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Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere   

 
ügyiratszám: 22136-1/2016.  
 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. szeptember 22-én tartandó ülésére 
 
Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a görög, a horvát, a 

lengyel és a német települési nemzetiségi önkormányzatok közötti 
együttműködési megállapodások módosítása 

 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (1) 
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat 
részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.  
Az Njtv. 80. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat a települési nemzetiségi 
önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok 
ellátására vonatkozóan megállapodást köt. 
 
A közgyűlés a 2014. november 13-án megtartott ülésén elfogadott 269/2014. (XI.13.) 
határozatában elfogadta a Kecskeméten működő 7 települési nemzetiségi önkormányzattal 
megkötött együttműködési megállapodásokat. A megállapodásoknak megfelelően a bolgár, a 
horvát, az örmény és a roma települési nemzetiségi önkormányzatok a Batthyány u. 2. szám 
alatti ingatlanban, a görög, a lengyel és a német nemzetiségi önkormányzatok pedig a Balaton 
utca 19. szám alatti ingatlanban kaptak irodahelyiséget ingyenes használatba.  
 
Tekintettel arra, hogy a közgyűlés a 2016. június 30-i ülésén elfogadott 143/2016. (VI.30.) 
határozatával a Balaton utca 19. sz. alatti ingatlan értékesítéséről döntött, az érintett 
nemzetiségi önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján javaslom, hogy az ingyenes 
helyiséghasználat biztosítása a jövőben a következők szerint történjen: 
 
A lengyel települési nemzetiségi önkormányzat számára a Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2. 
szám alatti ingatlanban található, önkormányzati tulajdonú, 495/A/22 hrsz-ú, 11 m2 
alapterületű irodában, a német települési nemzetiségi önkormányzat részére pedig a szintén 
ebben az épületben elhelyezkedő, 495/A/17 hrsz-ú, 17 m2 nagyságú irodában biztosítsunk 
ingyenes helyiséghasználatot.   
  
A görög települési nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában javaslom, hogy a Batthyány u. 
2. szám alatti ingatlan 2. számú, 34,7 m2 nagyságú irodahelyiségében biztosítsunk ingyenes 
használatot közösen a horvát települési nemzetiségi önkormányzattal. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára. 
 
 
Kecskemét, 2016. augusztus 25. 

 
 
 
 Szemereyné Pataki Klaudia   

 polgármester 

  
 
 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/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 22136-1/2016. számú előterjesztését, és a következő 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.” 
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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 
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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 
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