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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 

 

Ügyiratszám: 24.264-12/2015. 

 

 

Ügyintéző: Szabóné Pataki Gyöngyi 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. szeptember 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2015. 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 rendelet 34. § (5) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2015. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról a mellékletben foglaltak szerint számolok be. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2015. augusztus 19. 
 

 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia  

                                                                         polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

     /2015. (IX.24.) határozata 

Beszámoló a 2015. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 24.264-

12/2015. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat elfogadta. 

 



 

     /2015.(IX.24.) határozat melléklete 

 

 

2/2015.(II.19.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését érintő döntések, 

valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek a 2016-2018. évre várható összegének bemutatása 

Határidő: 2,3,7. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően  

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények tekintetében a 

foglalkoztatottak részére történő illetményelőleg folyósítása a határozatban foglaltak 

figyelembevételével történik: a folyósított illetményelőlegek összege nem haladja meg az 

intézmény 2015. évi alapilletménye eredeti előirányzatának 5 %-át, valamint a 150.000,- 

Ft/fő/év összeget. 

- A 2015. évi költségvetési rendelet Választókerületi keret című költségvetési előirányzata 

104.087 E Ft fedezetet tartalmaz, melyből 20.087 E Ft a 2014. évről áthúzódó kiadások 

fedezete. A 2015. évi kiadásokra rendelkezésre álló összeg 84.000 E Ft. 

A képviselők javaslataikat első alkalommal 2015. április 30-ig adhatták le. A javaslatokkal 

kapcsolatos döntést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 106/2015. (V.27.) VPB. számú 

határozatával hozta meg. 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. 

- Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 2015. évi költségvetésében az 

Igazgatási kiadások vonatkozásában 25.291 E Ft zárolásra került. Az intézmény 2015. I. 

féléves gazdálkodási adatainak áttekintése után a zárolt összegből 14.627 E Ft feloldásra 

kerül, amely a közgyűlés jelen ülésének napirendjén szereplő 2015. évi költségvetés 

módosítása során beépítésre kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

2015. évi költségvetésébe. A zárolt összeg teljes feloldásához az intézménytől további 

adatkérés szükséges, melynek áttekintése után kerülhet sor a maradvány 10.664 E Ft 

intézményi költségvetésbe történő beépítésére. 

 

3/2015.(II.19.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása 

 

Határidő: 1-8. pont: értelemszerűen 

                   9. pont: júniusi közgyűlés 

Felelős:   1-6. és 9. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

     7-8. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

 

A polgármesteri hivatal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának közzététele 

megtörtént a http://kecskemet.hu/, valamint a http://belsoportal.kmjv.hu/ weboldalakon. 

- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft-vel a megbízási keretszerződés módosítása, illetve a 

Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel a közfeladat ellátási szerződés és a 

hulladékgazdálkodási szerződés módosítása aláírásra került. 
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- A Hírös Sport Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata határidőben 

benyújtottuk a Kecskeméti Törvényszékhez, illetve az ingyenes használati megállapodás 

aláírása és az ingatlan birtokbaadása 2015. március 1-jén megtörtént. 

- A KIK-FOR Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződéstervezet közgyűlés elé terjesztésének 

határideje módosításra került. 

 

4/2015.(II.19.) határozat 
Bizottsági külső tag választása 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés 2015. február 19-ei ülésén megválasztotta Varjú Lajost a Fejlesztési, 

Környezetvédelmi és Agrár Bizottság külső tagjának, aki az ülésen letette az esküt, és 

megkezdte a tevékenységét. 

 

5/2015.(II.19.) határozat 

A kecskeméti 3382 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kápolna u. 24. szám alatt található 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásról szóló 

megállapodás aláírása 2015. március 16. napján, az ingatlan birtokbaadása 2015. április 1. 

napján megtörtént. 

 

6/2015.(II.19.) határozat 

A Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatt található ingatlan egyes helyiségeinek 

ingyenes használatba adása a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 

részére 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes használatba adásról szóló megállapodás 

aláírása 2015. március 3. napján, a helyiségek birtokbaadása 2015. március 16. napján 

megtörtént. 

 

7/2015.(II.19.) határozat 

A kecskeméti 3791/31/A/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Nyíri út 63. fszt. 1. szám 

alatt található ingatlan ingyenes használatba adása a Széchenyivárosért Egyesület 

részére 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes használatba adásra vonatkozó szerződést a 

felek 2015. február 25. napján írták alá. 

 

8/2015.(II.19.) határozat 

A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlan bérletére kiírt pályázat elbírálása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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A közgyűlés a kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánította, az ügyfelet a döntésről 

elektronikus úton tájékoztattuk. 

 

9/2015.(II.19.) határozat 

Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m
2
 nagyságú ingatlanrész, valamint a 

Forrás utca 21., Ferenczy utca 1., Kaszap u. 7., Belső-Szegedi út 31-41. szám alatti 

ingatlanok értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   1-3. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A kecskeméti 2101 és 2102 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Belső-Szegedi út 31-41. szám 

alatti ingatlanok tekintetében az adásvételi szerződés aláírásra került. 

 

10/2015.(II.19.) határozat 

„Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című projekt 

programalapjának pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződéseket a nyertes pályázókkal az 

önkormányzat megkötötte. A programok lebonyolítása folyamatosan zajlik. 

 

12/2015.(II.19.) határozat 

TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv azonosítószámú „Tudás-Park” a növekedési zónák 

tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” 

című kiírás keretében benyújtott pályázat közgyűlés általi jóváhagyása 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat benyújtásra került. A támogatási szerződés, 

valamint a projekt megvalósításához szükséges konzorciumi megállapodás aláírása 2015. 

április 28-án megtörtént. A projekt 569.389.179.- Ft összegű támogatásban részesült, melynek 

megvalósítása folyamatban van. 

 

13/2015.(II.19.) határozat 

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosító számú projekt keretében beszerzett eszközökkel 

kapcsolatos használati szerződés módosítása 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a használati szerződés 1. számú módosítását 2015. 

február 27-én a felek aláírták. 

 

14/2015.(II.19.) határozat 

Városi Támogatási Program 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A pályázati kiírás a határozatban foglaltaknak megfelelően került elkészítésre. A támogatási 

szerződések aláírása folyamatosan zajlik. 

 

15/2015.(II.19.) határozat 

Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2015. február 27. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az érintett intézmények alapító, valamint a módosító 

okiratai a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére határidőben 

megküldésre kerültek. 

 

16/2015.(II.19.) 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 okirat 

2015. március 17. napján benyújtásra került a Kecskeméti Törvényszékhez, a változás 

bejegyzése 2015. május 2. napján emelkedett jogerőre. 

 

17/2015.(II.19.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzéseinek 

rendjéről szóló szabályzatának módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzéseinek rendjéről 

szóló szabályzata módosításra került, a szabályzat módosítása 2015. február 20. napján lépett 

hatályba. 

 

18/2015.(II.19.) 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 a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

együttműködési megállapodások aláírása megtörtént. 

 

19/2015.(II.19.) határozat 

Támogatási szerződések módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések módosítása megtörtént. 
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20/2015.(II.19.) határozat 

Pályázat benyújtása a 2018-as Európa Ifjúsági Fővárosa címre 

Határidő: 2015. február 28. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat benyújtásra került 2015. február 28-án. A 

pályázat kiírójának április 29-i döntése értelmében Kecskemét a 20 pályázó város közül 

bekerült az 5 döntős település közé. A pályázat második fordulójára megküldtük a komplett 

pályázati űrlapot és a részletes pályázati portfóliót, és várhatóan október közepéig kell 

elkészíteni a pályázat végső változatát. Döntés november folyamán lesz. 

 

21/2015.(II.19.) határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2015. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyása 

118/2015.(IV.30.), 173/2015.(VI.25.) határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése a 2015. évi szabadság igénybe 

vételéről 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés által jóváhagyott szabadság ütemezés szerint vettem igénybe a 2015. évi I. félévi 

szabadságomat. 

 

22/2015.(II.19.) határozat 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2015. évi 

közforgalmú menetrendjének módosítása 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2014. december 23-án kelt közszolgáltatási szerződés 1. 

számú módosítását szerződő felek 2015. február 26-án aláírták. 

 

23/2015.(II.19.) határozat 

A Termostar Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés módosítását szerződő felek 

2015. február 20-án aláírták. 

 

24/2015.(II.19.) határozat 

Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -Kezelési Önkormányzati Társulás 

megszüntetése 

Határidő:    1. pont: azonnal 

                2-3. pont: értelemszerűen 

Felelős:       1. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

                2-3. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás 
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aláírásra került. A társulás záró beszámolója 2015. március 1-jei fordulónappal elkészült és 

benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé, amely a társulást 2015. március 1-i megszűnési 

dátummal a törzskönyvi nyilvántartásból törölte. 

 

25/2015.(II.19.) határozat 

Ideiglenes hatályú működési engedéllyel rendelkező szociális intézményi telephelyekkel 

kapcsolatos intézkedések megtétele 

Határidő: 1-2. pont: értelemszerűen 

                  3. pont: 2015. február 28. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező Kecskemét, Horváth D. u. 1. és a Kecskemét, 

Szent László város 1. szám alatti telephelyek határozatlan idejű működési engedélyének 

megszerzéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése folyamatban van. A Horváth D. u. 

1. szám alatti telephely belső átalakítása lehetőségeinek feltérképezése megkezdődött. A 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett 

a Szent László város 1. szám alatti telephely fogyatékosokat ellátó részleg további 

működtetésére vonatkozóan.  

Az elfogadott szakmai terv megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére.   

 

26/2015.(II.19.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködése a 

„Környezetvédelem Jeles Napjai 2015.” rendezvénysorozatban 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Gaál József alpolgármester 

 

A rendezvénysorozat programjai közül önkormányzatunk az évtizedes hagyományoknak 

megfelelően a „Föld Napi Játszóház” (2015. április 22.), a környezet- és természetvédelmi 

vetélkedő középiskolásoknak (2015. április 24.) és a „Környezetvédelmi Világnap” (2015. 

június 5.) elnevezésű rendezvényeket valósította meg. Tekintettel arra, hogy a 

rendezvénysorozat keretében a közreműködő szervezetek által szervezett további programok 

2015. novemberig még folyamatban vannak, ezért a tárgyról szóló beszámoló 2015. 

november hónapban kerül a közgyűlés elé. 

 

27/2015.(II.19.), 89/2015.(IV.30.), 171/2015.(VI.25.) határozatok 

Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 

szerződések 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések aláírásra kerültek. 

 

28/2015.(II.19.) határozat 

Közterületek elnevezése Kadafalva és Hunyadiváros városrészben 

Határidő: 2015. április 19. 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

7 



 

A közgyűlés a közterületeket Pitypang, illetve Tarsoly utcának nevezte el. Az elnevezések 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése, valamint az utcanév táblák kihelyezése 

megtörtént. 

 

29/2015.(II.19.) határozat 

A 49. Nemzetközi Gyermek Játékokon résztvevő sportágak meghatározása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A 2015. június 24-29. között Alkmaar városban (Ausztrália) lebonyolított 49. Nemzetközi 

Gyermek Játékokon Kecskemét Megyei Jogú Várost 8 fő leány röplabdázóból és 8 fő fiú 

labdarúgóból álló csapat képviselte. A strandröplabda páros nevezését a szűk keret miatt 

(nemenként 10 – 10 páros) a szervezők nem fogadták el. A versenyek során a röplabda csapat 

a harmadik helyen, a labdarúgó csapat az ötödik helyen végzett. 

 

40/2015.(II.19.), 132/2015.(V.28.) határozatok 

Képviselői indítvány napelem telepítés támogatására vonatkozóan 

Határidő: 1. pont: 2015. április 1. 

                2. pont: 2015. június 1. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés 132/2015.(V.28.) határozata alapján a napelemek telepítésének támogatására a 

2016. évi Városi Támogatási Program részeként lesz lehetőség. A támogatás mértékét és a 

pályázat kiírásának speciális feltételeit a jövő évi VTP programról szóló közgyűlési határozat 

meghozatalakor célszerű kidolgozni. 

A Településrendezési Terv 2015. évi teljes körű felülvizsgálata keretében a megújuló 

energiaforrások építményeire vonatkozó előírások újraszabályozására is sor kerül, figyelembe 

véve az országos szabályozás legfrissebb változásait, az érintett államigazgatási szervek 

véleményeit és szem előtt tartva a helyi szabályozás egyszerűsítésére való törekvést. 

 

43/2015.(III.26.), 122/2015.(V.28.), 140/2015.(VI.25.) határozatok 

Kecskemét Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 370/2005. (VI.1.) KH. 

számú határozat módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntéseinek megfelelően a Településszerkezeti Terv módosításainak átvezetése 

megtörtént. 

 

44/2015.(III.26.) határozat 

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú „Kecskemét - Szolnok közúti 

kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet 

kialakításának előkészítése” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési 

megállapodás  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
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Támogatásban Részesített Projekt Megvalósítására” című szerződés aláírásra került a felek 

által 2015. március 26-án. 

 

45/2015.(III.26.) határozat 

Pályázat kiírása társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást 

eredményező felújítási munkáinak támogatására 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázati kiírás közzététele megtörtént. A beérkezett 

pályázatokat a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elbírálta, melyről a pályázók értesítése 

megtörtént. 

 

46/2015.(III.26.) határozat 

Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás 

a Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között 

2015. április 10-én aláírásra került. A megállapodás értelmében az 1.000.000,- Ft összegű 

adomány a megállapodás 1. pontjában rögzített feladatok ellátására átutalásra került a Bács-

Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset Megelőzési Bizottság részére. 

 

47/2015.(III.26.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány 

és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött támogatási szerződés a 

határozat szerint módosításra került. 

 

48/2015.(III.26.) határozat 

A Kecskemét, Bem utca 9/A. szám alatti ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A 356/2014. munkaszámú változási vázrajz alapján a kecskeméti 1196/2 hrsz-ú ingatlanon 

lévő épület feltüntetésével létrejövő kecskeméti 1196/2/A hrsz-ú, 249 m
2
 területű, irodaház 

megnevezésű ingatlan 1/10 arányú tulajdoni illetősége az önkormányzat, 9/10 arányú 

tulajdoni illetősége a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került a 

felek által 2015. május 14. napján aláírt megállapodásban foglaltak szerint. 

 

49/2015.(III.26.) határozat 

A kecskeméti 10576/197 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodást a felek 2015. április 

14. napján aláírták. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete alapján az ingyenes, 

határozott időre szóló közterület-használati szerződést a felek 2015. április 23. napján írták 

alá. 

 

50/2015.(III.26.) határozat 

A kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, Izsáki út 3. szám alatti ingatlan egy részének ingyenes 

használatba adása  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a „gyanús lovak istállója” megnevezésű épület 

vonatkozásában 2011. szeptember 28. napján megkötött megállapodást felek 2015. április 14. 

napjával közös megegyezéssel megszüntették. A „beteg lovak istállója” megnevezésű épületet 

2015. április 15. napjától az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei 

Szervezete ingyenes használatába adta az alapszabályában meghatározott tevékenység 

szervezése céljából. 

 

51/2015.(III.26.) határozat 

A kecskeméti 4926/65 hrsz-ú kivett út megszüntetése és térítésmentes visszaadása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   1-2. pont: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

                   3. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az ügyfél részére a kecskeméti 4926/65 hrsz-ú ingatlan egy részének vonatkozásában az 

útmegszüntetési eljárás lefolytatásához szükséges meghatalmazás 2015. április 1. napján 

megküldésre került. A felek a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően kötik 

meg az adásvételi szerződést. 

 

52/2015.(III.26.) határozat 

Közérdekű felajánlás játszótér bővítése és fitnesz eszközök elhelyezése céljából 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A felek a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodást 2015. április 17. napján 

aláírták. 

 

53/2015.(III.26.) határozat 

Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m
2
 nagyságú ingatlanrész, valamint a 

Ferenczy utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében pályázat kiírása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A kiírt 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. 
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54/2015.(III.26.) határozat 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2014. 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 döntéséről a társaságot 2015. április 2. napján tájékoztattuk. A pénzügyi 

elszámolás alapján mutatkozó különbözetet az önkormányzat részére a társaság 2015. május 

31. napjáig megfizette. 

 

55/2015.(III.26.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Stadion Sportlétesítményeket 

Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti Közhasznúsági Szerződés 

módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az egységes szerkezetbe foglalt közhasznúsági 

szerződés 2015. április 9-én aláírásra került. 

 

56/2015.(III.26.) határozat 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

pótdíjainak, és 2015. évi közforgalmú menetrendjének módosítása 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a 2015. évi közforgalmú menetrend tárgyi 

módosításával kapcsolatosan a közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását szerződő 

felek 2015. április 18-án aláírták. 

 

57/2015.(III.26.) határozat 

A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: 1-2.; 7. pont: értelemszerűen 

                   3.; 8. pont: 2015. május 30. 

                   4. pont: 2015. június 30. 

                5-6.; 9-10. pont: azonnal 

                    11. pont: 2015. június 25. 

 

Felelős:   1-2., 4. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

        3.; 7.-8-9-10. 11. pont: Mák Kornél alpolgármester 

                5-6. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

 

1-2. pont: A közgyűlés döntéséről a határozat az érintett intézményvezetők részére 

megküldésre került. 

3. pont: A közgyűlés a köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések végrehajtása 

tárgyában hozott 84/2015. (IV. 30.) határozatában döntött az óvodák megszüntető okiratáról 

és a három új óvoda alapító okiratáról. A megszüntető okiratok és az alapító okiratok a  
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Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának megküldésre kerültek. 

4-7. pont: A Belvárosi Óvoda (Ferenczy Ida Óvoda), a Corvina Óvoda, valamint a Kálmán 

Lajos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására a pályázat kiírása és a pályázók 

meghallgatására a szakértők felkérése megtörtént. Az intézményvezetői feladatok ellátásával 

kapcsolatos választási eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően mindhárom 

intézményben lezajlott. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

161/2015. (VI. 25.) határozatában döntött a Belvárosi Óvoda (Ferenczy Ida Óvoda), a Corvina 

Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt 

pályázatokról. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a közgyűlési 

határozat alapján a nyilvántartásba vételt követően megküldte a törzskönyvi kivonatokat az 

önkormányzata számára. 

8. pont: A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 112/2015. (V. 27.) VPB. számú határozatával 

jóváhagyta a Ferenczy Ida Óvoda és a Kecskeméti Planetárium közötti munkamegosztási 

megállapodást. 

9-10. pont: Az óvodai beiratkozás a 2015/2016. nevelési évre a határozat 2. mellékletét 

képező táblázatban foglaltak szerint történt. 

 

58/2015.(III.26.) határozat 

Közművelődési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: 1. pont: 2015. április 2.  

                2-7.; 9-12.; 15-18.; 20-21. pont: értelemszerűen 

Felelős:   1-7; 9-12.; 15-18.; 20-21. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: 8. pont: 2015. június 30. 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

Határidő: 14. pont: 2015. május 29. napjáig 

Felelős:   Dr. Csabai Lili és Bak Lajos ügyvezetők 

Határidő: 19. pont: értelemszerűen 

Felelős:  Habuda Ibolya és Szabó Csaba intézményvezetők, valamint Dr. Csabai Lili és      

Bak Lajos ügyvezetők 

 

1-5. pont: A módosított alapító okiratok, valamint a megszüntető okiratok megküldésre 

kerültek a Magyar Államkincstár részére. 

6. pont: A ”Helpi” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely és a Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon vezetőjének magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. A 

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-ben történő továbbfoglalkoztatását 

mindkét vezető elfogadta. 

7. pont: A költségvetés soron következő módosításakor a szükséges átcsoportosítások 

átvezetésre kerültek. 

8. pont: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről 

szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításra került, melyet a közgyűlés a 

17/2015. (VI.25.) önkormányzati rendeletével fogadott el. 

9-11. pont: A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. alapító okirata 

benyújtásra került a cégbíróságra. 

12. pont: A közművelődési megállapodás aláírása megtörtént. 

13. pont: A Hírös Agóra Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatát a Városstratégiai és 

Pénzügyi Bizottság a 111/2015. (V.27.) VPB. számú határozatával elfogadta. 

18. pont: A megállapodás aláírásra került, az ingó és ingatlan vagyontárgyak átvezetésre 

kerültek. 

19. pont: A dolgozók továbbfoglalkoztatásához szükséges munkáltatói intézkedések 
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megtörténtek. 

 

59/2015.(III.26.) határozat 

Egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak átszervezésével 

kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: 1-5.; 9. pont: 2015. június 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: 6-8. pont: értelemszerűen 

Felelős:   érintett önkormányzati költségvetési szervek vezetői 

 

2015. július 1. napjával létrejött a Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2015. július 1. 

napján megkezdte működését, a névváltozás a Magyar Államkincstárnál átvezetésre került. 

A közgyűlés a 144/2015. (VI. 25.) határozatának 1./ pontjában elfogadta az önkormányzat 

által fenntartott egyes intézmények alapító okiratát módosító okiratait, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait. 

A határozat értelmében a Ciróka Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Múzeum 

gazdasági feladatait az alapító okiratában rögzített alaptevékenységként 2015. július 1. 

napjától az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet látja el. 

A módosított alapító okiratok megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 

Megyei Igazgatóságának törzskönyvi bejegyzésre. 

A módosított alapító okiratokat az intézményvezetők részére is megküldtük. 

 

60/2015.(III.26.) határozat 

A Kecskeméti Ifjúsági Tanácsa megalakítása 
Határidő: 2015. április 26. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Ifjúsági Tanács 2015. május 21-én 

megalakult. Az alakuló ülésen a tanács tagjai elfogadták az ügyrendet és az éves munkatervet. 

 

61/2015.(III.26.), 90/2015.(IV.30.), 170/2015.(VI.25.) határozatok 

A Településrendezési Terv módosításának véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a tervezetet, a véleményeket és a döntést mindhárom 

esetben megküldte a hivatal végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben 

eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak. 

 

76/2015.(IV.30.),  határozat 

Zártkörű pályázat kiírása a kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, Kecskemét, Napsugár u. 2. szám 

alatti ingatlan értékesítése érdekében 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

128/2015.(V.28.) határozat 

A kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, Kecskemét, Napsugár u. 2. szám alatti ingatlan értékesítése 

érdekében kiírt zártkörű pályázat elbírálása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   1. pont: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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            2-3. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 7143/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésére a 

zártkörű pályázat kiírása megtörtént. Kizárólagos pályázóként a Csillagbölcső Waldorf 

Egyesület került meghívásra. 

- A közgyűlés a pályázatot eredményesnek nyilvánította, amely alapján az adásvételi 

szerződés aláírása 2015. május 29. napján megtörtént. 

 

77/2015.(IV.30.) határozat 

A Déli Iparterületen lévő, kecskeméti 8683/363 hrsz-ú közterületet érintő telekalakítás 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ügyfél részére a kecskeméti 8683/363 hrsz-ú ingatlan 

egy részének vonatkozásában az útmegszüntetési eljárás lefolytatásához szükséges 

meghatalmazást a hivatal 2015. május 19. napján megküldte. A felek a telekalakítási engedély 

jogerőre emelkedését követően kötik meg a csereszerződést. 

 

78/2015.(IV.30.) határozat 

A kecskeméti 5018/32 hrsz-ú kivett közút egy részének térítésmentes visszaadása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A kecskeméti 5018/32 hrsz-ú ingatlan egy részének térítésmentes visszaadása vonatkozásában 

előkészített megállapodást a felek 2015. július 24. napján aláírták. 

 

79/2015.(IV.30.) határozat 

A kecskeméti 8 hrsz-ú, Lechner Ödön u. 3. szám alatti „helyőrségi klub” megnevezésű 

ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a bérleti, valamint az ingó-adásvételi szerződés felek 

általi aláírására 2015. május 12. napján került sor. A műtárgy haszonkölcsön szerződés 

hatályba lépésének feltétele a kultúráért felelős miniszter által kiadott engedély, melyet a 

hivatal megkért az illetékes minisztertől. 

 

80/2015.(IV.30.) határozat 

Közösségi kert létesítése a Széchenyivárosban található kecskeméti 10576/279 hrsz-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes használatba adásra vonatkozó szerződés a 

Széchenyivárosért Egyesülettel aláírásra került 2015. május 15. napján. 
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81/2015.(IV.30.) határozat 

Közérdekű felajánlás játszótér létesítése céljából 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően felek a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló 

megállapodást 2015. május 4. napján aláírták. 

 

82/2015.(IV.30.) határozat 

Tartozás-elengedéssel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a késedelmi kamat tartozás elengedéséről az „Értünk-

Magunkért-Velünk” Mozgássérültekért Közhasznú Alapítvány, valamint a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Kecskemét Tankerülete tájékoztatása megtörtént. 

 

83/2015.(IV.30.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű vagyon 

2015. évi bérleti díjának felhasználása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A határozatban foglaltak szerint az önkormányzati tulajdonba került víziközművekre 

vonatkozó vagyonértékelést a BÁCSVÍZ Zrt. végezteti, illetve az önkormányzati tulajdonba 

átszállt víziközművekre vonatkozó ágazatonkénti üzemeltetési megállapodások módosítása 

megtörtént. 

 

84/2015.(IV.30.) határozat 

A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések végrehajtása 
Határidő: 1-2.; 4-5. pont: azonnal 

                  3. pont: 2015. július 1. 

                  6. pont: értelemszerűen 

Felelős:    1-5. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

                   6. pont: Mák Kornél alpolgármester 

 

1-2., 4., 5. pont: Az óvodák aláírt megszüntető és alapító okiratai a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának megküldésre kerültek. 

3. pont: A Belvárosi Óvoda nevének Ferenczy Ida Óvoda névre történő átnevezésével 

kapcsolatos véleményeztetési eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. A  

leszármazottak hozzájárulásukat adták a névhasználathoz. 

6. pont: Az intézményvezetői feladatok ellátására pályázók meghallgatására a további két 

szakértő felkérése megtörtént. 

 

85/2015.(IV.30.) határozat 

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 

ellátására beérkezett pályázat véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kecskeméti Tankerületének megküldésre került. 

 

86/2015.(IV.30.) határozat 

A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, létrehozására 

benyújtott pályázat jóváhagyása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 

II.7. c) pontja alapján meghirdetett pályázatára „Cifrapalota, zöld az ablaka…” 2. ütem 

címmel a pályázat benyújtására került, az emberi erőforrások minisztere támogatási döntése 

értelmében az önkormányzat 4.000 E Ft támogatásban részesül. 

 
87/2015.(IV.30.) határozat 

A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos döntések 

meghozatala 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A határozat 1. pontja alapján elfogadott módosított Működési Szabályzat megküldésre került a 

Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság elnöke, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet 

Bács-Kiskun megyei irodája részére. 

 

88/2015.(IV.30.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése az SOS-Gyermekfalu Magyarországi 

Alapítványával 

Határidő: 1-2. pont: 2015. május 15. 

                   3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2015. május 11. napján az SOS-Gyermekfalu 

Magyarországi Alapítványával az együttműködési megállapodást az önkormányzat 

megkötötte. Továbbá a 2015. július 17. napján létrejött támogatási szerződés alapján az 

önkormányzat a 2015. évi költségvetés terhére általános működési támogatást nyújt az 

alapítvány által biztosított gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás 

feladatainak működési költségeihez. 

 

91/2015.(IV.30.) határozat 

A Településrendezési Terv módosításának elindítása 

136/2015.(V.28.) határozat 

A Településrendezési Terv módosításának véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Poliext Kft. matkói telephelyének telekalakítása miatti övezethatár módosítása megtörtént. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a  
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véleményezési eljárás elindítása egyszerűsített eljárás keretében megtörtént. 

A visszaérkezett szakmai vélemények egyike sem emelt kifogást, jogszabályon alapuló 

véleményeltérés nem volt. A döntést követően megkértük a jóváhagyáshoz szükséges záró 

szakmai véleményt. 

 

92/2015.(IV.30.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása 

és a 2014. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az érintett intézményektől a 2014. évi zárszámadási 

rendelet 4. mellékletének Összes elvonás elnevezésű „P” oszlopában kimutatott összegek 

elvonásra kerültek a rendelet hatályba lépését követően. 

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása során az „Intézmények előző évi 

pénzmaradványának elvonása” bevételi előirányzat és az „Általános tartalék” kiadási 

előirányzat 239.747 E Ft összeggel megemelésre került. 

 

93/2015.(IV.30.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programja 2015. május 11-ig benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottsághoz. 

 

95/2015.(IV.30.) határozat 

Kárpátaljai testvérvárosunk Beregszász támogatása 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A BEKECS Beregszász-Kecskemét Baráti Társasággal a támogatási szerződést megkötöttük. 

A pénzadomány gyűjtésére vonatkozó lakossági felhívás közzététele megtörtént. 

Az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződés a 100 db „Altra” típusú leselejtezett lámpatest 

vonatkozásában aláírásra került. 

 

119/2015.(IV.30.) határozat 

Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat benyújtása határidőben megtörtént, amely 

alapján 301 gyermek nyári gyermekétkeztetése vált lehetővé 2015. június 16-augusztus 28. 

között. 

 

123/2015.(V.28.) határozat 

Nyilatkozat köznevelési intézmények működtetéséről 
Határidő: azonnal 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatóságának a nyilatkozat megküldésre került a tekintetben, hogy Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő épületekben működő - az állami 

intézményfenntartó központ fenntartásában lévő - köznevelési intézmények működtetését 

2015. szeptember 1-től vállalja. 

 

124/2015.(V.28.) határozat 

Intézményi belső ellenőrzés ellátása 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a gesztorként belső ellenőrzési feladatok ellátására 

kijelölt intézmények 2015. július 1-től a feladat ellátására együttműködési megállapodást 

kötöttek. 

 

125/2015.(V.28.) határozat 

A Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcsolatos döntések 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatt lévő közösségi 

ház vonatkozásában az ingyenes használatba adási szerződést az önkormányzat megkötötte  

2016. június 30-ig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel. 

 

126/2015.(V.28.) határozat 

Alapító okiratok módosítása 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2015. június 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelőn a Piac-és Vásárigazgatóság, továbbá a Közterület-

felügyelet alapító, valamint módosító okiratai a Magyar Államkincstár részére határidőben 

megküldésre kerültek. 

 

127/2015.(V.28.) határozat 

Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m
2
 nagyságú ingatlanrész, valamint a 

Ferenczy utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   1-4. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

                   5. pont: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A Ferenczy utca 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában az önkormányzat a WohnPark 

Alsószéktó Ingatlanfejlesztő Kft. nyertes pályázóval adásvételi előszerződést kötött 2015. 

július 21. napján azzal, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére az ingatlanon 

található felépítmény elbontását követően, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott hatósági 

bizonyítvány önkormányzatunk által történő kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül 

kerül sor. 
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129/2015.(V.28.) határozat 

A Kecskemét, Kápolna utca 24. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása az 

Európa Jövője Egyesület részére 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló 

szerződés aláírására 2015. június 11. napján került sor. 

 

130/2015.(V.28.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése az egyházakkal 

Határidő: azonnal 

              Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat az érintett egyházakkal az 

együttműködési megállapodásokat megkötötte. 

 

131/2015.(V.28.) határozat 

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 

tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázatok 

véleményezése 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntéséről szóló értesítést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kecskeméti Tankerületének a hivatal megküldte. 

 

133/2015.(V.28.) határozat 

Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az elfogadott értékelés, valamint az erről szóló 

közgyűlési határozat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére megküldésre került. 

 

134/2015.(V.28.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések elkészültek, a támogatottak 

által történő aláírás folyamatban van. 

 

135/2015.(V.28.) határozat 

Mindszenty mellszobor elhelyezése 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
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Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Népfőiskola Alapítvánnyal a megállapodás aláírásra 

került. Jelenleg a szobor kihelyezése folyamatban van. 

 

141/2015.(VI.25.) határozat 

A helyi önkormányzatok 2015. évi kiegészítő támogatásának igénylése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklete III. 4. pontja, valamint a kiadott Pályázati Kiírás alapján 

400.000.000,- Ft összegű önkormányzati támogatás igényléséhez a pályázat 2015. augusztus 

18-án benyújtásra került. 

 

142/2015.(VI.25.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések aláírása folyamatosan zajlik. 

 

143/2015.(VI.25.) határozat 

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. közszolgáltatás fejlesztése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Hírszolgáltató Divízió 2015. július 1. nappal megkezdte működését. 

A közgyűlés által jóváhagyott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 

társaság megkapta. Az ügyvezető a társaság jogi képviselője útján gondoskodott a 

változásbejegyzési eljárás lefolytatásáról, a változások bejegyzése megtörtént. 

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.-vel a divízió működtetésére vonatkozó támogatási 

szerződést az önkormányzat megkötötte. 

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása során a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 

előirányzata 34.337 E Ft összeggel megemelésre került. 

 

144/2015.(VI.25.) határozat 

Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak módosítása 

Határidő: 1. pont: azonnal  

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az érintett intézmények alapító, valamint a módosító 

okiratai a Magyar Államkincstár részére határidőben megküldésre kerültek. 

 

145/2015.(VI.25.) határozat 

A Múzeumok Éjszakája 2015. évi városi programja marketing költségeinek biztosítása 

érdekében a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat jóváhagyása 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A támogatási szerződést megkötöttük, a pályázaton Kecskemét Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata 2.000.000 Ft támogatást kapott. 

 

146/2015.(VI.25.) határozat 

A Kecskemét, Széchenyi téren felállítandó köztéri műalkotás érdekében a Nemzeti 

Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat jóváhagyása 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat benyújtásra került. Az önkormányzat 

5.317.000 Ft támogatásban részesült. 

 

147/2015.(VI.25.) határozat 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 

kiírásra a Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázat jóváhagyása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat benyújtásra került, a döntés alapján a 

pályázat elutasításra került. 

 

148/2015.(VI.25.) határozat 

A kecskeméti 2291/7 hrsz-ú ingatlan használatával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                   3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az önkormányzat megkérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hozzájáruló 

nyilatkozatát a Bács-Kiskun Megyei Angol- Magyar Kisvállalkozási Alapítvány jogutód 

nélküli megszüntetésére vonatkozó bírósági nemperes eljárás megindításához. 

A kecskeméti 2291/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az önkormányzat felmondta az 1995. 

október 20. napján megkötött használatba adási szerződést. 

 

149/2015.(VI.25.) határozat 

A törzsvagyonba tartozó kecskeméti 1327/2, 0343/60 és 10211/2 hrsz-ú ingatlanokkal 

kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az ügyfél részére a kecskeméti 1327/2 hrsz-ú ingatlan telekalakításával kapcsolatban az 

egyeztetések eredményeként előkészített szerződést, illetve együttműködési megállapodást 

2015. július 24. napján a hivatal megküldte. 

A kecskeméti 0343/60 hrsz-ú ingatlan egy részének vonatkozásában az útmegszüntetési 

eljárás lefolytatásához szükséges meghatalmazás 2015. július 28. napján az ügyfél részére 

megküldésre került. A felek a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően kötik 

meg az adásvételi szerződést. 

A kecskeméti 10211/2 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítással kapcsolatban az eljárás további 

menetéről 2015. július 27. napján az ügyfél tájékoztatása megtörtént. A felek a telekalakítási 

engedély jogerőre emelkedését követően kötik meg az adásvételi szerződést. 
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150/2015.(VI.25.) határozat 

A kecskeméti 3791/69, 3791/70, 4049/2, 4060, 8670, 8673/3, 8673/4 és 8812/37 hrsz-ú 

ingatlanok vagyonkezelésbe adása a Piac- és Vásárigazgatóság részére 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a vagyonkezelésbe adásra vonatkozó megállapodás 

2015. július 1. napján aláírásra került. 

 

151/2015.(VI.25.) határozat 

A Kecskemét, Katona József tér 8. és a Kecskemét, Rákóczi út 15. szám alatti ingatlanok 

vagyonkezelésbe adása a Katona József Színház részére 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A vagyonkezelésbe adásra vonatkozó megállapodás a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (5) bekezdése alapján megkért miniszteri 

hozzájárulás megérkezését követően került aláírásra. 

 

152/2015.(VI.25.) határozat 

Ingyenes használat biztosítása a Kecskemét, Tóth László sétány 2. szám alatti, a 

Kecskemét-Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. szám alatti és a Kecskemét, Daróczi köz 

14. szám alatti ingatlanokban 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az ingyenes használatba adásra vonatkozó szerződések megkötésére a kecskeméti 0377/3 

hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Corvina Óvoda, a kecskeméti 17/34 hrsz-ú ingatlan 

esetében a Ferenczy Ida Óvoda, mint működtető intézmény jogosult, így a döntésről 

tájékoztattuk az Egyesületet, a Kft.-t, valamint az intézményeket. 

A kecskeméti 6398 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó szerződés 2015. 

július 10. napján került aláírásra. 

 

153/2015.(VI.25.) határozat 

A Kecskemét, Georg Knorr utca és az Axon Kábelgyártó Kft. új telephelye közötti 

gyalogjárdával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az egyeztetések megkezdődtek a kiépített járda átadásával kapcsolatban. Az érintett 

ingatlanok tulajdonosának telekalakításhoz való hozzájárulását követően kerül benyújtásra a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a kiépített járda által elfoglalt földterület 

térítésmentes átadására vonatkozó kérelem. 

 

154/2015.(VI.25.) határozat 

Beszámoló az 51. Cseresznyefesztiválon tett látogatásról és az együttműködési 

megállapodás megerősítése 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 115/2015. (V.27.) VPB. számú határozata értelmében 

dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, valamint Falu György és Süli Csontos Ottó 

képviselők hivatalos küldöttként vettek részt 2015. június 10. és 14. között az 51. 

Cseresznyefesztiválon. A Rodostóval (jelenleg Süleymanpasa) 2001-ben megkötött 

együttműködési megállapodás megerősítésre került. 

 

155/2015.(VI.25.) határozat 

A DAKK Zrt. 2014. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása, döntés a többlet-

ellentételezés tárgyában és a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatására pályázat benyújtása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására a pályázatot 

2015. június 11-én benyújtotta az önkormányzat, az előírt hiánypótlási kötelezettséget 2015. 

június 30-án teljesítette. A közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítását szerződő felek 

2015. június 30-án aláírták. 

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter nevében eljáró közlekedéspolitikáért felelős államtitkár - a 

minisztérium 2015. szeptember 8-i közleménye szerint – döntött a települési önkormányzatok 

helyi közösségi közlekedése 2015. évi támogatásáról. 

E szerint az önkormányzat részére 19.178.000 Ft támogatást ítéltek meg. 

 

156/2015.(VI.25.) határozat 

Javaslat a 2014. évi víziközmű fejlesztési forrás felhasználására 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a víziközmű fejlesztésekre rendelkezésre álló forrás 

felhasználására vonatkozó megállapodás aláírása megtörtént. 

 

157/2015.(VI.25.) határozat 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2015. évi vagyongazdálkodási 

koncepciójának elfogadása és vagyonkezelési szerződés módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntéséről a KIK-FOR Kft. tájékoztatása megtörtént a határozat megküldésével. 

A vagyonkezelői szerződést a felek 2015. június 30. napján írták alá. 

 

158/2015.(VI.25.) határozat 

Hírös Sport Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kecskeméti Fürdő, Élményfürdő és 

Csúszdapark jegyárstruktúrájának változtatásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közhasznú megállapodás módosítását a felek 2015. 

június 30. napján aláírták. A módosított jegyárak alkalmazása 2015. július 1. napjától 
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megkezdődött. 

 

159/2015.(VI.25.) határozat 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Amennyiben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 

fordulója meghirdetésre kerül, az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatot nyújt be és a 

szükséges pályázati kiírásokról gondoskodik. 

 

160/2015.(VI.25.) határozat 

Közfoglalkoztatási program támogatása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szervezésében mezőgazdasági 

jellegű feladatok elvégzésére irányuló közfoglalkoztatási program megvalósítását támogatta. 

A program támogatásáról szóló nyilatkozatot az önkormányzat a Kecskeméti Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. részére megküldte. 

 

161/2015.(VI.25.) határozat 

A Belvárosi Óvoda (Ferenczy Ida Óvoda), a Corvina Óvoda, valamint a Kálmán Lajos 

Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatok elbírálása 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a magasabb vezetői megbízások aláírása megtörtént. 

 

162/2015.(VI.25.) határozat 

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium intézményvezető-helyettesi (magasabb vezetői) 

beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete a közgyűlés döntéséről 

tájékoztatást kapott. 

 

163/2015.(VI.25.) határozat 

Pályázat kiírása a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Kecskeméti Planetárium 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására 

 

 

Határidő: 2.; 4. pont: azonnal 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum, valamint a Kecskeméti Planetárium intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztásának ellátására beérkező pályázatok véleményezésére a szakértői 
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bizottság tagjainak felkérése a közgyűlés által jóváhagyottaknak megfelelően megtörtént. 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázati kiírás 2015. augusztus 25-én megjelent a 

Kecskeméti Katona József Múzeum vonatkozásában, a Kecskeméti Planetárium esetén 2015. 

szeptember 29-én jelenik meg. 

 

164/2015.(VI.25.) határozat 

Pályázat kiírása az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az 

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának 

ellátására 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Mák Kornél alpolgármester 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az Őszirózsa Időskorúak 

Gondozóháza intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott 

pályázatok véleményezésére a közgyűlés által jóváhagyott szakértői bizottság tagjait 

felkértük. A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázati kiírás megjelentetéséről mindkét 

intézmény esetén intézkedtünk. 

 

165/2015.(VI.25.) határozat 

Pályázat kiírása a Piac- és Vásárigazgatóság /2015. július 1. napjától Intézmény- és 

Piacfenntartó Szervezet/ intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására 

Határidő: 2. pont: azonnal 

Felelős:   Gaál József alpolgármester 

 

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának 

ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére a közgyűlés által jóváhagyott háromtagú 

bizottság felkérése megtörtént. A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázati kiírás 

megjelentetéséről intézkedtünk. 

 

167/2015.(VI.25.) határozat 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatban szereplő helyszínekre történő 

kameratelepítésről szóló szerződést megkötöttük a Kecskemét Közbiztonságáért 

Közalapítvánnyal. 

 

168/2015.(VI.25.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálata 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a felülvizsgált Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja közzétételre került Kecskemét város, 

illetve a Türr István Képző és Kutató Intézet honlapján. 

 

169/2015.(VI.25.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési 
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Koncepciójának felülvizsgálata 
Határidő: azonnal 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

megküldésre került a szociál- és nyugdíjpolitikákért felelős miniszter részére. 

 

172/2015.(VI.25.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. II. félévi munkaterve 

 

A közgyűlési határozat a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya részére megküldésre 

került végrehajtás céljából. 

 

186/2015.(VI.25.) határozat 

Együttműködési megállapodás a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázissal 

Kecskemét-Hetényegyháza településrészre vonatkozóan 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a szerződés aláírása megtörtént. 

 

187/2015.(VI.25.) határozat 

A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Középiskola M. Bodon Pál 

Alapfokú Művészeti Iskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) és 

tagintézményvezető-helyettesi (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett 

pályázatok véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete a közgyűlés döntéséről 

tájékoztatást kapott. 

 

188/2015.(VI.25.) határozat 

Képviselői indítvány városrészenként legalább egy iskola sportudvarának napközbeni 

megnyitásáról a nyári szünidő időszakában 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az egyeztetés megtörtént a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének igazgatójával, aki jelezte, hogy az 

ilyen irányú kérést korábban, a nyári szünet megkezdését megelőzően jelezze a jövőben az 

önkormányzat. 

 

 

Zárt ülésen elfogadott határozatok 

 

 

96/2015.(IV.30.) határozata 

Bírósági ülnökök választása 

Határidő: értelemszerűen 
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Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelőn a megválasztott ülnökök névjegyzéke és a jelöltek 

elfogadó nyilatkozatai átadásra kerültek a hatáskörrel rendelkező bíróságok elnökeinek. 

 

104/2015.(IV.30.) határozata 
„Kecskemét Városért Oktatási Díj” adományozása 

105/2015.(IV.30.) határozata 
„Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” adományozása 

106/2015.(IV.30.) határozata 
„Kecskemét Ifjúságáért Díj” adományozása 

107/2015.(IV.30.) határozata 

„Ifjúság a Közösségért Díj” adományozása 

108/2015.(IV.30.) határozata 
„Kecskemét Közművelődéséért Díj” adományozása 

109/2015.(IV.30.) határozata 
„Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj” adományozása 

110/2015.(IV.30.) határozata 
„Kecskemét Sportjáért Díj” adományozása 

111/2015.(IV.30.) határozata 
Az „Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím adományozása 

112/2015.(IV.30.) határozata 
Az „Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím adományozása 

113/2015.(IV.30.) határozata 
„Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím adományozása 

Határidő: 2015. május 28. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 

 

184/2015.(VI.25.) határozata 
Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke részére 

megküldésre kerültek a javaslatok. 
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