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Ügyiratszám: 27385-3/2015. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2015. szeptember 22-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Önkormányzati költségvetési szervek feladat- és névváltozásával összefüggésben egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tekintettel az SZMSZ 2. melléklete 4.4.3. pontjaiban foglaltakra 

a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltakat véleményezni 

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. augusztus 

 

                                                                                             Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                                       polgármester  

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2015. (IX.22.) JÜB. számú határozat 

 

Önkormányzati költségvetési szervek feladat- és névváltozásával összefüggésben egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 27385-3/2015. 

számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Az előterjesztést készítette: Dr. Mayer Endre irodavezető 

Szervezési és Jogi Iroda 

    Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

    Jogi Osztály 
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Megtárgyalta: 

 

Jogi és Ügyrendi Bizottság       …../2015. (IX.22.) JÜB. számú határozat  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

___________________________ 

Dr. Határ Mária 
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Ügyiratszám: 27385-1 /2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. szeptember 24-én tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Önkormányzati költségvetési szervek feladat- és névváltozásával összefüggésben egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 59/2015. (III.26.) határozatával úgy 

döntött, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a várakozási (parkolási) 

közszolgáltatást 2015. július 1. napjától általános jogutódként a Kecskeméti Közterület-felügyelet látja 

el akként, hogy a feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és 

beolvad a Kecskeméti Közterület-felügyeletbe az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. 

§ (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválás keretében, és a Kecskeméti Közterület-felügyelet 

neve Kecskeméti Városrendészetre módosul. 

Határozatában döntött a közgyűlés továbbá arról is, hogy a Ciróka Bábszínház, a Kecskeméti Katona 

József Múzeum, a Kecskeméti Városrendészet gazdasági feladatait alapító okiratában rögzített 

alaptevékenységként 2015. július 1. napjától a Piac- és Vásárigazgatóság látja el, amelynek a neve a 

feladatváltozásra tekintettel Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetre változik. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 126/2015. (V.28.) határozatával pedig 

elfogadta a Piac-és Vásárigazgatóság, valamint a Közterület-felügyelet alapító okiratot módosító 

okiratait, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait. 

 

A feladat- és névváltozások szükségessé teszik azon önkormányzati rendeletek technikai jellegű 

módosításait, amelyekben a Kecskeméti Közterület-felügyelet illetve a Piac- és Vásárigazgatóság 

elnevezés szerepel. 

 

 

 

 

Részletes Indokolás 

 

A rendelet-tervezet bevezető részéhez: 

 

A bevezető rész tartalmazza a rendelet-tervezetben az egyes önkormányzati rendeletek 

módosításához szükséges eredeti jogalkotói hatáskört, vagy felhatalmazó rendelkezéseket, továbbá 

az azokhoz kapcsolódó önkormányzati, kötelezően ellátandó, vagy önként vállalt feladatköröket. 

 

A rendelet-tervezet 1. §-ához 



 

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) bekezdésének 

szövegcserés módosítását tartalmazza a Kecskeméti Közterület-felügyelet névváltozására való 

tekintettel.  

 

A rendelet-tervezet 2. §-ához 

 

A § szövegcserés módosítást tartalmaz, mellyel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről szóló 

23/2000. (VI.5.) önkormányzati rendelete 1. §-át módosítja a Kecskeméti Közterület-felügyelet 

nevének Kecskeméti Városrendészetté változtatása miatt.  

 

A rendelet-tervezet 3. §-ához 

 

A § szövegcserés módosításokat tartalmaz a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete 

tekintetében, melyeket egyrészt a Kecskeméti Közterület-felügyelet, másrészt a Piac- és 

Vásárigazgatóság névváltozása indokolt.  

 

A rendelet-tervezet 4. §-ához 

 

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 szövegcserés módosítását tartalmazza annak 

névváltozására tekintettel. 

  

A rendelet-tervezet 5. §-ához 

 

A § a Kecskeméti Közterület-felügyelet és a Piac- és Vásárigazgatóság névváltozásaira figyelemmel 

szövegcserésen módosítja a 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 több szerkezeti egységét. 

 

A rendelet-tervezet 6. §-ához 

 

A § a 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 1. §-ában a Kecskeméti Közterület-felügyelet szövegrészt Kecskeméti 

Városrendészet szövegre módosítja. 

 

 

A rendelet-tervezet 7. §-ához 

 

A § Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletének 19. § (3) 

bekezdését módosítja szövegcserésen a Piac- és Vásárigazgatóság nevének megváltozása miatt. 

 

A rendelet-tervezet 8. §-ához 

 

A § szintén szövegcserés módosítást tartalmaz, mellyel Kecskemét Megyei Jogú Város 



Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendeletében a Kecskeméti Közterület-felügyelet nevét 

Kecskeméti Városrendészetre módosítja. 

 

 

A rendelet-tervezet 9. §-ához 

 

 Hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 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, 2015. augusztus 

 

 

 

                             Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                    polgármester 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

Önkormányzati költségvetési szervek feladat- és névváltozásával összefüggésben egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet megalkotásának társadalmi hatásai nincsenek. 

  

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet megalkotásának nincsenek gazdasági 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 nem érinti. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet megalkotásának szükségességét a Piac- és Vásárigazgatóság, valamint a Kecskeméti 

Közterület-felügyelet átalakulása, feladat- és névváltozása indokolja. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RENDELET-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

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. 

 

 

 

 

 


