
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete 

 
a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 

adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:   

 
1. § 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a városi kitüntetések, 
elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) 
önkormányzati rendelete   
 

a) 3. §-ban a „városrendezési és városüzemeltetési” szövegrész helyébe 
„városrendezési” szöveg,  

b) 15. §-ban a „városrendezési és városüzemeltetési” szövegrész helyébe 
„városüzemeltetési” szöveg,  

c) 30. §-ban a „városrendezési és városüzemeltetési” szövegrész helyébe 
„közbiztonsági” szöveg, 

d) 31. §-ban a „városrendezési és városüzemeltetési” szövegrész helyébe 
„közbiztonsági” szöveg, 

e) 31/A. §-ban a „városrendezési és városüzemeltetési” szövegrész helyébe 
„közbiztonsági” szöveg, 

f) 31/B. §-ban a „városrendezési és városüzemeltetési” szövegrész helyébe 
„közbiztonsági” szöveg, 

g) 32/A. §-ban a „városrendezési és városüzemeltetési” szövegrész helyébe 
„közbiztonsági” szöveg, 

h) 36. § (2) bekezdésében az „önkormányzat az elismerésben részesített 
személyek nevéről és adatairól” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatal 
az elismerésben részesített személy nevéről” szöveg, 

i) 42. § (3) bekezdésében az „és adatairól nyilvántartást vezet az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 
rendelkezéseinek figyelembevételével” szövegrész helyébe „nyilvántartást 
vezet” szöveg lép. 

 
 
 
 
 



 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Kecskemét, 2020. február 13. 
 
 
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, 2020. február 13. 
 
 

    Dr. Határ Mária sk. 
               jegyző 

 


