
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 

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

módosításáról szóló 41/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
Esélyteremtési Bizottság, az Értékmegőrzési Bizottság, a Fejlesztési, 
Környezetvédelmi és Agrár Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Városstratégiai 
és Pénzügyi Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az SZMSZ 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  
 

2. § 
 
Az SZMSZ 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
 

3. § 
 
Az SZMSZ 48. § (2) bekezdés f) pontjában a „Városüzemeltetési” szövegrész 
helyébe a „Városrendezési és Városüzemeltetési” szöveg, az SZMSZ 2. melléklet 
2.4.15. pontjában a „7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdésében” 
szövegrész helyébe a „17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdésében” szöveg, az SZMSZ 2. melléklet 5.1.4. pontjában az „ingó és ingatlan” 
szövegrész helyébe az „ingó és – a lakások kivételével – ingatlan” szöveg, az 
SZMSZ 2. melléklet 5.1.5. pontjában a „Nettó 3 millió” szövegrész helyébe a „Az 
önkormányzati tulajdonú lakások, valamint a nettó 3 millió” szöveg, az SZMSZ 2. 
melléklet 5.3.9. pontjában a „társadalmi” szövegrész helyébe a „civil” szöveg, az 
SZMSZ 2. melléklet 6. pontjában a „Városüzemeltetési” szövegrész helyébe a 
„Városrendezési és Városüzemeltetési” szöveg, az SZMSZ 2. melléklet 6.2.8. 
pontjában a „tömegközlekedési” szövegrész helyébe a „közösségi közlekedési” 
szöveg, az SZMSZ 3. melléklet 1.32. pontjában a „tömegközlekedés” szöveg helyébe 
a „közösségi közlekedés” szöveg, az SZMSZ 3. melléklet 1.47. pontjában a „vagyon- 
és lakásgazdálkodási” szövegrész helyébe a „vagyongazdálkodási” szöveg, az 
SZMSZ 3. melléklet 1.54 és 1.55 pontjában az „ingó és ingatlan” szövegrész helyébe 
az „ingó és – a lakások kivételével – ingatlan” szöveg, az SZMSZ 3. melléklet 1.56 
pontjában az „a vagyontárgy” szövegrész helyébe az „– a lakások kivételével – a 
vagyontárgy” szöveg lép. 
 

4. § 
 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 41/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Módosító rendelet) 3. § (2) bekezdésében a „2015.” szövegrész  
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helyébe a „2016.” szöveg, a Módosító rendelet 3. § (3) bekezdésében a „2015.” 
szövegrész helyébe a „2016.” szöveg lép. 
 

5. § 
 
(1) Hatályát veszti az SZMSZ 8. § (2) bekezdés d) pontjában a „városrészi 
önkormányzatok” szövegrész, az SZMSZ 8. § (3) bekezdés f) pontja, az SZMSZ 30. 
§ (3) bekezdése, az SZMSZ 34. § (4) bekezdésében az „a részönkormányzatok 
vezetőinek” szövegrész, az SZMSZ 42. § (2) bekezdésében „a városrészi 
önkormányzatok” szövegrész, az SZMSZ 37. A városrészi önkormányzat alcíme, az 
SZMSZ 1. melléklet 3. pont táblázatának 14:B és 14:C mezője, az SZMSZ 1. 
melléklet 10. pont táblázatának 14:B és 14:C mezője, , az SZMSZ 2. melléklet 1.2.4. 
pontja, az SZMSZ 2. melléklet 1.3.2. pontja, , az SZMSZ 2. melléklet 1.4.5. pontja, az 
SZMSZ 2. melléklet 2.1.1. pontjában a „köznevelési” szövegrész, az SZMSZ 2. 
melléklet 2.1.14. pontja, az SZMSZ 2. melléklet 2.1.15. pontja, az SZMSZ 2. 
melléklet 2.3.2. pontja, az SZMSZ 2. melléklet 2.4.2. pontja, az SZMSZ 2. melléklet 
3.2.5. pontjában a „valamint az Év Kecskeméti Mestere Díj” szövegrész, az SZMSZ 
2. melléklet 3.3.5. pontja, az SZMSZ 2. melléklet 3.4.2. pontja, az SZMSZ 2. 
melléklet 4.1.6. pontja, az SZMSZ 2. melléklet 4.4.6. pontja, az SZMSZ 2. melléklet 
5.3.3. pontja, az SZMSZ 2. melléklet 5.4.2. pontja, az SZMSZ 2. melléklet 6.3.4. 
pontja, az SZMSZ 2. melléklet 6.4.5. pontja, és az SZMSZ 6. melléklete. 
 
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 2 melléklet 4.1.3. pontja. 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet – a (2)  és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1. 
napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet 5. § (2) bekezdése a rendelet kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
 
(3) A rendelet 4. §-a 2014. december 31. napján lép hatályba. 
 
(3) A rendelet 2015. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Kecskemét, 2014. december 18. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.  Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester jegyző 
 
ZÁRADÉK: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kecskemét, 2014. december 18.       

  
             Dr. Határ Mária sk. 

                       jegyző 
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1. melléklet a 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez 
 

1. Az SZMSZ 2. melléklet 1.1.1. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
[A bizottság dönt:] 
 
„1.1.1. Az önkormányzati rendeletekben meghatározott köznevelési, egészségügyi, 

szociális, lakásgazdálkodási, gyermek- ifjúság- és családvédelmi, idősügyi, 
valamint otthonteremtési ügyekben” 

 
1. a) Az SZMSZ 2. melléklet 1.2.5. pontja helyébe a következő pont lép: 
 

A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti: 
 

„1.2.5. A város ifjúsági, köznevelési, idősügyi és esélyegyenlőségi 
koncepcióját és azok módosításait.” 
 

2. Az. SZMSZ 2. melléklet 1.2.11. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
[A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:] 
 

„1.2.11. A Kecskemét Szociális Ügyéért Díj, a Kecskemét Városért Egészségügyi Díj, a 
Kecskemét Ifjúságáért Díj, a Kecskemét Városért Oktatási Díj és az Ifjúság a 
közösségért Díj adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a 
kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre 
jogosultakat” 

 
3. Az SZMSZ 2. melléklet 1.4. pontja a következő pontokkal egészül ki: 

 
„ 1.4.7. A KIK-FOR Kft-nek az önkormányzat tulajdonában lévő lakások éves 

karbantartási és felújítási ütemtervét 
 

1.4.8. A lakáscélú ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos terveket.” 
 

 
4. Az SZMSZ 2. melléklet 1.5. pontja a következő ponttal egészül ki: 

 
[A bizottság ellenőrzi:] 

 
„1.5.6. A szociális szolgáltatások teljesítése érdekében a nem önkormányzati 

fenntartású szolgáltatókkal megkötött szerződések alapján azok 
tevékenységének szerződésszerűségét a beszámolóik alapján” 
 

5. Az SZMSZ 2. melléklet 4.3.2. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
[A bizottság javaslatot tesz:] 
 

 „ 4.3.2. A döntéshozó számára az önkormányzat valamennyi közbeszerzési eljárása 
bíráló bizottságába való tag kijelölésére” 

 
 

6. Az SZMSZ 2. melléklet 5.1. pontja a következő pontokkal egészül ki: 
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„5.1.8. A gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv közötti megállapodás jóváhagyásáról, amely a 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti 

 
5.1.9. Az Értékmegőrzési Bizottság javaslata alapján az önkormányzatot külföldön 

képviselő hivatalos delegáció tagjairól és két tartalék tagjáról a kiutazási sorrend 
meghatározásával 

 
5.1.10. Az elővásárlásra jogosult kérelmére az önkormányzat tulajdonában lévő, 

beköltözhető lakás értékesítése érdekében pályázat kiírásáról és elbírálásáról” 
 

 
7. Az SZMSZ 2. melléklet 5.2.3. pontja helyébe a következő pont lép: 

 
[A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:] 
 

„5.2.3. A Kecskemét Sportjáért Díj, a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos 
Életéért Díj, és a Kecskemét Gazdasági fejlődéséért Díj adományozására 
vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel 
lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat” 

 
 

8. Az SZMSZ 2. melléklet 6.2. pontja a következő pontokkal egészül ki: 
 

„ 6.2.12. A parkolóhely kialakítással és üzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztéseket 
 

    6.2.13. Az örökségvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket 
 

6.2.14. A Kada Elek-díj, az Év Kecskeméti Mestere Díj kitüntetések, valamint 
Az Év Kecskeméti Rendőre, Az Év Kecskeméti Tűzoltója és Az Év Kecskeméti 
Büntetés-végrehajtási Intézet Dolgozója elismerő címek adományozására 
vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel 
lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat.” 

 
9. Az SZMSZ 2. melléklet 6.4. pontja a következő ponttal egészül ki: 

 
 „ 6.4.18. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntéseket.” 
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2. melléklet a 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez 
 

1. Az SZMSZ 3. melléklet 1. pontja a következő ponttal egészül ki:: 
 
[A polgármester:] 
 

„1.71. Dönt az önkormányzat költségvetési rendeletében az önkormányzattal 
együttműködő határon túli magyar szervezetek és határon túli magyar kapcsolatok 
támogatására elkülönített pénzösszeg felhasználásáról.” 

 
 
 
 

 
 


