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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 20.260-16/2016. 

 
 

Ügyintéző: Szabóné Pataki Gyöngyi 
 

 

 
BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2016. október 27-én tartandó ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló a 2016. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 34. § 
(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2016. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról a mellékletben foglaltak szerint számolok be. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 
 
 
Kecskemét, 2016. október 5. 
 
 
 
       Szemereyné Pataki Klaudia  
                                                                         polgármester 
 
 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
     /2016. (X.27.) határozata 
Beszámoló a 2016. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 20.260-
16/2016. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat elfogadta. 
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     /2016. (X.27.) határozat melléklete 

206/2015.(IX.24.) határozat 
Műalkotások elhelyezése 
Határidő: 2. pont: 2016. május 31. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően Szervátiusz Tibor szobrász Tiszta forrásból című 
műalkotása a Kéttemplom közben, a Kodály Intézet előtti zöldterületen elhelyezésre került, 
ünnepélyes avatása 2016. május 5-én volt. 
 
274/2015.(XI.25.) határozat 
Közterületek elnevezése 
Határidő: 2016. január 25. 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
308/2015.(XII.17.) határozat 
Közterület elnevezés 
Határidő: 2016. február 17. 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
42/2016. (III.24.) határozat  
Közterület elnevezések 
Határidő: 2016. május 24. 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
82/2016. (VI.28.) határozat 
Közterület elnevezések 
Határidő: 2016. június 28. 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
 
A közterület elnevezések ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése, valamint az utcanév 
táblák kihelyezése megtörtént. A Rodostó tér közterületi név kihelyezése a megszokottól 
eltérő műszaki kialakítással, a Rákóczi utcán kihelyezett posztamens oszlopokhoz igazodóan, 
kőoszlopon – „Rodostó tér” emlékoszlop – került kihelyezésre. Az új közterület, az új 
házszámok, valamint a változással érintett házszámpárok a címnyilvántartásba is felvezetésre 
kerültek. 
 
282/2015.(XI.25.) határozat 
Képviselői indítvány kerékpártároló létesítésével kapcsolatban 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A képviselői indítvány alapján, a lehetőségek felmérését követően a MÁV Zrt. kerékpártárolót 
helyezett el a vasút- és buszpályaudvar közelében. 
 
284/2015.(XI.25.) határozat 
Képviselői indítvány a kecskeméti civilek támogatása a bürokrácia csökkentésén 
keresztül tárgyban 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés 2016. február 18-ai ülésére tájékoztató készült fenti tárgyban, melyet 28/2016. 
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(II.18.) számú határozatával tudomásul vett. 
 
285/2015.(XI.25.) határozat 
Képviselői indítvány Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a díjfizetési 
kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási 
közszolgáltatásokról szóló 28/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelete módosítására 
vonatkozóan 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A képviselői indítványban foglalt javaslatok figyelembevételével alkotta meg Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a díjfizetési kötelezettség alá tartozó 
várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a 
várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati 
rendeletet. 
 
287/2015.(XII.17.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését érintő döntések, 
valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek a 2017-2019. évre várható összegének bemutatása 
Határidő: 2-3. pont: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és az érintett intézményvezetők 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények tekintetében a 
foglalkoztatottak részére történő illetményelőleg folyósításánál a határozatban foglaltak 
figyelembevételre kerülnek, így a folyósított illetményelőlegek összege nem haladja meg az 
intézmény 2016. évi alapilletménye eredeti előirányzatának 5 %-át, valamint a 150.000,- 
Ft/fő/év összeget. 
A Választókerületi keret vonatkozásában a képviselők által - első alkalommal - 2016. március 
31-ig leadott javaslatokkal kapcsolatos döntést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 
47/2016. (IV.26.) VPB számú határozatával hozta meg. Az infrastrukturális beruházásról szóló 
döntésekre tekintettel az előirányzat az I. félévben – a fejlesztés megvalósítására legfeljebb a 
választókerületek által biztosított előirányzattal megegyező összeggel megemelésre került a 
Pályázati és fejlesztési tartalék terhére. 
 
288/2015.(XII.17.) határozat 
Kecskemét Településszerkezeti Tervének jóváhagyása 
Határidő: 2016. január 17. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Kecskemét településrendezési eszközeinek, azaz a Településszerkezeti Tervnek és az Építési 
Szabályzatnak, valamint mellékletének, a Szabályozási Tervnek a teljes körű felülvizsgálata 
2015-ben megtörtént, aminek eredményeképp a közgyűlés új településszerkezeti tervet 
fogadott el és azzal összhangban új építési szabályzatot alkotott. A Településszerkezeti 
Tervről szóló határozat hatályba lépett. 
 
296/2015.(XII.17.) határozat; 149/2016.(VI.30.) határozat 
Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés 296/2015.(XII.17.) határozata meghozatalát követően nyert megállapítást, hogy a 
selejtezési lista a tényleges állapotnak nem felel meg, melyre tekintettel az önkormányzat a 
tételek kiegészítését és az új tételek megjelölését kérte a BÁCSVÍZ Zrt.-től. A módosított 
selejtezési lista alapján a közgyűlés 149/2016. (VI. 30.) határozatával döntött a vonatkozó 
vezetékek selejtezéséről. A selejtezési listák alapján a selejtezéssel kapcsolatos szerződés-
kötés folyamatban van. 
 
297/2015.(XII.17.) határozata 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása 
Határidő: 4. pont: 2016. június 30. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
150/2016.(VI.30.) határozat 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megszüntetése 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondásával kapcsolatban 
előterjesztés készült a közgyűlés 2016. júniusi ülésére. A 150/2016. (VI.30.) határozatban 
foglaltaknak megfelelően 2016. szeptember 30-án kelt okirattal a szerződést megszüntettük. 
 
306/2015.(XII.17.) határozat 
Rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítése 
Határidő: 2. pont: 2016. március 1. 
Felelős:   Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződés aláírásra került, az elfogadott 
helyszíneken a kamerarendszer kiépítése megtörtént. 
 
2/2016.(II.18.) határozat 
Az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot Magyarország Kormánya részére 
megküldtem. 
 
3/2016.(II.18.) határozat 
A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos intézkedések meghozatala 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 32. § (1) bekezdése szerinti – 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeivel, valamint a kizárólagos- és a 
többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal megkötni tervezett – 
együttműködési megállapodások érdekében szükséges tárgyalások lefolytatásra kerültek, a 
megindított központosított közbeszerzési eljárások tekintetében az együttműködési 
megállapodások megkötésére sor került. 
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4/2016.(II.18.) határozat 
A „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása-zéró emissziós zóna 
megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével - II. 
szakasz” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
Az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú „Kecskemét város közösségi közlekedés 
fejlesztése, átalakítása-zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós 
autóbuszok beszerzésével - II. szakasz” című támogatási kérelem benyújtásra került 2016. 
május 12-én. Az Irányító Hatóság 633.399.020.- Ft összegű támogatást ítélt meg, a támogatási 
szerződést 2016. augusztus 18-án aláírtuk. 
 
5/2016.(II.18.) határozat 
Pályázat benyújtása a 2019-es Európa Ifjúsági Fővárosa címre 
Határidő: 2016. február 28. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázatot kiíró és koordináló Európai 
Ifjúsági Fórum által megadott 2016. február 28-ai határidőre benyújtotta a 2019-es Európa 
Ifjúsági Fővárosa címre vonatkozó pályázatát. Az Európai Ifjúsági Fórum 2016. április 29-én 
nyilvánosságra hozott döntése alapján Kecskemét pályázata nem került be az 5 döntős közé, 
mely döntésről Alan Pall, az Európai Ifjúsági Fórum főtitkára hivatalos levélben is értesítette 
az önkormányzatot. 
 
6/2016.(II.18.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodások aláírása megtörtént. 
 
7/2016.(II.18.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata 
között létrejött megállapodás és ellátási szerződés módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés Városföld Község Önkormányzatával fennálló étkeztetés, házi segítségnyújtás és 
családsegítés szociális alapszolgáltatások biztosítására irányuló megállapodást, valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatás ellátása érdekében kötött ellátási szerződést 2016. március 1. napi 
hatállyal módosította. A módosított szerződések aláírása 2016. február 26. napján megtörtént. 
 
8/2016.(II.18.) határozat 
A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács tevékenységével kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntéséről a határozatot a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanácsnak megküldtük. A  
 
Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács következő ülésén - a 2016/2017. nevelési év első 
félévében - kerül sor az ügyrend módosítására. 
 
9/2016.(II.18.) határozat 
Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntését követően valamennyi tagönkormányzat elfogadta az alapszabályt a 
közgyűlés által jóváhagyott tartalommal egyezően. 
 
10/2016.(II.18.) határozat 
Bírósági ülnökök megbízatásának megszűnése 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az ülnöki megbízatás megszűnéséről a határozatot 
megküldtük a Kecskeméti Járásbíróság elnökének. 
 
11/2016.(II.18.) határozat 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének 
jóváhagyása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
2016. I. félévi szabadságomat a közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően vettem 
igénybe azzal az eltéréssel, hogy a 2016. május 12-13. napokra tervezett szabadságot nem 
vettem igénybe. 
 
12/2016.(II.18.) határozat 
Konzorciumi megállapodás megkötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által az 5. 
számú főút – Georg Knorr utca – Szent László körút kereszteződésében tervezett körforgalom 
megvalósítása érdekében a konzorciumi megállapodás megkötésre került, valamint a 
körforgalom megépítésével összefüggésben szükséges további megállapodások előkészítése 
folyamatban van. 
 
13/2016.(II.18.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója és a végrehajtásához 
kapcsolódó intézkedések elfogadása 
Határidő: III-IV. pont: azonnal 
Felelős:     Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A Stadion Nonprofit Kft. 2016. augusztus 17. napján tartott taggyűlésén döntött a társaság 
végelszámolással történő megszüntetés kezdeményezéséről. Kecskemét Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata és a Stadion Nonprofit Kft. közötti használati szerződés közös megegyezéssel  
 
történő megszüntetésére irányuló megállapodást 2016. február 29. napján írták alá a felek, 
továbbá a közöttük fennálló közhasznúsági szerződést megszüntető megállapodás 2016. 
április 12. napján került aláírásra.  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hírös Sport Nonprofit Kft. a határozat 
szerinti ingatlanra vonatkozó ingyenes használati szerződést 2016. február 29. napján kötötte 
meg. A felek közötti – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – közhasznú 
megállapodás 2016. április 14. napján aláírásra került.  
 
A Stadion Nonprofit Kft. átadta a létesítmény működtetéshez kapcsolódó, a könyveiben 
szereplő tárgyi eszközöket és beruházásokat a Hírös Sport Nonprofit Kft.-nek, továbbá a 
jogutódlásra tekintettel az érintett alkalmazottak továbbfoglalkoztatásáról is gondoskodtak.  
Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Hírös Sport Nonprofit Kft.-nek a 
10202/2 hrsz-ú ingatlan részét képező volt fedett uszoda épületén legfeljebb – a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti sportcélú társasági 
adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás igénybevételével – nettó 600 millió Ft + 
ÁFA összegű értéknövelő beruházás végrehajtására. 
 
14/2016.(II.18.) határozat 
Pályázat kiírása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezetői 
/magasabb vezetői/ beosztásának ellátására 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
75/2016. (IV.28.) határozat 
Döntés a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezetői /magasabb 
vezetői/ beosztásának ellátásáról 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat kiírása február 24-én megtörtént. A 
közgyűlés 75/2016. (IV.28.) határozatával Ramháb Máriát bízta meg 2016. május 1-jétől 
2021. április 30-ig terjedő időtartamra az intézmény vezetésével. A megbízás 2016. április 30-
án átadásra került. 
 
15/2016.(II.18.) határozat 
Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. január 1. napján hatályba lépett 
kormányzati funkció kódok és elnevezések megváltozása, valamint egyes intézmények 
esetében a telephelyváltozás és hivatalos idegen nyelvű elnevezések helyes megjelenítése 
végett az intézmények alapító okiratának módosítását elfogadta. Az alapító okiratot módosító 
okiratokat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának megküldtük, a kért módosításokat 2016. 
március 3. napi hatálybalépéssel átvezette. 
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16/2016. (II. 18.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködése a 
„Környezetvédelem Jeles Napjai 2016.” rendezvénysorozatban 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Gaál József alpolgármester 
 
A rendezvénysorozat programjai közül önkormányzatunk az évtizedes hagyományoknak 
megfelelően a környezet- és természetvédelmi vetélkedő középiskolásoknak (2016. április 
14.) a „Föld Napi Játszóház” (2016. április 22.) és a „Környezetvédelmi Világnap” (2016. 
június 3.) elnevezésű rendezvényeket valósította meg. Tekintettel arra, hogy a 
rendezvénysorozat keretében a közreműködő szervezetek által szervezett további programok 
2016. novemberig még folyamatban vannak, ezért a tárgyról szóló beszámoló 2016. 
november hónapban kerül a közgyűlés elé. 
 
17/2016.(II.18.) határozat; 37/2016. (III.24.) határozat, 79/2016. (IV.28.) határozat, 
130/2016.(VI.30.) határozat 
Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések aláírása megtörtént a Móricz 
Zsigmond Közművelődési Alapítvány, a Hosszú Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, a 
Hunyadi János Általános Iskoláért Alapítvány és a Gyermeklánc Alapítvány kivételével, 
melyeknél a szerződés aláírása folyamatban van. 
 
18/2016.(II.18.) határozat 
Az 50. Nemzetközi Gyermek Játékokon résztvevő sportágak meghatározása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A közgyűlés döntése értelmében a 2016. július 11-16. között New Taipei City városban 
lebonyolított 50. Nemzetközi Gyermek Játékokon Kecskemét Megyei Jogú Várost 11 fő leány 
kosárlabdázóból, 4 leány atlétából, valamint 8 fő fiú röplabdázóból álló csapat képviselte. A 
versenyek során a kosárlabda csapat a harmadik helyen végzett. Atlétika sportágban is 
eredményesen szerepelt a kecskeméti csapat: Szűcs Szabina távolugrásban harmadik 
helyezést ért el, Kiszel Zsófia négyszáz méteres síkfutásban a negyedik helyet szerezte meg. 
 
19/2016.(II.18.) határozat 
A Településrendezési Terv 2016. évi felülvizsgálatának elindítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
80/2016. (IV.28.) határozat 
A Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezése 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés a 2016. évi rendszeres felülvizsgálat keretében az egyszerűsített eljárásban 
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véleményezhető tételek vonatkozásában a visszaérkezett szakigazgatási véleményeket 
tekintette át, és döntött azok elfogadásáról. A véleményezési szakaszt követően a közgyűlés az 
egyszerűsített eljárásban vizsgált tételek módosítását a 33/2016.(VI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításával elfogadta. 
 
20/2016.(II.18.) határozat, 44/2016. (III.24.) határozat 
Belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések és településrendezési szerződések 
81/2016. (IV.28.) határozat, 159/2016.(VI.30.) határozat 
Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó döntések és 
településrendezési szerződések 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések megkötésre kerületek. 
 
32/2016.(II.18.) határozat 
Képviselői indítvány emléktábla elhelyezésére vonatkozóan 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
 
A közgyűlésen is elhangzott az a javaslat, hogy a Kodály Intézet fejlesztésének keretében – 
melyre a kormány a Modern Városok Program keretében a 1131/2016. (III.10.) Korm. 
határozat 4. pontjában a támogatását is rögzítette -, a műszaki felújítás részeként kerüljön az 
emléktábla elhelyezés tervezése és megvalósítása. A kormányzati támogatás szerinti határidő 
2017. szeptember 1. 
 
38/2016. (III.24.) határozat 
A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlanrész hasznosítása érdekében pályázat 
kiírása 
74/2016. (IV.28.) határozat 
A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlanrész hasznosítása érdekében kiírt 
pályázat elbírálása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázati felhívás és pályázati kiírás 2016. március 24. 
napján került közzétételre. 
A pályázatokat 2016. április 25. napján 10 óráig lehetett benyújtani. A megadott határidőig 2 
pályázat érkezett, amelyek közül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat 
nyertesévé a CHEF-MESTER Kft.-t nyilvánította. A Kft.-vel az önkormányzat 2016. május 
24. napján kötött bérleti szerződést az ingatlanrész 2016. június 1. napjától 2016. augusztus 
31. napjáig történő hasznosítása érdekében. 
 
39/2016. (III.24.) határozat 
A Kecskemét, Forrás utca 21. szám, a Kecskemét, Kaszap utca 7. szám, a Kecskemét, 
Zimay László utca 6. szám, a Kecskemét, Táncsics Mihály u. 1. szám, valamint a 
Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatt található ingatlanok, továbbá a Kecskemét, 
Hoffmann János utca és a Nyíl utca térségében fekvő, telekalakítással kialakítható 
ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
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Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
110/2016. (V.26.) határozat 
A Kecskemét, Forrás utca 21. szám, a Kecskemét, Kaszap utca 7. szám, a Kecskemét, 
Zimay László utca 6. szám, a Kecskemét, Táncsics Mihály u. 1. szám alatt található 
ingatlanok értékesítése érdekében kiírt pályázatok elbírálása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
143/2016.(VI.30.) határozat 
A Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatt található ingatlan, és a Kecskemét, Hoffmann 
János utca és a Nyíl utca térségében fekvő, telekalakítással kialakítható ingatlan 
értékesítése érdekében kiírt pályázatok elbírálása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az ingatlanok értékesítésére irányuló pályázati kiírások 
közzétételre kerültek. A pályázatok beadási határideje 2016. május 2. napja volt.  
A közgyűlés úgy döntött, hogy a kecskeméti 4261 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kaszap 
utca 7. szám alatt található ingatlant értékesíti az INVESTOR GROUP Ingatlanberuházó és 
Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság részére. Az önkormányzat megkereste az MNV 
Zrt.-t is a magyar államot illető elővásárlási jogosultságról szóló nyilatkozat megtételével 
kapcsolatosan, amely nyilatkozatot megérkezett, az adásvételi előszerződés aláírása 
folyamatban van. 
A közgyűlés döntött arról, hogy a kecskeméti 4285 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Táncsics 
Mihály utca 1. szám alatti ingatlant értékesíti az EXTRA VAKOLAT Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére. A döntést és az adásvételi szerződés tervezetét az 
önkormányzat megküldte a Kft.-nek, továbbá az MNV Zrt.-nek a magyar államot illető 
elővásárlási jogosultságról szóló nyilatkozat megtételével kapcsolatban. Az MNV Zrt. 
megküldte az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatát az önkormányzat részére, az 
adásvételi szerződés aláírása megtörtént. 
A közgyűlés úgy döntött, hogy a kecskeméti 3749 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Balaton 
u. 19. szám alatt található ingatlant értékesíti az ÉPÍTŐ SIMON Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére. A döntés és az adásvételi szerződés 
tervezet megküldésre került a Kft.-nek, továbbá az önkormányzat megkereste az MNV Zrt.-t a 
magyar államot illető elővásárlási jogosultságról szóló nyilatkozat megtételével 
kapcsolatosan. Az MNV Zrt. a rendelkezésre álló határidőben nem küldte meg a 
nyilatkozatot, így az adásvételi szerződést megkötöttük. 
A közgyűlés úgy döntött, hogy a kecskeméti 3223, 3224, 3225 és 3226 hrsz-ú, természetben 
Kecskemét, a Hoffmann János u. és a Nyíl utca sarkán található ingatlanokból telekalakítással 
kialakítható ingatlant értékesíti az ÉPÍTŐ SIMON Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére. Az önkormányzat megkereste az MNV Zrt.-t a 
magyar államot illető elővásárlási jogosultságról szóló nyilatkozat megtételével 
kapcsolatosan. Az MNV Zrt. a rendelkezésére álló jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozott 
az elővásárlási joggal kapcsolatosan, az adásvételi előszerződés aláírása folyamatban van. 
 
40/2016. (III.24.) határozat 
Óvodai felvételi eljárás a 2016/2017. nevelési évre 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a Ferenczy Ida Óvoda, a Corvina Óvoda, valamint a 
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Kálmán Lajos Óvoda vezetői a felvételi eljárás során a határozatban foglaltaknak megfelelően  
 
döntöttek a gyermekek felvételéről. 
 
41/2016. (III.24.) határozat 
Rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítésének második üteme 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően, a határozatban elfogadott helyszíneken a 
rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítése folyamatosan zajlik. 
 
43/2016. (III.24.) határozat 
Emléktáblák elhelyezése 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Hörcsök Imre, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke 
 
A közgyűlés döntéséről az érintettek értesítése megtörtént. 
A határozat 1. pontja szerinti Marosi Izidorról az emléktábla kihelyezése a Kecskeméti Római 
Katolikus Főplébánia falára megtörtént. 
 
A határozat 2. pontja szerinti Magyar-Lengyel barátság emlékére a Katona József téren 
korábban elültetett fánál az emléktábla kihelyezése megtörtént. 
 
45/2016. (III.24.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének - 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 307/2015. (XII. 17.) 
határozatának - módosítása 
 
A közgyűlés jóváhagyta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési 
tervének módosítását, melyről az érintett intézmények értesítést kaptak. 
 
58/2016. (IV.28.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása 
és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)  
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az intézmények az elvonásra került összegeket a 2015. 
évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követően rendezték. 
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása során az intézmények előző évi 
pénzmaradványának elvonása című bevételi előirányzat és az Általános tartalék című kiadási 
előirányzat 133.329 E Ft összeggel megemelésre került. 
 
59/2016. (IV.28.) határozat 
Részesedésszerzés az AIPA Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Az önkormányzat megvásárolta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány, a Bács-
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Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége AIPA Kft.-ben lévő üzletrészeit, melynek ellenértékét a kiállított számla 
alapján kifizette az önkormányzat az érintettek részére. 
 
60/2016. (IV.28.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 287/2015. (XII.17.) 
határozata módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződés módosítása 2016. május 5-én 
megtörtént. 
 
61/2016. (IV.28.) határozat 
A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
módosítását felek 2016. április 29-én aláírták. 
 
62/2016. (IV.28.) határozat 
Városi Támogatási Program 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A Városi Támogatási Programra beérkezett pályázatok feldolgozása megtörtént, a támogatási 
szerződések aláírása, valamint az 5%-os tartalékkeretre beérkező támogatási kérelmek 
elbírálása folyamatos. 
 
63/2016. (IV.28.) határozat 
Kulturális vonatkozású pályázatok benyújtásának jóváhagyása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
I. A Szórakaténusz Játékmúzeum „Pöttyemberke Játékországa” című pályázata 15.000.000 Ft 
támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2016. július 15. napján aláírásra került.  
II. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez a TTP-KP-2016/1-000262 azonosító számú, „A 
díszvendég testvérváros, Kecskemét bemutatkozása a Vásárhelyi Forgatagon” című pályázat 
2.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2016. július 26-án 
aláírásra került. 
III. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Gulág Emlékbizottságához benyújtott 
felhívására a „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” című pályázat 2016. június 29-i 
bizottsági döntés alapján támogatásban nem részesült. 
 
64/2016. (IV.28.) határozat 
Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szervezésében mezőgazdasági 
jellegű feladatok elvégzésére irányuló közfoglalkoztatási mintaprogram megvalósítását 
támogatta, amelynek a megvalósításához szükséges háromoldalú együttműködési 
megállapodás aláírása 2016. április 28. napján megtörtént. 
 
65/2016. (IV.28.) határozat 
"Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 
labdarúgópályákkal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Magyar Labdarúgó Szövetség az együttműködési megállapodást aláírta. 
 
66/2016. (IV.28.) határozat 
Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 
támogatási kérelmekről és azokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
1.) A TOP-6.8.2-KE1-2016-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” 
című támogatási kérelem benyújtásra került 2016. július 13-án, amelyet az Irányító Hatóság 
1.929.000.000.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási szerződés 2016. 
szeptember 20-án benyújtásra került. 
2.) A TOP-6.8.2-KE1-2016-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” 
című támogatási szerződés megkötése érdekében a támogatásban részesített projekt 
megvalósításához szükséges Konzorciumi együttműködési megállapodást 2016. augusztus 
24-én aláírtuk. 
3.) A TOP-6.1.5-KE1-2016-00001 azonosító számú „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt 
gazdasági övezetében” című támogatási kérelem benyújtásra került 2016. április 4-én, 
amelyet az Irányító Hatóság 367.538.000.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A 
támogatási szerződést 2016. szeptember 12-én aláírtuk. 
4.) A TOP-6.4.1-KE1-2016-00001 azonosító számú „Kecskemét Fenntartható Városi 
Mobilitási Tervének (SUMP) készítése” című támogatási kérelem benyújtásra került 2016. 
április 4-én, amelyet az Irányító Hatóság 51.500.000.- Ft összegű támogatásra érdemesnek 
ítélt. A támogatási szerződés aláírásra került. 
 
67/2016. (IV.28.) határozat 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtásra kerülő 
támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
1.) A TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „Széchenyi sétányi bölcsőde 
infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtásra került, amelyet az Irányító 
Hatóság 229.997.000.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási szerződés 
előkészítése jelenleg folyamatban van. 
2.) A TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Csokor utcai óvoda infrastrukturális 
fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtásra került, amelyet az Irányító Hatóság 
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114.350.800.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási szerződés előkészítése 
jelenleg folyamatban van. 
3.) A TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú „Bíró Lajos utcai óvoda 
infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtásra került, amelyet az Irányító 
Hatóság 127.551.180.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási szerződés 
előkészítése jelenleg folyamatban van. 
4.) A TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális 
fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. 
5.) A TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú „Klapka utcai óvoda infrastrukturális 
fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. 
6.) A TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtandó „Árpádvárosi bölcsőde 
infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című támogatási 
kérelem benyújtásra került. 
7.) A TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtandó „4 csoportos bölcsőde építése 
Homokbányán” című támogatási kérelem benyújtásra került a Közreműködő Szervezet  
részére. 
8.) A TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtandó „Egyetértés utcai óvoda 
infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtásra került a Közreműködő 
Szervezet részére. 
9.) A TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „A Rudolf-kert építészeti és 
közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című 
támogatási kérelem 2016. május 4-én benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. 
10.) A TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „Új nappali ellátást biztosító 
telephely kialakítása Homokbányán” című támogatási kérelem benyújtásra került. 
 
68/2016. (IV.28.) határozata 
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2015. évről 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés jóváhagyta Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2015. évi 
ellenőrzési jelentését, valamint az intézmények éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított 
2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
 
69/2016. (IV.28.) határozat 
Döntés a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt-től befolyó 2015. évi víziközmű 
fejlesztési forrás és a 2016. évi bérleti díj felhasználásáról 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A fejlesztési forrásra, valamint a viziközművek vagyonbiztosítására vonatkozó 
megállapodások a BÁCSVÍZ Zrt. és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
aláírásra kerültek. 
 
70/2016. (IV.28.) határozat 
Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala 
Határidő: azonnal 
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Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A közgyűlés a Kossuth tér 1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan 
vonatkozásában a társasház megszüntetéséről döntött. A társasház megszüntetésére irányuló 
ingatlan-nyilvántartási eljárás befejeződött, a Kossuth tér 1. szám alatti ingatlan kivett 
városházaként került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
71/2016. (IV.28.) határozat 
Közérdekű felajánlás játszótér létesítése céljából 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodás-tervezetek mindkét felajánló 
(Széchenyi Városért Egyesület és Kisfáiért Közhasznú Egyesület) vonatkozásában 
elkészültek. A megállapodás tervezet elkészítésének elősegítése céljából a közérdekű 
felajánlásokban szereplő eszközök és építmények műszaki átadás-átvételéről készült 
jegyzőkönyvet bekérte az önkormányzat a Városgazdasági Nonprofit Kft.-től. Az eszközök és 
építmények műszaki dokumentációját a VG Kft. megküldte, a felépítmények tételes átadás-
átvétele, valamint a megállapodás tervezet véglegesítése folyamatban van. 
 
72/2016. (IV.28.) határozat 
Térítésmentes ingatlanhasználat biztosítása a Hírös Judo Sport Egyesület részére 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot megküldtük a Ferenczy Ida Óvoda és a 
Corvina Óvoda részére, tekintettel arra, hogy a térítésmentes használatra vonatkozó szerződés 
megkötésére mint működtető, az érintett intézmények jogosultak. 
 
73/2016. (IV.28.) határozat 
A kecskeméti 10208/10 hrsz-ú, 3896 m2 területű, kivett beépítetlen terület 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 
144/2016.(VI.30.) határozat 
A Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt található 10208/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
érdekében kiírt pályázat elbírálása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázati felhívás közzétételre került. A kiírás szerint a 
vételi ajánlatokat 2016. június 10. napján 10.00 óráig kellett benyújtani. 
A közgyűlés úgy döntött, hogy a 10208/10 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Izsáki út 3. szám 
alatt található ingatlant értékesíti Pápics János és a TVG-INVEST Kft. közös pályázók részére 
akként, hogy Pápics János kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságot alapít és azt a 
cégnyilvántartásba bejegyzik, amelynek teljesítéséért kézfizető kezességet vállal. Pápics János 
létrehozta a közgyűlési határozatnak megfelelő gazdasági társaságot. Az önkormányzat 
megkereste az MNV Zrt.-t a magyar államot illető elővásárlási jogosultságról szóló 
nyilatkozat megtételével kapcsolatosan. Az MNV Zrt. megküldte a vonatkozó nyilatkozatát. 
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Az adásvételi szerződés aláírás alatt van. 
 
76/2016. (IV.28.) határozat 
A Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 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. 
 
77/2016. (IV.28.) határozat 
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 
közforgalmú menetrendjének módosítása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés 8. számú módosítását felek 
aláírták. 
 
100/2016. (IV.28.) határozat 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének 
intézményátszervezéssel kapcsolatos tervezetének véleményezése 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kecskeméti Tankerületének megküldtük. 
 
103/2016. (IV.28.) határozat 
Képviselői indítvány a közgyűlés üléséről készített televíziós felvétellel kapcsolatban 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően, az önkormányzat felkérésére a Kecskeméti Televízió 
megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy honlapján a közgyűlés üléseiről készített videó 
felvételeket elérhetővé tegye, mivel a város honlapjáról saját honlapja egy linken keresztül 
közvetlenül elérhető. A tárhely kapacitás bővítésére van szükség, mely jelenleg folyamatban 
van. 
 
108/2016. (V.26.) határozat 
A Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcsolatos döntések 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
2016. június 30-án a közösségi házat addig működtető Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület átadta az ingatlant és a hozzá tartozó eszközöket az új működtetőnek, az 
Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítványnak. Az Egészséges Életmódért Hit és Sport 
Alapítvány a közgyűlési döntés részét képező, a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint használatba adó, illetve az Egészséges Életmódért Hit és Sport 
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Alapítvány, mint használatba vevő között létrejött megállapodásnak megfelelően, az abban  
 
foglalt partnerekkel együttműködve 2016. július 1-től megkezdte a közösségi házban a 
tevékenységet. 
 
109/2016. (V.26.) határozat 
Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 
támogatási kérelemről és az azzal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A TOP-6.1.5-KE1-2016-00002 azonosító számú „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének 
megvalósítása” című támogatási kérelem benyújtásra került 2016. május 11-én, amelyet az 
Irányító Hatóság 282.461.970.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási 
szerződés előkészítése jelenleg folyamatban van. 
 
111/2016. (V.26.) határozat 
A kecskeméti 1348 hrsz-ú ingatlan 488 m2 alapterületű ingatlanrészének telek-
kiegészítésként történő értékesítése 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A közgyűlés úgy döntött, hogy az ingatlanrészt forgalomképessé nyilvánítja, míg a közgyűlés 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága hozzájárult az ingatlanrész Alföld Pro-Coop Kft. 
részére történő értékesítéséhez. A döntéseket és az adásvételi szerződés tervezetét az 
önkormányzat megküldte a Kft.-nek, továbbá megkereste az MNV Zrt.-t a magyar államot 
illető elővásárlási jogosultságról szóló nyilatkozat megtételével kapcsolatosan. Az MNV Zrt. 
megküldte az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatát az önkormányzat részére, az 
adásvételi szerződés aláírása megtörtént. 
 
112/2016. (V.26.) határozat 
A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2016. évi fejlesztési programja 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 2016. 07. 11. napján a temető fejlesztésre a 
szerződést megkötötte. 
 
113/2016. (V.26.) határozat 
A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2015. évi vagyonkezelési 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 
Határidő: 1. pont: azonnal 
     2. pont: értelemszerűen 
Felelős:   1. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
                2. pont: KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. ügyvezetője  
 
A közgyűlés elfogadta a KIK-FOR Kft. 2015. évi vagyonkezelési tevékenységről szóló 
beszámolóját, amelyről a határozatot megküldtük a Kft. részére. Ezt követően a társaság által 
kiállított számla alapján a tényleges pénzügyi elszámolás is megtörtént.  
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114/2016. (V.26.) határozat 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonának állami 
fenntartásba adása 
Határidő: 1-5. pont: 2016. június 10. 
                6. pont: értelemszerűen 
                7-10. pont: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonának állami 
fenntartásba adásáról szóló megállapodás, valamint annak mellékleteit érintően a közgyűlés 
által elfogadottakhoz képest módosítások váltak szükségessé, amiről a közgyűlés 152/2016. 
(VI.30.) számú határozatának 3. pontjával döntött. A módosított megállapodások aláírása 
megtörtént. A Platán Otthon átadása szeptember 1. napjával valósult meg. 
 
A közgyűlés által elfogadott alapító okirat módosító okiratát, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az aláírást követően a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatósága részére megküldtük. 
 
115/2016. (V.26.) határozat 
Közforgalmú menetrenden felüli autóbuszjáratok közlekedtetése 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a megállapodást a felek 2016. június 20-án aláírták. 
 
116/2016. (V.26.) határozat 
Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az elfogadott értékelést, valamint az erről szóló 
közgyűlési határozatot a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére megküldtük. 
 
117/2016. (V.26.) határozat 
Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.-vel kötött településrendezési 
szerződés módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a szerződésmódosítást a felek aláírták. 
 
126/2016.(VI.30.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 287/2015. (XII.17.) 
határozata módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződés 2. számú módosítását 2016. 
július 11-én a felek aláírták. 
 
128/2016.(VI.30.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

           Dr. Határ Mária jegyző 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 
egységes szerkezetben a módosítás hatálybalépésekor a www.kecskemet.hu honlapon és a 
hivatal belső portálján közzétételre került. 
 
129/2016.(VI.30.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítása a határozat 
melléklete szerinti tartalommal benyújtásra került a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős nemzetgazdasági miniszter részére. 
 
131/2016.(VI.30.) határozat 
Készfizető kezességvállalás a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. folyószámlahitel 
szerződésének megkötéséhez 
Határidő: 1-3. pont: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-től kapott tájékoztatás alapján az OTP Bank Nyrt.-vel a 
folyószámlahitel szerződés ügyintézését felfüggesztették. Az üzleti tervükben szereplő összes, 
a pályázatok előkészítésére vonatkozó szerződést megkötötték az önkormányzattal, így az 
önkormányzati projektek előkészítési munkáinak előfinanszírozására rendelkezésre áll a 
forrás. 
 
133/2016.(VI.30.) határozat 
A Katona József Emlékév és a Múzeumok Éjszakája (kiemelt helyszín: Kecskemét) 
programjainak megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat 
jóváhagyása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A benyújtott pályázaton az önkormányzat 10.000.000,- Ft támogatásban részesült, a Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatóságával a támogatási szerződést aláírtuk. A támogatás felhasználására 
a 2016. január 1. - 2017. április 30. közötti időszakban kerül sor. 
 
 

http://www.kecskemet.hu/
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134/2016.(VI.30.) határozat 
Tájékoztató az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 
"Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára" című felhívásra benyújtott 
pályázatról 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A KOM Központi Okos Mérés Zrt. valamint az önkormányzat között létesült együttműködési 
megállapodás 2016. augusztus 8. napján aláírásra került. A beruházás kivitelezése várhatóan 
2016. IV. negyedévben kezdődik. 
 
135/2016.(VI.30.) határozat 
Tájékoztató az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat benyújtásáról 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságára a pályázati dokumentációt 
2016. június 23-án benyújtottuk, amely forráshiány miatt nem részesült támogatásban. 
 
136/2016.(VI.30.) határozat 
Tájékoztató zártkerti földrészletek revitalizációjára vonatkozó egyedi támogatási 
kérelem benyújtásáról 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Az egyedi támogatási kérelem 2016. június 23-án a Földművelésügyi Minisztériumhoz 
benyújtásra került. Jelenleg a kérelem elbírálása folyamatban van. 
 
137/2016.(VI.30.) határozat 
Tájékoztató a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések felhívásra a helyi 
közösség megalakulásáról 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A KözösségÉpítő Kecskemét Konzorcium a TOP-7.1.1-16-2016-00056 azonosító számú 
támogatási kérelmét 2016. július 4. napján benyújtotta, valamint ugyanezen a napon aláírásra 
került a konzorciumi megállapodás. Jelenleg a támogatási kérelem elbírálása folyamatban 
van. 
 
138/2016.(VI.30.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. II. félévi munkaterve 
 
A közgyűlési határozat a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya részére megküldésre 
került végrehajtás céljából. 
 
140/2016.(VI.30.) határozat 
Parlagfű elleni védekezés kutatásának támogatása 
Határidő: értelemszerűen 
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Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pallasz Athéné Egyetem a támogatási 
szerződést megkötötte. 

 
141/2016.(VI.30.) határozat 
Hulladékgazdálkodási eszközbeszerzéshez kapcsolódó bérleti szerződés megkötése 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit 
Kft. a bérleti szerződést megkötötte. 
 
142/2016.(VI.30.) határozat 
A kecskeméti 10044 hrsz-ú - természetben Alsószéktó városrészben található - ingatlan 
egy részének telek-kiegészítésként történő értékesítése 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A közgyűlés által forgalomképessé nyilvánított kecskeméti 10044 hrsz-ú ingatlan 131 m2 
nagyságú ingatlanrészének telek-kiegészítésként történő értékesítésével kapcsolatos adásvételi 
szerződést az önkormányzat megkötötte. 
 
145/2016.(VI.30.) határozat 
A Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A Kecskeméti Szakképzési Centrum az érintett ingatlanrészt még nem ürítette ki, így annak 
tekintetében az önkormányzat még nem lépett birtokba. 
 
146/2016.(VI.30.) határozat 
A kecskeméti 10206 hrsz-ú, természetben a Kecskemét, Olimpia u. 1. szám alatt 
található ingatlan cca. 217 m2 nagyságú részének, valamint a városföldi 082/7 hrsz-ú 
ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az ingatlan értékesítésére irányuló pályázati kiírás 
közzétételre került. Az Olimpia u. 1. szám alatt található ingatlanra egy pályázat érkezett, a 
városföldi 082/7 hrsz-ú ingatlanra nem érkezett pályázat. 
 
147/2016.(VI.30.) határozat 
A Kecskemét, Fecske utca 20. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az ingatlan ingyenes használatára vonatkozó 
megállapodás aláírása megtörtént. 
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148/2016.(VI.30.) határozat 
Sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló beruházásokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Az önkormányzat és a Nemzetközi Sportközpontok által leegyeztetett és jóváhagyott 
szerződést a Nemzeti Sportközpontok aláírva megküldte, a tárgyi dokumentum az 
önkormányzat által is aláírásra került. 
 
151/2016.(VI.30.) határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
fordulójához történő csatlakozás 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához az 
önkormányzat a csatlakozási nyilatkozatot benyújtotta és a szükséges pályázati kiírást 
közzétette. 
 
152/2016.(VI.30.) határozat 
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonával kapcsolatos 
döntések meghozatala 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A fogyatékos személyek otthona ellátás tárgyában a közgyűlés által elfogadott megállapodást 
megküldtük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. 
A 114/2016. (V.26.) határozattal jóváhagyott, az Egészségügyi és Szociális Intézmények 
Igazgatósága Platán Otthonának állami fenntartásba adásáról szóló megállapodásban és 
mellékleteiben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérésére a megállapodás 
lényeges tartalmi elemeit nem érintő módosítások a korábban elfogadott mellékletekre 
átvezetésre kerültek. A megállapodásokat, valamint a mellékleteket az aláírást követően a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére átadtuk. 
 
153/2016.(VI.30.) határozat 
Együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal az 
együttműködési megállapodást megkötöttük. 
 
154/2016.(VI.30.) határozat 
A DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása, és az 
önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a DAKK Zrt. közötti háromoldalú 
megállapodás módosítása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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Az önkormányzat és a DAKK Zrt. a háromoldalú megállapodás módosítását aláírta, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről az aláírás folyamatban van. Az önkormányzat a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez a települési önkormányzatok helyi közösségi 
közlekedésének támogatására meghirdetett pályázati kiírásra benyújtott pályázaton 94.906 
ezer Ft támogatásban részesült, amely összeget a DAKK Zrt. részére átutaltuk. 
 
155/2016.(VI.30.) határozat 
Együttműködési megállapodás kötése a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó, fejlesztés 
alatt lévő informatikai rendszerek tesztelésére 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlési döntés alapján a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó, fejlesztés alatt lévő 
informatikai rendszerek tesztelésére vonatkozó megállapodás aláírása folyamatban van. 
 
156/2016.(VI.30.) határozat 
Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződést a felek aláírták. 
 
157/2016.(VI.30.) határozat 
Együttműködési megállapodás a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamarával 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamarával az együttműködési megállapodást megkötöttük. 
 

 
Zárt ülésen elfogadott határozatok 

 
 
84/2016.(IV.28.) határozat 
„Kecskemét Városért Oktatási Díj” adományozása 
85/2016.(IV.28.) határozat 
„Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” adományozása 
86/2016.(IV.28.) határozat 
„Kecskemét Ifjúságáért Díj” adományozása 
87/2016.(IV.28.) határozat 
„Ifjúság a Közösségért Díj” adományozása 
88/2016.(IV.28.) határozat 
„Kecskemét Közművelődéséért Díj” adományozása 
89/2016.(IV.28.) határozat 
„Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj” adományozása 
90/2016.(IV.28.) határozat 
„Kecskemét Sportjáért Díj” adományozása 
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91/2016.(IV.28.) határozat 
Az „Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím adományozása 
92/2016.(IV.28.) határozat 
Az „Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím adományozása 
93/2016.(IV.28.) határozat 
„Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója” elismerő cím 
adományozása 
94/2016.(IV.28.) határozat 
„Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím adományozása 
Határidő: 2016. május 26. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
 
A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 
 
118/2016. (V.26.) határozat 
A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
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. 
 
119/2016.(V.26.) határozat 
A Kecskeméti Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft-vel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Gaál József alpolgármester 
 
Az önkormányzat megkezdte a tárgyalásokat az EU-FIRE Kft.-vel, aminek a célja a 
Kecskeméti Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-ben való nagyobb 
önkormányzati üzletrész megszerzése. 
 
161/2016.(VI.30.) határozat 
Károsulttal kötendő egyezségi megállapodás 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A közgyűlés döntésének megfelelően az egyezségi megállapodást az érintett felek aláírták. 
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