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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Ikt.szám: 1478-1/2015. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2015. március 24-én tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  A Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. október 27-én 

a 2/2014.(X.27.) JÜB. számú határozatával fogadta el az Ügyrendjét. 

 

Az Ügyrend Záró rendelkezésének 2. pontja értelmében az Ügyrendben foglaltak 

hatályosulását a bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén javaslatot 

tesz annak módosítására. 

 

Az Ügyrend jelenlegi módosítását az indokolja, hogy a közgyűlés a 2014. december 18-i, 

valamint a 2015. február 19-i ülésén felülvizsgálta a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletét / továbbiakban: SZMSZ /, 

melynek során a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköreit is módosította.  

Tekintettel arra, hogy a bizottság feladat- és hatásköreit az SZMSZ-nek megfelelően kell 

tartalmaznia az Ügyrendnek, javaslom az Ügyrend II. fejezetének a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint történő módosítását. 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen meghozni.  

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2015. március 4. 

 

 

 

                  Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                           elnök 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…/2015. (III.24.) JÜB. sz. határozat 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének módosítása 
 

Kecskemét  Megyei   Jogú Város  Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta       

Dr. Sztachó-Pekáry István elnök  1478-1/2015. számú, fenti tárgyban készült előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a 2/2014.(X.27.) JÜB. számú határozattal elfogadott Ügyrendjét 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az Ügyrend II. fejezete helyébe a következő szöveg lép:  

 

 

„II. 

A bizottság feladat- és hatásköre 

 

 A bizottság általános feladat- és hatáskörét az SZMSZ 49. § (1) bekezdés a)-g) pontjában 

foglaltak szerint látja el. 

 

 A bizottság részletes feladat- és hatásköre az SZMSZ 2. melléklete 4. pontjának megfelelően 

az alábbi:  

 

4.1. A bizottság dönt: 

 

4.1.1. Az önkormányzati rendeletben meghatározott, jogi, ügyrendi, zászló és 

címerhasználati ügyekben 

4.1.2. Kérelem alapján a „Kecskemét” helységnév, a város címere, zászlaja használatának 

engedélyezéséről 

4.1.3. Első fokon a vendéglátó üzletek külön önkormányzati rendeletben meghatározott 

nyitvatartási rendjétől eltérő nyitva tartásának engedélyezéséről 

4.1.4. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadásáról és módosításáról 

4.1.5. A más bizottság területéhez nem tartozó, gazdasági feladatok ellátására létrehozott 

önkormányzati fenntartású intézmény szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról 

4.1.6. A közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatóval, 

közfoglalkoztatás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről, ha az az 

önkormányzat számára anyagi kötelezettséget nem jelent. 

 

4.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti: 

 

4.2.1. A feladatkörébe tartozó rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó 

előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket 

4.2.2. A polgármester illetményének emelésére vonatkozó előterjesztést a tárgyévi 

költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül 

4.2.3. A közterület elnevezésére, az elnevezések megváltoztatására, közterületnevek 

védetté nyilvánítására vonatkozó előterjesztéseket 
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4.2.4. A jegyzővel együttműködve az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős 

szerv törvényességi felhívása alapján készülő előterjesztéseket. 

 

4.3. A bizottság javaslatot tesz: 

 

4.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési 

előterjesztésekre 

4.3.2. A döntéshozó számára az önkormányzat valamennyi közbeszerzési eljárása 

bíráló bizottságába való tag kijelölésére 

4.3.3. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa 

kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására 

4.3.4. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására 

4.3.5. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő 

gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére 

és ellátottságával kapcsolatos kérdésekben. 

 

4.4. A bizottság véleményezi: 

 

4.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános 

feladatainál meghatározott ügycsoportokat 

4.4.2. A szervezeti és működési szabályzat hatályosulását 

4.4.3. A hatályos jogszabályok alapján a Közgyűlés elé terjesztendő rendelet- tervezeteket 

4.4.4. Felkérés esetén az önkormányzat által kötendő szerződéseket 

4.4.5. Azokat az ügyeket és egyezség tervezeteket, amelyekben perbeli vagy peren kívüli 

egyezség megkötésére van lehetőség 

4.4.6. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási 

Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat 

4.4.7. Integrált Településfejlesztési Stratégiát. 

 

4.5. A bizottság ellenőrzést végez: 

 

4.5.1. A feladat vagy hatáskörét érintő közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását 

illetően. 

 

4.6. A bizottság beszámol: 

 

4.6.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint. 

 

4.7. A bizottság ellátja: 

 

4.7.1. A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a 

vizsgálat lefolytatását 

4.7.2. A polgármester, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartását, ellenőrzését, vizsgálatát 

4.7.3. Az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés 

kivizsgálását és átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony 

megszüntetéséről szóló írásban megerősített lemondó nyilatkozatokat 

4.7.4. A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 

 

4.8. A bizottság állást foglal: 

 

4.8.1. A bizottságok közötti hatásköri összeütközés tárgyában.” 


