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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2015. április 30-án tartandó ülésére 

 
 
 
Tárgy: Képviselői interpelláció és arra adott válasz a városházi felújítással kapcsolatban 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Dobos József és Király József képviselők – a jelen beszámoló mellékletét képező – a városházi 
felújítással kapcsolatos interpellációt juttattak el hozzám 2015. április 22. napján, melyre 
vonatkozóan az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. 
 
Nekem, mint Kecskemét város polgármesterének kiemelkedően fontos a városháza műszaki 
állapota, ezért ennek érdekében törekszem minden fórumon a felújításhoz szükséges pénzügyi 
forrás biztosítása érdekében a lehetőségeket megtalálni. 
 
Az Önök által megjelölt 1.651 E Ft a 2014. évi felújítások kapcsán felmerült 2015 évre áthúzódó 
- 2014. évben pénzügyileg nem teljesült - kiadások fedezetét biztosítja. 
 
A 2014-2020-as európai uniós programozási időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programhoz (TOP) kapcsolódó Integrált Területi Programban – mely jelen ülés napirendjén 
szerepel – a gazdaságfejlesztési tematikájú intézkedésen belül szerepel a városháza turisztikai 
jellegű felújítása.  
A 2014-2020 programozási időszakban megjelenő ágazati operatív programok keretében az 
önkormányzati intézményrendszer által használt ingatlanokra (ebbe a körbe tartozik a városháza 
épülete is) vonatkozóan eddigi információink szerint nem lehetséges átfogó rekonstrukció.   
Az önkormányzati intézményrendszer ingatlanaira vonatkozóan a TOP keretében lehetséges 
felújítások megvalósítása, ezért szerepel a városházára vonatkozó beavatkozásunk a TOP 6.1 
gazdaságfejlesztés intézkedésen belül. Ez az egyetlen olyan intézkedés, ahol megvalósulhat a 
városháza külső homlokzatának, tetőszerkezetének és nyílászáróinak a felújítása, valamint az 
intézkedés előírásainak megfelelő turisztikai jellegű szolgáltatások nyújtására alkalmas elemek 
kialakítása.  
 
 
 



Az interpellációban felsorolt kérdésekre az alábbi tájékoztatást adom: 
 
1. A korábbi polgármesterek által igénybe vett irodához képest egy kisebb alapterületű irodát 

használok jelenleg, melyhez közvetlenül kapcsolódik egy kialakított tárgyalóterem. 
A korábban általam használt nagy irodából tárgyaló került kialakításra, én pedig a titkárság 
által használt kisebb alapterületű irodába költöztem át, mert úgy gondoltam, hogy az egyik 
legszebb és legjobb elhelyezkedésű irodahelyiséget sokkal inkább közösségi célokra kell 
használni, mint sem az egyszemélyes irodaként funkcionáljon. 
A felújítás elsődlegesen nem a polgármesteri iroda kialakítására irányult, hanem egy olyan 
modern technikai feltételekkel és informatikai eszközökkel ellátott konferenciaterem 
kialakítására, amely az önkormányzati feladatok ellátása során a tisztségviselőknek, illetve a 
hivatali szervezeti egységekben dolgozóknak biztosítani tudja a színvonalas tárgyalás 
feltételeit. A kialakított tárgyalóban méltó körülmények között lehet fogadni a befektetőket, 
delegációkat és egyéb partnereinket. 
 
A helyiségeket 2010. év óta használom, ugyanakkor meg kell említeni, hogy ezen helyiségek 
az elmúlt években nem kerültek felújításra egyáltalán, tisztasági festést is csak 9 évvel 
ezelőtt kaptak utoljára.  

 
2. Az új polgármesteri iroda, tárgyalóhelyiség, titkárság és előtér  együttes felújítására 

(parkettázás, festés, mázolás, villany- és gépészeti munkálatok, falburkolat készítése és 
gipszkartonozás) 8.768 E Ft-ot fordított Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) 
önkormányzati rendelete 3/c. melléklet „Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő 
felújítások” elnevezésű előirányzaton, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. 
évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 3/c. melléklet 
„Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújítások” elnevezésű előirányzaton a 
feladat elvégzéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állt. 

 
3. A felújítás megkezdése előtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a munkákra vonatkozóan Előzetes 
Nyilatkozatot adott ki, melynek figyelembevételével történt a felújítás. 

 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen beszámolóban foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2015. április 28. 
 
                                                                                         Szemereyné Pataki Klaudia 
                                                                                                     polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…./2015. (IV. 30.) határozata 
Képviselői interpelláció és arra adott válasz a Városházi felújítással kapcsolatban 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester fenti tárgyban készült beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 
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