
Szemereyné Pataki Klaudia 

Polgármester Asszony részére 

Tárgy: Indítvány a Mária körúti „Szellemház” kisajátítása ügyében 

INDÍTVÁNY 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14) számú önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: SZMSZ) 39. § (1), (2) bekezdés, (3) bekezdés a), ill. b) pontja, valamint a 

45. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a következő indítványt nyújtom be Polgármester

Asszonynak:

A városunk egyik leghosszabb ideje húzódó, legproblémásabb félbehagyott építkezése a 

melléklet képek szerinti Kecskemét Mária krt. 15. szám alatti ingatlan.  

Az épület már több, mint 15 éve félbehagyottan áll, jelentősen rontja városunk 

látképét, esztétikai szépségét. Az épület előtti járda sincs karban tartva. A lakók sokat 

panaszkodnak az ingatlan miatt, hajléktalanok, drogosok lakhelye lett. Belső kertjét 

belepte a gaz, a külső részét pedig a pollen növények, cserjék. Mindenütt hulladék, 

szemét, ürülék, amely a város központjában higiéniás szempontból is elfogadhatatlan.  

Tekintettel arra, hogy Kecskemét kiemelt feladata lakosainak magasszintű és többfunkciós 

egészségügyi alapellátás biztosítása, ezért e céljából ezen a helyen egészségügyi intézmény 

elhelyezése indokolt. Indítványozom, hogy az ingatlant a kisajátításról szóló 2007. évi 

CXXIII. törvény 1. §, 2. § d) pontja és 3. § előírásaiban foglaltakra tekintettel sajátítsa ki

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és ennek érdekében a kisajátítási eljárást

2020. október 31. napjáig kezdje meg.

Határozati javaslat: 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kecskemét Mária krt. 15. szám alatti

ingatlanon egészségügyi intézményt kíván elhelyezni, ezért a kisajátításról szóló

2007. évi CXXIII. törvény 2. § d) pontja szerint célból azt ki kívánja sajátítani,

egyúttal felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy 2020. október 31. napjáig a

kisajátítással kapcsolatos e törvény szerinti eljárást kezdje meg.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

Az SZMSZ 13. § (1) és (2) bekezdése alapján kérem Polgármester Asszonyt indítványom 

2020. szeptember 17-i ülés napirendjére való felvételére. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy indítványomat támogassa. 

Kérem Polgármester Asszonyt, hogy a képviselők papír alapon megkapott előterjesztései 

kiküldése során az indítvány melléklete színes formátumban kerüljön csatolásra. 

Kecskemét, 2020. szeptember 13. 

Tisztelettel: 

Dr. Vancsura István 

         önkormányzati képviselő 



 

 

A Kecskemét Mária krt . 15. szám alatti, un.„Szellemház”                                                     /Melléklet/ 

/2020. szeptember 13-án készült képek/ 
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