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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. június 25-én tartandó ülésére 

 
 
 

Tárgy: A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet és a köztisztaságról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletek módosítása és azzal összefüggő 
döntések meghozatala 
 
 

Általános Indokolás 
 
 

A közgyűlés a 2014. október 22. napján tartott alakuló ülésén többek között akként rendelkezett, 
hogy tagjai sorából városüzemeltetési és nemzetiségi, valamint a megyei koordinációs 
önkormányzati feladatkörök ellátása felügyeletére egy-egy tanácsnokot választ, ennek megfelelően 
sor került a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: SZMSZ) megfelelő módosítására. Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján javaslom 
a városüzemeltetési feladatkörök felügyeletét ellátó tanácsnok hatáskörének módosítását.  
 
A közgyűlés a 2015. február 19. napján tartott ülésén a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet és a köztisztaságról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) 2015. 
július 1. napi hatálybalépéssel hatályon kívül helyezte az SZMSZ-ben szereplő legtöbb, a 
lakásgazdálkodással, lakásüggyel kapcsolatos feladat- és hatáskört. Ezek egyrészt az SZMSZ 2. 
mellékletében szereplő Esélyteremtési Bizottsági és Értékmegőrzési Bizottsági, másrészt a 3. 
mellékletben szabályozott polgármesteri feladat- és hatáskörök, amelyek a közgyűlés által 
elfogadott tervek szerint a KIK-FOR Kft-hez kerülnek át.  
Tekintettel arra, hogy az előkészítés és egyeztetés hosszabb időt igényel, ezért javaslom a határidő 
meghosszabbítását, valamint az SZMSZ módosítás hatálybalépését 2015. november 1. napjában 
megállapítani. 
 
 
 
 
 
 



Részletes Indokolás 
 

A rendelet-tervezet 1. §-ához 
 
A § újraszabályozó módosító rendelkezést tartalmaz, mely az SZMSZ 57. § (1) bekezdésében a 
tanácsnok feladatkörét pontosítja. 
 
A rendelet-tervezet 2. §-ához 
 
A § a Rendelet hatálybalépését, valamint hatályvesztését szabályozó rendelkezések szövegcserés 
módosítást tartalmazza. 
 
A rendelet-tervezet 3. §-ához 
 
Hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az erről szóló hatásvizsgálati lap az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet valamint 
határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen.   

 
 
Kecskemét, 2015. június 
 
 
 
                             Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                    polgármester 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
 

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet és a köztisztaságról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletek módosítása és azzal összefüggő 
döntések meghozatala 
 

1. Társadalmi hatások 
A rendelet megalkotásának társadalmi hatásai nincsenek. 
  
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet megalkotásának nincsenek gazdasági hatásai. 
 
Környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
3. Egészségi követelmények  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.  
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket csökkenti. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
 

A rendelet megalkotásának szükségességét az önkormányzat lakásgazdálkodással kapcsolatos 
döntései indokolják. 
A tanácsnok hatáskörének módosítását a tisztség létrehozása óta szerzett gyakorlati 
tapasztalatok indokolják. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 
 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



RENDELET-TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendeletének, valamint 
 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet és a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 
 módosításáról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének  

módosításáról 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyteremtési Bizottság, Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.4.1. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Értékmegőrzési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.1. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság, 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. és 
5.4.9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, 
és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 
6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
SZMSZ) 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az SZMSZ 57.§-a a következő 
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: 
 

„ (1) A Közgyűlés a városüzemeltetési és nemzetiségi ügyek, valamint a megyei 
területfejlesztéssel kapcsolatos egyeztetés és koordináció felügyeletére két tanácsnokot választ. 
 
(1a) A városüzemeltetési és nemzetiségi ügyekért felelős tanácsnok:  

a) városüzemeltetési feladatai körében felügyeli  
aa) a közút- és forgalomtechnikával,  
ab) a vízrendezési és víziközművel,  
ac) a közparkok és egyéb közterületek kialakításával és fenntartásával, 
ad) a köztisztaság, települési környezet tisztaságával, és 



ae) a közterületek fellobogózásával  
                      kapcsolatos tevékenységeket, 
 

b) nemzetiségi feladatai körében felügyeli a települési nemzetiségi önkormányzatokkal 
való kapcsolattartást, együttműködési és koordinációs feladatok ellátását. 

 
(1b) A megyei területfejlesztésért felelős tanácsnok felügyeli a megyei területfejlesztéssel 

kapcsolatos egyeztetési és koordinációs feladatok ellátását.” 
 

2. § 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet és a köztisztaságról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) 
bekezdésében a „július 2.” szövegrész helyébe a „november 2.” szöveg, a Rendelet 10. § (2) 
bekezdésében a „július 1.” szövegrész helyébe a „november 1.” szöveg lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
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