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K I V O N A T 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. szeptember 22-ei ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
183/2016.(IX.22.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a görög, a horvát, a 
lengyel és a német települési nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési 
megállapodások módosítása 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 22.136-1/2016. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és  
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata között 
megkötött 2369-2/2016. ügyiratszámú együttműködési megállapodás I/1. pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a helyi önkormányzat a tulajdonában 
lévő kecskeméti 184/A/3 hrsz-ú, Kecskemét, Batthyány u. 2. szám alatti ingatlan 
(továbbiakban: Ingatlan) 2. számú, 34,7 m2 nagyságú irodahelyiségében ingyenes 
használatot biztosít a nemzetiségi önkormányzat számára Kecskemét Megyei Jogú Város 
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatával közösen, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az önkormányzati 
működés tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében. A nemzetiségi önkormányzat az 
Ingatlanban található 50,5 m2 nagyságú tanácstermet az Ingatlanban elhelyezést nyert 
többi nemzetiségi önkormányzattal, illetve civil szervezettel egyeztetve használhatja. A 
nemzetiségi önkormányzat az ingatlanban található 10 m2 nagyságú 8. számú irodát az 
ingatlanban elhelyezést nyert többi nemzetiségi önkormányzattal együtt használhatja.” 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata között 
megkötött 2369-3/2016. ügyiratszámú együttműködési megállapodás I/1. pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a helyi önkormányzat a tulajdonában 
lévő kecskeméti 184/A/3 hrsz-ú, Kecskemét, Batthyány u. 2. szám alatti ingatlan 
(továbbiakban: Ingatlan) 2. számú, 34,7 m2 nagyságú irodahelyiségében ingyenes 
használatot biztosít a nemzetiségi önkormányzat számára Kecskemét Megyei Jogú Város 
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatával közösen, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az önkormányzati 
működés tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében. A nemzetiségi önkormányzat az 
Ingatlanban található 50,5 m2 nagyságú tanácstermet az Ingatlanban elhelyezést nyert 
többi nemzetiségi önkormányzattal, illetve civil szervezettel egyeztetve használhatja. A 



nemzetiségi önkormányzat az ingatlanban található 10 m2 nagyságú 8. számú irodát az 
ingatlanban elhelyezést nyert többi nemzetiségi önkormányzattal együtt használhatja.” 
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és  
Kecskemét Megyei Jogú Város Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzata között 
megkötött 2369-4/2016. ügyiratszámú együttműködési megállapodás I/1. pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a helyi önkormányzat a tulajdonában 
lévő Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2. szám alatti ingatlanban található,  
495/A/22 hrsz-ú, 11 m2 nagyságú irodahelyiségében ingyenes használatot biztosít a 
nemzetiségi önkormányzat számára az Njt. 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az 
önkormányzati működés tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében. A nemzetiségi 
önkormányzat a Batthyány u. 2. szám alatti ingatlanban található 50,5 m2 nagyságú 
tanácstermet az ingatlanban elhelyezést nyert többi nemzetiségi önkormányzattal, illetve 
civil szervezettel egyeztetve használhatja. A nemzetiségi önkormányzat a Batthyány u. 2. 
szám alatti ingatlanban található 10 m2 nagyságú 8. számú irodát az ingatlanban 
elhelyezést nyert többi nemzetiségi önkormányzattal együtt használhatja.” 

 
4.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és  
Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata között 
megkötött 2369-5/2016. ügyiratszámú együttműködési megállapodás I/1. pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a helyi önkormányzat a tulajdonában 
lévő Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2. szám alatti ingatlanban található,  
495/A/17 hrsz-ú, 17 m2 nagyságú irodahelyiségében ingyenes használatot biztosít a 
nemzetiségi önkormányzat számára az Njt. 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az 
önkormányzati működés tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében. A nemzetiségi 
önkormányzat a Batthyány u. 2. szám alatti ingatlanban található 50,5 m2 nagyságú 
tanácstermet az ingatlanban elhelyezést nyert többi nemzetiségi önkormányzattal, illetve 
civil szervezettel egyeztetve használhatja. A nemzetiségi önkormányzat a Batthyány u. 2. 
szám alatti ingatlanban található 10 m2 nagyságú 8. számú irodát az ingatlanban 
elhelyezést nyert többi nemzetiségi önkormányzattal együtt használhatja.” 
 
5.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodások aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 

K. m. f. 
 

Szemereyné Pataki Klaudia sk.      Dr. Határ Mária sk. 
          polgármester                           jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
 

Szabóné Pataki Gyöngyi 
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője 


