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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
                       KÖZGYŰLÉSE 
JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG      
Ikt. szám: 2544-2/2016.  
 

B E S Z Á M O L Ó 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. március 24-én tartandó ülésére 
 

 
Tárgy: Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
 
A bizottság  2015. évben  12 alkalommal  ülésezett, melynek során  határozatképtelenség 
miatt ülés nem maradt el. A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben 
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva összesen 106 határozatot fogadott el. 
 
 
1. A bizottság  az alábbiakról döntött: 

 
• a közgyűlés által átruházott hatáskörben, önkormányzati hatósági ügyben eljárva, 

kérelem alapján a „Kecskemét” helységnév, valamint a város címere használatának 
engedélyezéséről, 
 
(A vizsgált időszakban 5 címerhasználati, 8 városnév-használati, valamint 3 városnév- 
és címer-használati kérelem került benyújtásra. A bizottság a kérelmeknek 13 esetben 
helyt adott, 3 esetben a kérelem elutasítása mellett döntött.) 
 

• első fokon a vendéglátó üzletek – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2012. 
(IV.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott nyitva tartási rendjétől - eltérő 
nyitva tartásának engedélyezéséről, 
 
(A bizottság e feladat- és hatáskörében eljárva 9 eltérő nyitva tartásra és 5 eltérő 
alkalmi nyitva tartásra irányuló kérelemről döntött. 
 A bizottság a kérelmeknek 11 esetben helyt adott, 3 esetben a kérelem elutasításáról 
döntött.) 
 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról, 

• a Kecskeméti Városrendészet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról, 
• együttműködési megállapodás megkötéséről közfoglalkoztatás tárgyában, 
• a bizottság 2015. I. és II. félévi munkatervéről, 
• a bizottság ügyrendjének módosításáról. 

 
2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi előterjesztéseket: 
 

• Közterületek elnevezésére vonatkozó előterjesztések. E tárgykörben 4 előterjesztést 
terjesztett a közgyűlés elé. 
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3. A bizottság javaslatot tett: 

 
• a közgyűlés 2015. II. és a 2016. I. félévi munkatervére, 
• a „Kecskemét Város Polgára” kitüntető cím adományozására, 
• a 2015. évben lefolytatandó közbeszerzések bírálóbizottsági tagjaira. 
 

4. A bizottság véleményezte: 
 

A közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az állandó 
bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi tárgyú 
előterjesztéseket:  

 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési   

Szabályzatának módosítása (2 alkalommal), 
• Városi Támogatási Program 2015. évi pályázati kiírása, 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzéseinek 

rendjéről szóló szabályzatának módosítása, 
• Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás 

megszüntetése, 
• KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú „Kecskemét - Szolnok közúti 

kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet 
kialakításának előkészítése” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési 
megállapodás,  

• Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja, 
• Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja, 
• Döntés egyezség megkötéséről,  
• Károsulttal kötendő egyezségi megállapodás (2 alkalommal), 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjával és annak 

végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatala, 
• A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása, 
• Kisajátítás iránti kérelem véleményezése, 
• A város új településrendezési eszközeinek elfogadása. 

 
A bizottság véleményezési jogkörében eljárva az alábbiak szerint 22 rendelet-
tervezetet véleményezett: 
 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
végrehajtása és a maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS), 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése, 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása (3. alkalommal), 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése, 
• A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 
• A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet, valamint az ezzel összefüggő döntések meghozatala (4 
alkalommal), 

• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével 
összefüggő feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása, 
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• A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása, 

• A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 
módosítása és azzal összefüggő döntések meghozatala, 

• Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi 
védőnői és iskola-egészségügyi körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

• A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról 
szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása,  

• A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosítása, 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai 
kerekasztalról szóló 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kecskemét Megyei Jogú 
Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 370/2005. (VI.1.)   KH. 
számú határozatának és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, 
valamint szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI.1.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (4 alkalommal), 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete módosítása, 

• Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási 
szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

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

• Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, 
• Az idegenforgalmi adóról szóló 51/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, 
• A közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása, 
• Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos új 

önkormányzati rendelet megalkotása,           
• Önkormányzati költségvetési szervek feladat- és névváltozásával összefüggően egyes 

önkormányzati rendeletek módosítása. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót fogadja el.  
 
 
 
Kecskemét, 2016. március 9. 
 
 
             Dr. Sztachó-Pakáry István 
                                elnök 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
             KÖZGYŰLÉSE__________                                                    
Ikt. szám: 
 
 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (III.24.) határozata 
Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság  2015. évi tevékenységéről 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város  Közgyűlése a Jogi és Ügyrendi Bizottság   2544-2/2016. 
számú, fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta. 


