
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzati költségvetési szervek feladat- és névváltozásával 
összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
 
az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 1. pontjában, 
a 4. § tekintetében az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 2. pontjában, 
az 5. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) 
bekezdésében, 
a 6. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § 
(3)-(4) bekezdésében és a 236. § (4) bekezdés b) pontjában, 
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, 
a 8. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és 
(5) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 
5. pontjában, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-
(4) bekezdésében és a 236. § (4) bekezdés b) 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 és 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. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
zöldfelületek (a parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) 

védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről szóló 
14/1999. (V.25.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 
1. § 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zöldfelületek (a parkok, 
játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a 
köztéri szobrok védelméről szóló 14/1999. (V.25.) önkormányzati rendelete 8. § (7) 
bekezdésében a „Közterület-felügyelet” szövegrész helyébe a „Kecskeméti 
Városrendészet” szöveg lép. 

 
 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 
Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről szóló 23/2000. 

(VI.5.) önkormányzati rendeletének módosítása 



2. § 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 
Város területén ellátandó közterület-felügyeletről szóló 23/2000. (VI.5.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ában a „Kecskeméti Közterület-felügyelet” szövegrész helyébe a 
„Kecskeméti Városrendészet” szöveg lép. 
 

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 
3. § 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete16. § (5) bekezdésében a 
„Kecskeméti Közterület-felügyelet” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Városrendészet” 
szöveg, a 17. §-ában a „Kecskeméti Közterület-felügyelet” szövegrészek helyébe a 
„Kecskeméti Városrendészet” szöveg, és az 1. melléklet 2. pontjában a „Piac- és 
Vásárigazgatóság” szövegrész helyébe az „Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet” 
szöveg lép. 

 
4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető- és 

reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és 
szabályozásáról szóló 7/2009. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 
4. § 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető- és 
reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 
7/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében a „Piac- és Vásárigazgatóság” 
szövegrész helyébe az „Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet” szöveg lép. 
 

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési 
kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő 

várakozási közszolgáltatásokról szóló 28/2010. (VI.24.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

 
5. § 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség 
alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási 
közszolgáltatásokról szóló 28/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelete 7.§ a) pontjában 
„Közterület-felügyelet” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Városrendészet” szöveg, a 10. 
§ (2) bekezdés b) pontjában a „Kecskeméti Közterület-felügyelet” szövegrész helyébe a 
„Kecskeméti Városrendészet” szöveg és az 1. melléklet 2. pont 44. alpontjában a „Piac- és 
Vásárigazgatóság” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Városrendészet” szöveg lép. 
 

6. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével 

összefüggő feladatokról szóló 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletének 
módosítása 

 
 



6. § 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével összefüggő feladatokról 
szóló 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 1. §-ában a „Kecskeméti Közterület-
felügyelet” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Városrendészet” szöveg lép. 
 

7. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 
 

7. § 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 
19. § (3) bekezdésében a „Piac- és Vásárigazgatóság” szövegrész helyébe az 
„Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet” szöveg lép. 
 

8. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. 

(IV.24.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 

8. § 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 
14. § (2) bekezdésében a „Kecskeméti Közterület-felügyelet” szövegrész helyébe a 
„Kecskeméti Városrendészet” szöveg lép. 
 

9. Záró rendelkezések 
 

10. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Kecskemét, 2015. szeptember 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, 2015. szeptember 24. 

 Dr. Határ Mária sk. 
            jegyző 


