
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete 

 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 

14.) önkormányzati rendeletének  
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 a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban SZMSZ) a következő 20/A. §-al egészül ki: 
 
20/A. § (1) Rendes közgyűlési ülésen a napirend után bármely képviselő és a nem a 
közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester legfeljebb 3 perc időtartamban 
felszólalhat. Napirend után felszólalni a város életét, vagy a közgyűlés munkáját érintő 
kérdésekben lehet, kivéve az olyan ügyeket, amelyek az általános szabályok alapján 
napirendre tűzhetőek, valamint kérdésként, interpellációként, vagy indítványként 
terjeszthetők elő. 
 
(2) A napirend utáni felszólalás iránti igényt legkésőbb az ülés napját megelőző 
második napon 16:00 óráig kell a polgármesternek írásban – a napirend utáni 
felszólalás tárgyának és szó szerinti tartalmának a megküldésével – előre jelezni. 
 
(3) A napirend utáni felszólalásra a személyében érintett legfeljebb 3 perc 
időtartamban reagálhat.   
 
(4) A napirend utáni felszólalás határozati javaslatot nem tartalmaz, arról a közgyűlés 
határozatot nem hoz. 

 
2. § 

 
Az SZMSZ 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
33. § (1) A rendeleteket a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály 
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során 
történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 
11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell megjelölni. 
 

3. § 
 
Az SZMSZ 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
34. § (1) A határozatokat az IM rendelet 15. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-
ában foglaltak szerint kell megjelölni. 



4. § 
 
 Az SZMSZ 39. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
39. § (1) Az indítvány javaslatot tartalmaz rendelet megalkotására vagy határozat 
meghozatalára. Az indítványnak tartalmaznia kell a javasolt döntés főbb elemeit. 
 
(2) Indítványt bármely képviselő benyújthat a polgármesterhez, legkésőbb a Közgyűlés 
ülését megelőző 4. napon 16:00 óráig. 
 
(3) A képviselői indítvány vonatkozhat 
a) halasztást nem tűrő döntés meghozatalára vagy 
b) az indítvánnyal javasolt döntés előkészítésére. 
 
(4) Az indítvány elfogadásáról a polgármester vitát nyit. A (3) bekezdés b) pontja 
szerinti indítvány elfogadása esetén a Közgyűlés a döntés előkészítésére a 
polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt, a feladat- és hatáskörrel rendelkező 
bizottságot vagy a tanácsnokot kéri fel. 
 
(5) Az indítvány tárgyalásától számított féléven belül ugyanabban a tárgyban újabb 
indítvány nem nyújtható be. 
 

5. §  
 
Az SZMSZ 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
43. § (2) A Közgyűlés – a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére kettő 
társadalmi megbízatású és egy főállású olyan alpolgármestert választ, akik nem tagjai 
a Közgyűlésnek. 
 

6. § 
 

Az SZMSZ 57. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
57. § (1) A Közgyűlés a városszolgáltatási, nemzetiségi és közbiztonsági ügyek, 
a megyei területfejlesztéssel kapcsolatos egyeztetés, koordináció, a járáshoz 
tartozó településekkel, a civil és az egyházi szervezetekkel való kapcsolattartás, 
a település-fenntartási ügyek, továbbá a fenntarthatósági és környezetvédelmi 
ügyek felügyeletére négy tanácsnokot választ. 
 
(1a) A városszolgáltatási és közbiztonsági ügyekért felelős tanácsnok felügyeli 
a vízrendezéssel, víziközművel és egyéb közművel, a közparkok és egyéb 
közterületek rendjével, a közterületek fellobogózásával kapcsolatos 
tevékenységeket, a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való 
kapcsolattartást és a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátását. 
Koordinálja a települési nemzetiségi önkormányzatok együttműködését, 
továbbá programjaik megvalósítását. 
 



(1b) A megyei területfejlesztésért, valamint a járáshoz tartozó településekkel, a 
civil és az egyházi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tanácsnok 
felügyeli a megyei területfejlesztéssel kapcsolatos egyeztetési és koordinációs 
feladatok ellátását, továbbá kapcsolatot tart a járáshoz tartozó településekkel, a 
civil szervezetekkel és az egyházakkal. 
 
(1c) A település-fenntartásért felelős tanácsnok felügyeli a köztisztasággal, 
települési környezet tisztaságával, közterület-fenntartással, a 
temetőfenntartással és a temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását. 
 
(1d) A fenntarthatósági és környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok 
felügyeli a város környezet- és természetvédelmi helyzetével kapcsolatos 
ügyeket kiemelt figyelemmel a fenntarthatósági szempontokra. 
 

7. § 
 
Az SZMSZ 66. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
66. § (1) A képviselőt a közgyűlési munkájának ellátásáért – megválasztása 
időpontjától megbízatása megszűnéséig – havi bruttó 150.000,- Ft összegű tiszteletdíj 
illeti meg. 
 
(2) A (3) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselőt, valamint a bizottság nem 
képviselő tagját a bizottsági munkájának ellátásáért – megválasztása időpontjától 
megbízatása megszűnéséig – egy bizottsági tagság esetén havi bruttó 67.500,- Ft, 
második bizottsági tagság esetén további havi bruttó 37.500,- Ft összegű tiszteletdíj 
illeti meg. 
 
(3) A bizottsági elnököt és a tanácsnokot – megválasztása időpontjától megbízatása 
megszűnéséig – egyéb megbízatása esetén is az (1) bekezdésben foglaltakon túl 
további havi bruttó 135.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. 
 

8. § 
 
Az SZMSZ 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

9. § 
 
Az SZMSZ 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
 

10. § 
 
Az SZMSZ 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 
 

11. § 
 
Az SZMSZ 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 
 

12. § 
 



a) Az SZMSZ bevezető részében az „Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában” szövegrész helyébe az „Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában” szöveg lép. 
 

b) Az SZMSZ 4. § (1) bekezdésben a „22” szövegrész helyébe a „21” szöveg lép. 
 

c) Az SZMSZ 10. § (2) bekezdésében a „Az (1) bekezdésben meghatározottak 
mellett, a Közgyűlés” szövegrész helyébe az „A Közgyűlés” szöveg lép. 

 
d) Az SZMSZ 18. § (11) bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „második 

napon 16:00 óráig” szöveg lép. 
 

e) Az SZMSZ 28. § (1) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe „2” szöveg lép. 
 

f) Az SZMSZ 28. § (4) bekezdésében az „2” szövegrész helyébe a „1” szöveg lép. 
 

g) Az SZMSZ 48. § (2) bekezdés c) pontjában és a 2. melléklet 3. pontjában a 
„Fejlesztési, Környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi, 
Városrendezési” szöveg lép. 
 

h) Az SZMSZ 48. § (2) bekezdés d) pontjában az „5” szövegrész helyébe a 
„7” szöveg lép. 
 

i) Az SZMSZ 48. § (2) bekezdés f) pontjában és a 2. melléklet 6. pontjában a 
„Városrendezési és Városüzemeltetési” szövegrész helyébe a 
„Városüzemeltetési és Fejlesztési” szöveg lép. 
 

j) Az SZMSZ 62. § (1a) bekezdésben a „kiemelt városstratégiai” szövegrész 
helyébe a „sporttal, valamint a sportszervezetekkel való kapcsolattartással 
összefüggő” szöveg lép. 
 

k) Az SZMSZ 2. melléklet 2.1.1. pontjában a „valamint egyházi” szövegrész 
helyébe a „sport, valamint egyházi” szöveg lép. 
 

l) Az SZMSZ 2. melléklet 2.2.4. pontjában az „a Kecskemét Közművelődéséért 
Díj” helyébe az „a Kecskemét Sportjáért Díj, a Kecskemét Közművelődéséért 
Díj” szöveg lép. 
 

m) Az SZMSZ 2. melléklet 3.2.5. pontjában a „Mathiász János-díj” szövegrész 
helyébe a „Kada Elek-díj, a Mathiász János-díj” szöveg lép. 
 

n) Az SZMSZ 2. melléklet 4.1.1. pontjában az „ügyrendi” szövegrész helyébe az 
„ügyrendi, közbiztonsági” szöveg lép. 

 
o) Az SZMSZ 2. melléklet 6.1.5. pontban a „Városgazdasági” szövegrész helyébe 

a „Városüzemeltetési” szöveg lép. 
 

p) Az SZMSZ 3. melléklet 1.49. pontjában a „közműépítési” szövegrész helyébe a 
„közművesítési” szöveg lép. 
 



q) Az SZMSZ 5. melléklet 2.15. pontjában a „Kecskeméti Főiskola” szövegrész 
helyébe a „Neumann János Egyetem” szöveg lép. 

 
13. § 

 
Hatályát veszti az SZMSZ 10. § (3) bekezdése, 14. § (1) bekezdés e) pontja, 15. § (5) 
bekezdése, 16. §-a, 28. § (10) bekezdése, 31. § (8) bekezdése, 35. § (1) bekezdés a) 
pontja és (3) bekezdése, 46. § (2) bekezdés b) pontja, a 67. §-ban a „A természetbeni 
juttatás mentes a személyi jövedelemadó fizetése alól.” szövegrész, a 2. melléklet 
1.1.17. pontja, a 2. melléklet 1.3.10. pontja, a 2. melléklet 1.3.12. pontja, a 2. melléklet 
1.4.3. pontja,  a 2. melléklet 1.4.7. pontja, a 2. melléklet 2.1.19. pontja,  a 2. melléklet 
3.1.6. pontja, a 2. melléklet 3.2.1. pontja, a 2. melléklet 3.3.3. – 3.3.4. pontja, a 2. 
melléklet 3.3.10. pontja, a 2. melléklet 3.4.4. pontja, a 2. melléklet 3.4.6. – 3.4.7. pontja, 
a 2. melléklet 3.5.3. – 3.5.4. pontja, a 2. melléklet 4.1.4. – 4.1.5. pontja, a 2. melléklet 
4.2.2. pontja, a 2. melléklet 5.1.1. pontjában a „, valamint sport” szövegrész, a 2. 
melléklet 5.2.3. pontjában a „Kecskemét Sportjáért díj, a” szövegrész, a 2. melléklet 
5.3.5. pontja, a 2. melléklet 5.3.8. – 5.3.10. pontja, a 2. melléklet 5.4.16. – 5.4.19. 
pontja, a 2. melléklet 6.1.1. pontjában a „városrendezési,” szövegrész, a 2. melléklet 
6.1.2. – 6.1.3. pontja, a 2. melléklet 6.1.7. pontja, a 2. melléklet 6.2.2. – 6.2.7. pontja. 
a 2. melléklet 6.2.9. – 6.2.13. pontja, a 2. melléklet 6.3.2. – 6.3.3. pontja, a 2. melléklet 
6.4.3. pontja, a 2. melléklet 6.4.9. – 6.4.10. pontja, a 2. melléklet 6.4.12. pontja, a 2. 
melléklet 6.4.13. pontjában a „temetőfenntartással, valamint a” szövegrész, 2. 
melléklet 6.4.14. – 6.4.18. pontja, a 2. melléklet 6.5.2. – 6.5.3. pontja, a 3. melléklet 
2.4. pontja, az 5. melléklet 2.8. pontja, az 5. melléklet 2.10. pontja, az 5. melléklet 
2.12.5. – 2.12.6. pontja. 
 

14. § 
 
Ez a rendelet 2019. október 24. napján 9.00 óra 55 perckor lép hatályba. 
 
 
Kecskemét, 2019. október 24. 
 
 
 
 
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, 2019. október 24. 
 

     Dr. Határ Mária sk. 
               jegyző 
 
 



1. melléklet a 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelethez 
 
 
1. Az SZMSZ 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
2. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 
 

 

 A 
 

kötelező feladat 

B 
 

önként vállalt feladat 

C 
 

jogszabály megjelölése, 
feladatellátás alapja 

1. étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, 
családsegítés, 
idősek nappali 
ellátása, 
fogyatékos és autista 
személyek nappali 
ellátása, 
szenvedélybetegek 
nappali ellátása, 
pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

 

 A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a 
továbbiakban: Sztv.) 62-64/A. §, 
65/F. §, 90. (2) bekezdés 

2.  támogató szolgáltatás, 
utcai szociális munka, 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, 
szenvedélybetegek alacsony 
küszöbű ellátása, 
szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, 
pszichiátriai betegek közösségi 
ellátása 

Sztv. 65-65/E. § 
 

3. idősek otthona, 
időskorúak 
gondozóháza 

 Sztv. 68-68/B. §, 82. §,  
90. § (2) bekezdés 

4. hajléktalanná válás 
megelőzésének 
biztosítása, 
hajléktalanok 
otthona, 
hajléktalan 
személyek 
rehabilitációs 
intézménye, 
éjjeli menedékhely, 
hajléktalan 
személyek átmeneti 

 Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pont, 
Sztv. 71/B. §, 74/A. §,  
84. §, 90. § (2) bekezdés 



szállása 

5. bölcsődei ellátás  Mötv. 13. § (1) bekezdés 
8. pont, 
a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. (a továbbiakban: 
Gyvt.) 43. §, 94. § (3) bekezdés a) 
pont 

6. család- és 
gyermekjóléti 
központ, 
család-és 
gyermekjóléti 
szolgálat 

 Mötv. 13. § (1) bekezdés 
8. pont, 
Gyvt. 40-40/A. §, 94. § (4) 
bekezdés 

7. családok átmeneti 
otthona 

 Mötv. 13. § (1) bekezdés 
8. pont, 
Gyvt. 51. §, 94. § (3) bekezdés c) 
pont 

8. gyermekek átmeneti 
otthona 

 Mötv. 13. § (1) bekezdés 
8. pont, 
Gyvt. 50. §, 94. § (3) bekezdés b) 
pont 

9.  helyettes szülői ellátás Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont, 
Gyvt. 49. § 

10. települési támogatás  Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pont,  
Sztv. 45. § 

11. köztemetés  Sztv. 48.§ (1)-(2) bekezdés 

12. intézményi 
gyermekétkeztetés, 
ingyenes és 
kedvezményes 
gyermekétkeztetés, 
szünidei 
gyermekétkeztetés 

 Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont,  
Gyvt. 21-21/C. § 

13. közfoglalkoztatás  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 12. pont 
és 15.§, 
a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. tv. 8.§ (4) bekezdés a) 
pont,  
a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
tv. 1.§ (3) bekezdés  
 

14.  személyi térítési díj csökkentése, 
elengedése 

A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről 
és térítési díjairól, a 
gyermekétkeztetés térítési díjairól, 



valamint a helyi szociálpolitikai 
kerekasztalról szóló 3/2017. 
(III.30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Szoc. rendelet) 29. 
§ 

15.  a gyermekek napközbeni 
ellátásához kapcsolódó külön 
szolgáltatások 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 8. pont, 
Szoc. rendelet 17.§ (3) bekezdés 

16.  nyugdíjasházi gondozószolgálat Az önkormányzat tulajdonában 
levő lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 22/2015. 
(X.22.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Lakásrendelet) 22. 
(1) bekezdés 

17.  Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjrendszer 

A Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj 
pályázatokról szóló 43/2006. 
(IX.18) önkormányzati rendelet 

18.  házi szennyvízhálózat 
kiépítésének támogatása, ennek 
keretében vissza nem térítendő 
támogatás és kölcsön nyújtása 

Sztv. 26.§,  
A házi szennyvízhálózat 
kiépítésének lakossági 
támogatásáról szóló 12/2008. 
(III.31.) önkormányzati rendelet 

 
 
2. Az SZMSZ 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

3.EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
 

 A 
kötelező feladat 

B 
önként vállalt feladat 

C 
jogszabály megjelölése, 
feladatellátás alapja 
 

1. háziorvosi és házi 
gyermekorvosi 
ellátás 

 Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont, 
Az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. tv. 
(továbbiakban: Alapellátási tv.) 
5. § (1) bekezdés a) pont 

2. fogorvosi alapellátás  Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont, 
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés 
b) pont 

3. fogászati röntgen  Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont, 
Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv. (továbbiakban: Eütv.) 
152.§ (3) bekezdés 

4. alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti 
ellátás 

 Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont, 
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés 
c) pont 

5. védőnői ellátás  Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont, 
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés 



d) pont 

6.  iskola-egészségügyi 
ellátás 

 Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont, 
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés 
e) pont 

7. szakellátást nyújtó 
egészségügyi 
szolgáltató 
működtetése 

 Eütv. 152.§ (3) bekezdés 

8. köztisztasági és 
településtisztasági 
feladatok 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5. pont, 
Eütv. 153.§ (1) bekezdés a) pont 

9. rovar- és 
rágcsálómentesítési 
feladatok 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5. pont, 
Eütv. 153.§ (1) bekezdés b) pont 

10.  egészségfejlesztési tevékenység 
támogatása 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4. pont 

11.  anyatejgyűjtő állomás 
működtetése 

88/1989. TH számú határozat 

12.  vérvételi helyek működtetése 342/1998. (IV.29) KH számú 
határozat 

13.  lelki elsősegély telefon-szolgálat 
működtetése 

198/1998. (III.18.) KH számú 
határozat 

 
 
 
3. Az SZMSZ 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 

10. EGYÉB FELADATOK 

 
 A 

kötelező feladat 
B 

önként vállalt feladat 
C 

jogszabály megjelölése, 
feladatellátás alapja 

1. esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos feladatok 

 Az esélyegyenlőségről és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. tv. 31.§ (1) 

bekezdés 

2.  ifjúságpolitikai feladatok, és 
bűnmegelőzési feladatok 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15. és 17. 
pont, 

253/2018. (XII. 13.) határozat, 
810/2004.(XII.15.) KH. számú 

határozat 
3.  drog prevencióval kapcsolatos 

feladatok 
8/2001.(I.17.) KH. számú határozat, 

438/2001.(VII.11.) KH. számú 
határozat 



4.  idős- és civilügyek 217/2009.(V.28.) KH. számú 
határozat, 

135/2019. (VI. 20.) határozat, 
166/2012.(V.31.) KH számú 

határozat 

5. településfejlesztési 
koncepció készítése, 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia készítése, 
karbantartása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 1.pont, 
Étv. 6.§ 

A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 5. § (1) 
bekezdés, 6. § (1) bekezdés 

 

6. településrendezési 
feladatok ellátása: 
helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv 
készítése és 
karbantartása, 
településszerkezeti terv 
készítése és 
karbantartása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 1. pont, 
Étv. 6.§,  

 

7. településképi 
véleményezési eljárás, 
településképi 
bejelentési eljárás, 
szakmai konzultáció, 
településképi 
kötelezési eljárás, 
önkormányzati 
tervtanács 
működtetése 

 Étv. 6/A.§, 
A településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV tv. 2. § (2) 
bekezdés, 

Kecskemét megyei jogú város 
településképének védelméről 

szóló 16/2017. (IX.21.) 
önkormányzati rendelet 

 
A helyi építészeti-műszaki 

tervtanácsról szóló 17/2017. 
(IX.21.) önkormányzati rendelet 

8.  az épített környezet védelme, 
valamint a helyi építészeti 

örökség védelme 

Étv. 6/A.§ (1) bekezdés aa) pont 

9.  közterület-felügyelet 
működtetése 

A közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. tv. 1. § (1)-(2) 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
területén ellátandó közterület-

felügyeletről szóló 23/2000. (VI.5.) 
önkormányzati rendelet 

10. választási bizottságok 
(szavazatszámláló 
bizottság, helyi 
választási bizottság, 

  
A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. tv 22-23. §, és 24. § (1) 

bekezdés 



országgyűlési egyéni 
választókerületi 
választási bizottság) 
tagjainak megválasztása 

11. bírósági ülnökök 
megválasztásának 
lebonyolítása 

 A bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. tv. 213-215.§ (1) bekezdés 

12. a települési nemzetiségi 
önkormányzatok részére 
az önkormányzati 
működés személyi és 
tárgyi feltételeinek 
biztosítása, továbbá a 
működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok 
ellátása 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. tv. 80.§ (1) bekezdése 

13.  városi kitüntetések, elismerő 
címek, díszoklevelek 

adományozása 

A városi kitüntetések, elismerő 
címek, a díszoklevél alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2006. (I. 

23.) önkormányzati rendelet 
 

14.  nemzeti ünnepekhez kapcsolódó 
megemlékezések szervezése 

az önkormányzat mindenkor 
hatályos éves költségvetési 

rendelete 

15.  települési nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása 

az önkormányzat mindenkor 
hatályos éves költségvetési 

rendelete 

16.  önkormányzati közlemények, 
hirdetmények megjelentetése 

 

17.  piac fenntartása Mötv. 13.§ (1) bekezdés 14. pont, 
az önkormányzat mindenkor 
hatályos éves költségvetési 

rendelete 

18.  polgárőr egyesületek 
támogatása 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 12. és 17. 
pont 

19. közterületek 
fellobogózása 

 Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról valamint 
állami kitüntetésekről szóló 2011. 
évi CCII. tv. 6. §, 
A város jelképeiről, a Kecskemét 
városnév használatáról, valamint a 
közterületek fellobogózásáról szóló 
7/2017. (III.30.) önkormányzati 
rendelet 



 

 

20.  üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra 
közötti) nyitvatartási rendjének 

szabályozása 

A kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. tv. 6.§ (4) bekezdés, 12.§ 

(5) bekezdés, 
Az egyes üzletek éjszakai 

nyitvatartásának rendjéről szóló 
29/2010. (VI.24.) önkormányzati 

rendelet 
21.  együttműködés más 

önkormányzattal, tagság érdek-
képviseleti szövetségben 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
k) pontja 

22.   helyi adókkal kapcsolatos 
feladatok 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 13. pont, 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

tv. 1.§ (1) bekezdés, 
 
Az idegenforgalmi adóról 
szóló 51/2003. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet, 
Az építményadóról szóló  

 
 

52/2003. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet,  

 

A helyi iparűzési adóról 
szóló 54/2003. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet  

 

 

 
 
  



 
2. melléklet a 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelethez 
 

 
1. Az SZMSZ 2. melléklet 2.1.7. – 2.1.8. pontjának helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
2.1.7. Az önkormányzati fenntartású könyvtár használati szabályzatának és 
gyűjtőköri szabályzatának, stratégiai tervének, minőségpolitikai 
nyilatkozatának, éves szakmai beszámolójának és munkatervének 
jóváhagyásáról, valamint törvényben foglaltakon túl további könyvtárhasználati 
feltételekről és kedvezményekről. 
2.1.8. Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény szakmai 
beszámolójának és éves munkatervének jóváhagyásáról. 
 

2. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 2.1.21. – 2.1.22. ponttal egészül ki: 
2.1.21. Az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti intézmény 
évadtervének és szakmai beszámolójának jóváhagyásáról.  
2.1.22. Első fokon a vendéglátó üzletek külön önkormányzati rendeletben 
meghatározott nyitvatartási rendjétől eltérő nyitva tartásának engedélyezéséről. 
 

3. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 2.2.8. ponttal egészül ki: 
2.2.8. A város testnevelési és sport koncepcióját, valamint a szakterületét érintő 
egyéb önkormányzati koncepciót. 
 

4. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 2.3.17. – 2.3.20. pontokkal egészül ki: 
2.3.17. Új sportdíjak létrehozására. 
2.3.18. A sport kapcsolatok kiszélesítésére. 
2.3.19. A megye és a város területén működő testneveléssel és sporttal 
foglalkozó civil szervezetekkel történő együttműködésre. 
2.3.20. A kiemelten támogatott sportszervezetek körére. 
2.3.21. A várost híressé tevő termékek termelésének és értékesítésének 
segítésére, céltámogatására. 
 

5. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 2.4.17. – 2.4.20. pontokkal egészül ki: 
2.4.17. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyon, sportolásra alkalmas 
terület, létesítmény részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon 
végzett beruházással, annak megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket. 
2.4.18. A város sportéletében kiemelkedő szerepet játszó, az önkormányzat 
által finanszírozott rendezvények terveit. 
2.4.19. Az önkormányzat és a sportcélú szervezetek között megkötendő 
közhasznú megállapodásban foglaltakat. 
2.4.20. Az önkormányzat által közvetlenül és közvetetten nyújtott sportcélú 
támogatásokat. 
 

6. Az SZMSZ 2. melléklet 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
3.1.1. Az önkormányzati rendeletekben meghatározott környezetvédelmi, 
városrendezési és mezőgazdasági ügyekben. 
 

7. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 3.1.7. – 3.1.8. ponttal egészül ki: 
3.1.7. A zöldterület kialakítására vonatkozó tervekről. 



3.1.8. Temetőfejlesztésre fordítható pénzkeret részletes felosztásáról. 
 

8. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 3.2.7. – 3.2.14. ponttal egészül ki: 
3.2.7. A településszerkezeti tervet. 
3.2.8. A helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet. 
3.2.9. A várost érintő országos és megyei területrendezési- és fejlesztési 
tervekkel, koncepciókkal kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására 
vonatkozó előterjesztéseket. 
3.2.10. A térképészeti határ kiigazítására vonatkozó véleményezési, valamint a 
földrajzi nevek megállapítására, megváltoztatására vonatkozó ügyeket. 
3.2.11. A közterületi alkotások elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozó 
előterjesztéseket. 
3.2.12. Az örökségvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket. 
3.2.13. A távfűtéssel kapcsolatos előterjesztéseket. 
3.2.14. A parkolóhely kialakítással és üzemeltetéssel kapcsolatos 
előterjesztéseket. 
 

9. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 3.4.10. – 3.4.15. ponttal egészül ki: 
3.4.10. A környezetgazdálkodási beruházási célú javaslatokat. 
3.4.11. A külterületre vonatkozó településfejlesztési és rendezési programokat, 
terveket. 
3.4.12. A területrendezés folytán kialakuló, kialakítandó új építési telkek esetén 
közterületek elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket. 
3.4.13. A közterületek elnevezésének megváltoztatására vonatkozó 
előterjesztéseket. 
3.4.14. A közterület-használatról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően 
városképi, környezeti szempontból a közterület-használati szerződés 
megkötésére vonatkozó ajánlatot, tervezett rendezvények terveit. 
3.4.15. Előzetesen a villamos energia korlátozási sorrend felállítását. 
 

10. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 3.6.3. ponttal egészül ki: 
3.6.3. A temetőfejlesztésre fordítható pénzkeretnek a részletes felosztás szerinti 
felhasználását. 
 

11. Az SZMSZ 2. melléklet a következő 4.1.10. ponttal egészül ki: 
4.1.10. A polgárőr egyesületek támogatására fordítható pénzkeret részletes 
felosztásáról. 
 

12. Az SZMSZ 2. melléklet a következő 4.2.5. ponttal egészül ki: 
4.2.5. Az Év Kecskeméti Rendőre, Az Év Kecskeméti Tűzoltója, Az Év 
Kecskeméti Büntetés-Végrehajtási Intézet Dolgozója, Az Év Kecskeméti 
Városrendésze, Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő címek adományozására, 
és tájékoztatja a javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján 
javaslattételre jogosultakat. 
 

13. Az SZMSZ 2. melléklet a következő 4.3.6. – 4.3.7. pontokkal egészül ki: 
4.3.6. A város közbiztonságát javító intézkedések civil szervezetek útján történő 
ellátására. 4.3.7. A közbiztonság javítását célzó koncepciókkal kapcsolatos 
tervekre. 
 



14. Az SZMSZ 2. melléklete 4.4.5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.4.5. Azokat az önkormányzat által támasztott vagy az önkormányzattal 
szemben érvényesített egy millió forint értéket meghaladó igényeket, 
amelyekben perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére van lehetőség. 
 

15. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 4.4.9. – 4.4.10. ponttal egészül ki: 
4.4.9. A Kecskeméti Rendőrkapitányság éves tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
4.4.10. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos 
döntéseket. 
 

16. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 4.5.2. ponttal egészül ki: 
4.5.2. A civil szervezetek által végzett közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 
ellátására vonatkozóan. 
 

17. Az SZMSZ 2. melléklete 5.1.7. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.1.7. Azokban a perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére irányuló 
ügyekben, melyekben az önkormányzattal szemben vagy az önkormányzat 
által támasztott igény az 1 millió forintot meghaladja, azonban a 3 millió forintot 
nem haladja meg, a Közgyűlés jogi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
bizottsága véleményének figyelembevételével.  

 
18. Az SZMSZ 2. melléklet 5.1.9. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1.9. Az önkormányzatot külföldön képviselő hivatalos delegáció tagjairól. 
 

19. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 5.1.17. – 5.1.19. ponttal egészül ki: 
5.1.17. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadásáról és 
módosításáról. 
5.1.18. A Nemzetgazdasági Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között megkötött, a 2014-2020 közötti időszak Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés 
prioritásának végrehajtási feladatairól szóló megállapodás II.2.2. pontjában 
meghatározott értékelési feladatokkal kapcsolatban. 
5.1.19. A polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáról a 
szabadság kiadása kivételével. 
 

20. Az SZMSZ 2. melléklet 5.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.2.2. A szakterületét érintő önkormányzati koncepciókat. 
 

21. Az SZMSZ 2. melléklete 6.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.1.1. Az önkormányzati rendeletekben meghatározott városüzemeltetési, 
kommunális, közlekedésigazgatási és európai uniós ügyekben. 

 
22. Az SZMSZ 2. melléklet 6.1.4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1.4. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a helyi közút forgalmi rendjének 
5 évenként történő felülvizsgálatáról. 
 

23. Az SZMSZ 6.2.14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.2.14. Az Év Kecskeméti Mestere Díj kitüntetés adományozására vonatkozó 
előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi 



rendelet alapján javaslattételre jogosultakat. 
 

24. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 6.3.8. – 6.3.9. ponttal egészül ki: 
6.3.8. Az Európai Unió és szervei, más nemzetközi szervezetek, valamint 
alapok által finanszírozott pályázatok benyújtására. 
6.3.9. Európai Uniós prioritások meghatározására. 
 

25. Az SZMSZ 2. melléklet 6.4.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.4.7. A közmű beruházási célú javaslatokat. 
 

26. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 6.4.19. – 6.4.20. ponttal egészül ki: 
6.4.19. A várost érintő Európai Uniós fejlesztési projekt megvalósításáról szóló 
előterjesztést. 
6.4.20. Szakmai beszámolói alapján a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 
tevékenységét, és a tervezett stratégiai intézkedéseit. 
 

27. Az SZMSZ 2. melléklete a következő 6.7. és 6.7.1. – 6.7.2. ponttal egészül ki: 
6.7. A bizottság kezdeményezi: 
6.7.1. A kapcsolattartást a megyékkel és megyei jogú városi 
önkormányzatokkal, valamint más szervezetekkel az Európai Unióval 
kapcsolatos kérdésekben. 
6.7.2. A regionális támogatások hátterének, az ehhez kapcsolódó 
szabályozásoknak, a támogatási rendszerek alapjainak jobb megismerése 
érdekében, tájékoztató információk Közgyűlés elé terjesztését. 

 
 
  



 
3. melléklet a 18/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelethez 
 

1. Az SZMSZ 3. melléklete a következő 1.74. ponttal egészül ki: 
 
[1. A polgármester:] 

 
1.74. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, dönt a forgalmi körülmények, 
vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén a helyi közút forgalmi 
rendjének módosításáról. 
 

2. Az SZMSZ 3. melléklete a következő 1.75. ponttal egészül ki: 
 
[1. A polgármester:] 
 
1.75. A költségvetésben elfogadott előirányzat mértékéig dönt a lakossági 
kezdeményezésű útépítési támogatásokról és megköti a támogatási 
megállapodásokat. 

 
3. Az SZMSZ 3. melléklete a következő 1.76. ponttal egészül ki: 

 
[1. A polgármester:] 

 
1.76. Jóváhagyja a KIK-FOR Kft-nek az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások éves karbantartási és felújítási ütemtervét, valamint dönt az 
önkormányzati lakásokat érintő egyéb felújítási és karbantartási munkákról, 
továbbá megköti az önkormányzati tulajdonú lakások felújítására és 
karbantartására vonatkozó vállalkozási szerződéseket.   
 

4. Az SZMSZ 3. melléklete a következő 1.77. ponttal egészül ki: 
 
[1. A polgármester:] 
 
1.77. Dönt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok társasházzá történő 

alakításáról. 
 

5. Az SZMSZ 3. melléklete a következő 1.78. ponttal egészül ki: 
 
[1. A polgármester:] 
 
1.78. Dönt azokban a perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére irányuló 
ügyekben, melyekben az önkormányzattal szemben vagy az önkormányzat 
által támasztott igény az 1 millió forintot nem haladja meg.  
 

6. Az SZMSZ 3. melléklete a következő 1.79. ponttal egészül ki: 
 
[1. A polgármester:] 
 
1.79. Dönt halaszthatatlan esetben az önkormányzatot képviselő hivatalos 
delegáció tagjainak esetleges pótlásáról.  



 
7. Az SZMSZ 3. melléklete a következő 2.6. ponttal egészül ki: 

 
[2. A polgármester a jegyző ellenjegyzésével dönt:] 
 
2.6. Megállapodások, együttműködési megállapodások megkötéséről, azon 
esetekben, amennyiben évente visszatérő módon, változatlan tartalommal 
történik a megállapodás megkötése és az önkormányzat forrásokhoz jut.  

 
 

8. Az SZMSZ 3. melléklete a következő 2.7. ponttal egészül ki: 
 
[2. A polgármester a jegyző ellenjegyzésével dönt:] 
 
2.7. Fejlesztéspolitikai dokumentumok, támogatási kérelmek benyújtásáról, 
azok visszavonásáról, valamint ezekhez kapcsolódó megállapodások, 
együttműködési megállapodások megkötéséről, amennyiben a pályázatok 
esetén a határidő szükségessége miatt nincs lehetőség a hatáskörrel 
rendelkező testületi szervek döntésének meghozatalára, de a polgármesteri 
hivatal a szükséges igazolásokat, ellenjegyzéseket megtette.   
 

 
 
  



4. melléklet a 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelethez 
 

1. Az SZMSZ 5. melléklet 1.7. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
1.7. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének 
elnöke 
 

2. Az SZMSZ 5. melléklet a következő 1.10. ponttal egészül ki: 
1.10. Város Civil Kerekasztal képviselője 

 
3. Az SZMSZ 5. melléklet 2.9. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.9. Klebelsberg Központ Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója 
 
 
 
 
 

 
 
 


