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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

 
a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet  
módosításáról  

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdése, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Csongrád Megyei Kormányhivatal, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 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. mellékletének 6.4.11. 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) 27. § (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A (3) bekezdés szerinti zsákban méreténél fogva nem elhelyezhető, fás 
szárú növények metszéséből keletkező hulladékot, legfeljebb 1 m hosszra 
összevágva, kévébe kötegelve kell gyűjteni.” 
 

(2) A Rendelet 27. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A közszolgáltató a házhoz menő gyűjtési rendszer keretében az 
elkülönítetten gyűjtött, a (4) bekezdésben foglaltak szerinti hulladékot évente 
két alkalommal a közgyűlés városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel 
rendelkező bizottsága által előzetesen meghatározott időpontokban szállítja el.” 
 

(3) A Rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A szüneteltetés időtartama legalább egy hónap, de legfeljebb egy év 
lehet, amely – amennyiben annak a feltételei fennállnak – a kérelemnek a 
közszolgáltató részére történő benyújtását követő hónap 1. napjától kezdődik. 
Egy év elteltét követően az ingatlanhasználó a szüneteltetést újra kérheti.” 
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2. § 
 
(1) A Rendelet 25. § (5) bekezdésében a „lakásonként” szövegrész helyébe a 

„társasházi, szövetkezeti, vagy többlakásos ingatlant alkotó albetétenként” 
szöveg, a „lakások” szövegrész helyébe a „társasházi, szövetkezeti, vagy 
többlakásos ingatlant alkotó albetétek” szöveg, a Rendelet 35. § (1) 
bekezdésében a „lakásonként” szövegrész helyébe az „ingatlanonként, 
társasházi, szövetkezeti, vagy többlakásos ingatlan esetén az ingatlant alkotó 
albetétenként” szöveg, a Rendelet 35. § (2) bekezdésében a „lakásonként” 
szövegrész helyébe az „ingatlanonként, társasházi, szövetkezeti, vagy 
többlakásos ingatlan esetén az ingatlant alkotó albetétenként” szöveg lép. 
 

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdésében a „kerti bio” szövegrész helyébe a „zöld” 
szöveg lép. 

 
 

3. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet 1. § 1. pontja, a Rendelet 25. § (1) bekezdése, a Rendelet 
27. § (1) bekezdése és a Rendelet 27. § (3) bekezdésében a „8.§ (2) bekezdés a)-c) 
pontjaiban foglalt” szövegrész. 
 
 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. július 1. napján lép 

hatályba. 
 
(2) Az 1. § (1) bekezdés és az 1. § (2) bekezdés 2016. január 1. napján lép 

hatályba. 
 
(3) Ez a rendelet 2016. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Kecskemét, 2015. június 25. 
 
 
 
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, 2015. június 25. 
 

 Dr. Határ Mária sk. 
            jegyző 

 
 


