes 
osztályára. Meghívás esetén részt vettünk a lakossági fórumokon is, elősegítve a közvetlen 
kapcsolattartást. 
 
Nagyszámú, közterületen engedély nélkül tárolt üzemképtelen, illetve hatósági jelzéssel vagy 
érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjármű ügyében került sor intézkedésre.  
Amennyiben a figyelmeztetés, felszólítás nem vezetett eredményre, megkereséssel éltünk a 
közterület jogcím nélküli használata miatt, illetve a Molnár Trans Kft. közreműködésével 
elvégeztük az üzemképtelen, hulladékká vált roncsautók elszállítását.  
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2016. évben 671 esetben végeztünk ellenőrzést a közterület jogszerű használatára 
vonatkozóan, és 18 esetben megkereséssel kellett élnünk közterület jogcím nélküli használata 
miatt, melyből 13 esetben került sor pótdíj kiszabására. 
 

III. Fizető várakozóhelyek működtetésével kapcsolatos tevékenység 
 
A közterület-felügyelet átszervezéséhez kapcsolódó legjelentősebb változást a fizető parkolók 
működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos új feladatkör jelentette. A korábban parkoló 
ellenőri feladatot végzők közterület-felügyelőként, köztisztviselőként, megnövekedett feladat 
és hatáskörrel folytatták a munkát. Az ügyfélszolgálati, adminisztratív és technikusi munkát 
végző személyek tevékenysége nem, csak jogviszonya változott. Kecskemét MJV Közgyűlése 
elfogadta a 8/2016. (IV.28.) sz. rendeletet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási 
területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek 
rendeltetéstől eltérő használatáról. Az új parkolási rendelet hatályba lépésével megnőtt a 
fizető várakozóhelyek száma. Lakossági jelzések, képviselői indítványok alapján új 
területként bevonásra került a Piac és a körút között több kisebb utca, melyek – amiatt, hogy a 
fizető parkolási területen kívül estek – az ott lakók számára élhetetlenné váltak a nagyszámú 
parkoló gépkocsitól. Ugyanez ok miatt bevonásra került a Katona József Gimnázium mögötti 
terület, a Czollner tér mögötti terület és a Boldogasszony tér környéke. A megnőtt terület 
miatt megnövekedett a felügyelők ellenőrző tevékenysége is. 
Az újonnan bevont területeken lecsökkent a napközben várakozó gépkocsik száma, és bár 
parkolásban jelentős bevételt a terület növekedés nem eredményezett, az ott lakók 
életminősége, elégedettsége jelentősen javult. 
 
A fizető várakozóhelyek ellenőrzését 2016-ban 14 közterület-felügyelő végezte, akik emellett 
ellátták a klasszikus közterület-felügyelői feladatokat is. Második félévben a megnövelt 
terület miatt 8 felügyelőpár végezte ez a feladatkört. 
A kihelyezett parkolási pótdíjak száma 2015-ben csökkent az elmúlt évhez viszonyítva.  
Jelentős volt a csökkenés az átszervezés időszakában, amikor lényegesen kevesebben 
ellenőrizték a fizető parkolókat, mivel az átképzés legnagyobb része munkanapokra 
esett.2016-ban már jelentős növekedés volt az előző évhez képest, mely a fokozott rendszeres 
ellenőrzés következménye. A kihelyezett pótdíjak száma 2104-ben 26330.db, 2015-ben 
10590.db, míg 2016-ban 14804 db. volt / 
 
A fizető parkolásból származó összbevétel folyamatos növekedése jelzi, hogy javult a fizetési 
hajlandóság, és látva a folyamatos és jelentős létszámú közterületi jelenlétet, többen 
vásárolnak bérletet vagy jegyet. Évről évre jelentősen nő a mobil parkolás aránya is, egyre 
többen veszik igénybe ezt a kényelmi díj miatt kicsit drágább szolgáltatást. 

 
IV. Együttműködés 

 
1.) A Kecskeméti Városrendészet feladatai ellátása érdekében megállapodás szerint 

együttműködik: 
- a rendőrséggel 
- a polgárőrséggel 
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- a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal 
- az önkormányzattal és társadalmi szervezetekkel. 
  

A rendőrség és a város vezetésének kezdeményezése alapján a Városrendészet egyre 
nagyobb szerepet vállal a város köz- és közlekedésbiztonsági helyzetének javítása 
érdekében. A Városrendészet munkatársai tájékoztatást kapnak a rendőrségtől a 
közterületen elkövetett bűncselekmények helyének, számának, jellegének alakulásáról, 
eseti jelleggel és a közös munkaértekezletek keretében. A Kecskeméti Rendőrkapitányság 
rendszeres tájékoztatást kap a Városrendészet hétvégi és éjszakai szolgálatellátásáról, a 
szolgálatvezénylés minden esetben megküldésre kerül. 

 
A közös járőrszolgálatok során – általában valamelyik rendvédelmi szerv által szervezett 
akció keretében – jellemzően a korábban elkövetett bűncselekmények, szabálysértések 
helyszínei kerültek ellenőrzésre: 

- folyamatos napközbeni közös szolgálatellátás igény szerinti helyszínen és céllal, 
- napközbeni szolgálat karácsony előtt a bevásárlóközpontok területén, 
- rendőrséggel közös ellenőrzés iskolaidőben a “csellengő gyermekek” számának 

visszaszorítása érdekében, 
- hétvégi éjszakai szolgálat a frekventált szórakozóhelyek környezetében, 
- éjszakai járőrszolgálatok a hirdetmények és plakátok tiltott elhelyezésének 

megszüntetésére, 
- illegális szemétlerakók megszüntetése érdekében.  

 
 
A szolgálati feladataink eredményesebb ellátása érdekében az általunk szervezett kiemelt 
szolgálatok végrehajtása során igényeltük a polgárőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 
a Kecskeméti Járási Hivatal, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Kecskeméti 
Városgazdasági Nonprofit Kft., és a rendőrség munkatársainak részvételét.  

 
2.) A Városrendészet egyes feladatai végrehajtása vonatkozásában kapcsolatot tart a fenti 

szervezeteken túl a Polgármesteri Hivatal Mérnöki Irodájával, a Szervezési és Jogi 
Irodájával többek között az egyes közlekedési jellegű, köztisztasági, útügyi kérdésekkel, 
a gyommentesítéssel összefüggésben, illetve a közterület használattal kapcsolatban. 

 
Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezettel a pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása, a 
Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-vel a „limlom akcióval”, a hulladék 
elhelyezéssel, szállítással, valamint a fizető várakozóhelyek tisztántartásával, hó- és 
síkosságmentesítéssel kapcsolatos feladatkör adja az együttműködési tevékenység 
keretét. 

 
3.) A hatékonyabb feladatellátás miatt állandó délutáni, hétvégi és hétvégi éjszakai szolgálatot 

teljesítünk a hivatali munkaidőben végzett meghatározó tevékenység mellett. Ez a 
rendezvények zavartalan lebonyolítása, a közlekedési normák hivatali munkaidőn kívüli 
betartatása és az éjszakai szórakozóhelyek környezetének rendje miatt kiemelten fontos. 
 
A Kecskeméti Rendőrkapitánysággal meglévő együttműködés keretein belül már nem 
csak hétvégén és éjszaka, hanem hétközben is közös járőrszolgálatot teljesítettünk, 
megnövelve a közterületi jelenlétet városunk hatékonyabb ellenőrzése érdekében. 
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Együttműködési megállapodásunk alapján Városrendészet közterület-felügyelői végzik a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületében elhelyezett térfigyelő kamerák 
ellenőrzését hétközben napközben, és hétvégén éjszaka a frekventált időszakokban is. 
 

IV. Összegzés 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján lefolytatott átszervezés 
az elmúlt másféléves tapasztalatai alapján beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az 
átszervezés – a működőképesség fenntartása és a folyamatos feladatellátás mellett – teljes 
körűen és eredményesen lezajlott. 
 
Az elért eredményekben visszaesés nem történt, mind a bírságból származó, mind pedig a 
fizető parkolásból származó bevétel nőtt. Emellett a külterületeken nagyobb erőkkel 
történő megjelenésnek is meglettek az eredményei – több esetben sikerült illegális 
szemétlerakókat tetten érni, vagyon elleni bűncselekmény elkövetőjét elfogni, illetve 
részt venni a bűnmegelőző munkában.  
 
A felügyelők a jogszabályi előírásoknak megfelelő egyenruhában kényszerítő 
eszközökkel felszerelve látják el a szolgálatot. Az új korszerű ügyfélszolgálati iroda  
mozgáskorlátozottak részére is könnyen megközelíthető. Gépjárműveink egyedi jelleget 
kaptak és technikai felszereltségünk megfelel az elvárásoknak.  
 
A Városrendészet teljes személyi állománya alkalmazkodott az átszervezéssel járó 
feladatkör változásokhoz, a lakosság megismerte és elfogadta az arculatában is 
megváltozott új szervezetet, mely eredményesebb tud lenni Kecskemét közrendjének, 
közbiztonságának és köztisztaságának fenntartásában amellett, hogy üzemelteti és 
ellenőrzi a fizető várakozóhelyeket is. 

 
 
2) beruházások és felújítások bemutatása forrásonként 
 
Felújítás az intézményben 2016. évben nem történt.  
 
A 2016. évben megvalósult beruházási kiadásokat a következő táblázat mutatja be a források 
megjelölésével: 
 

        Adatok Ft-ban 

Beruházás megnevezése 
Összesen 

Fedezet 
Nettó érték Áfa Bruttó érték 

Vagyoni értékű jogok 1 032 800 278 856 1 311 656 
2016. évi eredeti 

előirányzat 
Informatikai eszközök 
beszerzése 282 397 76 247 358 644 

2016. évi eredeti 
előirányzat 

Számítógépek beszerzése 156 739    42 320    199 059 
BKKM-i 

Közfoglalkoztatási 
támogatás terhére 
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12 db parkoló automata 
beszerzése 17 710 000   4 781 700 22 491 700 

10 945 000         
2015 évi 

pénzmaradvány 
7 055 000           

2016 évi előirányzat 
átcsoportosít 

4 491 700           
2016 évi eredeti 

előirányzat 

Kisértékű tárgyi eszközök 
beszerzése 221 358 29 054 250 412 

2016. évi 
előirányzat 

átcsoportosítás 

Fényképezőgépek 
beszerzése 40 701 10 989 51 690 

2016. évi 
előirányzat 

átcsoportosítás 

Jármű beszerzése 3 897 638    1 052 362 4 950 000 2016. évi eredeti 
előirányzat  

Műszaki eszközök (LED 
kijelző, 14 db PDA) 1 439 710    388 721    1 828 431 

2016. évi 
előirányzat 

átcsoportosítás  
Kecskeméti 
Városrendészet összesen 

24 781 343    6 660 249  31 441 592      

 
 
 
4) Eszközellátottság, műszaki színvonal rövid bemutatása 
 
Az eszközellátottság, illetve műszaki színvonal megfelelő a kielégítő feladatellátáshoz. A 
parkoló automaták éremvizsgálóit jelezte a karbantartó cég, hogy ki kell cserélni, gyakori a 
meghibásodás. A közterület-felügyelők és fizető várakozóhelyek díjfizetésének ellenőrzését 
végző alkalmazottak párban végzik munkájukat, minden pár jelenleg felszerelt legalább 1-1 
fényképezőgéppel, PDA nyomtatóval, mobiltelefonnal. A kollégák jelezték, hogy esőben 
nehéz a feladatot ellátni, mert ezen eszközök nem vízállók. 
 
 
II. Bevételi források, és azok teljesítése  

 
A B1-B7. Költségvetési bevételek eredeti előirányzata 706 811 e Ft, a módosított előirányzata 
710 768 e Ft. A teljesített bevétel 769 066 e Ft, amely a módosított előirányzat 108,2 % - a. 
 
A következő táblázat a költségvetési bevételek alakulását mutatja be az egységes rovatrend 
szerinti részletezettségben: 
 
         Adatok e Ft-ban 

Tétel megnevezés 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés  

% 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 

3 758 3 758 100% 

          ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 3 758 3 758 100% 

Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 

3 758 3 758 100% 

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 
államháztartáson belülről 

199 199 100% 
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         ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 199 199 100% 

Felhalmozási célú támogatások bevétele 
államháztartáson belülről 

199 199 100% 

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 9 090 23 610 260% 

Közhatalmi bevételek 
(=93+94+104+109+168+169) (B3) 

9 090 23 610 260% 

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 566 160 595 068 105%  

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 130 911 145 545 111% 

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 3 2 67%  

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 643 643 100%  

Működési bevételek 
(=186+187+190+192+199+200+201+202+206+211
+212) (B4) 

697 721 741 262 106% 

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 236  
Felhalmozási bevételek  
(=222+224+226+227+229) (B5) 

0 236  

Költségvetési bevételek 
(=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 

710 768 769 066 108% 

 
 
 

- Működési célú támogatások (B1) 
 
Működési célú támogatás az intézménynél 3 758 e Ft összegben realizálódott 
amelyből 3 758 e Ft a hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt 
pályázaton nyert támogatás összege.  
A támogatást biztosító szervezet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály.  

 
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 

 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről az Intézménynél 199 e Ft 
összegben realizálódott, amely a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztályának támogatásából származik. 
 
 

- Közhatalmi bevételek (B3) 
 
A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 9 090 e Ft, a teljesítés 23 610 e Ft, 
amely a módosított előirányzat 260 %-a.  
Közhatalmi bevételek jogcímén 14 520 000.- Ft többletbevétel realizálódott. 
A többletbevételt az előirányzat módosítás, illetve egy új szabályszegés 
városrendészet általi szankcionálása okozta.  
A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 70.600 eFt volt, melyből 61.510 eFt 
átcsoportosításra került, működési bevételekre, mert A szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2012. évi II. 
törvény 2016.01.01-ei hatályú módosítása miatt a Kecskeméti Városrendészet nem 
szerepeltethette saját bevételei között a 2012. évi II. törvény 224.§-a szerint kiszabott 
szabálysértési bírság bevételeket, mert a központi költségvetésbe kellett befizetni.  
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A közhatalmi bevételek között 2016 évben egy új – korábban a városrendészet által 
nem szankcionált - szabályszegések miatt is intézkedtek a közterület-felügyelők, ez 
pedig a kötelező haladási irány és a kanyarodási szabályok megszegésére vonatkozott. 
 

- Működési bevételek (B4) 
 
A működési bevételek módosított előirányzata 697 721 e Ft, amely 741 262 e Ft 
összegben realizálódott, melyből 595 068 e Ft szolgáltatások ellenértéke, 145 545 e Ft 
hozzá kapcsolódó áfa bevétel a parkolási feladathoz kapcsolódik. A parkolási 
bevételekből 5 % többletbevétel keletkezett, melynek kisebb része az új fizető 
várakozóhelyek bevonásának köszönhető, nagyobb része pedig annak, hogy a 
folyamatos és jelentős létszámú közterületi jelenlét miatt pozitív irányba módosult az 
állampolgárok szabálykövető magatartása, javult a fizetési hajlandóság, többen 
vásárolnak bérletet vagy jegyet. Évről évre jelentősen nő a mobil parkolás aránya is, 
egyre többen veszik igénybe ezt a kényelmi díj miatt kicsit drágább szolgáltatást. Ezen 
felül 2 e Ft kamatbevételből, 4 eFt nyereségjellegű bevétel devizában utalt pótdíj 
befizetésből, illetve 643 eFt dolgozói cégtelefon költségtérítésből és 2016. év előtti 
megelőlegezett végrehajtói- és közjegyzői díjakból adódik össze.  

 
- Felhalmozási bevételek (B5) 

 
Felhalmozási bevétel az intézménynél 236 e Ft összegben realizálódott, mely Renault 
Kangoo tehergépjármű értékesítésből adódott.  
 

- Átvett pénzeszközök (B6-B7) 
 
Átvett pénzeszköz az intézménynél nem realizálódott. 

 
 
A B8. Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 0 e Ft, a módosított előirányzata 27 588 e 
Ft. A teljesített bevétel 27 588 e Ft, amely a módosított előirányzat 100% - a. 
 
A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be az egységes rovatrend 
szerinti részletezettségben: 
 
 
 

 
        adatok: ezer forintban 

Tétel megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés  

% 

Előző év költségvetési 
maradványának igénybevétele 
(B8131) 

0 13 357  13 357 100% 

Előző év vállalkozási 
maradványának igénybevétele 
(B8132) 

0 0  0  0% 

Maradvány igénybevétele 
(=12+13) (B813) 

0 13 357  13 357  100% 
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Központi, irányító szervi 
támogatás (B816) 

0 14 231 14 231 100% 

Belföldi finanszírozás bevételei 
(=04+11+14+…+19+22) (B81) 

0 27 588  27 588  100% 

Finanszírozási bevételek 
(=23+29+30+31) (B8) 

0 27 588  27 588  100% 

 
- B813. Maradvány igénybevétele 

 
Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele előirányzata 13 357 e Ft, 
melyből 1.927 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, 11.430 eFt pedig befizetési 
kötelezettség elvonás miatt, amit az Intézmény teljes egészében teljesített.  
 

- B816. Irányítószervi támogatás 
 

Az irányító szervi működési célú támogatás eredeti előirányzata 0 e Ft, a módosított 
előirányzata 14 231 e Ft. Az előirányzat teljesítése 14 231 e Ft, mely a módosított 
előirányzat 100%-a.  
Az Intézmény irányító szervi, felhalmozási célú támogatást 10 945 e Ft összegben 
kapott, a nem fizetős utcák fizető parkoló övezetbe vonása kapcsán vásárolt automaták 
beszerzéséhez. 

 
 
 
III. Kiadások alakulása  
 
 
 
A kiadások finanszírozása hazai forrásból (saját bevétel + költségvetési támogatás) történt. 
 
A kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be az egységes rovatrend szerinti 
részletezettségben: 
 
 

 
 

01P K1-K8 Költségvetési kiadások 
adatok ezer Ft-ban 

Sors
z. 

Tétel megnevezés  Előirányzat  
 Módosított 
előirányzat  

 Teljesítés  
Teljesít

és % 

1 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
(K1101) 118 762 116 768 116 762 100% 

2 Normatív jutalmak (K1102) 0 744 744     100% 

3 Céljuttatás, projectprémium (K1103) 0 28 952 28 542 99% 

6 Jubileumi jutalom (K1106) 384 1 336 1 064 80% 
7 Béren kívüli juttatások (K1107) 6 608 6 948 6 948 100% 
8 Ruházati költségtérítés (K1108) 6 230 283 283 100% 
9 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 025 718 718 100% 

10 Egyéb költségtérítés (K1110) 1 182 1 050 1 050 100% 
12 Szociális támogatások (K1112) 387 417 417 100% 



16 
 

13 
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 
(>=14) (K1113) 31 807 10 222 10 422 100% 

15 
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 
(=01+...+13)    (K11) 166 385 167 437 166 748 100% 

17 

Munkavégzésre írányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 
fizetett jutattások (K122) 108 134 134 100% 

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 13 48 48 100% 
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)  (K12) 121 182 182 100% 

20 
Személyi jutattások összesen (=15+19)  
(K1) 166 506 167 618 166 930 100% 

21 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)  
(K2) 45 976 48 091 47 418 95% 

22           ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 42 119  
23           ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 2 531 
25           ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 1 332 
26           ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 234  

28 
          ebből: munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó (K2) 0 0 1202 

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 210 0 0 
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 8 532 10 172 10 172     100% 
32 Készletbeszerzés (=29+30+31)   (K31) 8 742 10 172 10172 100% 

33 
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 
(K321) 10 126 8 871 8 871     100% 

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 014 2 739 2 739 100% 

35 
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)   
(K32) 13 140 11 609 11 609 100% 

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)  (K333) 247 130 130 100% 

40 
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 
(K334) 31 262 16 332 16 332 100% 

43  
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
(K336) 0 900 900 100% 

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 304 548 297 739 297 739 100% 

45 
Szolgáltatási kiadások 
(=36+37+38+40+41+43+44)   (K33) 336 057 315 101 315 101 100% 

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 100 0 0 100% 
47 Reklám- és propagandakiadások  (K342) 500 726 726 100% 

48 
Kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások  (=46+47)   (K34) 600 726 726 100% 

49 
Működési célú, előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó (K351) 22 758 14 824 14 824 100% 

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 99 364 123 942 123 942 100% 
58 Egyéb dologi kiadások  (K355) 2 556 3 400 3 365 99% 

59 
Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások (=49+50+51+54+58)  (K35) 124 678 142 167 142 131   100% 

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)   (K3) 483 217 479 775 479 740 100% 
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 11 430 11 430 100% 

127 
Elvonások és befizetések (134+135+136)   
(K502) 0 11 430 11 430 100% 

191 

Egyéb működési célú kiadások 
(=132+137+138+139+150+161+172+174+18
6+187+188+189+200)     (K5) 0 11 430 11 430 100% 

192 
Immateriális javak beszerzése, létesítése     
(K61) 1 000 1 033 1 033 100% 

195 
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   
(K63) 1 750 480 480 100% 

196 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése     
(K64) 6 000 23 255 23 255 100% 
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199 
Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó     (K67) 2 362 6 674 6 674 100% 

200 
Beruházások (=202+203+205+...+209)    
(K6) 11 112 31 442 31 442 100% 

268 

Költségvetési kiadások 
(=20+21+60+131+201+210+215+277)     
(K1-K8) 706 811 738 356 736 959 99% 

 
Működési kiadások: 
 

- Személyi juttatások (K1) és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
(K2) 

 
A személyi juttatások módosított előirányzata 167 618 e Ft, a teljesítés 166 930 e Ft, a 
módosított előirányzat 100%-a. A munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata 48 
091 e Ft, a teljesítés 47 418 e Ft, a módosított előirányzat 99%-a. 
 
A Kecskeméti Városrendészet alkalmazottai részére szabadidő megváltás jogcímen kifizetés 
6.553 e Ft összegben történt. A közterület-felügyelők rendszeresen hétvégi, és éjszakai 
szolgálatot látnak el, mely szabadidőben csak részben volt kiadható, így a Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 98 §. (7) bekezdése alapján a szabadidőt meg 
kellett váltani.  
 
A Kecskeméti Városrendészetnél jutalom kifizetés 2016. évben összesen 744 e Ft összegben 
történt. Ebből az összegből 714 e Ft a 2015. évben engedélyezett jutalom munkavállalói 
járulékai, illetve Kovács János egyszeri bruttó 30 eFt-os jutalma. A jutalom fedezete a 2015. 
évi bérmegtakarítás. 
 
- Dologi kiadások (K3): 
 
Az intézmény módosított előirányzata 479 775 e Ft. A teljesített dologi kiadások összege 479 
740 e Ft, a módosított előirányzat 100%-a.  
 
 
- Felhalmozási kiadások 
 
- Felújítási kiadások előirányzata célonkénti részletezésben 
 
Felújítás az intézményben 2016. évben nem történt.  
 
- Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonkénti részletezésben 
 
A következő táblázat a beruházási előirányzatok és teljesítések alakulását mutatja be rovat 
szerinti bontásban: 
 
                                                                                                                              Adatok eFt-ban 
Beruházás Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés a 

módosított 
ei. %-ában 

Immateriális javak beszerzése, 
létesítése (K61) 

1 000 1 033 1 033 100 % 

Informatikai eszközök beszerzése, 1 750 480 480 100 % 
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létesítése (K63) 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 
létesítése (K64) 

6 000 23 255 23 255 100 % 

Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó 
(K67) 

2 362 6 674 6 674 100 % 

Beruházások 11 112 31 442 31 442 100 % 
  
        
 
 
Vagyoni értékű jogok között kimutatott összegből 1.000 e Ft összegű programbővítés valósult 
meg a Minipark program fejlesztésével. Számítógép beszerzése közfoglalkoztatottak 
támogatásának terhére történt 156.739 Ft nettó összegeben. 
A 2015. évi maradványból 2016 évi eredeti előirányzat, illetve előirányzat csoportosításból a 
Kecskeméti Városrendészet 2016. évben 12 db parkoló automatát vásárolt.  
Jármű beszerzés keretében egy Opel Vivaro tehérgépjármű vásárlása történt, 3.897.638 Ft 
nettó összegben a 2016-os eredeti előirányzat alapján. 
A műszaki eszközök között 2 db LED kijelző illetve 14 db PDA van nyilvántartva, ami a 
2016 -os előirányzat átcsoportosításból valósult meg. 
 
IV. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és 
kiadásai 
 
A Kecskeméti Városrendészet nem vett részt Európai Uniós támogatással megvalósuló 
programban, projektben. 3. számú melléklet csatolva. 
 
V. Intézményi létszám bemutatása 

 

Létszám 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Éves 
engedélyezett 
átlag létszám 

Teljesítés 
Teljesítés 

% 

Szakmai 45 45 45 44,67 100% 

Intézmény-
üzemeltetéshez 
kapcsolódó 

1 1 1 1 100% 

Létszám összesen 46 46 46 46 100% 
Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 
alaptevékenység 

4 4 4 4,08 100% 

Létszám összesen 50 50 50 49,75 100% 

 
 
VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2016. évi mértékéről 
 
A Kecskeméti Városrendészet nem nyújtott közvetett támogatást 2016. évben. 4. számú 
melléklet csatolva. 
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VII. Nyilatkozat a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes működéséről. 
 
5. számú melléklet csatolva. 
 
 
Kecskemét, 2017. március 2. 
 

   Csíkos Imre 
intézményvezető 


