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BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. február 19-én tartandó ülésére 

 
 
 
Tárgy: Beszámoló a 2014. II. 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 rendelet 34. § (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2014. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról a mellékletben foglaltak szerint számolok be. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 
 
 
Kecskemét, 2015. január 22. 
 
 
 
       Szemereyné Pataki Klaudia  
                                                                         polgármester 
 
 
 
 
HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
     /2015. (II.19.) határozata 
Beszámoló a 2014. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1249-13/2015. számú, fenti tárgyban 
készült beszámolójában foglaltakat elfogadta. 
 



     /2015.(II.19.) határozat melléklete 
 
 
94/2014.(IV.24.) határozat 
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2014. évi 
közforgalmú menetrendjének módosítása 
Határidő: III. pont: 2014. szeptember 30. 
Felelős:   Dr. Zombor Gábor polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a testület szeptemberi ülésén tárgyalta a fenti határozat 
III. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2, 2D, 4, 7, 13, 13K, 14D, 15D és 25 jelű vonalakon 
bevezetett új járatokkal kapcsolatos előterjesztést, melyet 226/2014. (IX.4.) határozatával 
fogadott el. 
 
168/2014.(VI.12.) határozat 
Pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 
kiválasztására 
Határidő: 2014. augusztus 22. 
Felelős:   Dr. Zombor Gábor polgármester 
305/2014.(XII.18.) határozat 
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásra kiírt 
pályázat lezárása és a közszolgáltatás határozott időtartamra történő közvetlen 
odaítélése 
Határidő: 1-2. pont: azonnal, 
                3-8. pont: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási szolgáltató kiválasztására a pályázat megjelentetése határidőben megtörtént. 
A közgyűlés a decemberi ülésén a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította, mivel a 
rendelkezésre álló határidőben pályázat nem érkezett. Az eredménytelen pályázatra tekintettel 
a közgyűlés a helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 
2015. január 1. napjától kezdődően közvetlenül a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 
cégcsoporthoz tartozó Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt.-t bízta meg. A 
közszolgáltatási szerződést felek 2014. december 23-án aláírták. 
 
174/2014. (VI.12.) határozat 
Európai Autómentes Nap megrendezése 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagypál Sándor alpolgármester 
 
Az Európai Autómentes Nap rendezvényt az önkormányzat 2014. szeptember 22. napján, 
Kecskemét Főterén megvalósította, amelyről a beszámolót a közgyűlés 293/2014. (XI. 13.) 
határozatával fogadta el. 
 
 
175/2014.(VI.12.) határozat 
Kadafalva városrészben közterületek elnevezése 
Határidő: 2014. augusztus 12. 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
 



A közgyűlés a közterületeket Harmónia, illetve Csillagvirág utcának nevezte el. Az 
elnevezések ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése, a köz- és egyéb szolgáltatók 
közvetlen tájékoztatása, valamint az utcanév táblák kihelyezése megtörtént. 
 
176/2014.(VI.12.) határozat 
Petőfiváros városrészben közterületek elnevezése 
Határidő: 2014. augusztus 12. 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
 
A közgyűlés a közterületeket Venyige, illetve Hajtás utcának nevezte el. Az elnevezések 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése, a köz- és egyéb szolgáltatók közvetlen 
tájékoztatása, valamint az utcanév táblák kihelyezése megtörtént. 
 
178/2014.(VI.12.) határozat 
Részvétel a Tábori Fesztiválon Csehországban 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Leviczky Cirill, az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság elnöke 
 
A közgyűlés döntése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében Mák Kornél alpolgármester és Sipos László képviselő vett volna részt 
hivatalos küldöttként a 2014. szeptember 12. és 14. közötti eseményen. A kiutazásra nem 
került sor, mivel a delegáció tagjai váratlan hivatalos elfoglaltságaik miatt az utazást 
lemondták. 
 
216/2014.(IX.4.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 
370/2005. (VI.1.) KH. számú határozat módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 
A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Államtitkársága kijelölt helyszínének 
településrendezési tervi övezeti besorolásáról szól a határozat. A módosítás eredményeként 
2014. szeptember 5-től lehetőség nyílt az államtitkárság kijelölt épületének átalakítására. 
 
217/2014.(IX.4.) határozat 
Kecskemét, Darányi u. 15. szám alatti ingatlan egy részének ingyenes használatba adása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester, Dr. Határ Mária jegyző 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes használatba adásra vonatkozó 
megállapodást felek aláírták, az ingatlanrész birtokbaadására 2014. október 1. napján került 
sor. 
 
218/2014.(IX.4.) határozat 
Az Alsószéktóban található, kecskeméti 21825/82 hrsz-ú ingatlan egy részének telek-
kiegészítésként történő értékesítése 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 
Az adásvételi szerződést a felek 2014. november 12. napján írták alá. A tulajdonjog-változást 
a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala bejegyezte az ingatlan-nyilvántartásba. 
 



219/2014.(IX.4.) határozat 
DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0001 azonosítószámú „Szabadság tér és környezetének 
funkcióbővítő városrehabilitációja” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi 
együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyása támogatásban részesített 
projekt megvalósítására 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a konzorciumi együttműködési megállapodást 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a KIK-FOR Kft. és a Kecskeméti 
Református Egyházközség aláírta, amely 2014. szeptember 20-án hatályba lépett. 
 
220/2014.(IX.4.) határozat 
A BÁCSVÍZ Zrt. alaptőkéjének felemelésével és alapszabályának módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 
A BÁCSVÍZ Zrt. részére a közgyűlési határozatot 2014. szeptember 9-én megküldtük. A 
módosított alapszabályt a Kecskeméti Törvényszék 2014. októberben bejegyezte, amely – 
egyes új tagok 2015. január 1. napjával történő csatlakozása miatt – 2015. január 1. napjával 
lépett hatályba. 

 
221/2014.(IX.4.) határozat; 270/2014.(XI.13.) határozat; 311/2014.(XII.18.) határozat 
Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az alapítványokkal a támogatási szerződések és a 
szerződés módosítások aláírásra kerültek a Cserkészetért Alapítvány kivételével, amely 
lemondott a támogatásról. 

 
222/2014.(IX.4.) határozat; 295/2014.(XI.13.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. II. félévi munkatervének módosítása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 
313/2014.(XII.18.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkaterve 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlési határozat a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya részére megküldésre 
került végrehajtás céljából. 
 
223/2014.(IX.4.) határozat 
A Nemzetközi Gyermek Játékokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: I. pont: azonnal, 
              II. pont: folyamatos 
Felelős: I. pont: Mák Kornél alpolgármester,  

  II. pont: Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 



A közgyűlés döntésének megfelelően 2014. december 1- 12. között Lake Macquarie városban 
(Ausztrália) lebonyolított 48. Nemzetközi Gyermek Játékokon városunk csapatát Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében Vörösmarty Attila vezette. 
A 49. Nemzetközi Gyermek Játékok program 2015. június 24. és 29. között kerül 
lebonyolításra a hollandiai Alkmaar településen. Kecskemét város sportolóinak részvétele 
érdekében az előzetes jelentkezés megtörtént, jelenleg a sportolók név szerinti regisztrációja 
zajlik. A rendezvény Kecskeméten történő megrendezésére vonatkozó tárgyalásokra a 
rendezvény ideje alatt kerül sor. 

 
224/2014.(IX.4.) határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulójához történő csatlakozás 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a csatlakozási nyilatkozat aláírásra került. A pályázati 
kiírások határidőben közzétételre, a benyújtott pályázatok pedig elbírálásra kerültek. 
 
225/2014.(IX.4.) határozat 
Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázathoz 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:   Nagypál Sándor alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Közlekedési Szolgáltatási Főosztályára a helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott 
pályázathoz a nyilatkozatot megküldte. 
 
226/2014.(IX.4.) határozat 
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2014. évi 
közforgalmú menetrendjének módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Nagypál Sándor alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatás 2014. évi közforgalmú menetrendjének módosításával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 10. számú módosítását felek 2014. szeptember 19-én 
aláírták. 
 
227/2014.(IX.4.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumai 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 
319/2014.(XII.18.) határozat 
A településrendezési terv 2015. évi teljeskörű felülvizsgálatának megindítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Az önkormányzat pályázati forrásból 2013-2014-ben elkészítette a Településfejlesztési 
Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát, melyet a közgyűlés 
2014. szeptember 4-én hagyott jóvá. A dokumentumok jóváhagyásáról a partnerségi és 
jogszabályi eljárásoknak megfelelően az értesítéseket 2014. szeptember 12-én az 



önkormányzat minden érintettnek megküldte, a város honlapján a dokumentumokat 
elérhetővé tette. 
A döntéssel egyidejűleg a településrendezési eszközök felülvizsgálatának megkezdéséről is 
rendelkezett. A 2014. augusztus 31-ig beérkezett lakossági kérelmek feldolgozása 
megkezdődött, a tervezési feladatra a tervezők kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 
2014. november 25-én megtörtént. A lakossági kérelmek felülvizsgálatának megindításáról, 
valamint a tervezés főbb irányelveiről 2014. december 18-án döntött a közgyűlés, melyek 
figyelembe vételével a felülvizsgálat a tervezők közreműködésével folytatódik, a végső 
közgyűlési döntés 2015. év végén várható. 
 
228/2014.(IX.4.) határozat 
A víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a víziközmű rendszer 2015-2029 közötti időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervei a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 
benyújtásra kerültek. 
 
244/2014.(IX.4.) határozat 
A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvánnyal és a Kecskemét 
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratok aláírása megtörtént, a változásbejegyzési és közhasznúsági kérelmek a Kecskeméti 
Törvényszékhez benyújtásra kerültek. 
 
248/2014.(X.22.) határozat 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően 2014. október 12. napjától megállapított illetmény és 
költségtérítés számfejtetéséről és folyósíttatásáról a szükséges intézkedés megtörtént. 
 
250/2014.(X.22.) határozat 
Alpolgármesterek megválasztása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés 2014. október 22-i alakuló ülésén megválasztotta a főállású és társadalmi 
megbízatású alpolgármestereket, akik az ülésen letették az esküt, és megkezdték a 
tevékenységüket. 
 
251/2014.(X.22.) határozat 
Alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 



A közgyűlés döntésének megfelelően a 2014. október 22. napjától megállapított illetmény, 
tiszteletdíj és költségtérítés számfejtetése és folyósíttatása érdekében a szükséges intézkedés 
megtörtént. 
 
252/2014.(X.22.) határozat 
A közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak, valamint 
tanácsnokoknak a megválasztása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés 2014. október 22-i alakuló ülésén megválasztotta állandó bizottságainak 
elnökeit, alelnökeit, tagjait, valamint a tanácsnokokat, akik az ülésen letették az esküt, és 
megkezdték a tevékenységüket. 
 
253/2014.(X.22.) határozat 
A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás képviselőjének megválasztása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 13/2014. (X.30.) számú 
határozatával megválasztotta a társulás elnökének Prof. Dr. Sztachó-Pekáry Istvánt, a társulás 
alelnökének pedig Dr. Iványosi Szabó Andrást. 

 
254/2014.(X.22.) határozat 
A Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és – 
kezelési Önkormányzati Társulás 2014. november 25-én megtartott társulási ülésén a társulás 
elnökének Kovács Ferencet választotta meg. 
 
256/2014.(XI.13.) határozat 
Folyószámla-hitelkeret szerződéssel kapcsolatos döntések 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
297/2014.(XII.18.) határozat 
Folyószámlahitel szerződés megkötése és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetését érintő döntések 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása érdekében a 2015. január 5. – 
december 31. közötti időszakra vonatkozó folyószámla-hitelkeretszerződés 2014. december 
16-án aláírásra került. 
A hitel biztosítékául felajánlott ingatlanokra vonatkozóan keretbiztosítéki jelzálogszerződés 
került megkötésre 2013. december 21-én, mely szerződés a felek között 2013. december 21-
én létrejött folyószámla-hitelszerződés, és ezt követően létrejövő hitel, kölcsön, faktoring és 



bankgarancia ügyletek biztosítékául, határozatlan időtartamra jött létre. 
A keretbiztosítéki jelzálogszerződés alapján a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban a 
jelzálogjog bejegyzésre került. További biztosítékként a helyi adó bevételekre – kivéve a 
gépjárműadót – 3 Milliárd Ft összegű követelésen alapított jelzálogszerződés került 
megkötésre 2014. december 16-án. 
2014. december 17-én a hitelbiztosítéki nyilvántartásban a követelésen alapított zálogjog 
bejegyzése közjegyző jelenlétében megtörtént. 
A közgyűlés döntésének megfelelően az érintettekkel a támogatási szerződés és a szerződés 
módosítások aláírásra kerültek. 
 
257/2014.(XI.13.) határozat 
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása, és az azzal összefüggő döntés meghozatala 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
Fenti határozat a közgyűlés 141/2014. (VI. 12.) határozatának a mellékletét módosította. A 
határozathoz kapcsolódóan, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 
feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 2014. november 14-én 
lépett hatályba. 
 
258/2014.(XI.13.) határozat 
A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat közzététele Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 26. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően megtörtént. A beadási határidőig - 2015. január 16. - egy pályázat érkezett. A 
pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés jelen ülésén tárgyalja. 
 
259/2014.(XI.13.) határozat 
Hozzájárulás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ingyenes használatában lévő 
Kecskemét, Budai u. 7. szám alatti ingatlanon tervezett beruházáshoz 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére - az 
ingyenes használatában lévő, Kecskemét, Budai u. 7. szám alatti ingatlan homlokzatának 
felújításához szükséges építési munkák elvégzéséhez - a tulajdonosi hozzájárulást 
megküldtük. 
 
260/2014.(XI.13.) határozat 
Kecskemét, Ipoly utca 1/a. szám alatti, 2291/7 és 2291/9 hrsz-ú ingatlanok ingyenes 
használatba adása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes használatba adásra vonatkozó szerződés 
aláírásra került, a kecskeméti 2291/7 hrsz-ú ingatlanon az építési beruházások határidőben 



elkészültek. A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Államtitkársága részére az ingatlan 
ünnepélyes átadása 2015. január 14-én megtörtént. 
 
261/2014.(XI.13.) határozat 
Ingyenes teremhasználat biztosítása a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Közhasznú 
Sport Egyesület részére 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlési határozatot megküldtük a Belvárosi Óvoda, mint működtető intézmény részére, 
az ingyenes használatra vonatkozó szerződés megkötése érdekében. A szerződés aláírására 
2014. november 15-én került sor. 
 
262/2014.(XI.13.) határozat 
Sportlétesítmények használatának biztosítása a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda 
Akadémia edzéseinek és mérkőzéseinek lebonyolítása céljából 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda 
Akadémia edzéseinek és mérkőzéseinek lebonyolítása céljából - a sportlétesítményekre 
vonatkozó bérleti szerződéseket megkötötte az ingatlanokat működtető köznevelési 
intézményekkel. 
 
263/2014.(XI.13.) határozat 
A Halasi úti kiskertekben található, kecskeméti 26026 hrsz-ú ingatlan egy részének 
telek-kiegészítésként történő értékesítése 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A vevő a teljes vételárat megfizette, majd ezt követően az adásvételi szerződést a felek 2014. 
december 30-án aláírták. A telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetését és a tulajdonjog 
bejegyzését vevő kérelmezte a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatalánál. 
 
264/2014.(XI.13.) határozat 
Pályázat kiírása Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m2 nagyságú 
ingatlanrész, valamint a Forrás utca 21., Ferenczy utca 1., Kaszap u. 7., Belső-Szegedi út 
31-41. szám alatti ingatlanok értékesítése érdekében 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat közzététele megtörtént, a pályázatok beadási 
határideje 2015. január 5. napja volt. A megadott határidőben egy pályázat érkezett a Belső-
Szegedi út 31-41. szám alatti ingatlanra, melynek elbírálásáról a közgyűlés jelen ülésén dönt. 
 
265/2014.(XI.13.) határozat 
A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. kártalanítása érdekében rendkívüli 
önkormányzati támogatás igényléséhez pályázat benyújtása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 



A támogatási kérelem elküldésre került Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár úr részére. 
Államtitkár úr tájékoztató levele alapján a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM 
rendelet alapján 2014. szeptember 30-ig 1257 önkormányzat jelezte támogatási kérelmét. A 
rendelkezésre álló költségvetési forrásokra való tekintettel elsősorban a már évközben 
benyújtott támogatási kérelmek elbírálása élvezett előnyt. 
A támogatásigénylési felület csak az államtitkári engedély után kerül megnyitásra az ebr42 
önkormányzati rendszerben, a fentiek értelmében, államtitkári engedély hiányában a pályázat 
nem került benyújtásra. 
 
266/2014.(XI.13.) határozat 
A helyi önkormányzatok 2014. évi kiegészítő támogatásának igénylése 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet értelmében a támogatási kérelmet 
legkésőbb szeptember 30-ig lehetett benyújtani, a kérelem benyújtása határidőben megtörtént. 
 
A Belügyminisztérium 2014. december 8-án kelt levelében tájékoztatta Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatát, hogy a pályázatot pozitív elbírálásban részesítette, a döntés 
alapján 200.000 ezer forint összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatás került 
jóváhagyásra. 
 
267/2014.(XI.13.) határozat 
A Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kötött közhasznú megállapodás felülvizsgálata 
Határdő: azonnal 
Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a közhasznú megállapodás módosítása felek által 2014. 
december 18-án aláírásra került. 
 
268/2014.(XI.13.) határozat 
A Kerékpárutak infrastruktúrájának fejlesztési támogatása - Nagykőrös-Kecskemét 
összekötő kerékpárút építése tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntése alapján az ingyenes önkormányzati tulajdonba vétel előkészítése 
érdekében a hivatal megkereste az érintett ingatlanok vagyonkezelőit. A telekalakítási 
eljárások ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően kerülnek benyújtásra az ingyenes 
átadásra vonatkozó kérelmek. 
 
269/2014.(XI.13.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata, elfogadása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően valamennyi települési nemzetiségi önkormányzat 
vonatkozásában az együttműködési megállapodás aláírása felek által megtörtént. 
 



271/2014.(XI.13.) határozat 
Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntéséről a BÁCSVÍZ Zrt.-t tájékoztattuk. Az üzemeltetési megállapodás és 
bérleti-üzemeltetési megállapodás módosításait az önkormányzat előkészítette, azokat a felek 
aláírták. 
 
272/2014.(XI.13.) határozat 
A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot 2014. december 15-én benyújtottuk a Kecskeméti Törvényszékhez. 
 
273/2014.(XI.13.) határozat 
I. A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány további támogatásával 
kapcsolatos döntések meghozatala  
II. A Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány alapító okiratának 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
I. 
A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződés aláírásra került, mely alapján 
betervezésre került az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe az alapítvány támogatása. 
II. 
A módosított alapító okiratot benyújtottuk a Kecskeméti Törvényszékhez. 
 
274/2014.(XI.13.) határozat 
Népkonyhai ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 
Határidő: 2014. december 20. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a népkonyhai 
ellátásra kötött, szociális ellátási szerződés módosítása megtörtént. 
 
275/2014.(XI.13.) határozat 
Ellátási szerződés megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 
Platán Otthon fogyatékos részlegére vonatkozó ellátási szerződés a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötésre került. 
 
276/2014.(XI.13.) határozat 
Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 
szerződések 
 



Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések aláírásra kerültek. 
 
277/2014.(XI.13.) határozat 
A Településrendezési Terv módosításának véleményezése 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
301/2014.(XII.18.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének településszerkezeti tervének 
jóváhagyásáról szóló 370/2005. (VI.1.) KH. számú határozatának módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatok a 2014. évi településrendezési felülvizsgálat véleményezési eljárást lezáró és a 
módosítást jóváhagyó döntései. A véleményezési eljárásban nem merült fel ellenvélemény, 
így a lezáró határozat nyomán az állami főépítész megadta záró szakmai véleményét, mely 
alapján jóváhagyta a közgyűlés a módosítást. 
 
298/2014.(XII.18.) határozat 
Cafetéria éves keretösszegével kapcsolatos döntések 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A cafetéria juttatások és a munkáltatót terhelő közterhek az önkormányzat tisztviselői és az 
intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére a határozat szerinti összegekkel kerültek 
tervezésre a 2015. évi költségvetésben. 
 
300/2014.(XII.18.) határozat 
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megkötése 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződést felek 
2014. december 23-án aláírták. 
 
302/2014.(XII.18.) határozat 
A Kecskemét, Táncsics Mihály utca 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes használatba adásról szóló megállapodást 
felek 2015. január 9. napján aláírták. 
 
303/2014.(XII.18.) határozat 
A Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 



A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes használatba adásra vonatkozó 
megállapodás aláírása az ARANYHOMOK Kistérségfejlesztési Egyesülettel jelenleg 
folyamatban van, a Városi Szociális Közalapítvánnyal megtörtént. 
 
304/2014.(XII.18.) határozat  
A Borbásban található kecskeméti 0572 hrsz-ú ingatlan egy részének telek-
kiegészítésként történő értékesítéséhez szükséges döntés meghozatala 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 0572 hrsz-ú ingatlan egy részének 
vonatkozásában az útmegszüntetési eljárás lefolytatásához szükséges meghatalmazást 2015. 
január 12. napján megküldtük a kérelmező részére. 
 
306/2014.(XII.18.) határozat 
ÁROP-1.A.3 azonosítószámú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című kiírás keretében benyújtott 
pályázat közgyűlés általi jóváhagyása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat 2014. november 14-én került benyújtásra a 
Miniszterelnökség felé. 
Jelenleg a pályázat elbírálása folyamatban van. 
 
307/2014.(XII.18.) határozat 
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosító számú projekt keretében beszerzett 
eszközökkel kapcsolatos használati szerződés megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A használati szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak megküldésre került, 
melynek aláírása felek által megtörtént. 
 
308/2014.(XII.18.) határozat 
ISPA projektben létrehozott víziközmű beruházással kapcsolatos döntés meghozatala 
Határidő: 1-4. pont: azonnal  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a tulajdonostársak közötti belső jogviszonyt szabályozó 
polgári jogi társasági szerződés, valamint a 3.548-29/2009. számú üzemeltetési szerződés 7. 
számú módosítása 2014. december 19-én aláírásra került. 
A jogi személyiségű társulás megszüntetése folyamatban van. 
 
309/2014.(XII.18.) határozat 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon tükörtermének felújítása érdekében a Nemzet Kulturális 
Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumához benyújtott pályázat közgyűlés 
általi jóváhagyása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 



 
A pályázat benyújtása a tulajdonos önkormányzat részéről 2014. december 1-én megtörtént, 
melynek hiánypótlása 2014. december 12-én az online pályázati programba feltöltésre került. 
A pályázat eredményéről a Nemzeti Kulturális Alap szabályzata szerint a benyújtást követő 
70. napon várható döntés. 
 
310/2014.(XII.18.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és önálló intézményeinek pályázati 
rendjéről szóló szabályzat módosítása 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A módosított szabályzat 2015. január 1. napján lépett hatályba, melyről az érintett 
intézmények, szervezetek tájékoztatást kaptak. 
 
312/2014.(XII.18.) határozat 
Az önkormányzat részvételével működő alapítvánnyal és egyes közalapítványokkal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány, a Városi Szociális Közalapítvány, a 
„Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény” Közalapítvány, valamint a Kreatív 
Tudásközpont Közalapítvány alapító okiratainak módosulásáról a kuratóriumok elnökeit 
2015. január 12-én tájékoztattuk. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok a 
változásbejegyzési és közhasznúsági kérelmekkel együtt kerültek benyújtásra a Kecskeméti 
Törvényszékhez a 2015. január 10- 2015. január 13. közötti időszakban. 
 
314/2014.(XII.18.) határozat 
Tag delegálása a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntéséről a határozat megküldésével tájékoztattuk a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzatot. 
 
315/2014.(XII.18.) határozat 
Ellátási szerződés megkötése a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal pszichiátriai és 
szenvedélybetegek ellátására 
Határidő: 2014. december 20. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötésre került. 
 
316/2014.(XII.18.) határozat 
Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Pünkösdi Egyház Kecskeméti 
Gyülekezetével 
Határidő: azonnal 

              Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 



A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodás a Magyar Pünkösdi 
Egyház Kecskeméti Gyülekezetével megkötésre került. 
 
317/2014.(XII.18.) határozat 
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az alapító okiratot, valamint az alapító okiratot 
módosító okiratot az aláírást követően megküldtük a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatósága részére. 
 
320/2014.(XII.18.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően az Ellenőrzési Csoport 2015-ben  – a 2014-2017. évekre 
vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv figyelembevételével összeállított – belső ellenőrzési terv 
alapján végzi a tevékenységét és folytatja le az ellenőrzéseket. 
 
327/2014.(XII.18.) határozat 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
 

Zárt ülésen elfogadott határozatok 
 
 
183/2014.(VI.12.) határozat 
„Kada Elek-díj” adományozása 
184/2014.(VI.12.) határozat 
„Katona József-díj” adományozása 
185/2014.(VI.12.) határozat 
„Kodály Zoltán-díj” adományozása 
186/2014.(VI.12.) határozat 
„Bozsó János-díj” adományozása 
187/2014.(VI.12.) határozat 
„Tóth László-díj” adományozása 
 
Határidő: 2014. október 
Felelős:   Dr. Zombor Gábor polgármester 
 
A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 
 
198/2014.(VI.12.) határozat 
„Kecskemét Város Díszpolgára” kitüntető cím rendkívüli adományozása 
Határidő: 2014. augusztus 4. 
Felelős:   Dr. Zombor Gábor polgármester 
 



 
 
A kitüntető cím átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 
 
229/2014.(IX.4.) határozat 
Döntés a Kecskeméti Ifjúsági Otthon magasabb vezetői beosztásának ellátásáról 
 
Határidő: 1-4. azonnal 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 
Határidő: 5. 2014. december 3. (90 nap) 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 
 
A közgyűlés a pályázatot eredménytelennek nyilvánította, s az intézményvezetői feladatok 
ellátásával az intézmény SZMSZ-e szerinti helyettest bízta meg az újabb pályázat sikeres 
lezárultáig. 
 
290/2014.(XI.13.) határozat 
Támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programra 
Határidő: 2014. december 11. 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester  
 
A közgyűlési határozatot a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázati dokumentummal 
együtt a megjelölt határidőre megküldtük a Kecskeméti Katona József Gimnázium részére. A 
pályázat elbírálásának függvényében, és a tanuló felvétele esetén kerül sor a támogatási 
szerződés megkötésére. 
 
323/2014.(XII.18.) határozat 
Támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programra 
Határidő: 2014. december 11. 
Felelős:    Mák Kornél alpolgármester 
 
Az Önkormányzat jóváhagyta, hogy benyújtásra került a pályázat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. A pályázat 
elbírálásának függvényében, és a tanuló felvétele esetén kerül sor a támogatási szerződések 
megkötésére.  
 
321/2014.(XII.18.) határozat 
A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésével és az alapító 
okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A közgyűlés döntéséről a Városgazdasági Kft., illetve a KIK-FOR Kft. ügyvezetőjét 
tájékoztattuk. A Városgazdasági Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata aláírásra került, melyet a gazdasági társaság a Kecskeméti Törvényszékhez benyújtott 
a változásbejegyzési eljárás lefolytatása érdekében. 
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