
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

2015. december 14-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Mayer Endre irodavezető 

                                               Szervezési és Jogi Iroda 

                                               Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

    Jogi Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:   

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Értékmegőrzési Bizottság              …../2015. (XII.14.) ÉmB. számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság            …../2015. (XII.15.) VPB. számú határozat 

Jogi és Ügyrendi Bizottság              …../2015. (XII.15.) JÜB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság      …../2015. (XII.15.) VVB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

             Polgármestere 

      Ikt. szám: 33485-2/2015. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2015. december 14-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

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 1.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. november 19. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

  polgármester 

 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……./2015. (XII. 14.) EtB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

Az Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 33485-

2/2015. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

                                                

                                                                                        

              

 

 

                      Engert Jakabné   

                      bizottsági elnök 

 

 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2015. december 17-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Dr. Mayer Endre irodavezető 

     Szervezési és Jogi Iroda 

Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

Jogi Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:   Rendelet-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

 

Mellékletek:       Hatásvizsgálati lap 

 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság    .../2015. (XII.14.) EtB. számú határozat 

Értékmegőrzési Bizottság    .../2015. (XII.14.) ÉmB. számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság           …/2015. (XII.15.) VPB. számú határozat  

Jogi és Ügyrendi Bizottság    .../2015. (XII.15.) JÜB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság         ..../2015. (XII.15.) VVB. sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Polgármestere 

 

Ikt. szám: 33485-1/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. december 17-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról 

szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ktr.) módosítását az alábbiak 

indokolják. 

 

A Tisztelt Közgyűlés 58/2015. (III.26.) határozata alapján 2015. július 1. napjától a Hírös 

Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. feladatköre bővült, mely technikai 

jellegű módosítást szükséges a Ktr.-en átvezetni.  

 

Az önkormányzati rendezvények szervezését a Polgármesteri Hivatal koordinálása mellett, 

továbbra is éves rendezvényterv alapján a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 

Nonprofit Kft. a Történeti Főtér területén fogja ellátni. 

 

A közterületi rendezvények vonatkozásában a közterület-használati díj megfizetése alóli 

mentességre vonatkozó rendelkezés pontosítása is indokolt annak érdekében, hogy csak az 

önkormányzat által támogatott rendezvények élvezzenek díjmentességet. 

 

A fent írtakon túl a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. részéről felmerült annak az 

igénye, hogy a Hunyadiváros városrészben a Béke fasori köztemetővel határos kecskeméti 

6499 és 0396/7 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanok hasznosítására közterület-

használati szerződés alapján a Kft. legyen jogosult akként, hogy a fenti közterületekre 

vonatkozó közterület-használati szerződések megkötésére a gazdasági társaság jogosult, 

illetve a közterületet igénybevevőknek az ajánlatot a Kft-hez kell benyújtani. Ezáltal e 

közterületek egyszerűbb, hatékonyabb és szervezettebb hasznosítása valósulhatna meg. 

 

Részletes indokolás 

 

A rendelet-tervezet 1.§-ához: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ktr. alapján hasznosítja a Hunyadiváros 

városrészben a Béke fasori köztemetővel határos – a Béke fasor, Őrtorony, Mécses utca és 

Mécses utca, Czollner köz által körülhatárolt – jelenleg kecskeméti 6499 és 0396/7 hrsz-ú, 

kivett közterület megnevezésű ingatlanokat. Ezen közterületek hasznosítása elsősorban 

Mindenszentek és Halottak napja alkalmával jelentenek nagyobb bevételt 

önkormányzatunknak. Nyilvántartásunk szerint a fenti ingatlanok hasznosításából 2014. 

évben bruttó 2.560.574,-Ft, míg 2015. évben bruttó 2.384.650,-Ft bevételünk származott. A 

köztemető üzemeltetését ellátó Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. azzal a 

megkereséssel élt önkormányzatunk felé, hogy célszerűnek tartanák, ha a köztemető 

üzemeltetésével együtt a köztemető előtt található közterületek hasznosítására, közterület-



használati szerződés alapján a gazdasági társaság lenne jogosult, mellyel álláspontjuk szerint a 

hatékonyságot növelhetnék. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk más közterület 

vonatkozásában is – mint például a Történeti Főtéren megrendezésre kerülő rendezvények 

esetében – alkalmazza azt a gyakorlatot, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 

társaság útján hasznosítja a közterületet, így ezen kérés jogilag teljesíthető. A felek közötti 

együttműködést úgy biztosíthatnánk, ha a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel 

évente megkötésre kerül a fenti hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a közterület-használati 

szerződés, melyben rögzítjük egyrészt, hogy a gazdasági társaság jogosult hasznosítani az 

érintett ingatlanokat közterület-használati szerződések megkötésével. Másrészt a 

hasznosításból származó közterület-használati díjak összegét az érintett ingatlanok 

karbantartására és felújítására kell fordítania, így e közterületek Kecskeméti Városgazdasági 

Nonprofit Kft. általi hasznosítása többlet költségvetési támogatást nem igényel. A 

szerződések megkötésére a Kft. ügyfélszolgálatán kerülne sor, ezáltal az ügyintézés 

egyszerűbbé, gyorsabbá válna az ott árusítók számára. Hosszú távon a közterületek 

hasznosítása így hatékonyabban, egyszerűbben, szervezettebben valósítható meg.  

 

A rendelet-tervezet 2.§-ához: 

 

Célszerű a közterület-használati díj megfizetése alól csak azoknak az ingyenes 

rendezvényeknek a szervezőit mentesíteni, amelyek célját az önkormányzat támogatja, vagy 

amely rendezvényeket önkormányzati költségvetési szerv vagy önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaság szervez. 

 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Ktr-ben állapítsunk meg közterület-használati díj 

megfizetése alóli mentességet a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-nek, a részére 

használatba adott közterületek vonatkozásában.  

 

A rendelet-tervezet 3.§-ához: 

 

Szövegcserés módosítást tartalmaz. 

 

A rendelet-tervezet 4.§-ához: 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. A közgyűlés egészségügyi ügyekben 

feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága hatásköréből kikerül az egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó rendezvények lebonyolításának véleményezése. A rendelet-tervezet 

elfogadásával a Történeti Főtér területén megvalósuló rendezvények terveit a jövőben csak 

kulturális szempontból az Értékmegőrzési Bizottság, valamint városképi, környezeti 

szempontból a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményezné. 

 

A Történeti Főtér területén a rendezvények szervezését a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Központ Nonprofit Kft. látja el. Tekintettel arra, hogy a Vasútpark területén nem szervez 

rendezvényeket, így a Ktr. szövegéből a Vasútpark szövegrészt javaslom hatályon kívül 

helyezni. 

 

A rendelet-tervezet 5.§-ához: 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálatot végez a 

szabályozás várható hatásainak felmérése érdekében, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az előterjesztést az Esélyteremtési Bizottság, az Értékmegőrzési Bizottság, a Városstratégiai 

és Pénzügyi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság előzetesen véleményezésre megkapta, határozataik a közgyűlés 

ülésén kerülnek kiosztásra. 

 

Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását, valamint a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Kecskemét, 2015. november 19. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

a közterületek használatáról 

szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete módosításához 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A Béke fasori köztemetőnél árusítók számára az ügyintézés egyszerűbbé válik, tekintettel 

arra, hogy a közterület-használati szerződések megkötésére a Városgazdasági Nonprofit Kft. 

ügyfélszolgálatán kerülne sor. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A Városgazdasági Nonprofit Kft. a közterület használati bevételekből finanszírozná az érintett 

ingatlanok karbantartását és felújítását, így a rendelet módosítása többletfinanszírozással nem 

jár. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtása kis mértékben csökkenti az adminisztratív terheket. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.26.) határozata 

alapján 2015. június 30. napjától a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit 

Kft. cégneve Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft-re módosult. Ennek a 

technikai jellegű módosításnak a rendeleten történő átvezetése indokolja a rendelet 

módosítását.  

 

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

 

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

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2015. (…) önkormányzati rendelete 

 

a közterületek használatáról szóló 

6/2009. (I. 30.) 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 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. mellékletének 1.4.1. pontja 

alapján az Esélyteremtési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.  

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 2.4.1. pontja alapján az Értékmegőrzési 

Bizottság, 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. pontja alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.  (II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 

5.4.1. pontja alapján a Városstratégiai és Pénzügyi 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 6.4.1. pontja 

alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról 

szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 12/A. 

§-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki: 

 

„A Béke fasori köztemetővel határos közterületek használatba adásának rendje  

 

12/A. § 

 

A Hunyadiváros városrészben található Béke fasori köztemetővel határos – a Béke 

fasor, Őrtorony, Mécses utca és Mécses utca, Czollner köz által körülhatárolt – 

közterületek vonatkozásában a közterület-használati szerződés megkötésére a 4. § (9) 

bekezdésére figyelemmel a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. jogosult, a 

gazdasági társasággal évente megkötésre kerülő szerződés alapján. A Béke fasori 

köztemetővel határos közterületeket érintően az ajánlatot a Kecskeméti Városgazdasági 

Nonprofit Kft-hez kell benyújtani.”  

2.§ 

 

(1) A Rendelet 15. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„[Nem kell díjat fizetni:]  

h) a közterületet igénybe vevő, önkormányzat által támogatott rendezvény szervezőjének az 

ingyenes sport-, egészségügyi-, köznevelési-, felsőoktatási-, ismeretterjesztő-, 

környezetvédelmi- vagy kulturális tevékenységekre, jótékony célú gyűjtésekre, szociális jellegű 

tevékenységre igénybe vett terület után,”  

 

 



(2) A Rendelet 15.§ (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

 

„[Nem kell díjat fizetni:]  

l) a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-nek, a részére használatba adott 

közterületekre.” 

 

3.§ 

 

A Rendelet 10. § (1) bekezdésében a „a közművelődésről szóló 28/2001. (VI. 5.) rendelet” 

szövegrész helyébe a „a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet” szöveg, 12. § (2) 

bekezdésében a „Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.-hez” 

szövegrész helyébe a „Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft-hez” szöveg, 

12. § (2) bekezdésében, 12. § (10) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés i) pontjában a 

„Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Hírös 

Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.” szöveg lép. 

 

4.§ 

 

Hatályát veszti a Rendelet 10. § (1) bekezdésében a „Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó 

rendezvények lebonyolítását a Közgyűlés egészségügyi ügyekben feladat- és hatáskörrel 

rendelkező bizottsága is véleményezi.” szövegrész, 10. § (2) bekezdésében a „Az 

egészségügyi szolgáltatást nyújtó rendezvények lebonyolítását a Közgyűlés egészségügyi 

ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága is véleményezi.” szövegrész, 12. § (1) 

bekezdésében, 15. § (1) bekezdés i) pontjában az „és a Vasútpark” szövegrész, 12. § (2) 

bekezdésében az „és Vasútpark” szövegrész. 

 

5.§ 

 

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


