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Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara 

között megkötendő együttműködési megállapodás 
 

 
Tisztelt Közgyűlés! 

 
 

 
A jövőben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki 
Kamara (továbbiakban: kamara) között szoros szakmai együttműködés alakulhat ki a jelentős 
műszaki fejlesztésekhez és humánerőforrás képzéshez kapcsolódóan. A város a felmerülő szakmai 
feladatok megoldásában a helyi mérnökök tudására számít elsősorban. A kamara tagjai tevékeny 
együttműködést terveznek az általános és speciális mérnöki kérdések megvitatásában egyaránt.  
 
Az önkormányzat számos civil és szakmai szervezettel szakmailag megalapozottan közösen formálja, 
alakítja az épített és természeti környezetünket érintő, fejlesztési koncepciókat, stratégiákat, 
programokat és segíti azok megvalósulását is. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 272/2013. (X.30.) határozatával már támogatta a 
Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarával egy hasonló együttműködési megállapodás megkötését, 
mely a város számára jelentős hozzáadott értékkel bír. 
 
A kamara kezdeményezte egy együttműködési megállapodás megkötését, melyben a felek kifejezik 
azon szándékukat, hogy a jövőben is, megerősítve eddigi törekvésüket közösen kívánnak dolgozni a 
város műszaki, gazdasági és humánerőforrás magas színvonalú gyarapítása érdekében. Erre 
figyelemmel javaslom a mellékelt megállapodás megkötését. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet elfogadására. 
 
K e c s k e m é t, 2015. szeptember 25. 
 

 
 Szemereyné Pataki Klaudia 
 polgármester 



 
 

 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .…/2015. (X.22.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara között 
megkötendő együttműködési megállapodás 

 
A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 14635-4/2015. számú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarával határozatlan időre szóló 
együttműködési megállapodást köt.  
 
2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia 
Határidő:  azonnal 



 
 

1. sz. melléklet 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
(tervezet) 

a 
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) továbbiakban: 
Önkormányzat  

és a 
BÁCS-KISKUN MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 

(6000 Kecskemét, Klapka u. 19.; képviseli: Barta Lajos elnök)  
továbbiakban: Mérnöki Kamara 

 
között 

 
 
Expozíció: 
 
Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (1) bekezdésében rögzíti, hogy „Magyarország elismeri és 
érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” 
 
Az önkormányzatok – a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak alapján - 
településfejlesztési-, településrendezési-, valamint az épített és természeti környezet védelmével 
kapcsolatos feladatainak ellátása közügy, mert az adott település jövőjét hosszú távon befolyásolják. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város olyan kihívásokkal szembesül, mint a közlekedési, környezeti 
problémák és az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a társadalmi kohézió megőrzése, különösen a 
gazdasági, kulturális és a demográfiai változások fényében. Ezek mellett az építészeti és kulturális 
örökség védelme is kiemelten fontos. 
 
E kihívásokra a fenntartható városfejlesztés keretében kell megadni a választ, amely olyan integrált 
és kreatív szemléletet jelent, melyben a kultúra, a gazdaság, a közösség és a környezet egyaránt 
fontos szerepet játszik. 
 
A műszaki infrastruktúra fejlesztése, különösen a közlekedési, a közüzemi szolgáltatások és 
közterületek minősége a magas színvonalú városi életforma követelményeit jelentik. 
 
A fenntartható városfejlesztés egyik alapvető feltétele a hatékony energiagazdálkodás, a természeti 
erőforrások biztonságos, gazdaságos és környezetkímélő kihasználása. 
 
I. Az együttműködés célja és szakterületei: 
 
Jelen együttműködési megállapodás célja, hogy az Önkormányzat és a Mérnöki Kamara közös 
szakmai területeken, közös érdekazonosság mentén való együttműködése a város érdekében, az 
expozícióban megfogalmazott célok elérése érdekében. 
 
Az együttműködés az alábbi területekre terjed ki: 
 

Közlekedés: közösségi közlekedés, közúti közlekedés, kerékpáros közlekedés, gyalogos 
közlekedés 

 
Közművesítés: vízgazdálkodás és vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés 
 



 
 

Energia: energiaszolgáltatás és gazdálkodás (villamos – energia -, gáz-, távhő-, és más 
szolgáltató és felhasználó rendszerek energiagazdálkodása), megújuló energiaforrások 
alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

 
Hír- és adatközlés: hálózatok, rendszerek hatékonysága és kiépítésének lehetőségei 

 
Környezetvédelem: zajvédelem, levegőtisztaság, hulladékgazdálkodás 

 
 
II.  A Mérnöki Kamara vállalása az együttműködés keretében: 
 
1. Észrevételezi a részére megküldött fejlesztési stratégiákat és koncepciókat a kidolgozás 

folyamatában, különös tekintettel az alapelvek meghatározására. 
 

2. Elősegíti az Európai Uniós fejlesztési források hatékony felhasználását, igény szerint szakemberek 
elérhetőségének megadásával. 
 

3. Támogatja az Önkormányzatot a mérnöki társadalomban szerzett mindazon információkkal, 
amelyek a Mérnöki Kamara véleménye szerint a város javát szolgálhatják, a döntéshozók részére 
történő továbbítással. 
 

4. Kapcsolattartók útján biztosítja a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 
kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényben előírt feladatok koordinálását. 
 

5. Külön felkérésre szakértelemmel rendelkező tagot delegál az önkormányzati tervtanácsba. 
 

6. Részt vállal közös szakmai tájékoztató, fórum rendezésében. 
 
 
III.  Az Önkormányzat vállalása az együttműködés keretében: 
 
1. Az Önkormányzat a Közgyűlés 4/2013. (II.14.) KH. sz. határozatában foglaltak szerint a 

településfejlesztési koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési 
eszközök partnerségi terv alapján folyó egyeztetésekbe az örökségvédelmi feladatok 
vonatkozásában bevonja a Mérnöki Kamarát. 

 
2. Az Önkormányzat igénye szerint a szakterületeknél meghatározott jelentős fejlesztéseknél a 

szakmai alapkoncepció meghatározásához bevonja a Mérnöki Kamarát az egyeztetésekbe. 
 
 
 
IV. A kapcsolattartás módja:  
 
1. A felek jelen együttműködési megállapodás keretében a rendelkezésükre álló információt, 

javaslatokat megosztják egymással a kijelölt kapcsolattartókon keresztül. Kapcsolattartásra a 
felek az alábbi személyeket jelölik ki.  

 
a) az Önkormányzat részéről: 

az Önkormányzat Mérnöki Irodájának mindenkori vezetője 
b) a Mérnöki Kamara részéről: 
 a Mérnöki Kamara mindenkori elnöke 

 



 
 

2.  Az együttműködő felek éves rendszerességgel közösen értékelik az együttműködési 
megállapodásban foglaltak megvalósulását.  

 
 
V. Az együttműködési megállapodás időtartama: 
  
Az együttműködési megállapodás a felek általi aláírás napján lép hatályba. Az együttműködés 
határozatlan időre szól.  
Jelen megállapodást a szerződő felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
 
Kecskemét, 2015…………..… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

polgármestere 

Barta Lajos 
Bács-Kiskun Megyei  

Mérnöki Kamara  
elnöke 
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