Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési Bizottság
2014. december 16-án
tartandó ülésére

Tárgy: A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.
14.) önkormányzati rendelet és az azzal összefüggő rendeletek módosítása
valamint a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatala
Az előterjesztést készítette: Dr. Balázs Tímea
Aljegyző
Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet
Döntési változatok száma: 1
Mellékletek: közgyűlési előterjesztés-tervezet
Véleményezésre megkapta:
Egyéb szervezet, külső szakértő:
Megtárgyalta:
Esélyteremtési Bizottság
Értékmegőrzési Bizottság
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

…/2014. (XII. 15.) EtB. sz. határozat
…/2014. (XII. 15.) ÉmB. sz. határozat
…/2014. (XII. 16.) FKAB. sz. határozat
…/2014. (XII. 16.) JÜB. sz. határozat
…/2014. (XII. 16.) VPB. sz. határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
Ügyiratszám: 4952-42/2014.
ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési Bizottság
2014. december 16-án tartandó ülésére

Tárgy: A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.
14.) önkormányzati rendelet és az azzal összefüggő rendeletek módosítása
valamint a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatala
Tisztelt Bizottság!
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.
(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban
készült, mellékelt közgyűlési előterjesztés-tervezetet megtárgyalni és döntését a határozattervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.
Kecskemét, 2014. december 10.
Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
…/2014. (XII. 16.) VüB. sz. határozat
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet és az azzal összefüggő rendeletek módosítása valamint a
Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatala
A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 495242/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
A Bizottság a fenti tárgyban készült 4952-36/2014. számú közgyűlési előterjesztést
változatlan tartalommal terjeszti a Közgyűlés elé.

Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2014. december 18-án
tartandó ülésére
Tárgy: A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.
14.) önkormányzati rendelet és az azzal összefüggő rendeletek módosítása valamint a
Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatala
Az előterjesztést készítette: Dr. Balázs Tímea aljegyző
Kezelési megjegyzés: rendelet-tervezet
határozat-tervezet
Döntési változatok száma: 1
Mellékletek:
Véleményezésre megkapta:
Egyéb szervezet, külső szakértő:
Megtárgyalta:
Esélyteremtési Bizottság
Értékmegőrzési Bizottság
határozat
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
határozat
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság

…./2014. (XII.15.) EtB. számú határozat
..../2014. (XII.15.) ÉmB. számú
…../2014. (XII.16.) FKAB. számú
…../2014. (XII.16.) JÜB. számú határozat
…./2014. (XII.16.) VPB. számú határozat
…../2014. (XII.16.) VüB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:
___________________________
Dr. Határ Mária
jegyző

Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
Ügyiratszám: 4952- /2014.
ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2014. december 18-án tartandó ülésére
Tárgy: A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.
14.) önkormányzati rendelet és az azzal összefüggő rendeletek módosítása valamint a
Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatala
Tisztelt Közgyűlés!
Általános Indokolás
A 2014. október 22. napján tartott alakuló ülésén a közgyűlés létrehozta bizottságait,
megválasztotta azok tagjait, valamint felülvizsgálta Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: SZMSZ) a
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
43. § (3) bekezdésének megfelelően.
A felállított bizottságok munkájukat megkezdték, és ezzel összefüggésben áttekintették
feladat- és hatásköreiket. A bizottságok elnökei ennek megfelelően javaslatokat tettek a
feladat- és hatáskörök módosítására.
Az Mötv. elfogadását követően elkezdődött a Magyary-program alapján a helyi és területi
közigazgatás átszervezése, melynek során átfogalmazódott a helyi – így a megyei jogú városi
– önkormányzatok szerepe és feladatai is. A korábbi klasszikus jegyzői államigazgatási,
hatósági feladatok egy részét ma már a megyei kormányhivatalok járási hivatalai látják el, az
önkormányzati feladatok pedig legjelentősebb részben a helyben biztosítható európai uniós
versenyjogi értelemben vett általános érdekű és általános gazdasági érdekű szolgáltatások, –
hazai jogban alkalmazott elnevezéssel – közszolgáltatások nyújtására irányulnak. A fenti
feladatváltozásra, továbbá arra tekintettel, hogy a polgármesteri hivatal a polgármester
településirányítói és városvezetői feladatai egyes jól definiálható részterületeihez illeszkedő,
hatékony szervezeti struktúrában tudja az önkormányzat munkaszervezeteként a feladatait
ellátni, célszerűnek mutatkozik a polgármesteri hivatal szervezeti felépítésének újragondolása.
A szervezeti struktúra áttekintése során felülvizsgálatra kerülnek a Polgármesteri Hivatal
mellett a Városgazdasági Nonprofit Kft., a KIK-FOR Kft, a Hírös Sport Nonprofit Kft., a
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. és a Kecskeméti Városfejlesztő
Kft. által ellátott feladatok, az e társaságokkal kötött közfeladat-ellátási, megbízási,
közhasznúsági, közművelődési, közszolgáltatási szerződések a párhuzamosságok
megszüntetése, a racionálisabb feladatellátás érdekében.
A feladatellátást a 2015. évi költségvetés készítése során szükséges felülvizsgálni, melyhez a
2015. évi központi költségvetés, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátásokkal kapcsolatos
jogszabályváltozások hatásait is figyelembe kell vennünk. Így polgármesteri hivatal szervezeti
tagozódására, valamint a fenti gazdasági társaságok által ellátott feladatokra vonatkozó
részletes javaslatokat a 2015. februári ülésre terjesztem a közgyűlés elé.

Javaslom továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal szakember-utánpótlása érdekében a
felsőoktatási intézményekben gyakorlatorientált duális képzésben résztvevő hallgatók
foglalkoztatásának lehetőségét is teremtsük meg.
Az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza az állandó bizottságok, a 3. melléklete a polgármester
feladat- és hatásköreit. A javaslatoknak megfelelően szükséges az SZMSZ mellékleteinek, és
ezzel egyidejűleg korábbi módosító rendelet megfelelő módosítása is.
A korábbi ciklusban létrehozott részönkormányzatok megbízatása az előző közgyűlés
mandátuma lejártával megszűnt, így a részönkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket
javaslom hatályon kívül helyezni. Amennyiben a részönkormányzatokra vonatkozó jelenlegi
magasabb szintű jogszabályi környezet a későbbiekben megváltozik, úgy javaslattal fogok
élni részönkormányzatok létrehozása érdekében.
Részletes Indokolás
A rendelet-tervezet 1-2. §-ához
E §-ok az SZMSZ 2. és 3. mellékleteit módosítják az általános indokolásban kifejtettek
mentén.
Az 1. § az SZMSZ 2. melléklet újraszabályozásáról rendelkezik. A módosítások a rendelettervezet 1. mellékletében jelennek meg.
Ezek a módosítások a fentebb ismertetettek szerinti javaslatoknak megfelelően a következők:
1. Az Esélyteremtési Bizottság döntési hatáskörét generálisan megfogalmazó pont
kiegészül a köznevelési, a gyermek-ifjúság és családvédelmi, valamint otthonteremtési
ügyekkel.
2. Az Esélyteremtési Bizottság közgyűlési döntésre történő előkészítése körében a
bizottság hatáskörébe tartozó díjakkal kapcsolatban két pontban tartalmazott rendelkezést, s
az SZMSZ 2. melléklet 1.2.4. pontjának hatályon kívül helyezésével és az 1.2.11. pontjának
megfelelő módosításával a szabályozás egyszerűsíthető.
3. Az Esélyteremtési Bizottság feladatköre kiegészül azzal, hogy véleményezi a KIKFOR Kft-nek az önkormányzat tulajdonában lévő lakások éves karbantartási és felújítási
ütemtervét, valamint a lakáscélú ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos terveket.
4. Az Esélyteremtési Bizottság ellenőrzési feladatkörében ezentúl megtárgyalja a nem
önkormányzati fenntartókkal szociális szolgáltatások ellátásra megkötött ellátási szerződések
alapján végzett éves tevékenységekről szóló beszámolókat.
5. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tesz kizárólag javaslatot a közbeszerzési eljárás bíráló
bizottságába való tagok kijelölésére azzal, hogy valamennyi önkormányzati közbeszerzés
esetén koordinálja a megfelelő tagok kijelölését.
6. A Jogi és Ügyrendi Bizottság döntési hatásköréből kerül át a Városstratégiai és
Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskörébe a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti, a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás jóváhagyása.
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe kerül szintén az Értékmegőrzési
Bizottság javaslata alapján az önkormányzatot külföldön képviselő hivatalos delegáció
tagjairól és tartalék tagjairól, valamint az elővásárlásra jogosult kérelmére az önkormányzat
tulajdonában lévő, beköltözhető lakás értékesítése érdekében pályázat kiírásáról és
elbírálásáról való döntés.

7. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság az eddigi díjakra vonatkozó döntéselőkészítő
feladatköre kibővül a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díjjal.
8. Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság közgyűlési döntésre történő
előkészítési feladatköre kiegészül a parkolóhely kialakítással és üzemeltetéssel, az
örökségvédelemmel kapcsolatos, továbbá 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 előterjesztésekkel.
9. A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság feladatköre lesz a Kecskemét
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések véleményezése.
A 2. § az SZMSZ 3. mellékletének a jelen rendelet-tervezet 2. mellékletében történő
módosításáról rendelkezik. A módosítás szerint a polgármester dönt az önkormányzat
költségvetési rendeletében az önkormányzattal együttműködő határon túli magyar szervezetek
és határon túli magyar kapcsolatok támogatására elkülönített pénzösszeg felhasználásáról.
A rendelet-tervezet 3. §-ához
A § szövegcserés módosításokat tartalmaz, melyek értelmében a Városüzemeltetési Bizottság
elnevezése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottságra változik, a pontosabb és
szabatosabb, a hatályos jogszabályi környezetbe illeszkedő megfogalmazások érdekében kerül
például a „társadalmi szervezet” helyébe a „civil szervezet”, illetve a „tömegközlekedés”
fogalmát a „közösségi közlekedés” elnevezés váltja fel.
A rendelet-tervezet 4. §-ához
A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 41/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Módosító
rendelet) a szociális temetés igénylésével kapcsolatos ügyekben való feladat- és hatáskört
ruház a polgármesterre 2015. január 1-jei hatályba lépéssel. Tekintettel arra, hogy a szociális
temetéssel kapcsolatos szabályok várhatóan 2016. január 1. napján lépnek csak hatályba, így a
szociális temetés igényléséhez kapcsolódó polgármesteri hatáskör hatályba lépése ezt kell
hogy kövesse. Ennek értelmében szükséges a rendelet-tervezetben a Módosító rendelet 3. §ának módosításáról is rendelkezni.
A rendelet-tervezet 5. §-ához
A § hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
A fentebb ismertetett feladat- és hatáskör átruházásra tekintettel javaslom hatályon kívül
helyezni az Értékmegőrzési Bizottság határon túli magyar szervezetek és kapcsolatok
támogatásával összefüggő döntési hatáskörére, valamint a részönkormányzatokra vonatkozó
rendelkezéseket.
A rendelet-tervezet 6. §-ához
Hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. A rendelet 2015. január 1. napján
lép hatályba, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott 4. §-t, amely – tekintettel arra, hogy a
módosítani kívánt eredeti rendelkezés is 2015. január 1. napján lépne hatályba – 2014.
december 31. napján lép hatályba.

A Jat. 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az erről szóló hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjen.
Kecskemét, 2014.december 10.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
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 szóló …/2014. (XII.18.)
önkormányzati rendelet megalkotásához
1. Társadalmi hatások
A rendelet megalkotásának társadalmi hatásai nincsenek.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásának nincsenek gazdasági, költségvetési hatásai.
Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
3. Egészségi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket csökkenti.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotását az egyes feladat- és hatáskörök változásai mellett a magasabb
szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése teszi szükségessé.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

HATÁROZAT-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2014. (XII.18.) határozata
A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések
A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester fenti tárgyú
előterjesztését és a következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy vizsgálja felül a
Polgármesteri Hivatal, valamint a Városgazdasági Nonprofit Kft., a KIK-FOR Kft, a
Hírös Sport Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Nonprofit Kft., és a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. által ellátott feladatokat, az e
társaságokkal kötött közfeladat-ellátási, megbízási, közhasznúsági, közszolgáltatási
szerződéseket a párhuzamosságok megszüntetése, a racionálisabb feladatellátás
érdekében.
Határidő: 2015. február
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
2. A Polgármesteri Hivatal szakember-utánpótlása érdekében a Közgyűlés felkéri Dr.
Határ Mária jegyzőt, készítse elő a szükséges intézkedéseket a felsőoktatási
intézményekben gyakorlatorientált duális képzésben résztvevő hallgatók
foglalkoztatása lehetőségének megteremtésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Határ Mária jegyző

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/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 helyébe a „2016.” szöveg, a Módosító
rendelet 3. § (3) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe a „2016.” szöveg lép.
5. §
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.
6. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 4. §-a 2014. december 31. napján lép hatályba.
(3) A rendelet 2015. január 2. napján hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2013. (II. 14.) 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, valamint
otthonteremtési ügyekben”
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:
„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 Büntetésvégrehajtási 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.”

2. melléklet a …/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az SZMSZ 3. melléklet 1. pontja a következő ponttal egészül ki::
[A polgármester:]
Dönt az önkormányzat költségvetési rendeletében az önkormányzattal
együttműködő határon túli magyar szervezetek és határon túli magyar kapcsolatok
támogatására elkülönített pénzösszeg felhasználásáról.”
„1.71.

