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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (… …) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

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

módosításáról  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 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 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, továbbá Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

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

melléklete 6.4.11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„31. § (1) A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évente két 

alkalommal, a január 1-től december 31-ig terjedő időszakban előre egyeztetett időpontban 

házhoz menő lomtalanítást biztosít.  

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásba bevont ingatlanáról a lomhulladékot a 

közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban - a megelőző időszakra vonatkozó 

közszolgáltatási díj befizetésének igazolása esetén egy évben két alkalommal ingyenesen - is 

elhelyezheti. Társasházi, vagy lakásszövetkezeti ingatlan használója – amennyiben a 

közszolgáltatás díját nem közvetlenül a közszolgáltatónak fizeti - a közszolgáltatási díj 

megfizetését a közös képviselő, vagy a lakászszövetkezet elnökének írásbeli nyilatkozatával 

igazolja.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 33. §-a hatályát veszíti. 
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3. § 

 

A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére a Rendeletben szabályozott 

házhoz menő lomtalanítást 2018. június 1-től december  31-ig terjedő időszakban egy 

alkalommal biztosítja. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba és 2018. december 31. napján hatályát 

veszti. 

 


