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                                                                               1. melléklet 

 

 

2/2020. (II.13.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A határozat a településrendezési eszközök 2019. évi felülvizsgálatának a Településszerkezeti 

Terv vonatkozó részei módosításáról szól, melynek alapján a Helyi Építési Szabályzat is 

módosult. Az elfogadott településrendezési eszközöket az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

megyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő államigazgatási szervnek megküldtük. 

 

3/2020. (II.13.) határozat 

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

II. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal kötött építésügyi igazgatási 

feladatok átadásáról szóló megállapodásról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

               Dr. Határ Mária jegyző 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 

egységes szerkezetben a módosítás hatálybalépésekor a www.kecskemet.hu honlapon és a 

hivatal belső portálján közzétételre került. 

 

4/2020. (II.13.) határozat 

Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának (a továbbiakban: ITP) 

módosítását 2020. február 18. napján benyújtottuk a Pénzügyminisztérium részére. A Kormány 

az ITP módosítását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló 

integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 

módosításáról szóló 1144/2020. (IV. 8.) Korm. határozatával hagyta jóvá. 

 

5/2020. (II.13.) határozat 

A Kecskemét Városfejlesztési Alap létrehozásával és a Kecskemét Fejlődéséért Alap 

átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: 1-3.; 13-14. pont: azonnal 

                          4-12. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően: 

 

- a Kecskemét Városfejlesztési Alap (a továbbiakban: KVRFA) kezelőjének kiválasztására 

irányuló közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel, a Városi Alapkezelő Zrt-vel a 

közvetítői szerződés aláírása 2020. február 14. napján megtörtént, 

- a finanszírozási szerződés 2. számú módosítása 2020. február 17. napján került aláírásra. 

http://www.kecskemet.hu/
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A KVRFA létrehozásához szükséges jegyzési nyilatkozat aláírására 2020. április 7. napján 

került sor, a KVRFA-t a Magyar Nemzeti Bank 2020. május 26. napján vette nyilvántartásba. 

A KVRFA - a KVRFA és a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap (korábbi nevén: Kecskemét 

Fejlődéséért Alap) közötti tőkeátcsoportosítással megvalósuló - tőkeemeléséhez szükséges 

jegyzési nyilatkozat aláírására 2020. július 8. napján került sor, a tőkeemelés folyamata 2020. 

szeptember 15. napjával zárult le. 

A közgyűlés jóváhagyó döntéséről a Városi Alapkezelő Zrt.-t tájékoztattuk. 

 

6/2020. (II.13.) határozat 

A Honvédelmi Minisztériummal megkötött együttműködési megállapodás jóváhagyása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés a Honvédelmi Minisztériummal megkötött együttműködési megállapodást 

utólagosan jóváhagyta. 

 

7/2020. (II.13.) határozat 

Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez az Ökumenikus 

Segélyszervezet kárpátaljai magyarságot segítő munkájának támogatására 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

csatlakozott a Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez a kárpátaljai magyarság 

megsegítése érdekében, melynek alapján 2.500.000 Ft támogatási összeg kifizetésre került az 

Ökumenikus Segélyszervezet számára. 

 

8/2020. (II.13.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

117/2020. (IX.17.) határozata 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződéseket megkötöttük az érintett 

alapítványokkal. 

- A közgyűlés a Corvin az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány, a Kertváros Alapítvány, a 

Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért 

Alapítvány, a Magyar Ilona Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány, a Kandó Kálmán 

Iskolai Alapítvány vonatkozásában a támogatások felhasználásának végső dátumát 2020. 

december 31. napjára, az elszámolások határidejét pedig 2021. január 15. napjára módosította. 

Ennek megfelelően a támogatási szerződések módosítása megtörtént. 

- A Pressley Ridge Magyarország Alapítvánnyal, valamint a Mathiász János Általános Iskoláért 

Alapítvánnyal a támogatási szerződéseket megkötöttük. 

 

 

9/2020. (II.13.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

együttműködési megállapodások aláírása megtörtént. 

 

10/2020. (II.13.) határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyása  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A 2020. évi szabadság ütemezésben foglaltak szerint a még rendelkezésre álló 36 munkanap 

szabadságból februárban 2 munkanap (2020. február 20-21.) és augusztusban 11 munkanap 

(2020. augusztus 12-28.) szabadságot vettem igénybe, míg az ütemezésben március, április, 

május, június és július hónapokra jóváhagyott, összesen 15 munkanap szabadságot nem vettem 

igénybe. 

 

11/2020. (II.13.) határozat 

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az érintett gazdasági társaságok - Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft., a KIK-FOR 

Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. - ügyvezetői a közgyűlési döntésről tájékoztatást kaptak, a 

társaságok alapító okiratában a közgyűlés döntésének megfelelően bekövetkezett változások a 

cégnyilvántartásban átvezetésre kerültek. 

 

13/2020. (II.13.) határozat 

Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A kecskeméti 4037/2 helyrajzi számú közterületen (Nagykőrösi utca) található adományt 

(reklámóra) a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. között 2020. február 27. napján létrejött megállapodással az önkormányzat 

átvette. 

 

14/2020.(II.13.) határozat 

A Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház állami és önkormányzati közös 

működtetésének kezdeményezése 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: azonnal a Kormány döntését követően 

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

 2. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelőn a Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház állami és 

önkormányzati közös működtetésére vonatkozó kérelem benyújtásra került az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma számára. A támogatás feltételeit tartalmazó támogatói okirat 

aláírása megtörtént. 
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15/2020. (II.13.) határozat 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. március 10. napjával megkötötte a 

megállapodást, így az általuk használt 63 db önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása egy 

megállapodásban került rendezésre. 

 

16/2020.(II.13.) határozat 

A Katona József Színház alapító okiratának módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Katona József Színház módosító okiratát, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Magyar Államkincstár Bács-

Kiskun Megyei Igazgatóságának megküldtük. 

 

17/2020. (II.13.) határozat 

Labdarúgás utánpótlással kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés, mint jogkörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 8.§ (14) bekezdés b) pontja alapján hozzájárult a Hírös Sport 

Nonprofit Kft. Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft-ben meglévő, 1.530.000,- Ft 

névértékű üzletrészének a Kecskeméti Labdarúgó Klub Kft. részére történő értékesítéséhez. A 

közgyűlés döntéséről a Hírös-Sport Nonprofit Kft. részére a határozatot megküldtük. Az 

üzletrész-átruházási szerződés aláírására 2020. február 14-én került sor. 

 

18/2020. (II.13.) határozat 

A közvilágítási hálózat hibaészlelési rendszerének kiépítése gyalogátkelőhelyeknél 

Határidő: 2. pont: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közvilágítási fejlesztések elvégzése érdekében, a 

határozatban megjelölt gyalogátkelőhelyek térségében a hibaészlelési rendszer kiépítésére a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VII.2.) önkormányzati rendeletében gondoskodtunk a 

10 millió forint forrás biztosításáról. Felvettük a kapcsolatot az MVM Zrt-vel, az NKM Zrt-vel 

a jelenleg elérhető technológiák megismerésére. A megszerzett információk szerint olyan 

megoldás, amely mintegy termékként megvásárolható lenne, nem áll rendelkezésre, arra a 

közvilágítási rendszer stratégiai szempontokra is figyelemmel történő 2021-2022. években 

tervezett fejlesztésének részeként keressük a lehetőséget. 

 

19/2020. (II.13.) határozat 

BÁCSVÍZ Zrt-vel csapadékvíz csatorna üzemeltetésére megkötött szerződés módosítása 
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Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

BÁCSVÍZ Zrt. között a hatályos üzemeltetési szerződés módosításáról szóló szerződés 2020. 

március 12. napján megkötésre került. 

 

21/2020. (II.13.) határozat 

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. által készíttetett helyi személyszállítási 

közszolgáltatás egységes arculati tervének jóváhagyása 

 

A közgyűlés a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. által a helyi autóbuszok egységes 

megjelenését biztosító arculati terveket jóváhagyta azzal a módosítással, hogy az autóbuszok 

hátulján lévő címer a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a város 

jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról 

szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése szerinti színekkel jelenjen 

meg. Fentieknek megfelelően az autóbuszok hátulján a címer a hivatkozott rendeletben 

foglaltaknak megfelelően került megjelenítésre. 

 

22/2020. (II.13.) határozat 

Telekhasznosításhoz kapcsolódó döntések, településrendezési szerződések 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés a fenti határozatában a Bács-Kiskun Megyei Kórházhoz kapcsolódó 

telekalakításról, parkolóház és kapcsolódó funkciók elhelyezéséről, továbbá út és csomópont 

fejlesztési feladatairól döntött. Ehhez kapcsolódóan rögzítette a Nyíri út - Akadémia krt. - 

Csabay Géza krt.-i csomópont megvalósításához az önkormányzati támogatást. A 

településrendezési szerződést a felek aláírták. A szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 

nem történt még meg. A rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett beruházás engedélyezése 

nem zárult le. 

 

33/2020. (II.13.) határozat 

Képviselői indítvány kecskeméti kortárs művészek alkotásainak bemutatásával 

kapcsolatban 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

Az indítványban foglaltaknak megfelelően a citylight reklámfelületek városi marketing célra 

történő felhasználása a koncessziós szerződésben rögzítettek figyelembevételével 

megvizsgálásra került, a koncesszorral az egyeztetések jelenleg folynak. 

 

34/2020. (II.13.) határozat 

Képviselői indítvány épületek helyi védelem alá helyezésével kapcsolatban 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős:   Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét megyei jogú város 

településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletének 2020. 

szeptember 18-ával hatályba lépett módosításával a rendelet 2. mellékletében kataszterbe 
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vételre került 322. nyilvántartási számon az indítványban szereplő Kecskemét, 2. számú posta 

épülete (6149/2 hrsz, Kodály Zoltán tér). 

 

37/2020. (III.19.) határozat 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 

díjainak felülvizsgálata 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntéséről, amelynek értelmében az önkormányzat fenntartásában működő 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjai 

nem emelkednek 2020. április 1. napjától, valamennyi érintett intézményt értesítettük. 

 

38/2020. (III.19.) határozat 

A Cédrusnet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program további működtetésével 

kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: 1., 3-4. pont: értelemszerűen 

                        2. pont: azonnal 

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

                3-4. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntése értelmében 2020. május 1. napjától a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Központ Nonprofit Kft-n belül megalakult a „szenior divízió” CÉDRUSNET Kecskemét 

néven. 

A döntést követően a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. benyújtotta a 

társaság szervezeti és működési szabályzatának módosítását, amely 2020. április 29. napján 

aláírásra került. A hasznosítási megállapodás aláírása a határozat melléklete szerinti 

tartalommal 2020. március 24. napján megtörtént. 

 

39/2020. (III.19.) határozat 

Közérdekű felajánlás elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Kadafalva Kisiskolájáért Alapítvány között 2020. április 23. napján létrejött megállapodással 

az 1.000.000,- Ft összegű közérdekű felajánlást az önkormányzat átvette. A felajánlott 

összegből, valamint az általa még hozzátett forrásból a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola és AMI Kadafalvi Általános Iskolájában lévő focipálya elkészült. 

 

40/2020. (III. 19.) határozat 

Döntés az indítandó óvodai csoportok számának és a maximális csoportlétszám 

túllépésének engedélyezéséről a 2020/2021. nevelési évre  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Engert Jakabné alpolgármester 

 

A Corvina Óvoda, a Ferenczy Ida Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda intézményvezetői a 

közgyűlés döntésének megfelelően döntöttek a gyermekek felvételéről a felvételi eljárás során. 

A 2020. évi óvodai beírás a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel online felületen zajlott. 
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41/2020. (III. 19.) határozat 

Pályázat kiírása a Corvina Óvoda, a Ferenczy Ida Óvoda, valamint a Kálmán Lajos 

Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                   3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   1-2. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

                   3. pont: Engert Jakabné alpolgármester 

 

69/2020. (VII. 2.) határozat 

A Corvina Óvoda, a Ferenczy Ida Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda 

intézményvezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálása 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- A Ferenczy Ida Óvoda, a Corvina Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda intézményvezetői 

feladatainak ellátására a pályázat kiírása, a felhívás közzététele, valamint a pályázatokat 

véleményező szakértők felkérése megtörtént. 

- A közgyűlés 69/2020. (VII. 2.) határozatában a beérkezett pályázatokat elbírálta és az abban 

foglaltaknak megfelelően az intézményvezetői feladatatok ellátására a magasabb vezetői 

megbízásokat az intézményvezetők átvették. 

 

42/2020. (III. 19.) határozat 

Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Engert Jakabné alpolgármester 

 

A közgyűlés a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott Kecskeméti Kodály Zoltán 

Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát 

érintő átszervezés tárgyú tervezetet változtatási javaslat nélkül támogatta, melyről a Kecskeméti 

Tankerületi Központot tájékoztattuk. 

 

43/2020. (III.19.) határozat 

Közfeladat-ellátási szerződés megkötése a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-

vel 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2020. május 1. napjától 2029. december 31. napjáig 

terjedő határozott időtartamra a közfeladat-ellátási szerződést Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. április 1. napján 

megkötötte. 

 

48/2019. (III.28.) határozat 

A menetrendszerinti autóbuszközlekedés ideiglenes útvonalon történő közlekedtetésének 

tapasztalatai, döntés a Rákóczi út tehermentesítésével kapcsolatban 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. és a Közlekedéstudományi Intézet Személyszállítási 

Közszolgáltatási Igazgatóság Közszolgáltatási Központjával közösen javaslatot tett a 

nagykörúton belüli területen jelenleg közlekedő elővárosi, regionális és országos 

autóbuszvonalak vonalvezetésének megváltoztatására, amely javaslat a 391/2021. (II.18.) 

polgármesteri határozattal elfogadásra került 2021. július 1. napjával történő bevezetéssel. 

 

48/2020. (VII.2.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása 

és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az intézmények az elvonásra került összegeket a 2019. évi zárszámadási rendelet hatályba 

lépését követően rendezték. 

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása során az „Intézmények előző évi maradványának 

elvonása” című bevételi előirányzat és az „Általános tartalék” című kiadási előirányzat 280.257 

E Ft összeggel megemelésre került. 

 

49/2020. (VII.2.) határozat 

Döntés a 2020-2021. évi beruházási hitelfelvételről 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés a határozat 1. számú mellékletében megjelölt hitelcélokra vonatkozóan 

mindösszesen 6.525.270.800 Ft beruházási hitel igénybevételét rendelte el, amely a 2020. évi 

költségvetésben 4.451.771 E Ft összeggel szerepel. Az önkormányzat a beruházási-, fejlesztési 

célú hitel felvétele érdekében az MKB Bank Nyrt.-vel a fix kamatozású hitelszerződést 2020. 

augusztus 10-én aláírta, amely 2020. november 28-án lépett hatályba az 1859/2020. (XI.28.) 

Korm. határozat értelmében. Fentiek alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

hitel lehívásához szükséges kormányzati engedélyt a fenti dátummal megkapta, a hitelkeret 

lehívása megkezdődött. 

 

51/2020. (VII.2.) határozat 

A 2019. évi Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások felhasználási 

időszakának módosítása 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

- A közgyűlés a 4/2019. (II.21.) határozatában elfogadott Városi Támogatási Program keretében 

nyújtott támogatások felhasználási időszakát 2019. július 1. napjától 2020. december 31. 

napjáig, a támogatások elszámolásának végső határidejét 2021. január 15. napjában határozta 

meg. A felhasználási és elszámolási időszakok módosítására vonatkozóan összesen 28 

módosítási kérelem került benyújtásra, melynek megfelelően a vonatkozó szerződések 

módosításra kerültek. 

- A közgyűlés a 121/2019. (VI.20.) határozatában a Halasi Úti Általános Iskoláért Alapítvány, 

az Értünk-Magunkért-Velünk Mozgáskorlátozottakért Alapítvány, valamint a Petőfiváros 

Gyermekeiért Alapítvány részére megítélt támogatások felhasználásának végső dátumát 2020. 

december 31. napjáig és az elszámolások határidejét 2021. január 15. napjában határozta meg. 
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Ennek megfelelően a támogatások felhasználási és elszámolási határidejére vonatkozó 

alapítványi szerződések módosultak. 

 

52/2020. (VII.2.) határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra 

a támogatási kérelem benyújtásra, illetve hiánypótlásra került. A kiíró 2020. október 20. napján 

kelt értesítője alapján a pályázat nem került támogatásra, az önerő biztosítása ezáltal nem vált 

szükségessé. 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség felé 

benyújtotta helyszín módosítási kérelmét. A kecskeméti 10633/11 helyrajzi számon 

nyilvántartott, Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út. 2. szám alatti ingatlanra tervezett helyszínt 

a Magyar Labdarúgó Szövetség nem támogatta. A 655/2020. (XI.19.) polgármesteri 

határozatommal módosítottam a helyszínt a kecskeméti 6137 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben Kecskemét, Ceglédi u. 5. szám alatti ingatlanra. A projektek megvalósításához 

szükséges önerő a 2020. évi költségvetésben biztosításra került 2.983.074, - Ft összegben. 

 

53/2020. (VII.2.) határozata 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. II. félévi munkaterve 

 

A közgyűlési határozat a hivatal valamennyi osztálya részére megküldésre került végrehajtás 

céljából. 

 

54/2020. (VII.2.) határozat 

A Kecskemét, Kadafalva 11622/44 hrsz-ú ingatlan megvásárlása és a 11622/24 hrsz-ú 

ingatlan ½ részének értékesítése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az adásvételi szerződések 2020. augusztus 31. napján 

aláírásra kerültek. 

 

56/2020. (VII.2.) határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

124/2020. (IX.17.) határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése érdekében kiírt pályázatok elbírálása 

Határidő: értelemszerűen 

 Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a városföldi 082/7, 082/10 és 082/12 hrsz-ú ingatlanok, 

a kecskeméti 22125/4 hrsz-ú ingatlan telekalakítását követően kialakuló ingatlan és a 

kecskeméti 8701/38 és 8701/39 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 26. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati kiírások közzététele megtörtént. 
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A pályázatokat a közgyűlés a 124/2020. (IX.17.) határozatával bírálta el: 

- kecskeméti 22125/4 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással kialakítható építési telek értékesítésére 

kiírt pályázat nyertese Roza Károly, akivel 2020. október 8. napján megkötöttük az adásvételi 

szerződést. 

- a többi ingatlan értékesítése érdekében kiírt nyilvános, többfordulós pályázat eredménytelenül 

zárult, tekintettel arra, hogy a kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett. 

 

57/2020. (VII.2.) határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 0243 hrsz-ú, 3 ha 8504 m2  területű, kivett 

út megnevezésű ingatlan 456 m2 nagyságú része, a 0347 hrsz-ú, 1 ha 4376 m2 területű, kivett 

közút megnevezésű ingatlan 262 m2 nagyságú része, a 0352 hrsz-ú, 3 ha 1282 m2 területű, kivett 

közút megnevezésű ingatlan 922 m2 nagyságú része, a 0627/1 hrsz-ú, 4 ha 3146 m2 területű, 

kivett közút megnevezésű ingatlan 800 m2 nagyságú része, valamint a 0627/2 hrsz-ú, 6616 m2 

területű, kivett kerékpárút megnevezésű ingatlan 191 m2 nagyságú része ingyenesen állami 

tulajdonba és a NIF Zrt. vagyonkezelésébe került. A vonatkozó megállapodások aláírása 2020. 

július 23. napján megtörtént. 

 

58/2020. (VII.2.) határozat 

A Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

123/2020. (IX.17.) határozat 

A Kecskemét, Bocskai u. 19. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásával 

kapcsolatos döntés módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

Az 58/2020. (VII.2.) határozat módosításának megfelelően az ingatlanra vonatkozó ingyenes 

használatba adási szerződést aláírtuk a Károli Gáspár Református Egyetem Petőfi Sándor 

Gyakorló Általános Iskola és Óvodával 2020. október 15. napján. 

 

59/2020. (VII.2.) határozat 

A Kecskeméti Atlétika és Rugby Club által a Kecskemét, 10202/2 hrsz-ú ingatlanra 

tervezett sportcélú létesítményfejlesztési beruházással kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club részére a sportcélú 

létesítményfejlesztési beruházással kapcsolatos tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot 2020. 

július 10. napjával megküldtük. 

 

60/2020. (VII.2.) határozat 

Döntés bérleti díj kedvezmények megadásáról 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a koronavírus miatt Drahos Józsefné, Kapásné Csontos 

Ildikó, Fodor István András, valamint A Kemencés Lángos Kft. részére bérleti díj kedvezmény 

biztosítására került sor a 2020. március 16. és 2020. április 30. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

61/2020. (VII.2.) határozat 

A VersumProjekt Kft-vel kapcsolatos döntés 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot megküldtük a Hírös Sport Nonprofit Kft., 

mint a társaság tulajdonosa részére, hogy gondoskodjon a Versum Projekt Kft. egyszerűsített 

végelszámolási eljárásának a megindításáról, lefolytatásáról, valamint annak 

cégnyilvántartásból való törléséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételéről. 

 

62/2020. (VII.2.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos 

tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2020. évi bérleti díjának felhasználása felhalmozási 

és működési célú kiadások finanszírozásáról szóló 12/2020. (II.13.) határozat módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű vagyon 2020. évi 

bérleti díjának felhasználása a határozatban foglaltaknak megfelelően történik. 

 

63/2020. (VII. 2.) határozat 

A Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház igazgatójának nyugdíjba vonulás miatti 

felmentése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően E. Kovács Zoltánt, a Kecskeméti Planetárium 

Művelődési Ház igazgatóját a munkavégzés alól 2021. január 5. napjától mentesítettem. 

A közalkalmazottat megillető 40 éves jubileumi jutalom összegének fedezete Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 17.) önkormányzati 

rendeletében rendelkezésre áll. 

 

64/2020. (VII. 2.) határozat 

Pályázatok kiírása a Kecskeméti Katona József Múzeum, valamint a Kecskeméti 

Planetárium Művelődési Ház vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztásának 

ellátására 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Katona József Múzeum, valamint a 

Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztásának 

ellátására a pályázati kiírások közzététele, valamint a szakértői bizottság létrehozása 

megtörtént. 
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65/2020. (VII. 2.) határozat 

Kulturális intézmények alapító okiratainak módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Ciróka Bábszínház, a 

Kecskeméti Katona József Múzeum, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, és a 

Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház módosító okiratát, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A közgyűlés döntésének megfelelően megküldtük 

a módosító okiratokat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratokat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére, melyek 

átvezetésre kerültek. 

 

66/2020. (VII.2.) határozat 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához 

történő csatlakozás 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozáshoz 2020. szeptember 1-jén 

jelent meg a szükséges felhívás. Ezt követően került sor a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a 

pályázatok meghirdetésére. 

 

67/2020. (VII.2.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Városi Civil Kerekasztallal 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Városi Civil Kerekasztallal az együttműködési 

megállapodást aláírtuk. 

 

68/2020. (VII. 2.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése az egyházakkal 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően, a határozat mellékleteinek megfelelően az érintett 

egyházakkal az együttműködési megállapodásokat megkötöttük. 

 

70/2020. (VII.2.) határozat 

Pályázat kiírása az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza magasabb vezetői beosztásának 

ellátására 

Határidő: 1., 2. pont: azonnal 

                3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   1., 2. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

    3. pont: Engert Jakabné alpolgármester 

 

Az intézményvezetői pályázatra vonatkozó felhívás a Belügyminisztérium Közigazgatási 

Állásportálján, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján közzétételre került. 

A közgyűlés által a beérkező pályázatokat véleményező szakértői bizottságba a szakértők 
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kijelölése megtörtént. 

 

71/2020. (VII.2.) határozat 

Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer telepítési helyszíneire 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős:   Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatban szereplő helyszínekről szóló javaslatot 

megküldtük a Kecskeméti Rendőrkapitányság részére. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 42. § (3) bekezdése alapján a Kecskeméti Rendőrkapitányság a javaslattal 

megegyezően döntött a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről. A Kecskemét 

Közbiztonságáért Közalapítvány a korábban megkötött támogatási szerződés alapján a 

térfelügyeleti kamerarendszer telepítését elvégezte a határozatban szereplő helyszíneken. 

 

72/2020. (VII.2.) határozat 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. évi pályázati kiírása a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.5. pontja szerinti előirányzatból a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozóan a pályázatot 

benyújtottuk. 

 

73/2020. (VII.2.) határozat 

Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2019. 

december 31. napjáig fennálló közszolgáltatást megalapozó jogviszony megszűnésére 

tekintettel fennálló elszámolási igények rendezése jelenleg is folyamatban van. 

 

74/2020. (VII.2.) határozat 

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos döntések 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a hivatalos vételi ajánlatokat megküldtük a 

társtulajdonosok részére. A Tiszakécske Város Önkormányzata tulajdonában lévő üzletrész 

megvételére vonatkozó üzletrész átruházási szerződés aláírását követően a változást a 

cégnyilvántartásban 2020. október 12. napjával átvezették. A Neumann János Egyetem 

üzletrészére vonatkozó üzletrész átruházási szerződés 2021. február 4. napjával aláírásra, a 

vételár 2021. március 1. napjával megfizetésre került, a változás átvezetése folyamatban van. 

 

75/2020. (VII.2.) határozat 

Döntés Kecskemét Megyei Jogú Város 2020-2025. évekre szóló Környezetvédelmi 

Program és Cselekvési Terv elfogadásáról 

 

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város 2020-2025. évekre szóló Környezetvédelmi 

Programban és Cselekvési Tervben foglaltakat elfogadta. 
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76/2020. (VII.2.) határozat 

Döntés Kecskemét Megyei Jogú Város fenntartható energia- és klíma akcióterve 

elfogadásáról 

 

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város fenntartható energia- és klíma akciótervében 

foglaltakat elfogadta. 

 

77/2020. (VII.2.) határozat 

Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési 

szerződések 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

135/2020. (IX.17.) határozat 

Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési 

szerződések  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések aláírása megtörtént. 

 

78/2020. (VII.2.) határozat 

A településrendezési eszközök 2019. évi felülvizsgálata II. ütemének véleményezési 

eljárása 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A 2019. évi felülvizsgálat II. üteme az 52. és 441. sz. utak fejlesztéséhez kötődő szabályozási 

kiigazításokat foglalta magába, a döntést követően a módosítási dokumentáció véglegessé vált 

és folytatódott a jóváhagyást megelőző véleményezési eljárás az állami főépítészi vélemény 

megkérésével. A tervezett és a véleményezett településrendezési tervi módosításokat a 

közgyűlés 2020. szeptember 17-ei ülésén hagyta jóvá a 19/2020. (IX.17.) önkormányzati 

rendelettel. 

 

79/2020. (VII.2.) határozat 

A településrendezési eszközök 2020. évi felülvizsgálatának elindítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat szokásos évi felülvizsgálatának 

elindításával arról döntött a közgyűlés, hogy mely módosítási kezdeményezések 

vonatkozásában történjen vizsgálat és készüljön módosítási javaslat. A döntést követően 

elindult a felülvizsgálat véleményezési eljárásának tájékoztatási szakasza és a tervezési 

folyamat. 

 

108/2020. (VII.2.) határozat 

Képviselői indítvány Trianon-emlékművel kapcsolatban 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán található 

Trianoni emlékmű áthelyezésére az árajánlatot beszereztük, amely cca 900 000 Ft. A 

környezetrendezésnek az áthelyezést megelőzően ugyanakkor el kell készülnie, ami több 

milliós nagyságrendű feladat. Jelenleg a költségvetésben nem áll rendelkezésre még forrás, így 

a megvalósítás csak ennek függvényében történhet meg. 

 

110/2020. (VII.2.) határozat 

Képviselői indítvány a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, 

jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének 

rendjéről szóló 19/1996. (IV.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A rendelet felülvizsgálata, valamint a felettes jogszabályokkal történő egyeztetés folyamatban 

van. Munkacsoporti megbeszélés keretében - a Polgármesteri Hivatal érintett osztályainak a 

bevonásával - jelenleg is folynak a rendelet komplex revideálásával kapcsolatos egyeztetések. 

 

115/2020. (IX.17.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A határozat a településrendezési eszközök 2019. évi felülvizsgálata jóváhagyásának a része, 

azon belül a Településszerkezeti Tervet érintő módosításoknak az elfogadása. A jóváhagyást 

követően a változások átvezetése a Településszerkezeti Terv állományában megtörtént. 

 

116/2020. (IX.17.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét megyei jogú 

város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletének 

módosításának véleményezési eljárásában beérkezett vélemények ismertetése és 

elfogadása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A rendelet módosításának előkészítése több éves munkát jelentett, a megalapozó munkálatok 

és az értékvizsgálat alapján 2020-ban elkészült a rendelet módosításának tervezete, a 

véleményezési eljárás és a partnerségi eljárás keretében beérkezett véleményeket a közgyűlés 

2020. szeptember 17-i ülésén ismerte meg, az azokra adott válaszokat elfogadta, majd 

ugyanezen a testületi ülésen a rendelet módosítását jóváhagyta a 20/2020. (IX.17.) 

önkormányzati rendelettel. 

 

118/2020. (IX.17.) határozat 

Államháztartáson kívüli forrás átvételével kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően: 
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- a kecskeméti 8337 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival 2021. január 12. napján megkötöttük az 

ingatlan térítésmentes átvételére vonatkozó közérdekű kötelezettségvállalásról szóló 

megállapodást, 

- a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodást a kecskeméti 3708/32 hrsz-ú, „kivett 

közterület” megnevezésű, természetben a Széchenyi sétányon található ingatlanon létesített, 

összesen bruttó 1.765.000,-Ft értékű eszközök és térkövezés tulajdonjogának felajánlásáról a 

Spartacus Sportkörrel 2020. október 14. napján aláírtuk, 

- a Kecskeméti Labdarúgó Klub Nonprofit Kft. által felajánlott, a kecskeméti 10202/2 hrsz-ú 

ingatlan területén megvalósított, bruttó 325.548.727,- Ft értékű beruházás átadásáról szóló 

megállapodást a közgyűlés döntésének megfelelően 2020. október 9. napján aláírtuk, 

- a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft-vel 2019. június 28. napján megkötött megállapodás 

módosítását 2020. október 9. napján aláírtuk, 

- a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola (a továbbiakban: KLC-KTE 

SI) által felajánlott, a kecskeméti 10202/2, 10981/1 és 10981/2 hrsz-ú ingatlanok területén 

megvalósított, mindösszesen bruttó 426.439.888,- Ft bekerülési értéken megvalósított sportcélú 

beruházás átadásáról szóló megállapodást az önkormányzat részéről 2020. október 9. napján 

aláírtuk, a KLC-KTE SI által a megállapodás aláírására a Magyar Labdarúgó Szövetség 

hozzájárulása esetén kerül sor, 

- az ITK Holding Zrt. által a fertőzésveszély csökkentése érdekében felajánlott, bruttó 114.934,-

Ft értékű, 100 liter MOL Hygi Fluid kézfertőtlenítő és 100 liter MOL Hygi Flow Rapid 

felületfertőtlenítő szer átadásról szóló megállapodást 2020. szeptember 17. napján aláírtuk. 

 

119/2020. (IX. 17.) határozat 

Pályázatok benyújtása a Kecskeméti Katona József Múzeum fejlesztéseire 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a „Képzőművészeti és naiv művészeti raktárhelyiség 

kialakítása” című pályázat, valamint „A Cifrapalota kiállítótereinek világításkorszerűsítése” 

című pályázat benyújtása megtörtént. A nyertes pályázatok eredményeként a támogatási 

szerződések megkötésre kerültek. 

 

120/2020. (IX.17.) határozat 

Csatlakozás a Kézai Simon Programhoz  

Határidő: azonnal  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel a Kézai Simon 

Programhoz történő csatlakozás tárgyában a megállapodást megkötöttük. 

 

121/2020. (IX.17.) határozat 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2020. és 2021. évi vagyongazdálkodási 

koncepciójának elfogadása és vagyonkezelési szerződés módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a vagyonkezelési szerződés módosítását 2020. október 

15. napjával aláírtuk. 
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122/2020. (IX.17.) határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bevett egyházak részére történő ingyenes 

tulajdonba adása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően: 

 

- a kecskeméti 3417 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodást 2020. 

november 2. napjával aláírtuk, a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház tulajdonjogát 2020. 

november 18. napjával jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba. 

- a kecskeméti 4518/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodást 2020. 

szeptember 24. napjával aláírtuk, a Magyar Pünkösdi Egyház tulajdonjogát 2020. október 22. 

napjával jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 

125/2020. (IX.17.) határozat 

A kecskeméti 17/57 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Szent László Lions Clubbal az együttműködési 

megállapodást 2020. november 10. napján megkötöttük az általa, a kecskeméti 17/57 hrsz-ú 

ingatlanon megvalósítandó - fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek részére szánt - 

pihenő és tapasztalati kert létesítése vonatkozásában. 

 

126/2020. (IX.17.) határozat 

A Neumann János Egyetemet érintő átalakulás miatt kötendő megállapodás 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Neumann János Egyetemmel az együttműködési 

megállapodást 2020. október 26. napján aláírtuk, a határozatot pedig megküldtük a KIK-FOR 

Kft. részére. 

 

127/2020. (IX.17.) határozat 

Vagyonkezelésbe adás a Déli Agrárszakképzési Centrum részére 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a vagyonkezelési szerződést 2020. szeptember 24. 

napjával megkötöttük. 

 

128/2020. (IX. 17.) határozat 

A Kecskeméti Katona József Múzeum vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázat 

elbírálása 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Dr. Rosta Szabolccsal a munkaszerződést megkötöttük a 

Kecskeméti Katona József Múzeum vezetői feladatainak az ellátására. 
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129/2020. (IX.17.) határozat 

A GONG Ingatlanhasznosító Kft.-ben meglévő üzletrész értékesítése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés fenti határozatában úgy döntött, hogy a Gong Ingatlanhasznosító Korlátolt 

Felelősségű Társaságban (a továbbiakban: társaság) meglévő 1.092.000.-Ft névértékű, a teljes 

törzstőkéből 18,316 %-os tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrészt bruttó 26.000.000,- Ft 

értéken értékesíti a társaság részére. Továbbá a társaság 1/1 arányú tulajdonát képező 

Kecskemét, 3199/2/A/9 helyrajzi számon felvett, természetben 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor 

utca 1/A fszt. 9. szám alatti, 52 m2 területű üzlethelyiség megjelölésű ingatlant bruttó 

26.000.000,- Ft vételáron megvásárolja. 

A GONG Ingatlanhasznosító Kft. taggyűlése 1/2021. (III.2.) és 2/2021. (III.2.) határozataival 

úgy döntött, hogy az érintett üzlethelyiséget egy kedvezőbb ajánlatot tevő tulajdonostárs részére 

értékesíti, és ugyanezen tulajdonostárs üzletrészét vásárolja meg, így a megállapodások 

megkötésére nem került sor. 

 

131/2020. (IX.17.) határozat 

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. saját üzletrészével kapcsolatos 

döntés 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Gaál József alpolgármester  

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. saját 

üzletrészének térítésmentes átadása 2020. október 9. napjával kizárólagos önkormányzati 

tulajdonba került, a változás átvezetése a cégnyilvántartásban megtörtént. 

 

132/2020. (IX.17.) határozat 

Pályázat kiírása az Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet intézményvezetői /magasabb 

vezetői/ beosztásának ellátására 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Gaál József alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázati kiírás közzététele, valamint a szakértői 

bizottság létrehozása megtörtént. 

 

133/2020. (IX.17.) határozat 

Közterület elnevezése Bethlenváros városrészben, Zengő utca közterület elnevezés 

megváltoztatása a Széchenyiváros városrészben és Kisdobos utca közterület elnevezés 

felülvizsgálata az Alsószéktó városrészben 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közgyűlés a Kecskemét, 4897 hrsz-ú közterületi ingatlant Tárogató utcának nevezte el, a 

Kecskemét, Zengő utca közterületi elnevezést Horák Jenő utcára változtatta meg. Az utcanév 

táblák 2020. október 29. napján kihelyezésre kerültek. 

A Zengő utca elnevezés megváltoztatása „Horák Jenő” utcára a központi címregiszterben 

átvezetésre került. A közterület nevének megváltoztatása következtében a költözéssel nem járó 

lakcímváltozás miatt a lakcímkártyák hivatalból történő cseréjéről a szükséges intézkedéseket 

megtettük, melyről az érintett lakosokat is értesítettük. 
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134/2020. (IX.17.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálata 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Engert Jakabné alpolgármester 

 

A közgyűlés által elfogadott dokumentumot a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

közzétettük Kecskemét megyei jogú város honlapján, valamint megküldtük a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság részére is. 

 

139/2020. (IX. 17.) határozat 

Képviselői indítvány a KRESZ szabályok oktatásával kapcsolatban 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Esélyteremtési Bizottság 

 

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Esélyteremtési Bizottság készítsen javaslatot a pedagógusok 

és a közlekedési szakemberek közreműködésével arra vonatkozóan, hogy a gyalogos és 

kerékpáros közlekedésre vonatkozó alapvető KRESZ szabályok megismertetésére a 

köznevelési intézményekben milyen módon kerülhet sor. A bizottság a javaslatot terjessze a 

közgyűlés elé elfogadásra. 

A közgyűlés határozata alapján a polgármesteri hivatal megkereste a témában illetékes 

szakembereket, akik írásban tájékoztatást adtak. A veszélyhelyzet miatt azonban a  bizottságnak 

nem volt lehetősége a válasz megtárgyalására. 

 

141/2020. (IX. 17.) határozat 

Képviselői indítvány polgári kezdeményezés támogatásával kapcsolatban 

Határidő: 2020. november 7. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és 

a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű polgári kezdeményezésről megküldtük 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívását azon országokban lévő testvér- és 

partnervárosoknak, ahol az aláírások száma még nem érte el a küszöbértéket. (Dornbirn, 

Grossenhain, Rüsselsheim, Hyvinkää, Lidköping, Tabor, Wadowice) 

 

145/2020. (IX.17.) határozat 

Képviselői indítvány babazászló kihelyezésével kapcsolatban 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a babazászló kihelyezésre került az Egészségügyi és 

Szociális Intézmények Igazgatósága épületére. 

 

147/2020. (IX.17.) határozat 

Képviselői indítvány információs táblával kapcsolatban 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős:   Szemereyné Patai Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az információs tábla felújítása annak újra festésével 

megtörtént. 
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Zárt ülésen hozott határozatok 

 

 

81/2020. (VII.2.) határozat 

Intézményvezetői munkakör betöltésével kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: 1., 2. pont: értelemszerűen 

                     3. pont: 2020. december 31. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Városrendészet intézményvezetői 

munkakör betöltésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

82/2020. (VII.2.) határozata 

Pro Urbe kitüntető cím adományozása 

83/2020. (VII.2.) határozata 

Kecskemét Városért Egészségügyi Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

84/2020. (VII.2.) határozata 

Kecskemét Ifjúságáért Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

85/2020. (VII.2.) határozata 

Ifjúság a Közösségért Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

86/2020. (VII.2.) határozata 

Kecskemét Városért Oktatási Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

87/2020. (VII.2.) határozata 

Kecskemét Szociális Ügyéért Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

88/2020. (VII.2.) határozata 

Bozsó János-díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

89/2020. (VII.2.) határozata 

Év Kecskeméti Civil Szervezete Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

90/2020. (VII.2.) határozata 

Katona József-díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

91/2020. (VII.2.) határozata 

Kodály Zoltán-díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

92/2020. (VII.2.) határozata 

Kecskemét Közművelődéséért Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

93/2020. (VII.2.) határozata 

Kecskemét Sportjáért Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

94/2020. (VII.2.) határozata 
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Tóth László-díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

95/2020. (VII.2.) határozata 

Kada Elek-díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

96/2020. (VII.2.) határozata 

Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

97/2020. (VII.2.) határozata 

Mathiász János-díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

98/2020. (VII.2.) határozata 

Év Kecskeméti Mestere Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

99/2020. (VII.2.) határozata 

A Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

100/2020. (VII.2.) határozata 

Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj adományozására 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

101/2020. (VII.2.) határozata 

Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

102/2020. (VII.2.) határozata 

Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

103/2020. (VII.2.) határozata 

Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója elismerő cím adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

104/2020. (VII.2.) határozata 

Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím adományozása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

105/2020. (VII.2.) határozata 

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím adományozása 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a díjak és elismerő címek átadása ünnepélyes keretek 

között megtörtént. 


