
25/2016.(II.18.) határozat melléklete 

 

135/2015.(V.28.) határozat 

Mindszenty mellszobor elhelyezése 

Határidő: 3. pont: 2015. szeptember 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Mindszenty bíboros mellszobra a Nagytemplom főbejáratával szemben felállításra került, 

avatása 2015. szeptember 27-én volt. 

 

166/2015.(VI.25.) határozat 

Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap megrendezése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

 

A rendezvénysorozat programjai 2015. szeptember 16-25. időszakban sikeresen 

megvalósultak, amelyről a beszámolót a közgyűlés 247/2015. (X. 22.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

192/2015.(IX.24.) határozat 

Kecskemét Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 370/2005. (VI.1.) KH. 

számú határozat módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A Településszerkezeti Terv módosításának átvezetése megtörtént. Ez alapján a Szabályozási 

Terv módosítása is megtörtént, két helyszínen: a Petőfi Parkban és a déli gazdasági területen. 

 

193/2015.(IX.24.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjával és annak 

végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés által elfogadott módosított Integrált Területi Program megküldésre került a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Operatív Programok Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárságának (a továbbiakban: államtitkárság), amely a módosított 

dokumentumot helybenhagyta. 

A „Megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Területfejlesztési Operatív Programja 6. 

Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól” mindkét fél részéről 

aláírásra került, annak módosítása az államtitkárság tájékoztatása alapján 2016. I. félévében 

várható. 

 

194/2015.(IX.24.) határozat 

A „Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek 

energetikai fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 



 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat benyújtása megtörtént, a pályázat 

támogatásban részesült, mely vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása megtörtént. 

 

195/2015.(IX.24.) határozat 

A „Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton” című pályázattal kapcsolatos döntés 

meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A benyújtott pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. október 12-én kelt 

levelében támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés 2015. október 21. napján 

aláírásra került az önkormányzat részéről. 

 

196/2015.(IX.24.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződéseket megkötöttük az érintett 

alapítványokkal. 

 

197/2015.(IX.24.) határozat 

A Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány megszűnésére tekintettel 

vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az önkormányzat megküldte a tárgyi közgyűlési határozatot és mellékleteit további 

intézkedés céljából az alapítók képviseletében a Kecskeméti Törvényszék előtt eljáró 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. 

 

198/2015.(IX.24.) határozat 

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A társulási megállapodás módosítását minden tagönkormányzat képviselőtestülete jóváhagyta.  

 

199/2015.(IX.24.) határozat 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2015. évi 

közforgalmú menetrendjének, valamint a helyi személyszállítási szolgáltatások 

regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására megkötött megállapodás 

módosítása 

Határidő: 1. pont: értelemszerűen 

                2.-3. pont: haladéktalanul 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 



A közgyűlés döntésének megfelelően a felek a közszolgáltatási szerződés 5. sz. módosítását 

aláírták, ez alapján a VER-BAU megálló elnevezés 2015. november 2. napjától használandó. 

A határozatban szereplő, a helyi és a helyközi járatokat érintő további menetrendi 

módosításokat a közlekedési szolgáltató a 2016. január 1. napjától kiadott menetrendjében 

érvényesítette. 

 

200/2015.(IX.24.) határozat 

A Kecskemét, Táncsics Mihály utca 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes használatba adási szerződést a felek aláírták 

2015. október 12. napján. 

 

201/2015.(IX.24.) határozat 

A kecskeméti 10208/2 hrsz-ú, 1758 m2 területű, kivett udvar és 1 épület megnevezésű – 

volt Rudolf laktanya részeként ismert – természetben Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt 

található ingatlan értékesítése érdekében pályázat kiírása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

261/2015.(XI.25.) határozat 

A kecskeméti 10208/2 hrsz-ú, 1758 m2 területű, kivett udvar és 1 épület megnevezésű – 

volt Rudolf laktanya részeként ismert – természetben Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt 

található ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 

szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően közzétételre került. 

A közgyűlés a kiírt pályázatot eredményessé nyilvánította. A kapcsolódó adásvételi 

előszerződés tervezetét megküldte az önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

részére az elővásárlási jogról szóló nyilatkozat beszerzése érdekében, amiről még az MNV 

Zrt. nem nyilatkozott. 

 

202/2015.(IX.24.) határozat 

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola tagintézmény-vezetői (magasabb 

vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a vonatkozó határozatot a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének megküldtük. 

 

203/2015.(IX.24.) határozat 

A Katona József Színház alapító okiratainak módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 



A közgyűlés döntésének megfelelően az intézmény módosító, illetve módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az aláírást követően megküldtük a Magyar 

Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának törzskönyvi bejegyzés céljából. 

 

204/2015.(IX.24.) határozat 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonához kapcsolódó 

döntések meghozatala 

Határidő: 1-4. pont: azonnal 

         5. pont: 2015. december 20. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a 2015. évre vonatkozó finanszírozási 

szerződést az önkormányzat megkötötte. 

A Platán Otthon állami fenntartásba adására vonatkozó szándéknyilatkozat megküldésre 

került a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. 

A Platán Otthon 2016. január 1. napjával történő állami fenntartásba adása, és ez által az 

átadásról szóló végleges megállapodás elkészítése a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 2015. decemberi tájékoztatása alapján nem volt megvalósítható 

kockázatmentesen. Az átadásról szóló végleges megállapodás közgyűlés elé terjesztése 2016. 

év első felében várható. 

 

205/2015.(IX.24.) határozat 

Közterület elnevezés Bethlenváros városrészben 

Határidő: 2015. november 24. 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közgyűlés a közterületet Gránit utcának nevezte el. Az elnevezések ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetése, valamint az utcanév táblák kihelyezése megtörtént. Az új 

közterület, az új házszámok, valamint a változással érintett házszámpárok címnyilvántartásba 

is felvezetésre kerültek. 

 

206/2015.(IX.24.) határozat 

Műalkotások elhelyezése 

Határidő: II. pont: 2015. december 20. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Praxinoscope köztéri műalkotás a Széchenyi téren felállításra került, ünnepélyes avatása 

2015. december 18-án volt. 

 

207/2015.(IX.24.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskeméti Főiskolával és a Nemzeti 

Mobilfizetési Zrt-vel 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2015. október 7. napján megkötötte az önkormányzat az 

együttműködési megállapodást a Kecskeméti Főiskolával és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel. 

 

 

 



226/2015.(X.22.) határozat 

Közszolgáltatási szerződés megkötése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2015. november 1. napján megkötötte az önkormányzat 

a közszolgáltatási szerződést a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 

Társasággal az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadása érdekében. 

 

227/2015. (X.22.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a módosítás hatálybalépésekor a 

www.kecskemet.hu honlapon és a polgármesteri hivatal belső portálján közzétételre került. 

 

228/2015.(X.22.) határozat 

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

határozatának kiegészítése 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az 58/2015. (III.26.) határozat 20. pontja került kiegészítésre a Nemzeti Kulturális Alap 

Igazgatósága kérésére a jogutód nélkül megszüntetett Kecskeméti Ifjúsági Otthon NKA-s 

pályázatainak pontos felsorolásával. A módosított határozatot megküldtük a Nemzeti 

Kulturális Alapnak. 

 

229/2015.(X.22.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesülettel 

Határidő: 1-2. pont: 2015. október 31. 

                   3. pont: értelemszerűen 

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött 

a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesülettel a „Boldogabb családokért” Családi 

Életre Nevelés program kecskeméti megvalósításáról. 

 

230/2015.(X.22.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki 

Kamara között megkötendő együttműködési megállapodás 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodást az önkormányzat 

megkötötte a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarával. 

 

http://www.kecskemet.hu/


231/2015.(X.22.) határozat 

A szakképzést szolgáló ingó és ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A vagyonkezelési szerződés tervezetét az önkormányzat elkészítette, majd megküldte a 

Kecskeméti Szakképzési Centrum részére véleményezés céljából, válasz egyelőre még nem 

érkezett. 

A gépjárművekre, az ingatlanokra és az ingókra vonatkozó ingyenes használati 

megállapodásokat az önkormányzat megkötötte a Kocsis Pál Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskolával. 

 

232/2015.(X.22.) határozat 

A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlan egy részének ingyenes használatba 

adása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2015. november 17. napján megkötötte az 

önkormányzat a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.-vel az ingyenes hasznosításra 

vonatkozó megállapodást. 

 

233/2015.(X.22.) határozat 

A Petőfivárosban található, kecskeméti 22175 hrsz-ú ingatlan (Petőfi park) egy részének 

telek-kiegészítésként történő értékesítése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az önkormányzat megindította a kecskeméti 22175 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a 

telekalakítási eljárást az illetékes földhivatalnál, továbbá 2015. december 21. napján jogerőre 

emelkedett telekalakítási engedély alapján elkészült a kapcsolódó adásvételi-szerződés 

tervezet. Ez utóbbi jogügylet eredményes megtörténte érdekében az önkormányzat megkérte a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatát, amiről még az 

MNV Zrt. nem nyilatkozott. 

 

234/2015.(X.22.) határozat 

A Kecskeméti Fürdő jegyárstruktúrája 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az alapítói döntésről a Hírös Sport Nonprofit Kft. 

tájékoztatása, illetve a közhasznú megállapodás módosításának aláírása megtörtént. 

 

235/2015.(X.22.) határozat 

Döntés a Kecskeméti Katona József Múzeum intézményvezetői/magasabb vezetői/ 

beosztásának ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 



 

A határozat 1. pontja alapján a közgyűlés Rosta Szabolcsot bízta meg 2015. december 1-jétől 

2020. november 30-ig terjedő időtartamra az intézmény vezetésével. Az intézményvezetői 

beosztás ellátására vonatkozó megbízás aláírásra és átadásra került. 

 

236/2015.(X.22.) határozat 

  Fenntartói megállapodás megkötése a Ciróka Bábszínházzal 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a fenntartói megállapodást a felek aláírták. 

 

237/2015.(X.22.) határozat 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2015. november 16. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

266/2015.(XI.25.) határozat 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az alapító okiratot módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot aláírás után megküldtük a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 

részére. 2015. november 6. napján a Magyar Államkincstár 03-TNY-832-2/2015-340225 

számú végzésében a törzskönyvi nyilvántartás változás-bejelentés tárgyában hiánypótlásra 

hívta fel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát. 

A közgyűlés a novemberi ülésén hagyta jóvá a hiánypótlásnak megfelelő okiratokat, melyet 

megküldtünk a Magyar Államkincstárnak. A kért módosítások átvezetése 2016.01.01. 

hatállyal megtörtént a törzskönyvi nyilvántartásban. 

 

238/2015.(X.22.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések megkötésre kerültek az 

érintett alapítványokkal. 

 

239/2015.(X.22.) határozat 

A Településrendezési Terv módosításának véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Településrendezési Terv véleményezési eljárásában beérkezett észrevételeket összegezte a 

közgyűlés. Az elfogadott és el nem fogadott vélemények alapján az átdolgozott 

dokumentációt megküldtük jóváhagyás előtti záró szakmai véleményezésre. 

 

 



 

 

240/2015.(X.22.) határozat 

Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 

szerződések 

 

275/2015.(XI.25.) határozat 

Közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési szerződések és beszámoló a 2010-

2015 közötti időszak településrendezési szerződéseiről 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések aláírásra kerültek. 

 

253/2015.(XI.25.) határozat 

Folyószámlahitel szerződés megkötése 

Határidő: 2015. december 31.  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása 

érdekében a 2016. január 4. – december 31. közötti időszakra vonatkozó folyószámla-

hitelkeretszerződés 2015. december 16-án aláírásra került. 

 

254/2015.(XI.25.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Gaál József alpolgármester 

 

A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0011 azonosítószámú „A kecskeméti növekedési 

zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I 

kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán” című projekt keretében 

elkészült Gazdasági Programot a közgyűlés elfogadta. A közgyűlésen megfogalmazott 

javaslatok beépítésre kerültek a Gazdasági Programba. 

 

255/2015.(XI.25.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzéseiről 

szóló szabályzatának hatályon kívül helyezése és új közbeszerzési szabályzat elfogadása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzéseiről szóló 

szabályzata elfogadásra került, a szabályzat 2015. november 30. napján lépett hatályba. 

 

256/2015.(XI.25.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül helyezése és új 

beszerzési szabályzat elfogadása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint ajánlatkérő - közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzéseiről szóló szabályzata elfogadásra került, a szabályzat 2015. november 30. 

napján lépett hatályba. 

 

257/2015.(XI.25.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések aláírása megtörtént. 

 

258/2015.(XI.25.) határozat 

Pályázat benyújtása műfüves labdarúgópályák létesítésére 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége - a 2015. december 8-án meghozott ELN-

155/2015 (12.08) számú határozata alapján - az Országos Pályaépítési Program IX. ütemében 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatot a határozatban 

megjelölt helyszínek tekintetében nyertesnek nyilvánította. A beruházások megvalósításához 

szükséges döntések meghozatala érdekében, az MLSZ tájékoztatásának a függvényében 

előterjesztés készül a közgyűlés elé. 

 

259/2015.(XI.25.) határozat 

A Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtott „A Beregszász és Kecskemét 

együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni települési 

értéktár létrehozása céljából” című pályázat benyújtásának jóváhagyása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat benyújtásra került, amelynek elbírálása 

jelenleg folyamatban van. 

 

260/2015.(XI.25.) határozat 

Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a kárpátaljai 

magyar családok megsegítésére 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város csatlakozott a Megyei Jogú 

Városok Szövetsége kezdeményezéséhez a kárpátaljai magyar családok megsegítése 

érdekében. A Megyei Jogú Városok Szövetsége által előkészített egységes támogatási 

megállapodás aláírása január első felében megtörtént, az 5 millió forint összegű támogatás a 

2016. évi költségvetés terhére átutalásra került. 

 

262/2015.(XI.25.) határozat 

A kecskeméti 18665/5 hrsz-ú kivett közút egy részének megszüntetése és térítésmentes 

visszaadása 

Határidő: értelemszerűen 



 

Felelős:  1. pont: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

               2. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az önkormányzat meghatalmazása alapján a kecskeméti 18665/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai 

a saját költségükön megindították az eljárást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál a kecskeméti 18665/5 hrsz-ú közút 

megszüntetése érdekében. 

 

263/2015.(XI.25.) határozat 

Térítésmentes teremhasználat biztosítása a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda 

Sportegyesület részére 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően megküldtük a vonatkozó közgyűlési határozatot a 

Ferenczy Ida Óvoda, mint működtető intézmény részére a térítésmentes használatra 

vonatkozó szerződés megkötése érdekében. 

 

264/2015.(XI.25.) határozat 

Járási Esélyteremtő Program elfogadása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés az „Esély és egyenlőség - Együttműködési programok a Kecskeméti járásban” 

című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0123 jelű pályázat keretében kidolgozott Járási Esélyteremtő 

Programot 2015. november 25-én elfogadta, az akciótervben meghatározott feladatok 

végrehajtása folyamatban van. 

 

265/2015.(XI.25.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idősügyi Koncepciója 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés által elfogadott Kecskemét Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciója 

közzététele a www.kecskemet.hu honlapon megtörtént. 

 

267/2015.(XI.25.) határozat 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítása a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal kötött megállapodás útján 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a megállapodás az aláírást követően megküldésre került 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. 

 

268/2015.(XI.25.) határozat 

Döntés a Kecskeméti Planetárium intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának 

ellátásáról 

 

http://www.kecskemet.hu/


 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A határozat 2. pontja alapján a közgyűlés E. Kovács Zoltánt bízta meg 2016. január 1-jétől 

2020. december 31-ig terjedő időtartamra az intézmény vezetésével. Az intézményvezetői 

beosztás ellátására vonatkozó megbízás aláírásra és átadásra került. 

 

269/2015.(XI.25.) határozat 

Döntés az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői 

feladatainak ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés 2016. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig az intézményvezetői 

feladatok ellátásával Dr. Kellermann Pétert bízta meg. Az intézményvezetői beosztás 

ellátására vonatkozó megbízás aláírásra és átadásra került. 

 

270/2015.(XI.25.) határozat 

Döntés az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig az intézményvezetői 

feladatok ellátásával Seprenyiné Fodor Anikót bízta meg. Az intézményvezetői beosztás 

ellátására vonatkozó megbízás aláírásra és átadásra került. 

 

271/2015.(XI.25.) határozat 

Térfigyelő kamera telepítése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a térfigyelő kamerák telepítéséről az önkormányzat a 

támogatási szerződést megkötötte a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal. A 

határozatban megjelölt helyszíneken (Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskolája előtti terület, valamint a volt Vörösmarty Mihály Általános 

Iskolához) a térfigyelő kamerák telepítését a közalapítvány teljesítette. 

 

272/2015.(XI.25.) határozat 

A Kecskemét Kártya Általános Szerződési Feltételeinek módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlési döntésről – a Kecskemét Kártya módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Általános Szerződési Feltételeinek megküldésével – a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 

tájékoztatása megtörtént. 

 

273/2015.(XI.25.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Greendependent Intézet Nonprofit 

Közhasznú Kft. között megkötendő együttműködési megállapodás 



 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2015. december 16-án az együttműködési 

megállapodást a felek aláírták, az előkészületek az abban foglaltaknak megfelelően 

megkezdődtek. 

 

289/2015.(XII.17.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 

Határidő: 1. pont: azonnal 

               2. pont: 2015. december 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően megküldtük a határozatot és a mellékleteit képező 

módosító, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának, a törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetés érdekében. 

 

290/2015.(XII.17.) határozat 

Pályázat benyújtása az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatására 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat a pályázatot benyújtotta az Otthon 

Mozi technikai fejlesztésére, amelyen 3.000.000,-Ft-ot nyert. A pályázathoz kapcsolódó 

támogatási szerződés aláírásra, illetőleg megküldésre került az EMMI Kultúráért Felelős 

Államtitkárságának. A 3.000.000,-Ft-os támogatási összeg és a közgyűlés által jóváhagyott 

2.314.000,- Ft saját erő átutalásra került a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 

Nonprofit Kft. számára. 

 

291/2015.(XII.17.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések aláírásra kerültek. 

 

292/2015.(XII.17.) határozat 

A kecskeméti 4126 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Bocskai u. 19. szám alatt található 

ingatlan 105 m2 nagyságú ingatlanrészének telek-kiegészítésként történő értékesítése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

Az önkormányzat megküldte a vonatkozó döntéseket és az adásvételi szerződés tervezetét a 

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság részére, továbbá a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t is megkereste a magyar államot illető elővásárlási 

jogosultságról való rendelkezéssel kapcsolatosan, amiről még nem nyilatkoztak. 

 

 



 

293/2015.(XII.17.) határozat 

A kecskeméti 10576/340 hrsz-ú, természetben Máriahegyben található közút egy 

részének térítésmentes visszaadása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az önkormányzat meghatalmazása alapján a kecskeméti 10576/341 és 10576/342 hrsz-ú 

ingatlanok tulajdonosai a saját költségükön a kecskeméti 10576/340 hrsz-ú közút 

megszüntetése érdekében megindították az eljárást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál. 

 

294/2015.(XII.17.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 260/2014. (XI.13.) 

határozatának módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő kecskeméti 2291/7 hrsz-ú, kivett épület megnevezésű, 

természetben Kecskemét, Ipoly utca 1/a. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról 

szóló szerződés tervezetet, valamint a vonatkozó közgyűlési döntést megküldte a 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére. 

 

295/2015.(XII.17.) határozat 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés 

módosítása 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés 6. számú módosítását a 

felek 2015. december 17-én aláírták. 

 

296/2015.(XII.17.) határozat 

Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlési határozat mellékletét képező lista szerinti eszközök leselejtezése megtörtént, az 

önkormányzat a fémhulladék értékesítése vonatkozásában a szükséges intézkedéseket 

megkezdte. 

 

298/2015.(XII.17.) határozat 

Közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződés megkötése a Kecskeméti Vadaskert 

Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződést a 

felek 2016. január 5-én aláírták. 

 



299/2015.(XII.17.) határozat 

A kecskeméti 10211/2 hrsz-ú ingatlant (régi élményfürdő és csúszdapark) terhelő 

átjárási szolgalmi jog alapítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A szolgalmi jog alapításához szükséges ingatlan-nyilvántartási átvezetést rangsorban 

megelőzi a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 149/2015. (VI.25.) 

határozatával jóváhagyott – telekalakítás (telek-kiegészítés) alapján – megvalósítandó 

ingatlan adásvételi szerződés jogszerű létrejötte. A kapcsolódó adásvételi szerződés tervezetét 

megküldte az önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére az elővásárlási 

jogról szóló nyilatkozat beszerzése érdekében, amiről még az MNV Zrt. nem nyilatkozott. 

 

300/2015.(XII.17.) határozat 

Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közszolgáltatási 

szerződés megkötése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés aláírása a felek által 

megtörtént. 

 

301/2015.(XII.17.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Pünkösdi Egyházzal 

Határidő: azonnal 

              Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodás aláírása a felek által 

megtörtént. 

 

302/2015.(XII.17.) határozat 

A Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, 

Gyermekotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kecskeméti Tankerületének megküldtük. 

 

303/2015.(XII.17.) határozat 

A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság működésével összefüggő döntések 

meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Nemzeti Művelődési Intézet között létrejött megbízási szerződés felmondása 2015. december 

31. napjával megtörtént a bizottság működésével összefüggésben keletkezett iratanyag átadás-

átvételével. 



 

304/2015.(XII.17.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. I. félévi munkaterve 

 
A közgyűlési határozat a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya részére megküldésre 

került végrehajtás céljából. 

 

305/2015.(XII.17.) határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése szabadság igénybevételéről 

 

A közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően vettem igénybe a szabadságomat. 

 

306/2015.(XII.17.) határozat 

Rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítése 

Határidő: 1. pont: azonnal 

Felelős:   Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

 

A határozatban foglalt helyszíneken a rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítése 

megkezdődött. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2015. évre kötött támogatási 

szerződés a munkálatok elhúzódása miatt módosult, a rendszer kiépítésére biztosított 

keretösszeg felhasználási határideje 2016. március 31-re, az elszámolási határidő 2016. április 

15-re változott. 

 

Zárt ülésen elfogadott határozatok 

 

174/2015.(VI.25.) határozat 

„Kecskemét Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozása 

 

175/2015.(VI.25.) határozat 

„Kada Elek-díj” adományozása 

 

176/2015.(VI.25.) határozat 

„Katona József-díj” adományozása 

 

177/2015.(VI.25.) határozat 

„Kodály Zoltán-díj” adományozása 

 

178/2015.(VI.25.) határozat 

„Bozsó János-díj” adományozása 

Határidő: 2015. október 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

179/2015.(VI.25.) határozat 

„Kecskemét Szociális Ügyéért Díj” adományozása 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   

 

180/2015.(VI.25.) határozat 

„Kecskemét város Környezetvédelméért Díj” adományozása 

 



181/2015.(VI.25.) határozat 

„Mészöly Gyula-díj” adományozása 

 

182/2015.(VI.25.) határozat 

„Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj” adományozása 

 

183/2015.(VI.25.) határozat 

„Az Év Kecskeméti Mestere Díj” adományozása 

 

Határidő: 2015. augusztus 13.   

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 

 

184/2015.(VI.25.) határozat 

Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke részére 

megküldésre kerültek a javaslatok. 

 

216/2015.(IX.24.) határozat 

Döntés egyezség megkötéséről 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat megkötötte az egyezségről szóló 

megállapodást, továbbá ezzel egyidejűleg intézkedett az annak alapjául szolgáló per 

megszüntetéséről. 

 

278/2015. (XI.25.) határozat 

Döntés az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 

ellátásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek. 

 

309/2015.(XII.17.) határozat 

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 

ellátására beérkezett pályázatok véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kecskeméti Tankerületének megküldtük. 

 

 



310/2015. (XII.17.) határozat 

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet igazgatójának nyugállományba vonulása 

miatti felmentése 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet igazgatójának 

nyugállományba vonulásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek. 

 

 

 

 


