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Tárgy: Együttműködési megállapodás a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázissal 
Kecskemét-Hetényegyháza településrészre vonatkozóan 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy 
Kecskemét-Hetényegyháza településrészre vonatkozóan a katonai és önkormányzati ünnepek, 
rendezvények közös megszervezése és lebonyolítása, a katasztrófavédelemmel kapcsolatos 
feladatok végrehajtása és a szervezeti átalakítással kapcsolatos kötelezettségek 
vonatkozásában együttműködési megállapodást kössön.  

Kecskemét-Hetényegyháza területén található a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 
objektuma. 

A tárgyi együttműködés az érintett településrész lakosainak szabadidős program lehetőségeket 
kínál a civil rendezvényeken, illetve köznevelési intézményekben haditechnikai bemutatók 
szervezését teszi lehetővé. A megállapodás továbbá nemzeti és állami ünnepek alkalmából 
közös koszorúzások, megemlékezések megtartását is tartalmazza, ezzel emelve az 
önkormányzati és a városrészi rendezvények ünnepélyességét. Az együttműködés keretén 
belül a Magyar Honvédség a településrészi ünnepek személyi és logisztikai biztosításában is 
közreműködik, ezzel segítve önkormányzatunkat. 

A megállapodás értelmében rendkívüli téli időjárási körülmények esetén az említett 
településrészen kívül Úrihegy, Belső-és Külsőnyír, valamint Hetény-Szarkás településrészek 
vonatkozásában is bevetésre kerülnek a honvédségi technikai eszközök, valamint biztosításra 
kerülnek anyagok a lakosság részére, kapacitástól függően. 

Arra tekintettel, hogy az objektum a lakott területhez viszonylag közel helyezkedik el, és a 
rendeltetéséből fakadóan veszélyes üzemnek minősül, ezért fokozottan indokolt az 
együttműködés a veszélyhelyzetek megelőzésében és a katasztrófavédelmet érintő 
kérdésekben. 

A megállapodás értelmében azon túl, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően polgári védelmi, illetve katasztrófavédelmi kötelezettségeinek eleget tesz, 
amelyek magukban foglalják a polgári védelmi riasztást, a kölcsönös tájékoztatást, a kialakult 
katasztrófahelyzet közös kezelését, illetve mentési intézkedések végrehajtását, az 
együttműködés keretén belül időszakos begyakorlások is megtartásra kerülnek, amelyek 



 
 
elősegítik a jogszabályi kötelezettségek hatékonyabb teljesítését. 

A jogszabályokban foglalt együttműködési kötelezettségre tekintettel és a lakosság 
biztonságának növelése, valamint a fent részletezett indokok érdekében javaslom a mellékelt 
együttműködési megállapodás megkötését. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Kecskemét, 2015. június  
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
 polgármester



 
 

 
 

H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2015. (VI. 25.) határozata  
Együttműködési megállapodás a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázissal 
Kecskemét-Hetényegyháza településrészre vonatkozóan 

 
A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 18899-1/2015. 
iktatószámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar 

Honvédség Anyagellátó Raktárbázissal együttműködési megállapodást köt Kecskemét-
Hetényegyháza településrészre vonatkozóan. 

 
2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Magyar Honvédség 

Anyagellátó Raktárbázisával a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást 
kösse meg. 

 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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