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E L Ő T E R J E S Z T É S – M Ó D O S Í T Á S 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
2015. június 25-én tartandó ülésének 2. napirendi pontjához 

 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Jelen ülés napirendjén a 2. napirendi pontként szerepel 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 tárgyú 
előterjesztés.  
 
A korábban megküldött előterjesztésben foglalt rendelet-tervezet 1. §-ában a 
városüzemeltetési és nemzetiségi ügyekért felelős tanácsnok feladatkörének 
meghatározásából adminisztrációs hibából kimaradt a temetőfenntartással, 
temetőüzemeltetéssel és temetőfejlesztéssel, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos feladatok felügyeletének felsorolása. 
 
Erre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosító rendelet megalkotásakor a jelen 
módosítás mellékleteként szereplő egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetet vegye 
figyelembe. 
 
Kecskemét, 2015. június 24. 
 
 
 
                      Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                 polgármester 
 
 

 
Törvényességi észrevételem nincs: 

___________________________ 
Dr. Határ Mária 

jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

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 vízrendezéssel és víziközművel,  
ac) a közparkok és egyéb közterületek kialakításával és fenntartásával, 
ad) a köztisztaság, települési környezet tisztaságával,  
ae) a közterületek fellobogózásával, 
af) a temetőfenntartással, temetőüzemeltetéssel és temetőfejlesztéssel, 
valamint 
ag) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával 

                      kapcsolatos tevékenységeket, 
 

b) feladata továbbá a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való 
kapcsolattartás, együttműködésük elősegítése, programjaik koordinálása. 

 
(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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