
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

 
a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. 

(IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 
88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
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 4.4.3 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, 
valamint 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. § 
 
(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról 

és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 31. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„31. § (1) A közszolgáltató március 20. és október 20. között évente két 
alkalommal, egy alkalommal tavasszal, egy alkalommal előzetes igényfelmérés 
alapján ősszel lomtalanítást szervez és bonyolít le, melynek ellenértékét a 
hulladékszállítás közszolgáltatási díja tartalmazza.” 

 
(2) A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„32. § A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének 
keretében évente, a karácsonyi ünnepeket követően január hónapban legalább 
két alkalommal gondoskodik a közterületen elhelyezett fenyőfa összegyűjtéséről 
és elszállításáról.” 

 
(3) A Rendelet 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„34. § (5) Az (1) bekezdés szerinti használati szezon április, május, június, július, 
augusztus és szeptember hónapokra terjed ki.” 

 
(4) A Rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 40. § Az önkormányzat a 38–39. § szerint biztosított díjkedvezmények 
ellenértékét megfizeti az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására létrehozott koordináló szervezet számára.” 

 
 



2. § 
 
A Rendelet 
 
a) 14. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe „az állam által az 

állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló 
szervezet” szöveg, 

b)  39. § (4) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe „az állam által az 
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló 
szervezet” szöveg 

lép. 
3. § 

 
Hatályát veszti a Rendelet 36. § (2) – (4) bekezdése. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
Kecskemét, 2016. április 28. 

 

 

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, 2016. április 28. 

 Dr. Határ Mária sk. 
             jegyző 

 


