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Jelen vannak: 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Bogasov István, Dobos József, 
Engert Jakabné, Falu György Tamás, Falusi Norbert, Hörcsök Imre, Király 
József, Kovács Ferenc, Kósa József, Leviczky Cirill, Lévai Jánosné, Mák 
Kornél, Molnár Pál, Nemcsik Mátyás Ferenc, Pászti András, Radics Tivadar, 
Sipos László, Süli Csontos Ottó László, Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Dr. 
Sztachó-Pekáry István és Szőkéné Kopping Rita képviselők (22 fő) 

 
Nem képviselő alpolgármesterek: Dr. Homoki Tamás, Gaál József 
 
 
Jelen vannak továbbá:   
  

Dr. Határ Mária jegyző, 
Dr. Weninger András aljegyző, 
Finta Zita, a Városstratégiai Iroda vezetője   
Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
Dr. Bodóczky Judit, a Hatósági Iroda vezetője   
Tóth Péter, az Adó Osztály vezetője 
Dr. Szűcs Veronika, az Igazgatási Osztály vezetője 
Csányi Katalin, a Műszaki Osztály vezetője   
Dr. Mayer Endre, a Szervezési és Jogi Iroda vezetője  
Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezet ője 
Dr. Temesvári Péter, a Jogi Osztály csoportvezetője 
Ladics Monika, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője  
Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője  
Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője  
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője  
Ónodiné Takács Erika, az Ellenőrzési Csop. vezetője,  
belső ellenőrzési vezető  
Berenténé Dr. Meskó Mária, a Jegyzői Titkárság vezetője  Szabóné 
Pataki Gyöngyi, a Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője, 
Mészárosné Gilicze Katalin, a Képviselőtestületi Osztály munkatársa, 
valamint a meghívottak, újságírók és érdeklődő állampolgárok. 
 

Ladics Monika    
 
Köszönti a jelenlévőket. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a városi kitüntetések, 
elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló helyi rendelet alapján 
2015. április 30-ai ülésén elismerő címek és díjak adományozásáról döntött.  
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Bejelenti, hogy az ülésen az alábbi elismerő címek, valamint díjak ünnepélyes átadására 
kerül sor:  
 

 az „Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím  

 az „Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím, 

 az „Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím, 

 a „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” 

 a „Kecskemét Városért Oktatási Díj”, 

  a „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”, 

 a „Kecskemét Közművelődéséért Díj”, 

 a „Kecskemét Ifjúságáért Díj”, 

 az „Ifjúság a Közösségért Díj”, 

 a „Kecskemét Sportjáért Díj”, 
 
Rendhagyó módon köszöntésre kerül a kecskeméti férfi kosárlabda csapat és a KTE-Duna 
Aszfalt szakmai vezetője.  
 
A díjazottak tiszteletére adott rövid műsort követően Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
köszönti a díjazottakat és a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet értelmében a 2015. április 30-ai 
ülésen meghozott közgyűlési döntések alapján átadja a kitüntetések és elismerő címek 
adományozását igazoló emléklapokat az alábbiak szerint: 
 
Az „Év Kecskeméti Rendőre” elismerő címben részesül:  
 

- Pintér Gábor rendőr alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 

Osztályának vezetője 

 
Az „Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő címben részesül:  
 

- Szabó János tűzoltó főtörzsőrmester, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója   

 
Az „Év Keckeméti Köztisztviselője” elismerő címben részesül:  

 

- Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Polgármesteri Hivatal Képviselőtestületi Osztályának 

vezetője  

 

A „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj”-ban részesül:  
 

- Dr. Szajki Károly, a Bács-Kiskun Megyei Kórház osztályvezető főrovosa és 

- Dr. Ráczné Turcsányi Réka védőnő 
 
A „Kecskemét Városért Oktatási Díj”-ban részesül:   
 

- Retkes Anna nyugdíjas testnevelő tanár és  
 

- Kapásné Pusztai Edit, a Corvina Óvoda intézményvezetője 
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A „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”-ban részesül:  
 

- Dr. Bagány Mihály a Kecskeméti Főiskola GAMF kar főiskolai docense   
 
A „Kecskemét Közművelődéséért Díj”-ban részesül:  
 

- Komáromi Attila magyar-történelem-szociológia szakos tanár, a Katona József Társaság 
elnöke, a Forrsá szerkesztőségi munkatársa   

 
A „Kecskemét Ifjúságáért Díj”-ban részesül:  

 
- A Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár 

András tagintézményének Híd Munkaközösségében dolgozó tanárok és szakoktatók   
 

Az „Ifjúság a Közösségért Díj”-ban részesül:  
 

- A Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán működő 

hallgatói járműfejlesztő csapat  

 

A „Kecskemét Sportjáért Díj”-ban részesül:  

 

- Torbavecz József, az Utánpótlás Futball Club egyesületi elnöke, a 2003-as és 2006-os 

korosztály edzője, a Tóth László Általános Iskola tagintézmény-vezetője. 

 

A díjátadás végén a KTE-Duna Aszfalt férfi kosárlabda csapata és vezetőjük Stojan Ivkovic 

köszöntésére kerül sor az idei bajnokságon elért második helyezésük alkalmából.  

 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester gratulál a díjazottaknak.  
 

* * * 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes; a 22 fős képviselőtestületből az ülés kezdetén 22 fő 
van jelen.  
Bejelenti, hogy a napirend előtti felszólalásra 8 képviselő jelezte előre igényét írásban, akiknek 
megadja a szót.  
 
Gaál József: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Klímavédelmi kampányhoz való csatlakozás 
kezdeményezése 
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Dr. Áder János köztársasági elnök úr felhívásához kapcsolódva szeretne napirend 
előtt hozzászólni. Magyarország minden polgára érintett a klímaváltozásban. A szavaknak és az 
azokat kimondó embernek súlya van. Olyan súlya, amire itt Kecskeméten is oda kell figyelni. 
Kecskemétiként talán mindenkinél jobban tudják, hogy a természettel érdemes békében együtt 
élni. Ha óvják, vigyáznak rá, akkor meghálálja. Eddig is így tettek és ez ezután sem lesz 
másként. Főleg azért, mert nagy kihívás előtt állnak. Meg kell védeni a környezetet, és a 
természetet, mert a klímaváltozás mindenki egészségét veszélyeztetheti. Javasolja, hogy 
csatlakozzanak a köztársasági elnök úr által felkarolt kezdeményezéshez. Dr. Áder János arra 
kérte Magyarország polgárait, hogy fogjanak össze és közösen lépjenek fel a saját környezetük 
védelmében. Azt kérte, hogy minél többen csatlakozzanak ahhoz az elektronikus kiáltványhoz, 
amellyel felhívhatják a világ döntéshozóinak a figyelmét a környezet védelmének a 
fontosságára. A támogatás sikere hazánkban abban mutatkozhat meg, hogy minél többen 
legyenek azok, akik aláírással, regisztrálással megerősítik a kezdeményezés fontosságát. 
Kiemelt cél, hogy az év végi párizsi klímakonferenciára Magyarország 2 millió aláírást tudjon 
regisztrálni. Kecskemét azonosulni tud ezzel a céllal, ezért azt javasolja, hogy a város minden 
lehetséges módon, az összes rendelkezésére álló eszközt bevetve juttassa el minden 
kecskeméti emberhez a kezdeményezés hírét.  
A konkrét javaslata az, hogy tegyék elérhetővé mindenki számára az elektronikus kiáltványt. Az 
elmúlt időszak környezeti változásai azt mutatják, hogy az utolsó órában vagy talán az utolsó 
percben vannak, és ha nem lépnek időben, akkor visszafordíthatatlan változás következhet be. 
Szeretné azt is hangsúlyozni, hogy a klímavédelem kérdése nem ellentétes a fejlődéssel, együtt 
kell, hogy működjön a klímavédelem és a fejlődés. Ez a folyamat a gazdaság és az ipar 
számára is új feladatokat fogalmazhat meg. 
Kéri a képviselők támogatását abban, hogy minden a város és gyermekei jövőjéért aggódó 
kecskeméti ember hozzáférhessen és regisztrálhasson a www.elobolygonk.hu honlapon. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megköszöni, hogy alpolgármester úr felhívta erre a figyelmet. Több stratégiai dokumentum is 
készül, amibe alpolgármester úrral, a képviselőtestülettel és a bizottságokkal közösen 
folyamatosan beépítik azokat a javaslatokat, amelyek eredményekkel is szolgálhatnak. Kéri, 
hogy ennek a szellemében készítsék elő, végezzék a munkájukat és amennyien csak tudnak, 
regisztráljanak a rendszerben. 
 
Falusi Norbert: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: KTE futball helyzete, illetve kárpátaljai gyűjtési akció 
 
A KTE Klub életében az elmúlt napokban a sport sikereket belengi a gyász hangulata is. 
Először is gratulál a KTE-Duna Aszfalt férfi kosárlabda csapatának az elért eredményeiért, a 
döntőbe jutásért, az elvégzett szakmai munkáért, illetve az utánpótlásért végzett munkájáért. 
Az MLSZ döntése következtében a KTE futball klub jövője bizonytalanná vált. Személyes 
emlékeiről mesél. Egykoron ő maga is focizott és találkozott Dunai Antal olimpiai bajnok 
labdarúgóval és megilletődöttségében azt mondta neki, hogy ő annak a generációnak a tagja, 
aki még soha nem láthatta a magyar nemzeti válogatottat egyetlen egy nemzetközi tornán sem. 
Még gyermekként, édesapja mellett látta elsőként a lila-fehéreket. Neki a csapatot a kecskeméti 
együttes jelenti. 
2008-ban Tomiszlav Szivics megvalósította az akkor lehetetlennek tűnő dolgot és a KTE 
felkerült az első osztályba. Ma a „trollfoci” időszakában már csak „mennyei bajnokságnak” 
hívjuk ezt a „nemzeti focivergődés” színjátékot. Jött a hidegzuhany néhány héttel ezelőtt, mikor 
az MLSZ bejelentette, hogy 12 csapatot kíván látni a jövőben az első osztályban. Több klub 

http://www.elobolygonk.hu/
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nem kapott licencet és köztük van a KTE is. A hivatkozásuk az, hogy a klubok átláthatatlanok. 
Úgy gondolja, hogy ebben nincsen vita, a magyar sportot sokszor az átláthatatlanság is jellemzi. 
Ez nem csak a klubokra, a rendszerre, a döntéshozatalra, a sportfinanszírozásra és a 
stadionépítésre jellemző. A sportfinanszírozás kapcsán számos visszaélés és probléma merült 
fel. Példaként említi a helyi ügyeket, a KSE ügyét, a paralimpiai ügyészséget, illetve a FIFA-t is. 
Ezzel a fő probléma az, hogy alapvetően azon sportágakra is, amelyek tisztán és jól működnek, 
azokra is sajnos árny vetülhet. Egyszerű szurkolóként csak a fejét kapkodja, hogy 20 éve 
ígérgetnek fűt-fát, de még mindig azon generációnak a tagja, aki nem látta még a magyar 
nemzeti válogatott semmilyen nemzetközi eseményen. Attól fél, hogy Minárik Edével ez az álom 
tovább száll, hiszen Minárik Ede óta tudjuk, hogy „Kell egy csapat!” 
Szeretne még azon kecskemétiek nevében köszönetet mondani, akik az LMP által indított 
kárpátaljai gyűjtést segítették. A múlt héten három településre vittek adományt. Ezek a 
települések: Rát, Csetfalva és Beregszász. Családi típusú gyermekotthonokba jutattak el 
adományokat 60 gyermek és családjaik részére. Azért is fontos a családi típusú gyermekotthon, 
hiszen itt a családok örökbe fogadnak árva gyermekeket és így élnek egy nagy közösségben. 
Az adományok cipőkből, tartós élelmiszerekből, tan-és írószerekből, autista gyermekeknek 
fejlesztő játékokból álltak. 
Mikor személyesen beszéltek a gyermekotthonokkal, akkor felmerült, hogy mi a legnagyobb 
problémájuk. Több otthonban küzdenek magyar nyelvű fejlesztő-és gyógypedagógus hiánnyal, 
nincsen pszichológusuk, illetve csak egyetlen egy magyar nyelvű logopédus van egész 
Kárpátalján. Tudja, hogy ez nem kecskeméti ügy, hanem társadalmi. Fontos feladat lesz, hogy 
ezekre a jövőben nagyobb energiát fordítsanak. 
Beregszászon találkozott a főkonzullal és átadta Kecskemét üdvözletét. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A futball kapcsán mindenféleképpen szükség lesz majd egyeztetésre. Bejelentkezett a klub 
vezetősége, hogy a jövőről tudjanak beszélni. A közgyűlés után a klub ügyvezetőjével és a 
szakmai igazgatójával találkoznak, akik tájékoztatják a fennálló helyzetről, illetve az 
elképzeléseket közösen leegyeztetik. Úgy gondolja, ezeket mindenképpen meg kell vitatni, 
hiszen érzékelhető és nagyon sokan jelezték is az elmúlt napokban, hogy fontos, hogy a futball 
mögé álljanak. Az elmúlt hetekben próbálta erősíteni a pozíciójukat, a lehetetlenből visszahozni, 
de hirtelen, a bajnoki cím elnyeréséhez szükséges anyagi mínuszt, amit felhalmozott a 
társaság, azt az évek alatt sem sikerült ledolgozni. 2007-ben a Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság ülésén tárgyaltak arról, hogy a város beszáll üzletrésszel a futball klubba, azonban a 
klub vezetősége visszalépett. A város akkor oda szeretett volna állni tulajdonosi 
jogosítványokkal is, de akkor a vezetés ezt elutasította. Azóta is a város amilyen módon tudott – 
negyedévente, hónapról hónapra –, mindig foglalkozott a KTE kérdésével és sorsával. Bíznak 
benne, hogy amit a kosarasok elértek, azt ők is fel tudják építeni és sikereket fognak még elérni 
a következő években. 
 
Szőkéné Kopping Rita: 
 
Napirend előtti felszólalását a következő témákban teszi meg: 
 

 Tudomány és Techinka Háza 

 KTE focicsapat 

 Civilszervezetek támogatása 

 Választókerületi keretek felhasználása 

 Anyák napi jókívánság 
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Elsőként gratulál a kitüntetetteknek és a díjazottaknak. 
 
Decemberben egy napirend előtti hozzászólásában felhívta a figyelmet a Tudomány és 
Technika Házában kialakult kaotikus állapotra. Akkor kérte polgármester asszonyt, hogy ez 
ügyben valamilyen módon járjon el a helyzet konszolidálása érdekében. Megkérdezi, hogy 
azóta született-e valamilyen döntés, valamilyen változás esetleg a tulajdonosi struktúrában. 
A másik témakörrel kapcsolódik Falusi Norbert képviselőhöz. Ő maga is a napokban 
szembesült azzal a ténnyel, hogy a KTE labdarúgó csapata – sport nyelven szólva – kiütéssel 
vesztett. Amennyiben jól tudja, elnyertek egy pályázatot a Széktói Stadion felújítására. Az lenne 
a kérdése, hogy polgármester asszony szerint kihatással lehet-e az MLSZ döntése erre a 
projektre. 
Ezen a héten a bizottságok tárgyalták a Városi Támogatási Programra beérkezett pályázatokat. 
Ezzel kapcsolatosan az lenne a kérdése, illetve gondolata, hogy az intézmények, óvodák, 
iskolák alapítványokat, egyesületeket hoztak létre azért, hogy minél jobb és szebb 
környezetben nevelhessék gyermekeinket. Nem szeretné ha félreértenék, ő is úgy gondolja, 
hogy ez a támogatás szükséges az intézményeknek. Megkérdezi, hogy ebből a keretből kell-e 
ezeket finanszírozni vagy esetleg találni kell valami más forrást? Úgy gondolja, hogy fontos 
lenne ezeket a pályázatokat oly módon összesíteni, hogy látható legyen, hogy egy pályázó 
hány helyre adott be pályázati igényt, milyen értékben. Előfordult már olyan, hogy egy pályázó 
három témában is nyújtott be pályázatot, a formai követelményeknek megfelelt, viszont amikor 
megnézték a tartalmát, akkor úgy döntöttek, hogy nem támogatják ezt a pályázatot, hiszen a 
saját családi gazdaságát kívánta fejleszteni. Ezzel nem lenne probléma, ha a későbbiekben a 
város profitál belőle.  
Fel szeretné hívni választókerületi képviselőtársai figyelmét arra, hogy tüzetesen 
tanulmányozzák azt, hogy kik kaptak a VTP keretében valamilyen támogatást, hogy a saját 
keretükből ne történjen meg ugyanannak a szervezetnek a támogatása. 
Több édesanya megkereste azzal, hogy környezetükben voltak olyanok, akik kaptak üdvözlő 
kártyát anyák napja alkalmából, a választókerületi képviselő és a polgármester asszony 
aláírásával, mások pedig nem kaptak. Úgy gondolja, hogy az anyaság kérdése egy olyan téma, 
amiben nem szabad kivételezni. Három kérdése van az üdvözlő kártyával kapcsolatban. Kik 
kaptak és miért kaptak, akik kaptak? Akik nem kaptak miért nem kaptak? Milyen forrásból 
történt a finanszírozása? 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Furcsállja, hogy a napirend előtti hozzászólásban kérdéseket tesznek fel, amire azonnali választ 
várnak. Kéri, hogy amennyiben a jövőben ilyen közvetlen kérdések lesznek, akkor bármikor 
forduljanak hozzá. Amennyiben nem tud azonnal válaszolni a közgyűlésen, azért elnézést kér, 
hiszen nem biztos, hogy az adott témában felkészült. 
A Tudomány és Technika Háza esetében még nem rendeződött a tulajdonosi szerkezet, de 
azon az úton, amit már említett a decemberi ülésen, elindult a hivatal s megtették a kezdő 
lépéseket. Az MLSZ döntése nincs kihatással a stadionépítési projektre. Ez független attól, 
hogy a városnak van, vagy nincs első osztályú csapata. A városi sport infrastruktúra 
fejlesztéséhez kapott az önkormányzat támogatást, de az utánpótlás nevelésében több ezer 
gyermek focizik. Úgy gondolja, hogy van jövője a kecskeméti futball klubnak és bízik benne, 
hogy az utánpótlásból ki tudnak nevelni egyre több olyan fiatalt, akikkel ki lehet állni. Alapvetően 
ez a cél és ezért kell a sport infrastruktúrákat felújítani. Aláírt támogatási szerződésük van, 
lefuttatott közbeszerzések, ezek után nem tartja elképzelhetőnek, hogy változtassanak. 
A különböző támogatási rendszerrel kapcsolatosan megtörténtek az egyeztetések a bizottságok 
között. Évek óta bevett gyakorlat, hogy megnézik, hogy az adott civil szervezet hova pályázik 
még, amelyre továbbra is odafigyelnek. A választókerületi keretek felhasználásával is 
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összhangba kell hogy kerüljenek az ottani civil szervezetek is. Úgy gondolja, hogy a bizottsági 
ülésen meg kell vitatniuk és alaposan átnézni a különböző javaslatokat és ajánlatokat. 
Az anyák napi jókívánságokat a képviselők saját maguk szervezték. Ez nem egy a hivatal és a 
polgármester által irányított folyamat volt, hanem az egyéni képviselő, a saját 
választókörzetében úgy gondolta, hogy ezt a témát fontosnak tartja. Megkeresték, hogy 
támogatja-e ezt a kérést és természetesen támogatta. A mai nap folyamán közösen fognak 
üdvözölni minden édesanyát Kecskeméten. Ezek egyéni képviselői lehetőségek, ezzel mindenki 
tud élni a saját költségére és a saját munkaszervezésére. 
 
Bogasov István: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Boronkay Péter paratriatlonista részvétele a XXIV. Fortrex 
Tisza Triatlonon 
 
Ő is nagyon sajnálja azt, ami a KTE foci klubbal történt, mint ahogy minden sportszerető. De 
úgy tudja, hogy ez egy elég régóta húzódó és elkerülhetetlen ügy, amire most az MLSZ pontot 
tett. Abban bízik, hogy együtt a város vezetésével és a sport klubbal meg fogják tudni oldani ezt 
a problémát és újból lesz Kecskemét városának először egy NB/III-as vagy NB/II-es, majd utána 
egy NB/I-es focicsapata. 
Mint a munkacsoport elnöke egy olyan fiatalemberről szeretne beszámolni, akit mindannyian 
ismernek. Már számtalan alkalommal öregbítette Kecskemét hírnevét, hiszen kétszeres 
világbajnok, háromszoros Európa-bajnok a magyar paratriatlonista. A hétvégén a XXIV. Fortrex 
Tisza Triatlonon három versenyszámban is érmet szerzett. Kettő aranyat és egy bronzot. Soha 
nem látott létszámban sorakoztak fel hazánk klubcsapatai Tiszaújvárosban, a XXIV. Fortrex 
Tisza Triatlon május 23-i, első versenynapján, hogy eldöntsék az országos bajnoki érmek 
sorsát. A Gyógy-és Strandfürdő területén kialakított versenyközpontban nem kevesebb, mint 
135 egység regisztrált. Viszonyításképpen: az eddig részvételi rekord 98 csapat volt. 
Az első napon az időjárás nem túlságosan kedvezett a rekordmezőny tagjainak, kísérőinek és 
szurkolóinak, hiszen az eső csak hosszú órák után hagyott alább. Az utolsó kategóriák 
résztvevői már napsütésben érkezhettek célba. Kecskeméti érdekeltsége is volt az amatőr 
országos csapat bajnokságnak, hiszen Boronkay Péter, a Mercedes Benz Gyár sportolója a 
Bátorfi Team versenyzőjeként az egészséges sportolók között állhatott a dobogó harmadik 
fokára. 
Másnap délelőtt Péter megnyerte abszolútban a Paratriatlon Országos Bajnokságot, majd 
délután az egészséges sportolók között is rajthoz állt a sprint távú korosztályos ranglista 
versenyén. 
A 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból álló távot 
Kecskemét kiválósága 1 óra 56 másodperc alatt teljesítette, ezzel a remek eredménnyel a 
hétvége harmadik versenyeként megnyerte a korosztályos futamot. 
Nagy dicsőség ez számára és számunkra, mert ő még soha nem nyert az épek között 
korosztályos ranglista versenyt. Az 5 kilométeres távot 18 perc 23 másodperces idővel 
teljesítette. Boronkay Péter legközelebb a franciaországi Besancon városában megrendezésre 
kerülő világkupán áll rajthoz.  
Úgy gondolja, hogy minden kecskeméti nevében gratulálhat és kívánhat Péternek sok sikert. 
 
Király József: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Kecskeméti oktatási ügyek 
 
Elsőként ő is a gratulál a díjazottaknak és sikeres munkát kíván nekik. A közelgő pedagógusnap 
alkalmából pedig sok erőt és kitartást kíván valamennyi oktatásban, köznevelésben dolgozónak. 
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Már több mint két éve, hogy a Fidesz-KDNP kormány visszaállamosította az iskolákat. Ez az 
önkormányzatiság megcsonkítása mellett máig feloldhatatlan problémákat hozott a felszínre. 
Többek között azt, hogy az újonnan létrehozott állami intézmény, a KLIK a törvény szerint, az 
iskolaigazgatók kinevezéséhez véleményezési jogra csökkentette a képviselőtestület egykori 
döntési jogát. Azzal viszont, hogy nem kötelező figyelembe venni a véleményt, vezetői 
válsághelyzetet teremtett elő több intézményben is. Erre a tavalyi évben, a czollner téri Tóth 
László Általános Iskola igazgatóválasztása is rávilágított, ugyanis az oda kiszemelt személy, 
akinek kinevezését a Fidesz-KDNP frakció egyhangúan támogatta, kiderült, hogy nem felel meg 
a pályázati követelményeknek. Ezzel a döntéssel, a szintén pályázó, megbecsült korábbi 
igazgató pályáját kettétörték, ráadásul egy évig bizonytalanságot okozott az, hogy csak 
megbízott vezető állhatott az iskola élén. Felelőse ennek a kudarcnak – mert nevezhető annak 
– természetesen a mai napig nincs, sem a KLIK, sem a képviselők részéről. A másik, szinte 
hasonlónak mondható döntése a többségi frakciónak, a Bányai Júlia Gimnázium igazgató 
kérdése. A megye legeredményesebb gimnáziumának igazgatói pályázatát a Fidesz-KDNP 
frakció – tartózkodással ugyan – nem támogatta annak ellenére, hogy mind az előterjesztő 
alpolgármester, mind a szakmai bizottság elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. Indoklás itt 
sem volt és azóta is hallgatnak a hirtelen megváltozott véleményükről. Csak remélni lehet, hogy 
a nagy felháborodást okozó döntést a KLIK nem veszi figyelembe. Ettől függetlenül a közgyűlés 
nyilvánossága előtt szeretné megkérni a Fidesz frakció tagjait, tegyék közzé, hogy mi a 
koncepciójuk és követelményrendszerük a kinevezések kapcsán. Úgy véli, hogy ez nagyon 
fontos lenne a továbbiak miatt is, hiszen nem egy iskolai pályázat kerül majd be 
véleményezésre a testület elé. 
A közelmúltban egy másik nagy oktatási probléma is napvilágot látott. A Kocsis Pál 
Mezőgazdasági Szakközépiskola fennmaradásának a kérdése. Egy hónappal ezelőtt még úgy 
volt, hogy az intézményt a szomszédos katolikus iskola kebelezi be, mert a szakmai 
minisztérium nem tart rá igényt. Az MSZP sajtótájékoztatója után – ami arra irányult, hogy a 
kecskemétieknek szükségük van a 86 éves múlttal rendelkező kertészeti képzésre – 
szerencsére fordulatot vett az iskola sorsa, hiszen mégis átveszi a KLIK-től a Földművelésügyi 
Minisztérium. Ez újra felveti a kérdést, hogy mi a Fidesz-KDNP koalíció oktatási koncepciója, 
amely biztosítaná a fiatalok tanulásának, képzésének a lehetőségét. Számára a történetek azt 
bizonyítják, hogy jelenleg nincs ilyen, ez pedig egy fejlődési pályán lévő város esetében 
elfogadhatatlan. Arról nem is beszélve, hogy 2018-ban Európa Ifjúsági Fővárosa szeretne lenni 
Kecskemét, ami csak egy kiszámítható, megnyugtató oktatási rendszerrel együtt képzelhető el. 
Kéri polgármester asszonyt, hogy mielőbb rendezze a fentebb vázolt oktatási problémákat.  
 
Mák Kornél: 
 
Elnézést kér, tudja, hogy napirend előtti felszólalásnál nem lehet hozzászólni, de úgy gondolja, 
hogy olyan komoly gondolatok hangzottak el, amire röviden reagálni kíván.  
Tapasztalható az elmúlt időszakban, hogy Kecskeméten az oktatás és a nevelés területén olyan 
lejárató kampány indult el, a városvezetés illetve a város adott szakági területein dolgozó 
munkatársai ellen szakmai szempontból, hogy következetlen, szélsőséges irányítás van, amit 
csak politikai koncepciókkal tudnak megvalósítani. Ezt veszélyes dolognak tartja.  
A Tóth László Általános Iskola pályázatánál ismerni kell a törvényt, amely kimondja, hogy 
három éve állami feladat az oktatás. Felhívja mindenki figyelmét, hogy az oktatás állami feladat. 
Törvényhozás kérdése az, hogy az önkormányzatnál marad-e az oktatás vagy az államnál. Az, 
hogy a rendszerváltás után ezt az önkormányzatok látták el, az egy egészen más kérdés. A 
másik dolog a véleményezés. Véleményezési joguk van, ugyanúgy, mint a szakszervezetnek, a 
nevelőtestületnek, a diákönkormányzatnak. Volt olyan kérdés is a sajtóban, hogy miért nem 
várták meg a nevelőtestület véleményét, hogy ha véleményeztek. A vélemények külön-külön 
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érkeznek be, nem tudják, hogy egyes véleményezések egy pályázati eljárásban 
mikor jutnak oda egy nevelőtestülethez és más véleményező szervekhez. Az új jogszabály 
szerint, ha valaki bead egy pályázatot, bárki, akinek a végzettsége megfelelő vagy nem 
megfelelő, nincs felhatalmazásuk arra, hogy a végzettséget nézzék. Régen úgy volt, hogy ha 
valaki beadott egy pályázatot, először volt formai véleményezés és ott már kizárhatták a 
pályázót. Most a jogszabály úgy rendelkezik, hogy végigmehet attól függetlenül, hogy a 
végzettsége megfelelő-e vagy sem. Amikor összegyűlik minden vélemény és eljárás, akkor a 
kiíró, a fenntartó hozhatja meg a döntést, hogy érvénytelen volt a pályázat. Ha valaki beadja 
közgazdászként egy iskolára a pályázatát – tehát nincs pedagógus végzettsége – 
végigcsinálhatja az eljárási folyamatot és a végén zárhatják ki. 
Ahogy már mondta, ők a pályázatot nézik, nem pedig a szakmai végzettséget. A fenntartónak 
kell eldönteni, hogy egy folyamatban lévő közoktatás vezetői végzettséget elfogad vagy nem 
fogad el. Ők a pályázatot úgy nézték, hogy a Tóth László Általános Iskolába megfelelő a 
pályázónak az elképzelése vagy sem. 
A másik pályázóval kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy ha valaki bead egy pályázatot, 
akkor ne az előző ciklusra vagy az azelőtti ciklusra vonatkozó pályázatát adja be újra, más 
dátummal. Számára ez azt mutatja, hogy egy nehéz helyzetben lévő iskolánál nem hordozza 
azokat az elképzeléseket, amik újdonságot és erőt hoznak az intézménybe. Mielőtt még politikai 
kérdést csinálnának ezekből a dolgokból, az ő szakmai véleménye ehhez így társul.  
A Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskolánál az egyház és a Szent Imre Általános Iskola 
megkereste, hogy ez lehetne egy alternatíva, hiszen egymás mellett van a két intézmény.  A 
sajtóban tévesen jelent meg. Május elején egy tájékoztató értekezletet tartott a Kocsis Pál 
Mezőgazdasági Szakközépiskola nevelőtestületének a KLIK, melyre ő is, mint a város 
képviselője, meghívást kapott. A városvezetés, polgármester asszony és ő maga is jónak 
tartotta az elképzelést arra, hogy ezt a kérdést felvessék. Ezen a tájékoztató értekezleten 
elhangzott, hogy van egy ilyen lehetőség. Elmondta a saját véleményét, miszerint jónak tartja 
ezt az elképzelést. Elmondták a nevelőtestületnek azt is, hogy gondolják végig, beszéljék át azt, 
hogy az egyházhoz kerüljenek-e vagy sem és arra kérték őket, hogy a következő héten 
szavazzanak. Érsek úr azt mondta, hogy ő akkor veszi át intézményt, hogy ha a nevelőtestület 
ezt támogatja. Úgy gondolja, hogy ez nem antidemokratikus folyamat, egy lehetőségről az 
iskolát tájékoztatták. Lehet arról beszélgetni, hogy milyen a fenntartó, de az iskolának kell 
alternatívát teremteni saját magának is és ebben a nevelőtestület is partner. A jelentkezések az 
alábbi módon alakultak a szakokon: környezetvédelem 18 fő, élelmiszeripari 10 fő, kertészeti és 
parképítő 12 fő, érettségi utáni szakképzés 26 fő. Ez töredéke annak a számnak, amit egy 
beiskolázásban meg lehet tenni. Azért is voltak ott, hogy részt vegyenek az alternatíva kereső 
gondolkodásban, be tudjanak kapcsolódni a folyamatba. Természetesen azok után, ami 
megjelent a sajtóban, érsek úr eleve azt mondta, hogy nem, mert ez így nem volt korrekt 
eljárás. Azt kellett volna mondani, hogy először beszélje végig a testület, mondjon egy 
véleményt, ha úgy döntenek, hogy nem, akkor nem, ha pedig úgy, hogy igen, akkor igen. Arra is 
lett volna lehetőség, hogy Papp Zsolt igazgató úrral beszélgessenek.  
 
Dr. Sztachó-Pekáry István: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: A kecskeméti középfokú közoktatás körüli viharok 
 
Amiről eddig beszéltek, az az volt, hogy a kecskeméti képviselő testület az előző ülésén egy 
intézményvezető pályázattal kapcsolatban tartózkodott a véleménynyilvánítástól, illetve a 
képviselők nagy része tartózkodott. Mindjárt felvetődik egy politikai kérdés, hogy kötött 
mandátuma van-e egy képviselőnek vagy joga van véleményt nyilvánítani vagy akár véleményt 
nem nyilvánítani, mint ahogy ez utóbbi esetben is történt. Itt véleményt kértek a testülettől, a 
testület tagjaitól és ezzel kapcsolatban sokan nem tudtak véleményt alkotni, ezért a 
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véleménynyilvánítástól tartózkodtak. Az intézményvezető kinevezése nem Kecskemét 
Megyei Jogú Város közgyűlésének a döntési joga, a testületnek véleményezési joga van. Az is 
egy formája a véleménynyilvánításnak – ha nem áll megfelelő információ rendelkezésre – hogy 
nem nyilvánítanak véleményt.  
Annak az oka, hogy a képviselőtestület több tagja nem nyilvánított véleményt az az, hogy egy 
olyan pályázatot kaptak, amit a posztot már nagyon régóta betöltő igazgató nyújtott be. A 
pályázatban elismerésre méltó eredményeiről számolt be. A pályázatban mindig le kell írni, 
hogy a jövővel kapcsolatban milyen elképzelései vannak, azonban ebből azt lehetett kiolvasni, 
hogy elég borús víziókkal rendelkezik. Az oktatók korösszetétele az intézményen belül nem 
optimális: nagyon sokan a következő években nyugdíjba vonulnak és így a tantestületnek a 
„nagyon jó” pedagógus része – akik ezeket az eredményeket produkálták – kikerül az 
intézmény falai közül. Arra viszont semmilyen útmutatást nem találtak a pályázatban, hogy 
igazgató úr ezt a problémát hogyan kívánja megoldani. Remélték, hogy majd a különböző 
üléseken, akár a közgyűlésen is, igazgató úr lehetőséget biztosít arra megjelenésével, hogy 
ezekre rákérdezhessenek és véleményt alkothassanak. Erre nem volt lehetőségük. Ennek híján 
mást nem tudtak tenni, mint hogy tartózkodtak a véleménynyilvánítástól. Mindenesetre nagyon 
érdekesnek találja, hogy ezen történések következtében egyesek a párizsi szörnyű merénylettel 
kapcsolatos víziókkal kezdtek el kampányolni a város utcáin. Mintha össze lehetne hasonlítani 
ezt az esetet, azzal, ami annak idején Párizsban történt. Véleménye szerint ez túlzott volt és 
nem arra szolgált, hogy Kecskemét város lakosságát, a szülőket megnyugtassa, hogy 
felelősségteljes munka folyik úgy az önkormányzatoknál, mint a kormányhivatalokban. Kéri 
azokat a jelenlévőket, akik ebben részt vettek, hogy máskor ettől tartózkodjanak. 
 
Radics Tivadar 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Trianoni megemlékezés 
 
Gratulál a díjazottaknak és sok erőt, kitartást kíván nekik a további munkához. Bizakodó a KTE 
ügyével kapcsolatban is.  
 
A Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola számára kedves, hiszen ott tanult, ott 
érettségizett le. Kéri a város képvielősit, hogy együtt gondolkozzanak el azon, hogy hogyan 
lehet ezt az iskolát megmenteni, mert elég nagy problémák vannak a jelentkezők számával 
kapcsolatban.  
Június 4-én lesz 95 éve, hogy hazánkra kényszerítették a békediktátumot, versailles-i trianon 
palotában, melynek értelmében három és fél millió magyart szakítottak el nemzetünktől. A 
határon túli magyarság azóta is fogy és ezer éves lakóhelyén kisebbségként kezelik őket. Azt 
gondolja, hogy hatalmas felelőssége van a magyar értelmiségnek, a közösségeket vezető 
véleményformálóknak, és a város képviselőinek is abban, hogy erősítsék a társadalomban az 
egy nemzethez való tartozás érzését és a felelősséget a székely, a felvidéki, a délvidéki és a 
kárpátaljai magyarok tekintetében. Első lépésként a Horthy-festmény elől is eltávolíthatnák a 
függönyt. A Horthy Miklós kormányzóról készített falfestmény történelmi relikvia, amelyet 
jelentős művész alkotott meg, semmiképpen sem takargatni való. Horthy kormányzó történelmi 
sikeressége talán vitatható, de őszinte jó szándéka, nemzetmentő attitűdje semmiképpen sem. 
 
Lévai Jánosné: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Gyermeknapi programok Kecskeméten 
 
A Fidesz-KDNP frakció nevében szeretettel és tisztelettel gratulál a kitüntetetteknek. „Akkor jó a 
világ, ha jó benne gyermeknek lenni” – ez a gondolat erősödik fel benne a közelgő gyermeknap 
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alkalmából.  Vasárnap városunkban számos helyen kínálnak gazdag programokat 
gyermekeinknek és szüleiknek. Szeretné a teljesség igénye nélkül néhány gyermeknapi 
programról tájékoztatni a jelenlévőket. A Vadasparkban délelőtt 10 órától késő délutánig 
ajándék arcfestés és bűvész szórakoztatja a gyermekeket, látványetetés lesz a növényevő 
állatoknál, lesznek kézműves foglalkozások, bőrdíszmű készítés. Gyermeknapi vetélkedőt is 
szerveznek a családoknak értékes nyereményekért. A Fesztiváliroda szervezésében a Főtéren 
a 0 kilométer kőnél lesz a városi gyermeknap, mely 10 órakor a Buborék együttes koncertjével 
kezdődik. Animációs, optikai és népi játékok készítésére is sor kerül, valamint táncház, tűzoltó 
bemutató és bűnmegelőzési foglalkozások is várják az érdeklődőket.  
Animációs workshop lesz városunkban a Kecskeméti Rajzfilmstúdió szervezésében. A 
szórakoztató bábelőadások mellett kicsik és nagyok bepillanthatnak a rajzfilmkészítés 
rejtelmeibe, de bekapcsolódhatnak a Palinta Társulat interaktív koncertjébe is. A fentieken kívül 
gazdag program várja a gyerekeket a Szórakaténusz Játékmúzeumban, a Kecskeméti Ifjúsági 
Otthonban, a Ciróka Bábszínházban, Katonatelepen, az alsószéktói családi napon és számos 
más városrészben.  
Szeretné megerősíteni, hogy Kecskemét nem csak családbarát, hanem gyermekbarát város is. 
Egy bölcs gondolatot szeretne megosztani: „Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést, akkor a 
fenyegetés helyett festésre használnám a kezem, példálózás helyett példát mutatnék. Többet 
kirándulnék, nem erőszakoskodnék a gyermekkel, hanem a lelkét erősíteném. Előbb az 
önbizalmát építeném, utána a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről és többet 
a szeretet hatalmáról.” Minden gyermekben nagyon sok jó tulajdonság lakozik. A 
pedagógusoknak, oktatással, neveléssel foglalkozó szakembereknek kötelességük és 
feladatuk, hogy a gyermekekben lakozó képességeket és értékeket fejlesszék, testi-lelki 
egészségét védjék. Azt gondolja, hogy a gyermekeket nem megvédeni kell az élet 
nehézségeitől, hanem alkalmassá kell tenni őket azok leküzdésére. Ahhoz, hogy a városban élő 
gyermekek egészségesen fejlődjenek nem külön szoba és tv kell, hanem szerető család. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Fidesz-KDNP frakciójának és maga 
nevében a gyermeknap alkalmából örömteli ünnepet, szerető családi légkört, testi-lelki 
egészséget, a nyári szünetben sok-sok napsütést, kellemes táborozást kíván nagy-nagy 
szeretettel. 
Szeretné felhívni Kecskeméten és a Műkertvárosban lakók figyelmét, hogy holnap délután az 
Assisi Szent Ferenc Kápolnánál, a Baracsi Virágüzlet szervezésében a Kocsis Pál 
Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai, a Műkertvárosi Nyugdíjas Klub, a Csokor utcai Óvoda 
vezetői és az Assisi Szent Ferenc Kápolna munkatársai közösen elültetik a kápolna mellett a 
szeretet és a remény fáját, mely emlékeztetni fogja a városrész lakóit, hogy a szeretetre és az 
összetartozásra milyen nagy szükség van. Szeretettel várják a műkertvárosi polgárokat erre a 
rendezvényre. 
Kodály Zoltán gondolatával kíván nagyon szép gyermeknapot: „Csak a gyermekeken át lehet 
jövőt építeni, mely a mi jövőnk is. Aki a gyermekekbe fektet, a jövőbe fektet.” 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
A napirend előtti felszólalások végére értek. 
 
Bejelenti, hogy a napirend elfogadása következik. 
A 22 fős képviselőtestületből a napirend elfogadásakor 22 fő van jelen. 
 
A kiküldött írásos meghívóhoz az alábbi kiegészítést teszi: 
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- Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 20. sorszámon szereplő képviselői 
interpelláció és az arra adott válasz később került kiküldésre, valamint a 8. sorszámú 
előterjesztés határozat-tervezetének 2. számú melléklete az ülés előtt került kiosztásra.  

 
- Javasolja, hogy a napirenden nem szereplő, később megküldött képviselői indítványt a 

közgyűlés 21. napirendi pontként tárgyalja. Az SZMSZ 13. § (2) bekezdése értelmében a 
képviselői indítványt napirendre felvettnek kell tekinteni. 

 
Megkérdezi, ki ért egyet az ülés módosított napirendjével? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét a következő határozattal: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
120/2015.(V.28.) határozata 
Az ülés napirendje 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. május 28-ai ülés napirendjét a meghívó 
szerint fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a 21-es sorszámon szereplő képviselői indítványt 
az SZMSZ 13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően napirendre felvettnek kell tekinteni. 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
 
 

* * * 
 

EZT KÖVETŐEN AZ ÜLÉS NAPIRENDJE AZ ALÁBBI: 
 
ELŐTERJESZTÉSEK: 
 

1. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről (1) 
 

2. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 
önkormányzati rendelet módosítása (2) 

 
Az 1-2. napirendi pontok előterjesztője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
3. Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és területi 

védőnői körzeteiről szóló 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítása (3) 
 
Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság   
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4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 
370/2005. (VI.1.) KH. számú határozatának és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI.1.) 
önkormányzati rendeletének módosítása (4) 

/Az előterjesztés mellékletének elérhetősége: 
http://kecskemet.hu/uploads/TRT_20150528.zip / 
 
Előterjesztő: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  

 
5. Nyilatkozat köznevelési intézmények működtetéséről (5) 

 
6. Intézményi belső ellenőrzés ellátása (6) 

 
7. A Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcsolatos 

döntések (7) 
 

8. Alapító okiratok módosítása (8) 
 

Az 5 - 8. napirendi pontok előterjesztője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

9. Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m2 nagyságú ingatlanrész, valamint a 
Ferenczy utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása (9) 

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

érdekében kiírt zártkörű pályázat elbírálása (10) 
 

11. A Kecskemét, Kápolna utca 24. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása az 
Európa Jövője Egyesület részére (11) 

 
A 9 - 11. napirendi pontok előterjesztője: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
12. Együttműködési megállapodás megkötése az egyházakkal (12) 

 
13. A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 

tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázatok 
véleményezése (13) 
 
A  12 – 13. napirendi pontok előterjesztője:  Mák Kornél alpolgármester  
 

14. Napelem telepítésének a Városi Támogatási Program keretén belül történő 
támogatásáról szóló döntés meghozatala (14) 
 
Előterjesztő: Gaál József alpolgármester  

 
15. Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (15) 
 

Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság  

http://kecskemet.hu/uploads/TRT_20150528.zip%20/
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16. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala (16) 
 
Előterjesztő: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
 

17. Mindszenty szobor elhelyezése (17) 
 

18. A Településrendezési Terv módosításának véleményezése (18) 
 
A 17 - 18. napirendi pontok előterjesztője: Városrendezési és Városüzemeltetési 
Bizottság  

 
ZÁRT ÜLÉS: 

 
 

19. Fellebbezések előterjesztése szociális ügyekben (19) 
 

Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
 

 
* * * 

 
 
INTERPELLÁCIÓ: 
 
 

20. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz az óvodai beíratkozással kapcsolatban 
(20) 

 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 
 
INDÍTVÁNY: 
 

21. Képviselői indítvány Kecskemét déli iparterülete kerékpáros elérhetőségének javítására 
vonatkozóan (21) 

 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 
 
(A KÖZGYŰLÉS A NAPIRENDI PONTOK MINDEGYIKÉT MEGTÁRGYALTA.) 

 
 

* * * 
 
1.) NAPIRENDI PONT 
 
Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről (1.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester     
(A polgármester 17.938-2/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szőke Kálmán tű. szds. tűzoltóparancsnok:   
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
30. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján a Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság a 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elkészítette, melyet 
eredetben Kecskemét Megyei Jogú Város képviselőtestületének megküldött. A település 
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, illetve az azzal 
kapcsolatos 2014. évben végrehajtott munkáról készült beszámolót jogszabályi, személyi és 
technikai feltételei a központ által egész évben biztosítottak voltak. A Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság működési területe 2014. évben nem változott. A tűzoltóság a sikeres 
feladatellátás érdekében mindent megtett. A kötelezően előírt jogszabályban és a 
munkatervben meghatározott feladatait maradéktalanul elvégezte. Az állományt a 
munkavégzéssel járó kihívásokra igyekeztek felkészíteni, s megkövetelték a színvonalas 
munkavégzést. Az elmúlt évről elmondható, hogy a tűzeseteik és a műszaki mentéseik száma 
számottevően nem változott az elmúlt évekhez képest. A tűzoltóság működési területén 
összesen 790 esetben történt káreseményhez vonulás, melyből 373 db volt tűzeset és 417 db 
volt műszaki mentés. Ezekből kollegáinak 552 alkalommal kellett beavatkozni az események 
felszámolásához. 58 esetben kiérkezés előtt felszámolt, 152 esetben téves jelzéshez vonultak 
ki, s ezen felül 24 esetben történt utólagos és 3 esetben történt szándékosan megtévesztő 
jelzés. A tűzoltóság elhelyezésében az elmúlt évben érdemi változás nem történt. Az egyes 
káresemények biztonságos felszámolásához szükséges védőfelszerelésekkel a tűzoltóság 
rendelkezik. A működés szempontjából meghatározó a megyei székhely, ahol az ipari, a 
létesítményi, a közigazgatási, a kulturális, az oktatási intézmények és a lakosság döntő 
hányada koncentrálódik. A tűzoltóság a beavatkozások 90%-át Kecskemét város közigazgatási 
területén hajtotta végre, melyek közül kiemelkedett a lakóingatlanban bekövetkezet tűz- és 
káresetek, illetve az ipari létesítményben bekövetkezett tűzesetek száma. A mezőgazdaság 
területén kora tavaszi és nyári időszakban volt kiemelkedő a riasztások száma, de szerencsére 
hosszantartó tűzeset nem következet be a tavalyi évben sem. A tűzoltóság kiemelkedően 
teljesített polgári védelmi szakterület tekintetében is. A munka jelentős részét a járások szerinti 
katasztrófavédelmi megbízottak és a közbiztonsági referensek bevonásával végezték. A 
tűzoltósághoz polgári védelmi tekintetben 30 település tartozik. A települések 
katasztrófavédelmi besorolása 2012-ben a végrehajtott kockázat elemzés alapján megtörtént. 
2014-ben a tanuló ifjúság felkészítésére, tájékoztatására helyezték a hangsúlyt. Ennek 
keretében tavaly 112 tanuló vett részt a Katasztrófavédelemi Ifjúsági Versenyen. A versenyt 
követően a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság udvarán nyílt nappal egybekötött 
mentési bemutató volt. A tűzoltóságot az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének helyéül 
nagyon sok diák választotta. A polgári védelmi feladataik részét képezte a járási önkéntes 
mentőcsoportok megalakítása. Kecskemét járásban a Hírös Vakond Mentőcsoport 
rendszerbeállító és minősítő gyakorlata 2014. júniusában végrehajtásra került, melyen a 
mentőcsoport nemzeti minősítést szerzett. Az események bekövetkezését, a felvilágósító, 
tájékoztató munkával, illetve a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt előírások szigorú és 
következetes betartásával igyekeztek megelőzni. A segítő jellegű együttműködést megköszöni 
mind a közgyűlés, mind a hivatal dolgozói részére, s kéri további segítő támogatásukat 
feladataik sikeres ellátásához.  
 
Lévai Jánosné:  
 
Az előterjesztésből látható a sokrétű munka. Nemcsak a tüzet oltják, hanem az ár- és belvíz 
védelemnél is helytállnak, az autópályán lévő veszélyes anyagoknál mentik a menthetőt és a 
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viharkároknál is nagyon nagy szerepük van. A Fidesz – KDNP frakció nevében Szőke 
Kálmán tűzoltóparancsnoknak, munkatársainak sok-sok erőt, kevesebb kivonulást és hasonló 
hozzáállást kíván.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a beszámolóval.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
121/2015.(V.28.) határozata 
Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester által 
előterjesztett 17.938-2/2015. számú, fenti tárgyban készített beszámolóban foglaltakat 
elfogadta. 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
      és általa: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos  

Tűzoltóparancsnokság 
 
(A határozat melléklete - a terjedelmére tekintettel - nem került beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthető a jegyzőkönyv mellékletei között az 1. napirendi pont 
mellékleteként.) 
 
 

* * * 
 
 
2.) NAPIRENDI PONT 
 
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 
önkormányzati rendelet módosítása (2.) 
Előterjesztő: Szemerené Pataki Klaudia polgármester    
(Az polgármester 146-17/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez térdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a rendelet-tervezettel?  
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 10/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

* * * 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és területi 
védőnői körzeteiről szóló 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítása (3.) 
Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság    
(A bizottság 16.719-2/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
 
Dobos József:  
 
A körzeteket átszervezték és új körzeteket hoztak létre. Megkérdezi, mennyivel nőtt az ellátottak 
száma, mely indokolttá tette az átszervezést?  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A hetényi körzetben az ellátottak száma 55 fővel volt több, s az új körzet 248 fővel jött létre, az 
ellátottak száma 10-15%-al több.  
 
Király József:  
 
A körzeti orvosok és a védőnők korát tekintve át kell gondolni, hogy ezekben a körzetekben az 
utánpótlás megfelelően rendelkezésre fog-e állni. A Hunyadivárosban nagy tiszteletben álló 
kettő körzeti gyermekorvos van és bízik benne, hogy sokáig dolgozni is fognak. Az 
egészségügy kapcsán is gondolni kell arra, hogy azok a dolgok, amelyeket Dr. Sztachó-Pekáry 
István az iskoláknál felvetett itt is jelentkezni fognak.   
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Dr. Zombor Gábor államtitkár úr azzal kezdte a munkáját, hogy olyan anyagot készített a 
parlament elé, amelyben az alapellátást új szakmai alapokra helyezi. Amennyiben a parlament 
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az anyagot elfogadja, úgy az önkormányzatnak a jövőben komoly feladata 
lesz, hiszen a háziorvosi rendszer megerősítésére és lehetőségeire biztosít forrást, 
ösztönzőket, valamint a háziorvosok a praxistámogatásban elég jelentős összeggel kapnak 
majd többet. Az anyag egy olyan lehetőséget is megenged, hogy a háziorvos a szakmai 
területén szakmai ellátást is biztosíthat. Ennek alapján az önkormányzatnak majd össze kell 
egyeztetnie a kórházi szakellátást és a városi háziorvosi ellátásban lévő szakellátási rendszert. 
Bíznak abban, hogy ez az utánpótlást is tudja segíteni, hiszen ez perspektívaként jelenik meg a 
háziorvosi rendszerben.   
 
Mák Kornél:  
 
A védőnői hálózatban nagy létszámmal vannak fiatal szakképzett szakemberek, akik az állások 
iránt érdeklődnek. A korfa szétnyílik, generációváltás várható.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:    
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a rendelet-tervezettel?  
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletét a Kecskemét 
Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és területi védőnői 
körzeteiről szóló 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
  
 

* * * 
4. NAPIRENDI PONT 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kecskemét Megyei Jogú 
Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 370/2005. (VI.1.) KH. számú 
határozatának és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási 
Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI.1.) önkormányzati rendeletének módosítása 
(4.) 
Előterjesztő: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság   
(A bizottság 10.475-15/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:    
 
Az állami főépítész a módosítási javaslathoz hozzájárult. A javaslat alapján az önkormányzat 
három vállalkozás esetében járul hozzá a gazdasági vállalkozások termelési kapacitásának a 
bővítéséhez.   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
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Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
122/2015.(V.28.) határozata 
Kecskemét Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 370/2005. (VI.1.) KH. 
számú határozat módosítása 

 
 

Kecskemét Megyei Jog Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság 10.475-15/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a 
370/2005. (VI.1.) KH. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv  módosítását 
2015. május 29-i hatályba lépéssel az alábbiak szerint elfogadja: 
 
A Közgyűlés elfogadja  
- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását, valamint  
- a településszerkezeti terv 2. melléklet szerinti módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 122/2015. (V.28.) határozat 1. melléklete 

 

Beépítésre szánt területek: 
Lakóterületek: területe 0,0025 ha-ral nő az alábbiak szerint 
Ln nagyvárosias lakóterületek: területe változatlan 
Lk  kisvárosias lakóterületek: területe változatlan 
Lke  kertvárosias lakóterületek: területe 0,0025 ha-ral nő 
Lf  falusias lakóterületek: területe változatlan  
Lfk falusias lakókertes lakóterületek: területe változatlan 
 
Vegyes területek : területe 0,0078ha-ral nő az alábbiak szerint 
Vt Településközpont vegyes területek: területe változatlan  
Vk Központi vegyes területek : területe 0,0078 ha-ral nő 
 
Gazdasági területek: területe változatlan 
Különleges beépítésre szánt területek területe változatlan 
 
Beépítésre nem szánt területek: 
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Közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek: területe 0,2306 ha-ral csökken az 
alábbiak szerint 
Köá általános közlekedési területek 0,2306 ha-ral csökkennek 
Köv vasúti közlekedési területek: területe változatlan, 
Kör repülőtér területek: területe változatlan, 
Köp parkolási területek: területe változatlan, 
 
Zöldterületek: területe változatlan 
Erdőterületek: : területe változatlan 
Vízgazdálkodási területek: területe változatlan 
 
Mezőgazdasági területek:0,0612 ha-ral nőnek az alábbiak szerint: 
Máá árutermelő. általános mg. terület: területe változatlan 
Máf fásításra javasolt általános mg. terület: változatlan 
Mát tanyás általános mg. terület: 0,0612 ha-ral nő 
Mák korlátozott. általános mg. terület: területe változatlan 
Mkh hobbikertes mg. terület: változatlan 
Mkk korlátozott hasz. kertes mg. terület: változatlan 
Mát-vk városkörnyéki tanyás mg. terület: területe változatlan 
 
Különleges beépítésre nem szánt területek: 0,1591 ha-ral nőnek az alábbiak szerint: 
Kb-Sp beépítésre nem szánt sportolási célú terület: 0,1591 ha-ral nő 
A területi változások mérlege:  

Beépítésre szánt 

területek: 

  Beépítésre nem szánt 

területek: 

 

  

 növekedés 

(ha) 
csökkenés 
(ha) 

 növekedés

(ha) 
csökkenés 

(ha) 
 

Ln nagyvárosias 

lakóterület 

  Köá közlekedési terület  0,2306 

Lk kisvárosias 
lakóterület  

  Köv vasúti terület   

Lke  kertvárosias 
lakóterület 

0,0025  Zöldterületek (Zgyt)   

Lf  falusias 
lakóterületek:  

  Zöldterületek (Zkp)   

Lfk falusias lakókertes 

lakóterület 

  Zöldterületek (Zkk)   

Településközpont 
vegyes terület 

  Erdőterületek Ee   

Központi vegyes 
terület 

0,0078  Eg gazdasági   

Gksz kereskedelmi 
szolgáltató terület 

  Ev véderdő   

   Mezőgazdasági 

területek Mkh 

  

Gipz zavaró ipari 
gazdasági terület: 

  Máá árutermelő   

Különleges területek   Mát tanyás 0,0612  
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Ks sport   Mák korlátozott   

Kn nevelési-
oktatási:  

  
 

Máf ált. fásitási    

   Mát-vk   

Ke egészségügyi   Vízgazdálkodási 

terület (Vg) 

  

Kmü   Kb-Sp sport 0,1591  

Kz zöldfelületi       

Összesen: +0,0103 0  +0,2203 -0,2306 

Egyenleg: +0,0103  -0,0103 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 122/2015. (V.28.) határozat 2. melléklete 

Településszerkezeti terv változása: 

14. számú tétel      24. számú tétel  
 

 
 
 
60. számú tétel      67. számú tétel 

 
 
 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a rendelet-tervezettel?  
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü és 2 
tartózkodással megalkotta a, 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletét Kecskemét Megyei 
Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
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szóló 19/2005. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

* * * 
 
5. NAPIRENDI PONT 
 
Nyilatkozat köznevelési intézmények működéséről (5.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 13.791-17/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget, miszerint az önkormányzatnak 2015. június 15-ig 
nyilatkoznia kell, hogy a működtető feladatokat el kívánja látni.    
 
Falusi Norbert:  
 
Néhány napja napvilágot látott az a hír, hogy a KLIK közalkalmazotti állásokat szüntet meg és 
közalkalmazottakat foglalkoztat. Az ügy súlyosságát az is alátámasztja, hogy Balog Zoltán, az 
Emberi Erőforrások Minisztérium minisztere is kivizsgálást javasolt, s ez a kérdés így került 
napirendre. Az oktatás országos ügy, de a kecskemétiek is érintettek. Országosan is tud példát 
arra, hogy különböző osztályokon, munkaügyi hivatalokban, földhivatalokban, óvodákban és 
iskolákban előfordul, hogy kisegítő munkát, irodai, gondnoki feladatokat, melyek korábban 
közalkalmazotti hatáskörbe tartoztak, azokat most közmunka keretében végeznek el.  
Szemléletbeli kérdés az is, hogy valóban az az érdeke a kormánynak, hogy az országot minél 
olcsóbb munkabérek mellett lehet előbbre vinni, hiszen a kormánypárt hivatalos filozófiája, hogy 
olcsó munkabérekkel lehet az országot versenyképessé tenni.  
Megkérdezi, közalkalmazotti státuszokat valóban megszüntettek-e, s közmunkásokat vettek-e 
fel? Bízik benne, hogy ez csak az ország más helyein fordult elő és ezzel Kecskeméten nem 
kell szembe nézni.  
 
Király József:  
 
Megkérdezi, a jelenlévők közül ki az, aki egy rendezetlen hátterű intézménybe vinné a 
gyermekét? Kecskemét viszonylatában az okiratok alapján, mely iskolákról van szó?  
 
Mák Kornél:  
 
Az önkormányzathoz a közalkalmazotti státusszal és a közfoglalkoztatással kapcsolatban nem 
érkezett jelzés. Ha ilyen eset történne, annak mindenképpen nagy hírértéke lenne, hiszen ez 
törvényellenes. A köznevelési és az oktatási intézmények is igényelhetnek közmunkás 
munkatársakat nem közalkalmazotti jogviszonyba, hanem olyan tevékenységre, amire a 
szakképzettsége szerint alkalmazható. Jogilag ez lehetséges. 
 
Király József képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy rendezetlen hátterű 
intézménynél az intézmény milyenségét az oktató-nevelő munka határozza meg. Példaként 
említi, hogy a körzetében, Kadafalván 6 éve nem indult első osztály. Mondható, egy nagyon 
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nehéz hátterű intézmény volt, mégis egy új igazgatóval egy szakmai koncepciót indítottak 
el, s 6 év után ez a kis iskola most 2 első osztályt indít.  
A Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola esetében nem az volt a kérdés, hogy a 
minisztérium nem veszi át, hanem egy alternatív lehetőségről volt szó.  
Király József képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy törvényi kötelezettség, amelyet 
időnként meg kell újítani, mégpedig, hogy az önkormányzat az összes alap és középfokú 
intézményekben a működtető feladatokat el kívánja-e látni, kivéve a szakképző intézményeket.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Kétségtelen nagyon nehéz úgy elfogulatlan és független véleményt alkotni, ha az érintett 
hozzátartozója is ott tanul az iskolában.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
123/2015. (V.28.) határozata 
Nyilatkozat köznevelési intézmények működtetéséről 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 13.791-17/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  

 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő épületekben működő - az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő - 
köznevelési intézmények működtetését 2015. szeptember 1-től vállalja. A közgyűlés 
felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert és Dr. Határ Mária jegyzőt a határozat 
mellékletét képező Nyilatkozat aláírására. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Nyilatkozatot a 
szükséges dokumentumokkal együtt a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságának küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Ladics Monika irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
     és általa: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 
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123/2015. (V.28.) határozat melléklete  

NYILATKOZAT 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Nkt. 74. § (5) bekezdésében, 
továbbá a 97. § (24) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján vállalja az önkormányzat 
illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését. 

 
Kecskemét, 2015. május 28. 

P. H. 

 
                     Dr. Határ Mária                                                                      Szemereyné Pataki Klaudia 
                            jegyző                                                                                         polgármester 
 

 
 

* * * 
 
6.) NAPIRENDI PONT  
 
Intézményi belső ellenőrzés ellátása (6.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 18.806-1/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Az előterjesztés 2015. július 1. napjától a köznevelési intézmények belső ellenőrzési javaslatát 
tartalmazza.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
124/2015.(V.28.) határozata 
Intézményi belső ellenőrzés ellátása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 18.806-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
A Közgyűlés 2015. július 1-től a következő intézményeket jelöli ki gesztorként belső ellenőrzési 
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feladatok ellátására, és ezzel egy időben Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 18/2014. (II. 12.) határozatát hatályon kívül helyezi: 
 
1. gesztor: Ferenczy Ida Óvoda ellátja a 

Kecskeméti Planetárium és a 
Corvina Óvoda belső ellenőrzési feladatait is. 

 
2. gesztor:  Kálmán Lajos Óvoda ellátja a  

Katona József Színház belső ellenőrzési feladatait is. 
 
3. gesztor:  Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet ellátja a  
  Ciróka Bábszínház, a 

Kecskeméti Katona József Múzeum, és a 
Kecskeméti Városrendészet belső ellenőrzési feladatait is. 

 
4. gesztor:  Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi 

Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja ellátja az 
Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza belső ellenőrzési feladatait is. 

 
5.   Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  
 
A feladat ellátására az intézmények együttműködési megállapodást kötnek. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Ónodiné Takács Erika, az Ellenőrzési Csoport vezetője 
     és általa: érintettek 
 
 

* * * 
 
 
7.) NAPIRENDI PONT  
 
A Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcsolatos 
döntések (7.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester    
(A polgármester 17.378-3/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
Ismerteti az Esélyteremtési Bizottság módosító javaslatát:  
 
„a határozat-tervezet 1. pontjában az ingyenes használatba adás időtartama 2015. július 1. 
napjától 2016. június 30. napjáig kerüljön meghatározásra. A határozat-tervezet mellékletében 
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szereplő megállapodás vonatkozó része ennek az időtartamnak a figyelembevételével 
kerüljenek módosításra.”  
A bizottság módosító javaslatát felvállalja.   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
125/2015.(V.28.) határozata 
A Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcsolatos 
döntések 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 17.378-3/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti, 1849 hrsz.-ú, 622 m2 nagyságú területét a rajta 
található épülettel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ingyenes használatba 
adja 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig a DAOP 5.1.2/C-09-2f-2012-0001 
azonosító számú, „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitációja” című 
projekt Támogatási Szerződésében rögzített, a közösségi házban megvalósítandó feladatok 
ellátása céljából. 

 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a szükséges feladatok ellátása során felmerülő 
költségekhez a 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti időszakra a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesületnek 24.000.000,-Ft támogatást nyújt. 

 
3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat mellékletét 
képező megállapodás aláírására.  

 
4.) A közgyűlés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott közvetett 
támogatás összegét a 2015. évre nettó 3.503.646,- Ft összegben határozza meg. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője 
     és általa: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 125/2015 (V.28.) határozata melléklete 
(A melléklet már tartalmazza a határozatban foglalt módosításokat.) 

 
 

Megállapodás  
 
amely létrejött  
egyrészről 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 
KSH. szám: 15724540-8411-321-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester), mint 
használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó), 
másrészről a  
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhelye: 1125 Budapest, Szarvas G. út 58-60., 
adószáma: 19025702-1-43, bankszámlaszáma: 11784009-20201416, bírósági nyilvántartásba 
vételi száma: Fővárosi Bíróság Pk.60010/1989., statisztikai számjele: 19025702-91-33-03, 
működési engedély száma: K02/747-27/2011, képviseli: Kozma Imre elnök) mint használatba 
vevő (a továbbiakban: Használatba vevő) 
között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: 
 
 

Előzmények 
 
 
A felek rögzítik, hogy a DAOP 5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú, „Mezeiváros és 
Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitációja” című pályázatot a felek konzorciumi 
partnerségben, közösen nyújtották be. A támogatás elsődleges kedvezményezettje - egyben a 
megvalósítást követő fenntartásért felelős szervezet - a Használatba adó, végső 
kedvezményezettjei a szociálisan hátrányos helyzetű helyi magánszemélyek. A jelen 
megállapodás célja, hogy a projekt eredményeként megépült közösségi ház pályázat szerinti 
szolgáltatásai, programjai a projektzárást követő időszakban is biztosítottak legyenek. A felek 
megállapítják, hogy a Használatba vevő és az általa a jelen megállapodás szerint bevont 
szervezetek – létesítő okirataik szerint – alkalmasak a pályázati elemek megvalósítására.  
 
 

A megállapodás tartalma 
 

1. Használatba adó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a kecskeméti 1849 hrsz-ú 

622 m2 nagyságú ingatlan (összes nettó beépített szintterület 288 m2), mely természetben 

a Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatt található. 

2. Használatba adó az 1. pontban megjelölt ingatlant - Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (V.28.) határozata alapján - 2015. július 1. napjától 

2016. június 30. napjáig Használatba vevő használatába adja a DAOP 5.1.2/C-09-2f-

2012-0001 azonosító számú, „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű 

városrehabilitációja” című projekt Támogatási Szerződésében rögzített önkormányzati 

feladatok, mint közfeladatok ellátása, a helyi lakosság és civil szervezetek számára nyitott 

közösségi tér fenntartása és működtetése céljából. Figyelembe véve, hogy használatba 

vevő jelenleg birtokban van, ezért külön birtokba adás nem szükséges. 

3. Használatba vevő az 1. pontban megjelölt ingatlant (a továbbiakban: közösségi ház) 
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kizárólag a 2. pontban meghatározott célra használhatja.  

4. Használatba vevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül és 

az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerinti, mellékletként csatolt nyilatkozata a jelen szerződés 2. 

számú melléklete.  

5. a) Használatba vevő a teljes közösségi ház használatának jogát a Használatba adó 

előzetes hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, jogosult azonban a közösségi ház egyes 

helyiségeit a  DAOP 5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú, „Mezeiváros és Ürgés 

integrált szociális jellegű városrehabilitációja” című pályázattal összeegyeztethető célra 

átengedni az Nvtv. előírásainak megfelelően magánszemélynek vagy átlátható 

szervezetnek, azonban ez esetben is köteles a használat céljáról, feltételeiről és a 

használó adatairól a Használatba adót írásban tájékoztatni. 

b) Használatba vevő – külön megállapodások alapján – köteles biztosítani a 

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat és a védőnői tanácsadás feladatait ellátó 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága számára, valamint a Kecskeméti 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat számára a 2. pontban foglalt célt segítő 

ingatlanhasználatot. 

 
6. A Használatba vevő az Nvtv. 11. § (11) bekezdés a)-c) pontjai alapján kötelezettséget 

vállal, hogy: 

  -  a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, 

 - a közösségi házat a szerződési előírásoknak, tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 
meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

  - a nemzeti vagyon hasznosításában közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 
harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vehetnek 
részt. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba adó bármikor – előzetes értesítés nélkül 

is – jogosult jelen szerződés rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű 

használatot ellenőrizni, a szerződéssel kapcsolatban jogosult adatot kérni. Használatba 

vevő 2016. április 30-ig köteles az eltelt időszakról teljes körű szakmai beszámolót 

átadni Használatba adó számára, amely tartalmazza a Kecskeméti Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat által megvalósított, a szerződés 9. pontjában rögzített 

programok szakmai beszámolóját is, és amelyben a szerződés ezen időpontig tartó 

teljesítéséről részletes tájékoztatást nyújt. A beszámoló elfogadásáról Kecskemét Megyei 

Jogú Város Közgyűlése szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága 

dönt.  

8. Használatba vevő a közösségi ház használata után használati díjat nem fizet. 

9. Használatba adó a 2. pontban meghatározott feladatok ellátása során felmerülő 

költségekhez Használatba vevőnek a 2015. július 1.- 2016. június 30. közötti 

időszakra 24.000.000,-Ft támogatást nyújt. A támogatás összegének 12,5 százalékát 
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a Használatba vevő köteles a Kecskeméti Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátani, az előzetesen szakmai és 

pénzügyi szempontokból egyeztetett és külön megállapodásban rögzített, a 

szerződéses időszakban megvalósítandó, a romák integrációját elősegítő programok 

lebonyolítására. A külön megállapodást a Használatba vevő köteles 2015. július 31-ig 

– megküldeni Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata számára.  

A támogatás – mivel az helyi hatással bír, valamint végső kedvezményezettjei a 

szociálisan rászorult magánszemélyek (a közösségi házban ingyenesen igénybe vehető 

szolgáltatások, programok az életfeltételeik javítását, ismereteik bővülését, kulturális és 

művelődési igényeik kielégítését, munkavállalási esélyeik növelését szolgálják) – nem 

torzítja a versenyt, nem ellentétes sem a közösségi sem a nemzeti jogszabályokkal.   

A támogatás pénzügyi feltételei az alábbiak: 

 A Használatba vevő az elvégzett feladatokról minden hónap 10-éig részletes kimutatást 

készít a Használatba adó részére. A Használatba adó a támogatási összeget havonta 

egyenlő részletekben, minden hónap utolsó napjáig (első alkalommal 2015. augusztus 

31-ig) – a teljesítés igazolását követően – átutalja a Használatba vevő OTP Bank Nyrt.-

nél vezetett 11784009-20201416 számú számlájára. 

 
 A Használatba vevő a támogatást kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott 

célra használhatja fel. 
 

 A Használatba vevő a nem szerződésszerűen felhasznált támogatás összegét a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti, folyósítástól 
számított késedelmi kamattal növelt összegével együtt vissza kell fizetnie az erre 
irányuló felszólítás kézhezvételét követő tizenöt napon belül. 

 
Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a feladatok teljesítése fejében semminemű 
követelést nem támaszthat Használatba adóval szemben. 
 

10. Használatba vevő köteles a közösségi ház működtetésével kapcsolatos valamennyi 

szerződést (különösen a közüzemi szerződéseket, a takarításra, őrzés-védelemre, 

karbantartásra, hulladékszállításra vonatkozó szerződéseket) a saját nevére megkötni és 

megfizetni  a közösségi ház fenntartásával kapcsolatos valamennyi költséget.   

11. A közösségi ház külső, belső állagának (épületének, udvarának és valamennyi 

eszközének) megóvása, karbantartása Használatba vevő feladata és kötelezettsége. 

Használatba vevő köteles a közösségi ház tartozékainak karbantartásáról, szükség esetén 

javításáról, cseréjéről gondoskodni. Használatba vevő saját költségén végzi el a közösségi 

házon felmerülő egyéb állagmegóvó munkálatokat. Használatba vevő a közösségi házon 

csak a pályázattal összeegyeztethető módon, csak saját költségén és csak Használatba 

adó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján végezhet átalakításokat. Az átalakításhoz és 

működéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése Használatba vevő 

kötelessége. 
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12. Használatba vevő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori 

tűzrendészeti, érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat 

megtartani. 

13. Használatba vevő felel minden olyan kárért, amelyet a közösségi ház rendeltetésellenes 

használatával a Használatba adónak, illetve harmadik személynek okoz, ideértve a 

hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával okozott károkat is. Köteles továbbá a 

közösségi házra vagyonbiztosítási szerződést kötni, melynek elmulasztásából eredő 

valamennyi kárért felelősséggel tartozik. 

14. Az Nvtv. 11. § (12) bekezdése alapján a Használatba adó kártalanítás nélkül azonnali 

hatállyal felmondhatja a szerződést, ha Használatba vevő, vagy a nemzeti vagyon 

hasznosításában részt vevő bármely szervezet a szerződés megkötését követően beállott 

körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

15. Használatba adó a megállapodást írásban felmondhatja, ha a Használatba vevő: 

- a közösségi házat a szerződésben meghatározott tevékenységtől eltérő módon 

használja, 

- a közösségi házat nem szerződésszerűen használja, 

- egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 

 

16. Felek jelen megállapodás felmondására 3 hónapos felmondási idő mellett bármikor 

jogosultak a másik fél előzetes, írásban történő megkeresésével. 

17. Abban az esetben, ha a 2. pontban meghatározott tevékenység folytatásával Használatba 

vevő a közösségi házban felhagy, jelen megállapodás azonnali hatállyal megszűnik. 

18. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Használatba vevő köteles tételes leltár és állapotfelmérő 

jegyzőkönyv alapján átadni az átvett vagyontárgyakat és az ingatlan birtokát, 

cserehelyiségre és kártalanításra semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. 

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, az Nvtv. és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendelete irányadó.  

20. Amennyiben felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket békés úton nem tudják 

rendezni, úgy hatáskörtől függően kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

szerződéses érdekeikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 

K e c s k e m é t, 2015. június … 
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.......................................................                                          ...................................................... 
    Szemereyné Pataki Klaudia                                                                  Kozma Imre 
      polgármester                                                                    elnök 

 
* * * 

 
 
8.) NAPIRENDI PONT  
 
Alapító okiratok módosítása (8.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester      
(A polgármester 11.169-3/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
Az előterjesztés a Piac- és Vásárigazgatóság, illetve a Kecskeméti Közterület-felügyeletet érintő 
módosításokat tartalmazza. Az ülés előtt került kiosztásra az előterjesztés 2. számú melléklete, 
amely módosítást tartalmaz.  
 
Király József:  
 
A parkolási díjakért a jövőben a Kecskeméti Városrendészet fog felelni. Korábban a Piac- és 
Vásárigazgatóság gazdálkodott ezzel az összeggel, parkolókat alakítottak ki, karbantartották a 
parkolókat.  
Megkérdezi, a Kecskeméti Városrendészet a parkolók tekintetében el fogja-e látni majd ezeket 
a feladatokat? 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A Piac- és Vásárigazgatóság a parkolás takarításához csak hozzájárult és a jövőben is 
költségvetési szervként fog működni. A költségvetési szervek befolyt bevételeinek a belső 
felosztását az önkormányzat hagyja jóvá, a kontroll és a döntés továbbra is a város 
közgyűlésének a feladata, felelőssége. A költségvetés tárgyalásakor a Piac- és 
Vásárigazgatóság által felvázolt javaslatokról döntöttek.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
126/2015.(V.28.) határozata 
Alapító okiratok módosítása 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 11.169-3/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Piac-és Vásárigazgatóság, valamint a Közterület-
felügyelet jelen határozat mellékletei szerinti alapító okiratot módosító okiratait, valamint a 
határozat mellékletei szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait, 
egyúttal felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert azok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy jelen határozatot és 
mellékleteit képező módosító okiratokat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratokat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje 
meg. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: érintettek 

 

Okirat száma: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 126./2015. (V.28.) 
határozata.1. melléklete 

 

Módosító okirat 

 

A Piac- és Vásárigazgatóságnak Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
által 2014. április 24. napján kiadott, 87/2014. (IV.24.) számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 

 

1. Alapító Okirat 1.1.1. alpontja helyébe az alábbi 1.1.1. alpont lép: 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 

2. Az Alapító Okirat 1.2. alpontja helyébe az alábbi 1.2. alpont lép: 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Institution and Market Maintenance Organisation 

1.2.2. német nyelven: Organisation für Institutions- und Markthaltung. 
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3. Az Alapító Okirat 4.1. pontjának 2.) alpontja elhagyásra kerül. 

 

4. Az Alapító Okirat 4.3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Kecskeméti Városrendészet, Ciróka 
Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait. 
 
5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

3 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 

 

6. A szervezeti egység kiválásának körülményei: 

6.1. A szervezeti egység kiválásának dátuma: 2015. július 1. 

            6.2. A szervezeti egység kiválásáról döntést hozó szerv 

6.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

6.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

6.3. A szervezeti egység kiválásának módja: beolvadásos kiválás 

6.4. A szervezeti egység kiválásának oka: jogszabályváltozás (Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §) 

 3. A szervezeti egység kiválásával összefüggő átmeneti rendelkezések: 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A szervezeti egység tekintetében még vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: jogszabályon és szerződéses kötelmeken alapuló kötelezettségek. 

3.1.2. A kiváló szervezeti egység vonatkozásában a kötelezettségvállalások határideje: 
2015. június 30. 

3.2. A szervezeti egységben alkalmazott személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. fejezete szerinti intézkedések. 

 

3.3. A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata: 

 
vagyonelem megnevezése a használat további módja a jogutód használó 

megnevezése, székhelye 

1 

Az intézmény 
vagyonleltárában 
nyilvántartott tárgyi 
eszközök 

a közfeladat ellátásával 
összefüggő tevékenységek 
ellátása 

Kecskeméti Városrendészet 

3.4. A szervezeti egységgel kapcsolatosan fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei további 
gyakorlója: Kecskeméti Városrendészet 

Jelen módosító okiratot a 2015. július 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Kecskemét 2015. május 28. 
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Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

 
NYILATKOZAT 

 
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett adatokkal. 
 
Kecskemét, 2015. május … 

Varga Miklós    
osztályvezető 

 

 
Okirat száma: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 126./2015. (V.28.) határozata 
2. melléklete (Az ülés előtt kiosztott módosított alapító okriat) 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) a Piac- és Vásárigazgatóság 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szervmegnevezése:Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven:Institution and Market MaintenanceOrganisation 

1.2.2. német nyelven:OrganisationfürInstitutions- und Markthaltung. 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye:6000 Kecskemét, Budai u 2/A. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 

Kecskeméti 4049/2 hrsz.-ú ingatlan,  
 

 

piaccsarnok, szabadtéri piac 

2 Kecskeméti 4060 hrsz.-ú ingatlan baromfipiac 

3 
Kecskeméti 8670 hrsz.-ú ingatlan, a 
8673/3 hrsz.-ú ingatlan, a 8673/4 hrsz.-ú 
ingatlan, a 8812/36, 8812/37 hrsz.-ú 

Szent László körúti élelmiszer nagypiac és 
vásártér ingatlan 
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ingatlan, a 8825/2 hrsz.-ú ingatlan 

4 
Kecskeméti 3791/70 és a 3791/69 hrsz.-ú 
ingatlan 

Széchenyivárosikispiac 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. január 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
1.) A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet és 

a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM 

rendelet szerinti tevékenység ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

Piac üzemeltetése 

Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Kecskeméti Városrendészet, Ciróka Bábszínház és a 

Kecskeméti Katona József Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 045170   Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
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2 047120 Piac üzemeltetése 

3 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Kecskemét közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése - a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 

fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V.12.) 

Kormányrendelet alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A mindenkor hatályos szervezeti és 
működése szabályzatnak megfelelően.  
 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. július 1.napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. 
április 24. napján kelt, 87/2014. (IV.24.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Kecskemét, 2015. május 28. 

P.H. 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

NYILATKOZAT 
 
 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett adatokkal. 
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Kecskemét, 2015. május …  

 Varga Miklós 
 osztályvezető 
 
 
 
Okirat száma: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 126./2015. (V.28.) határozata 3. 
melléklete 

Módosító okirat 

A Kecskeméti Közterület-felügyelet a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2014. február 21. napján kiadott, 20/2014. (II.12.) számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
7. Az alapító okirat 1.1. alpontja helyébe az alábbi 1.1. alpont lép:  

7.1.1. megnevezése: Kecskeméti Városrendészet  

 
8. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe az alábbi 1.2. pont lép:  

 
1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Street Departmentof Kecskemét 

1.2.2. német nyelven: Städtisches Ordnungsbüro, Kecskemét 
 
3.Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, 

valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása 

alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá 

tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról szóló 28/2010. 

(VI. 24.) rendelete szerint a várakozási közszolgáltatás ellátása. 

 

4.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

 

5. Az alapító okirat 4.4. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

7 045170   Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

 
Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
 
Jelen módosító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Kecskemét 2015. május 28. 

P.H. 
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Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
 

NYILATKOZAT 
 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett 
adatokkal. 
 
Kecskemét, 2015. május 

 Varga Miklós  
 osztályvezető 

 
Okirat száma: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 126./2015. (V.28.) határozata 4. 
melléklete 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kecskeméti Közterület-
felügyelet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

2. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

8.1. A költségvetési szerv 

8.1.1. megnevezése: Kecskeméti Városrendészet 

8.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
1.2.1. angol nyelven: Street Department of Kecskemét 

 
1.2.2. német nyelven: Städtisches Ordnungsbüro, Kecskemét 

 

8.3. A költségvetési szervszékhelye: 6000 Kecskemét, Budai u 2/A. 

9. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

9.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. december 01. 
9.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

9.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 



 

 
Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 28-án megtartott üléséről 

 
 

39 
9.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 
10. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
10.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

10.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
10.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 
10.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
 

11. A költségvetési szerv tevékenysége 

11.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szerinti tevékenység 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 15/A. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási 
területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról szóló 28/2010. 
(VI. 24.) rendelete szerint a várakozási közszolgáltatás ellátása. 

11.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

11.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. 
 
A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése illetve szankcionálása. 
 
Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. 
 
Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és 
a közrend védelmében. 
 
Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.  
 
Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,  
Közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. 
 
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 
birtoklásának az ellenőrzése. 
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Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
 

11.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 031030  Közterület rendjének fenntartása 

2 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

3 031060 Bűnmegelőzés 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

6 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

7 045170   Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

11.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

12. A költségvetési szerv szervezete és működése 

12.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése - a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény alapján bízza meg. 

12.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
köztisztviselői vagy ügykezelői 
jogviszony  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 

13. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. február 21. napján kelt, 20/2014. (II.12.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Kecskemét, 2015. május 28. 

P.H. 
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Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

NYILATKOZAT 
 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett 
adatokkal. 
 
Kecskemét, 2015. május … 

 
 

 Varga Miklós 
 osztályvezető 

 
 
 

* * * 
 
 
9.) NAPIRENDI PONT 
 
Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m2 nagyságú ingatlanrész, valamint a 
Ferenczy utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása (9.) 

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 10.796-4/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
A Ferenczy utca 1. szám alatti ingatlanra 1 pályázat érkezett, s a Balaton utca 19. szám alatti 
ingatlan esetében újabb pályázatot a közgyűlés  egyelőre nem ír ki.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
127/2015.(V.28.) határozata 
Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m2 nagyságú ingatlanrész, valamint a 
Ferenczy utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 10.796-4/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés a kecskeméti 1163 hrsz-ú, Ferenczy utca 1. szám alatti ingatlan tekintetében a 
kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és megállapítja, hogy a pályázat nyertese a 
WohnPark Alsószéktó Ingatlanfejlesztő Kft. 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat az 1. pont szerinti nyertes pályázóval 
adásvételi előszerződést köt, azzal, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére akkor 
kerülhet sor, ha a nyertes pályázó az ingatlanon található felépítményt elbontotta, és a 
bontással kapcsolatban felmerült költségeket megfizette. 
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a fenti feltételek teljesülése esetén az önkormányzat az 1. pont 
szerinti nyertes pályázóval adásvételi szerződést köt a teljes vételár foglalóval – 10.000.000-Ft 
– csökkentett összegének a szerződés mindkét fél általi aláírásával egyidejűleg történő 
megfizetése mellett. 
 
4.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az adásvételi 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
5.) A közgyűlés a kecskeméti 3749 hrsz-ú, 4228 m2 nagyságú ingatlanrész értékesítése 
érdekében kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy az ingatlan 
értékesítése érdekében újabb pályázatot egyelőre nem ír ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: WohnPark Alsószéktó Ingatlanfejlesztő Kft. 
 
 
 

* * * 
 
10.) NAPIRENDI PONT 
 
A kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, Kecskemét, Napsugár u. 2. szám alatti ingatlan értékesítése 
érdekében kiírt zártkörű pályázat elbírálása (10.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 14.892-8/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Falusi Norbert:  
 
Az óvodák összevonása kapcsán arról volt szó, hogy az összevonások forrás megtakarításra 
adnak lehetőséget, amelyekből majd az óvodákat lehet fejleszteni.  
Javasolja, hogy a most befolyó összeget a kecskeméti bölcsődék és óvodák fejlesztésére 
fordítsák. Kéri szavazzanak erről.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Erről azért nem tudnak szavazni, mert ez a bevétel a város költségvetésébe már be van 
tervezve. A költségvetésben a bevételi és a kidási oldal is egyensúlyban van, s a kiadási 
oldalon a 150 millió forint intézményfelújításként szerepel. Csak abban az esetben lehet az 
összeget megcímkézni, ha teljesítették  a vagyonértékesítésből származó bevételt és ha többlet 
bevétel származik vagyonértékesítésből, akkor a költségvetést módosítani kell és akkor tudnak 
címkezetten javaslatot tenni, hogy a többletbevételt mire fordítsák.  
 
Falusi Norbert:  
 
A választ köszöni, de úgy gondolja, hogy ez a szavazást nem zárja ki. Javasolja, hogy a 
költségvetés módosításakor ez az összeg a 150 millió forinton felül kerüljön beépítésre. Erről 
kéri, hogy szavazzanak.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Erről akkor tudnak majd szavazni, amikor az összeg befolyt és konkrétan dönteni kell róla. 
Miután képviselő úr ragaszkodik hozzá és a kérése teljesíthetetlen, szavazhatnak róla.  
Megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat az ingatlan értékesítéséből befolyó 39 
millió forintot bölcsöde és óvoda fenntartására fordítsa?  
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és  8 
tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
128/2015.(V.28.) határozata 
A kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, Kecskemét, Napsugár u. 2. szám alatti ingatlan értékesítése 
érdekében kiírt zártkörű pályázat elbírálása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 14.892-8/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 
1.) A közgyűlés a kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Napsugár u. 2. szám 
alatt található, kivett óvoda megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot 
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eredményesnek nyilvánítja, és megállapítja, hogy a pályázat nyertese a Csillagbölcső 
Waldorf Egyesület. 
 
A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a pályázat 
eredményéről a nyertes pályázót írásban tájékoztassa. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti nyertes pályázóval adásvételi szerződést köt 
a fenti ingatlanra 39.000.000,- Ft vételár ellenében. 

3.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az adásvételi 
szerződést aláírja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: Csillagbölcső Waldorf Egyesület 
 

* * * 
 
 
11.) NAPIRENDI PONT 
 
A Kecskemét, Kápolna utca 24. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása az 
Európa Jövője Egyesület részére (15.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester     
(Az alpolgármester 18.624-1/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
129/2015.(V.28.) határozata 
A Kecskemét, Kápolna utca 24. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása az 
Európa Jövője Egyesület részére 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 18.624-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 3382 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kápolna 
utca 24. szám alatt található, kivett bölcsőde megnevezésű ingatlant 2015. június 1. napjától 
határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára az Európa Jövője 
Egyesület ingyenes használatába adja az alapszabályában meghatározott tevékenység 
szervezése céljából. 

 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a határozat 1. 
pontjában foglalt döntésnek megfelelően a határozat mellékletét képező ingyenes hasznosítási 
szerződést aláírja. 

 
3.) A közgyűlés az Európa Jövője Egyesület részére nyújtott közvetett támogatás összegét a 
2015. évre nettó 1.241.076,- Ft összegben határozza meg. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter, Jogi Osztály 
     és általa: Európa Jövője Egyesület 
 
 

129/2015.(V.28.) határozat melléklete  
e 

INGYENES HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 
adószám: 15724540-2-03, KSH szám: 15724540-8411-321-03, képviseletében eljár: 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester), mint használatba adó, - a továbbiakban: 
Használatba adó –, 

másrészről:  
Európa Jövője Egyesület (székhely: 6000 Kecskemét, Kápolna utca 24., megyei nyilvántartási 
szám: 03-02-0000265, képviseletében eljár: Farkas Gábor elnök), mint használó – a 
továbbiakban: Használatba vevő –, 

között, együtt úgy, mint Felek között az alábbiak szerint: 
 
1./ Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi a kecskeméti 3382 hrsz-ú, természetben 
Kecskemét, Kápolna utca 24. szám alatt található, kivett bölcsőde megnevezésű ingatlan. 

2./ Használatba adó az 1. pontban megjelölt ingatlant Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (V. 28.) határozata alapján Használatba vevő ingyenes 
használatába adja 2015. június 1. napjától határozatlan időre, legfeljebb azonban a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 
és 15. pontja szerinti közfeladat ellátásának időtartamára az alapszabályában végzett 
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tevékenység szervezése céljából.  

3./ Használatba vevő az ingatlant kizárólag a 2. pontban rögzített közfeladat ellátása céljára 
használhatja. 

4./ Használatba adó szavatosságot vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanra 
vonatkozóan Feleken kívül harmadik személynek nincs olyan joga, amely Használatba vevőt 
használati jogának gyakorlásában korlátozná, vagy akadályozná. 

5./ Felek kijelentik, hogy birtokba adásra nincs szükség, mert Használatba vevő jelenleg is 
birtokban van. 

6./ Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (V. 28.) határozata 
alapján Használatba vevő az ingatlan használata után használati díjat nem fizet. 

7./ Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rezsiköltségeinek megfizetése Használatba 
vevő feladata, ezért a közüzemi szolgáltatóval közvetlenül köt szerződést. 

8./ Használatba vevő Használatba adó előzetes hozzájárulásával jogosult az ingatlanba 
befogadni olyan átlátható szervezetnek minősülő civil szervezeteket, amelyek alapító okiratuk 
szerint a 2. pontban megnevezett önkormányzati közfeladatnak minősülő tevékenységet 
folytatnak.   

9./ Az ingatlan külső, belső állagának megóvása, karbantartása, felújítása Használatba vevő 
feladata és kötelezettsége. Használatba vevő köteles az épület tartozékainak karbantartásáról, 
szükség esetén javításáról, cseréjéről gondoskodni. A szerződés megszűnését követően a 
Használatba vevő az épület tartozékait a Használatba adó hozzájárulása nélkül nem szerelheti 
le és nem viheti el. Használatba vevő saját költségén végzi el az épületen felmerülő egyéb 
szerkezeti és állagmegóvó munkálatokat. Használatba vevő az ingatlanon belül és kívül csak 
Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján végezhet átalakításokat saját 
költségén. Az átalakításhoz és működéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése 
Használatba vevő költsége és kötelessége. 

10./ Használatba vevő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori tűzrendészeti, 
érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat megtartani. 

11./ Használatba adó bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult a szerződés 
rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 

12./ Használatba vevő köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni. Használatba vevő 
felel minden olyan kárért, amelyet az ingatlan rendeltetésellenes használatával a Használatba 
adónak, illetve harmadik személynek okoz, ideértve a hatósági és jogszabályi előírások be nem 
tartásával okozott károkat is.  

13./ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) 
bekezdés 1. c) alpontja alapján Használatba vevő átlátható szervezetnek minősül és az Nvtv. 3. 
§ (2) bekezdése szerinti, mellékletként csatolt nyilatkozata jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezi.  

A Használatba vevő az Nvtv. 11. § (11) bekezdés a)-c) pontjai alapján kötelezettséget vállal 
arra, hogy: 

- a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, 
- az átengedett ingatlant a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 
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valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

- a nemzeti vagyon hasznosításában - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható 
szervezetek vehetnek részt. 

14./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási 
idővel, a másik fél előzetes, írásban történő megkeresésével felmondhatja. 

15./ A Használatba adó jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha 

- Használatba vevő az ingatlanban a szerződésben foglaltaktól eltérő tevékenységet folytat, 
- Használatba vevő nem biztosítja Használatba adó részére az ingatlan rendeltetésszerű 

(szerződésszerű) használatának bármely időpontban történő ellenőrzését, illetve ha azt 
bármely módon megakadályozza, 

- Használatba vevő egyéb súlyos szerződésszegést követ el, 
- Használatba vevő vagy a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely szervezet 

a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható 
szervezetnek. 

A Használatba vevő jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha 

 az ingatlan a Használatba vevőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű 
használatra alkalmatlanná válik, 

 ha Használatba vevő a közfeladatot nem tudja ellátni. 

16./ Jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha Használatba vevő az ingatlanban felhagy 
a 2. pontban megjelölt közfeladat ellátásának végzésével. 

17./ Felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnésekor az ingatlant Használatba vevő 
köteles a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül a Használatba adó részére 
kiürített, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban visszaadni. 

18./ Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a 
Használatba vevő csereingatlanra és kártalanításra semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. 

19./ Felek jelen szerződés hatálya alatt a jogviszonnyal és az ingatlan használatával 
kapcsolatos kérdésekben kölcsönösen együttműködnek. 

20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az Nvtv., valamint a Vagyonrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

21./ Amennyiben felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket békés úton nem tudják 
rendezni, úgy hatáskörtől függően kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

Szerződő felek ezen szerződést – amely készült 6 eredeti példányban – kölcsönös elolvasás és 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.  
 

Kecskemét, 2015.  
 
  
 

......................................................... ......................................................... 
Szemereyné Pataki Klaudia Farkas Gábor 
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polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

elnök 
Európa Jövője Egyesület 

Használatba adó képviseletében Használatba vevő képviseletében 
 

 
* * * 

 
12.) NAPIRENDI PONT 
 
Együttműködési megállapodás megkötése az egyházakkal (12.) 
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
(Az alpolgármester 13.973-7/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Mák Kornél:  
 
A történelmi egyházaknak Kecskemét városával nagyon jó és korrekt kapcsolata van. 
Megköszöni polgármester asszony és a közgyűlés támogatását is.  
 
A határozat-tervezet 6. számú mellékletéhez előterjesztőként a következő módosítást teszi:   
A mellékletben szereplő Méntelek-Hetényegyháza Református Társegyházközség neve helyett 
a Kecskemét-Hetényegyházi Református Egyházközség szerepeljen.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:    
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 

Megkérdezi, ki ért egyet a móosított határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
130/2015.(V.28.) határozata 
Együttműködési megállapodás megkötése az egyházakkal 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél 
alpolgármester 13.973-7/2015. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés a határozat 1-7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el az egyházakkal 
kötendő Együttműködési megállapodásokat azzal a módosítással, hogy a 6. mellékletben 
szereplő egyházközség neve - Méntelek-Hetényegyháza Református Társegyházközség – 
helyett helyesen a Kecskemét-Hetényegyházi Református Egyházközség szerepeljen. 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 1. pontban 
szereplő módosítás figyelembevételével az együttműködési megállapodások aláírására. 
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Határidő: azonnal 

             Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Ladics Monika irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
     és általa: érintettek 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 130/2015. (V. 28.) határozata 1. melléklete 
 

 
Együttműködési megállapodás  

 
 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, 
adószám:15724540-2-03 (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Római Katolikus 
Plébániák (Főplébánia, Piarista Plébánia, Szentcsalád Plébánia, Hetényegyházi Plébánia), 
és Szerzetesrend (Piarista Rend), képviseli: Dr. Jeney Gábor plébános, 6000 Kecskemét, 
Plébánia köz 1. Adószám: 19973258-1-03 (a továbbiakban: Katolikus Egyház), mint 
együttműködő felek között, a város közös ügyeiben való együttmunkálkodás szándékától 
vezérelve, a Kecskeméten élők erkölcsi, kulturális, szellemi és lelki javát szolgálva. 
 
1.  Együttműködő felek vállalják, hogy a városban kialakult évszázados hagyományokból 

merítve közösen munkálkodnak Kecskemét város köznevelési, kulturális életének 
felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, a rászorulók gyámolítása és a város 
továbbfejlesztése érdekében. 
 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek befolyással 
bírhatnak a Katolikus Egyház köznevelési ügyével és hitéleti tevékenységével 
összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben előzetes egyeztetést tart.  
 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Katolikus Egyházzal tárgyalásokat folytat a hitélet 
gyakorlásához és a karitatív tevékenységhez kapcsolódó kérdésekről és ezek 
megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt. 
 

4. A Katolikus Egyház vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti elképzelések 
megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert tájékoztatja.  
 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Katolikus Egyház kérésére, annak országos és 
nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül értesíti a 
helyi lakosságot.  
 

6. Az Önkormányzat és a Katolikus Egyház közérdekű döntéseikről egymást kölcsönösen 
tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák megoldásában, az ifjúság 
szabadidős programjainak előkészítésében, a városi nagyrendezvények programjainak 
összehangolásában, a város műemlékeinek megóvásában.  
 

7. Ezen megállapodás az aláírást követő 5 évre szól, azzal, hogy a felek a határozott idő 
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lejárta előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a 
megállapodás meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről.  
 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.  
 

9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján 
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

 
Kecskemét, 2015. május 28. 
 
 
 
      ……………………………           ……………………………... 
              Dr. Jeney Gábor                        Szemereyné Pataki Klaudia 
                   plébános                             polgármester 
  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 130/2015. (V. 28.) határozata 2. melléklete 

 
 

Együttműködési megállapodás 
 

 
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, adószám:15724540-2-03 (a 
továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Kecskeméti Református Egyházközség, 
Kecskemét, Szabadság tér 7., képviseli: Kuti József elnöklelkész, adószám: 19973162-2-03 (a 
továbbiakban : Református Egyházközség), mint együttműködő felek között a város közös 
ügyeiben való együttmunkálkodás szándékától vezérelve, a Kecskeméten élők erkölcsi, 
kulturális, szellemi és lelki javát szolgálva. 

 
 

1. Együttműködő felek vállalják, hogy a városban kialakult évszázados hagyományokból 
merítve közösen munkálkodnak Kecskemét város köznevelési, kulturális életének 
felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, a rászorulók gyámolítása és a 
város továbbfejlesztése érdekében. 
 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek 
befolyással bírhatnak a Református Egyházközség köznevelési ügyével és hitéleti 
tevékenységével összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben 
előzetes egyeztetést tart.  

 
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Református Egyházközséggel tárgyalásokat folytat 

a hitélet gyakorlásához és a karitatív tevékenységhez kapcsolódó kérdésekről és 
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ezek megoldásához külön megállapodás keretében segítséget 
nyújt. 

 
4. A Református Egyházközség vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti 

elképzelések megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert 
tájékoztatja.  

 
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Református Egyházközség kérésére, annak 

országos és nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján 
keresztül értesíti a helyi lakosságot. 

 
6. Az Önkormányzat és a Református Egyházközség közérdekű döntéseikről egymást 

kölcsönösen tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák megoldásában, az 
ifjúság szabadidős programjainak előkészítésében, a városi nagyrendezvények 
programjainak összehangolásában, a város műemlékeinek megóvásában.  

 
7. Ezen megállapodás az aláírást követő 5 évre szól, azzal, hogy a felek a határozott idő 

lejárta előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a megállapodás 
meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről. 

 
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.  
 

9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján 
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Kecskemét, 2015. május 28. 
 
 
               ……………………………                                    ………………………………. 
                          Kuti József                                                Szemereyné Pataki Klaudia 
                         elnöklelkész                            polgármester 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 130/2015. (V. 28.) határozata 3. melléklete 

 
 

Együttműködési megállapodás 
 
 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, adószám:15724540-2-03 (a 
továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Evangélikus Egyházközség, Kecskemét, 
Szabadság tér 3., képviseli: Kis János lelkész, adószám: 19973241-2-03 (a továbbiakban : 
Evangélikus Egyház), mint együttműködő felek között a város közös ügyeiben való 
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együttmunkálkodás szándékától vezérelve, a Kecskeméten élők erkölcsi, kulturális, szellemi 
és lelki javát szolgálva.  
 
 

1. Együttműködő felek vállalják, hogy a városban kialakult évszázados hagyományokból 
merítve közösen munkálkodnak Kecskemét város köznevelési, kulturális életének 
felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, a rászorulók gyámolítása és a város 
továbbfejlesztése érdekében. 
 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek befolyással 
bírhatnak az Evangélikus Egyház köznevelési ügyével és hitéleti tevékenységével 
összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben előzetes egyeztetést tart.  
 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Evangélikus Egyházzal tárgyalásokat folytat a hitélet 
gyakorlásához és a karitatív tevékenységhez kapcsolódó kérdésekről és ezek 
megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt. 
 

4. Az Evangélikus Egyház vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti 
elképzelések megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert 
tájékoztatja.  
 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Evangélikus Egyház kérésére, annak országos és 
nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül értesíti a 
helyi lakosságot. 

 
6. Az Önkormányzat és az Evangélikus Egyház közérdekű döntéseikről egymást 

kölcsönösen tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák megoldásában, az 
ifjúság szabadidős programjainak előkészítésében, a városi nagyrendezvények 
programjainak összehangolásában, a város műemlékeinek megóvásában.  
 

7. Ezen megállapodás az aláírást követő 5 évre szól, azzal, hogy a felek a határozott idő 
lejárta előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a megállapodás 
meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről. 
 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.  
 

9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján 
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Kecskemét, 2015. május 28. 

 
             ……………………………                                        ……………………………... 
                         Kis János                                                        Szemereyné Pataki Klaudia 
                           lelkész                       polgármester 



 

 
Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 28-án megtartott üléséről 

 
 

53 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 130/2015. (V. 28.) határozata 4. melléklete 

 
 

Együttműködési megállapodás  
 
 
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, adószám:15724540-2-03 (a 
továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Magyar Görög Katolikus Egyház Hajdúdorogi 
Egyházmegyéjének Kecskeméti Görög Katolikus Szervezőlelkészsége, 6000 Kecskemét, 
Fehér utca 1., képviseli: Feczák László szervezőlelkész, adószám: 19551360-1-03 (a 
továbbiakban: Görög Katolikus Egyház), mint együttműködő felek között a város közös 
ügyeiben való együttműködés szándékától vezérelve, a Kecskeméten élők erkölcsi, kulturális, 
szellemi és lelki javát szolgálva. 
 

1. Együttműködő felek vállalják, hogy a városban kialakult évszázados hagyományokból 
merítve közösen munkálkodnak Kecskemét város köznevelési, kulturális életének 
felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, a rászorulók gyámolítása és a város 
továbbfejlesztése érdekében. 
 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek befolyással 
bírhatnak a Görög Katolikus Egyház köznevelési ügyével és hitéleti tevékenységével 
összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben előzetes egyeztetést tart.  
 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Görög Katolikus Egyházzal tárgyalásokat folytat a 
hitélet gyakorlásához és a karitatív tevékenységhez kapcsolódó kérdésekről és ezek 
megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt. 
 

4. A Görög Katolikus Egyház vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti 
elképzelések megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert 
tájékoztatja.  
 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Görög Katolikus Egyház kérésére, annak országos és 
nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül értesíti a 
helyi lakosságot. 

 
6. Az Önkormányzat és a Görög Katolikus Egyház közérdekű döntéseikről egymást 

kölcsönösen tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák megoldásában, az 
ifjúság szabadidős programjainak előkészítésében, a városi nagyrendezvények 
programjainak összehangolásában, a város műemlékeinek megóvásában.  
 

7. Ezen megállapodás az aláírást követő 5 évre szól, azzal, hogy a felek a határozott idő 
lejárta előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a megállapodás 
meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről. 
 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.  
 

9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján 
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kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – 
hatáskörtől függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Kecskemét, 2015. május 28. 
 
 
            ……………………………                             ……………………………... 
                      Feczák László      Szemereyné Pataki Klaudia 
                     szervezőlelkész                   polgármester 
     

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 130/2015. (V. 28.) határozata 5. melléklete 
 

 
Együttműködési megállapodás 

 
 
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, adószám:15724540-2-03 (a 
továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Kecskeméti Zsidó Hitközség, Kecskemét, 
Nagykőrösi u 5., képviseli: Prof. Dr. Grósz Andor elnök, adószám: 18686029-1-13 (a 
továbbiakban: Zsidó Hitközség), mint együttműködő felek között a város közös ügyeiben való 
együttmunkálkodás szándékától vezérelve, a Kecskeméten élők erkölcsi, kulturális, szellemi és 
lelki javát szolgálva. 
 

1. Együttműködő felek vállalják, hogy a városban kialakult évszázados hagyományokból 
merítve közösen munkálkodnak Kecskemét város köznevelési, kulturális életének 
felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, a rászorulók gyámolítása és a város 
továbbfejlesztése érdekében. 
 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek befolyással 
bírhatnak a Zsidó Hitközség köznevelési ügyével és hitéleti tevékenységével összefüggő 
tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben előzetes egyeztetést tart.  
 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Zsidó Hitközséggel tárgyalásokat folytat a hitélet 
gyakorlásához és a karitatív tevékenységhez kapcsolódó kérdésekről és ezek 
megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt. 
 

4. A Zsidó Hitközség vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti elképzelések 
megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert tájékoztatja.  
 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Zsidó Hitközség kérésére, annak országos és 
nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül értesíti a 
helyi lakosságot. 

 
6. Az Önkormányzat és a Zsidó Hitközség közérdekű döntéseikről egymást kölcsönösen 

tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák megoldásában, az ifjúság 
szabadidős programjainak előkészítésében, a városi nagyrendezvények programjainak 
összehangolásában, a város műemlékeinek megóvásában.  
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7. Ezen megállapodás az aláírást követő 5 évre szól, azzal, hogy a felek a határozott idő 
lejárta előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a megállapodás 
meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről. 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.  
 

9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján 
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Kecskemét, 2015. május 28. 
 
              ……………………………                                   ………………………………. 
                 Prof. Dr. Grósz Andor                                       Szemereyné Pataki Klaudia 
                            elnök                   polgármester 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 130/2015. (V. 28.) határozata 6. melléklete 

 
Együttműködési megállapodás  

 
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, adószám:15724540-2-03 (a 
továbbiakban: Önkormányzat), valamint Méntelek-Hetényegyháza Református 
Társegyházközség, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Csillagfény utca 1., képviseli: Ferenczi 
Zoltán lelkipásztor, adószám: 19973430-1-03 (a továbbiakban: Társegyházközség), mint 
együttműködő felek között a város közös ügyeiben való együttmunkálkodás szándékától 
vezérelve, a Kecskeméten élők erkölcsi, kulturális, szellemi és lelki javát szolgálva. 
 

1. Együttműködő felek vállalják, hogy a városban kialakult évszázados hagyományokból 
merítve közösen munkálkodnak Kecskemét város köznevelési, kulturális életének 
felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, a rászorulók gyámolítása és a város 
továbbfejlesztése érdekében. 
 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek befolyással 
bírhatnak a Társegyházközség köznevelési ügyével és hitéleti tevékenységével 
összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben előzetes egyeztetést tart.  
 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Társegyházközséggel tárgyalásokat folytat a hitélet 
gyakorlásához és a karitatív tevékenységhez kapcsolódó kérdésekről és ezek 
megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt. 
 

4. A Társegyházközség vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti 
elképzelések megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert 
tájékoztatja.  
 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Társegyházközség kérésére, annak országos és 
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nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján 
keresztül értesíti a helyi lakosságot. 

 
6. Az Önkormányzat és a Társegyházközség közérdekű döntéseikről egymást kölcsönösen 

tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák megoldásában, az ifjúság 
szabadidős programjainak előkészítésében, a városi nagyrendezvények programjainak 
összehangolásában, a város műemlékeinek megóvásában.  
 

7. Ezen megállapodás az aláírást követő 5 évre szól, azzal, hogy a felek a határozott idő 
lejárta előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a megállapodás 
meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről. 
 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.  
 

9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján 
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

 
Kecskemét, 2015. május 28. 
 
                ……………………………..                                         
……………………………………………… 
                   Ferenczi Zoltán     Szemereyné Pataki Klaudia 
                      lelkipásztor                           polgármester 
        
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 130/2015. (V. 28.) határozata 7. melléklete  

 
Együttműködési megállapodás 

 
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, adószám:15724540-2-03 (a 
továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Kecskeméti Baptista Gyülekezet, 6000 
Kecskemét, Szentgyörgyi Albert u. 23., képviseli: Mike Sámuel lelkipásztor, adószám: 
18366051-1-03 (a továbbiakban: Gyülekezet), mint együttműködő felek között a város közös 
ügyeiben való együttműködés szándékától vezérelve, a Kecskeméten élők erkölcsi, kulturális, 
szellemi és lelki javát szolgálva. 
 

1. Együttműködő felek vállalják, hogy a városban kialakult évszázados hagyományokból 
merítve közösen munkálkodnak Kecskemét város köznevelési, kulturális életének 
felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, a rászorulók gyámolítása és a város 
továbbfejlesztése érdekében. 
 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek befolyással 
bírhatnak a Gyülekezet köznevelési ügyével és hitéleti tevékenységével összefüggő 
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tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben előzetes egyeztetést 
tart.  
 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Gyülekezettel tárgyalásokat folytat a hitélet 
gyakorlásához és a karitatív tevékenységhez kapcsolódó kérdésekről és ezek 
megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt. 
 

4. A Gyülekezet vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti elképzelések 
megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert tájékoztatja.  
 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Gyülekezet kérésére, annak országos és nemzetközi 
rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül értesíti a helyi 
lakosságot. 

 
6. Az Önkormányzat és a Gyülekezet közérdekű döntéseikről egymást kölcsönösen 

tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák megoldásában, az ifjúság 
szabadidős programjainak előkészítésében, a városi nagyrendezvények programjainak 
összehangolásában, a város műemlékeinek megóvásában.  
 

7. Ezen megállapodás az aláírást követő 5 évre szól, azzal, hogy a felek a határozott idő 
lejárta előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a megállapodás 
meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről. 
 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.  
 

9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján 
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Kecskemét, 2015. május 28. 
 
              ……………………………                                     ………….………………….. 
                         Mike Sámuel    Szemereyné Pataki Klaudia 
                          lelkipásztor                          polgármester 
 
 

* * * 
 
13.) NAPIRENDI PONT  
 
A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 
tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázatok 
véleményezése (13.)  
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester    
(Az alpolgármester 13.791-26/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Kettő pályázat érkezett. Elhangzott az is, hogy formailag, tartalmilag nem mérlegelik, hogy a 
pályázat megfelelő-e a pályáztatás során.  
Javasolja, hogy mind a kettő pályázóról külön-külön szavazzanak. Az Esélyteremtési Bizottság 
Plichta Ildikó megbízását javasolja.  
 
Szőkéné Kopping Rita:  
 
Engert Jakabné elnök asszonytól kérdezi, hogy mi volt az oka, hogy ezt a pályázót részesítették 
előnyben?  
 
Engert Jakabné:  
 
A bizottság mind a kettő pályázatról beszélt. Meghallgatták a bizottságban ülő pedagógus 
véleményét és információkat kaptak mind a két pályázóról, s a két pályázónak a pályáztatását 
szavazásra bocsátották. Az elhangzott vélemény alapján, valamint, hogy a pályázók 
rendelkeznek-e azzal a végzettséggel, amely egy igazgatói állás betöltéséhez szükségesek, 
szavazott úgy a bizottság, hogy a javasolt személyt támogatja.  
A bizottsági ülésen személyesen egyik pályázó sem jelent meg.  
 
Falusi Norbert:  
 
Napirend előtt elhangzott, hogy a közgyűlés tartalmakat és nem feltételeket vizsgál, azonban 
elnök asszony is megerősítette, hogy alapul kell venni azt a szempontot is, hogy ki felel meg az 
objektív kritériumoknak.   
A pályázatok elolvasása során látható, hogy az a pályázó, aki megfelel, hogy egy intézményt 
vezzesen, annak a benyújtott szakmai anyaga mind terjedelmében, mind mennyiségében is 
meghaladja a másik pályázó anyagát.  
A másik pályázó az előirásnak nem felel meg, nincs vezetői végzettsége, bár megkezdte ezt a 
képesítést. Fontos kritérium, hogy megfeleljen.  
Egy döntéshozónak mérlegelnie kell, hogy nem személyes, hanem objektív feltételeknek 
feleljenek meg. A végső döntés nem a közgyűlésé, de járjanak el, hogy az objektív 
elvárásoknak feleljenek meg.  
 
Mák Kornél:  
 
A pályázat elbírálásakor a kiíró nézi, hogy az formailag megfelelő-e.  Elnök asszony arról 
beszélt, hogy egy folyamatban lévő intézményvezetői szakvizsga és a gyógypedagógiai 
szakvizsga, ami formailag hasonló egy munkában, mit jelent.  A Tóth László Általános Iskolában 
a gyógypedagóiai szakvizsga lehet, hogy egy szélesebb látókörű lehetőséget ad. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ feladata a döntés meghozata. Az előterjesztésben látható a két 
pályázatról rövid összefoglaló. Véleménye szerint, mind a kettő pályázó alkalmas.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
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Megkérdezi, ki támogatja Mihálykáné Horváth Ágnes megbízását tagintézmény-vezetői 
beosztás ellátására?   
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 9 
tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.  
 
Megkérdezi, ki támogatja Plichta Ildikó megbízását tagintézmény-vezetői beosztás ellátására?   
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
131/2015.(V.28.) határozata 
A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 
tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázatok 
véleményezése 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 13.791-
26/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, az 
önkormányzat által működtetett Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László 
Általános Iskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Plichta 
Ildikó megbízását támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Ladics Monika irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
     és általa: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 
 

* * * 
 
14.) NAPIRENDI PONT:  
 
Napelem telepítésének a Városi Támogatási Program keretén belül történő támogatásáról 
szóló döntés meghozatala (14.) 
Előterjesztő: Gaál József alpolgármester     
(Az alpolgármester 8.346-7/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Gaál József:  
 
Az előterjesztés egy februári határozat alapján készült, melyet néhány gondolattal szeretne 
kiegészíteni.  
Több energetikával kapcsolatos folyamat zajlik az önkormányzatnál annak érdekében, hogy 
különböző igényekre megfelelő válaszokat tudjanak adni.  
Mindezek összefogására elindult az a munka, ami egy hosszú távú energiastratégia 
elkészítését célozza meg, melynek három fő célja van: a biztonság, a fenntarthatóság és a 
környezetbarát megoldások előtérbe helyezése. Egyeztetések folynak a nagyipari fogyasztók 
energia igényének kielégítésére, mind minőségi, mind mennyiségi oldalról. Ezzel jelenleg 
problémák vannak, komoly fejlesztésekre van szükség, hogy a jelenlegi igényeket az 
energiahálózat megfelelő szinten tudja ellátni, valamint a jövőbeni fejlesztésekre is fedezetet 
nyújtson.  
Kiemelten kezelik a kérdést, hogy az energia ellátást a megújúló és a zöldenergiák irányába 
próbálják terelni. Ebbe a folyamatba illik be a mostani előterjesztés is, s a következő időszakban 
kiírásra kerülő KEOP pályázatokat is figyelemmel fogják kísérni. Az előterjesztés a jogi és 
pénzügyi kereteket figyelembe véve készült és a fenntartható, végrehajtható folyamatot írja le, 
ami teljesíteni tudja a februári közgyűlésen hozott határozatot. Kéri a közgyűlés támogatását.  
 
Falusi Norbert:  
 
Megkérdezi, hogy a Helyi Építészi Szabályzat módosítása és felülvizsgálata mikor fog a 
közgyűlés elé kerülni? Közgyűlési döntés alapján a jelenlegi rendelet is tartalmaz olyan 
korlátokat, amelyek a megújúló energiára negatívan hat. A város számos stratégiai 
dokumentumban célként tűzte ki, hogy a megújuló energiát támogatja. Nem erre számított, a 
közgyűlés nem csupán erről döntött. Alpolgármester úr az előterjesztésében az érveket részben 
alátámasztotta, de részéről néhány kérdés, észrevétel még felmerült. Az részben érhető, hogy a 
Városi Támogatási Programon keresztül támogatnak minden olyan kezdeményezést, ami a 
megújúlókhoz vagy valamilyen fenntarthatósági kérdéseket érint, de akkor a Városi Támogatási 
Program keretösszegét is célszerű lenne megemelni. Véleménye szerint, kétséges a fogyasztók 
ösztönzésének sikere, hiszen az alapvető cél, hogy a fogyasztók egy ilyen rendszerbe be 
tudjanak szállni. Örömmel hallgatta, hogy az energetikai hasznosítás és felhasználás 
érdekében egy konkrét cselekvési terv készül. Ezt az anyagot nagyon várja.  
Kéri alpolgármester urat, hogy a folyamatról tájékoztassa a közgyűlést. Az embernek az az 
érzése, hogy kommunikációs szinten és a „szóvirágok” szintjén is mindenki a fenntarthatóság 
barátja, de a döntés meghozatalakor a politika elbátortalankodik és mindig finom megoldásokat 
hoz. Ez helyi és országos szinten is tapasztalható.  
A francia parlament néhány héttel ezelőtt fogadta el azt a törvényt, hogy a kereskedelmi célú 
épületek tetejére napelemeket kell felszerelni. Úgy gondolja, hogy ez egy bátor lépés. Dr. 
Sztachó-Pekáry István tanár úrral erről volt vitájuk, hogy a nap hol süt, hol nem süt. A skóciai 
Edingburgh városában olyan rendeletet hoztak, hogy a közösségi tulajdonban lévő épületekre 
napelemeket szerelnek, s a helyieknek be lehet szállni, részvényeket lehet venni. 
Alpolgármester úrnak a figyelmébe ajánlja, érdemes megvizsgálni, hogy ebből Kecskeméten  
mit lehet megvalósítani. Ilyen bátor döntésekre lenne szükség, hogy valóban ne csak 
„szóvirágok” szintjén álljanak ki a fenntarthatóság mellett. Dr. Áder János köztársasági elnök 
klimavédelmi kezdeményezéséhez örömmel csatlakozik.  Kecskemét város korábban tagja volt 
az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének, s más városokkal együttműködve volt 
lehetőség arra, hogy olyan cselekvési tervet dolgozzanak ki, mely valóban segíti a megújulók 
használatát. Megkezdődött a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal központi épületének 
energetikai felújítása, melyre 735 millió forint uniós és hazai támogatást nyertek. Megkérdezi, mi 
a prioritás? A Termostar Kft. fatűzelésű erőmű létesítésére 1,5 milliárd forint összegben nyújtott 
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be pályázatot, de a pályázat nem nyert.  A Termostar Kft. a város cége, a 
minisztériumokat hetente keresi meg azzal, úgy alkossanak rendeleteket, hogy a Kft-t könnyebb 
helyzetbe hozzák.  
A fatűzelésű pályázat nem nyert, ezzel szemben az épület energetikai felújításra benyújtott 
pályázat igen. Fontos, hogy az épületen energetikai korszerűsítést hajtsanak végre, de a 
fatűzelésű erőmű kb. 12.000 háztartást érintett volna Kecskeméten. Megkérdezi, miért nem 
tudnak rendszerszerűen döntéseket hozni. Ez a példa is jól szimbolizálja, hogy mennyire bátrak 
abban, hogy valóban a megújúlókat hasznosítsák és használják.  
 
Falu György:  
 
Nagyon nagy tisztelője és becsülője a fiatal ambiciozus politikusoknak, de kéri képviselőtársát, 
hogy az adott napirendi ponttal kapcsolatban szóljon hozzá. A napenergia hasznosításra 
vonatkozó előterjesztés kapcsán a hozzászólások során eljutottak a Termostar Kft. és a 
fatűzelés felé és Dr. Áder János köztársasági elnök is szóba került. Méltányolja azt, aki valóban 
agilis és a saját politikai ambicióit szem előtt tartva igyekszik sokat hozzászólni. Jó gondolatok, 
de nem ehhez a napirendhez tartozik. Kéri, a napirendeket konkrétan tárgyalják, s ne 
kalandozzanak el.  
 
Dr. Sztachó-Pekáry István:  
  
Nem abban vitatkoztak, hogy hol süt a nap és hol nem, mert mindenki látja, süt a nap és azt is 
látja, hogy nem süt a nap. A napenergiával kapcsolatban csak annyit mondott, hogy egy 
nemzetgazdaság helyzetétől függ, hogy bizonyos megújúló energiafajtákat milyen mértékben, 
nagyságban tud hasznosítani. Világos, hogy a gazdagabb országok jobban tudják hasznosítani, 
nagyobb lehetőségeik vannak. A szegényebb országok ebben a tekintetben korlátozottak. A 
fatűzeléssel kapcsolatban elmondja - mely valóban nem a napirend tárgya -, hogy a zöldek és 
az LMP is tiltakozik, ha egy fát kivágnak. A nélkül nem tudnak tűzelni, hogy fát ne vágjanak ki.  
 
Gaál József:  
 
Megköszöni Falusi Norbert képviselő úr észrevételeit és építő javaslatait, melyet korrigálni 
szeretne. Kecskemét város jelenleg is tagja az Energiahatékony Önkormányzatok 
Szövetségének. A szövetség honlapján sok információ érhető el. A jó példák átvételében tud 
elsősorban segíteni, s Kecskemét a többiekkel összehasonlítva igen jó pozicióban van. Az 
edinburghi, a bátorságról és az  egyéb javaslatokkal kapcsolatban  annyit szeretne hozzáfűzni, 
hogy véleménye szerint is nagyon szép dolog a bátorság. Egyrészt az előterjesztés a Falusi 
Norbert képviselő úr által kezdeményzett javaslatról szól, másrészt a bátorságnak és a felelős 
vezetésnek összhangban kell lennie.  
Az információgyűjtést elindították, de egyelőre még nem sikerült megfelelő információhoz jutni. 
Ez az elsődleges oka, hogy egy óvatosabb kezdéssel kezdenek. Bíztatja képviselő urat, hogy 
bátrabb előterjesztést készítsen, s előre egyeztessenek, hogy reális megoldások 
születhessenek.  
 
Öveges László, városi főépítész:  
 
A Helyi Építési Szabályzat a képviselői indítványnak egy másik része volt, mely folyamatban 
van. Ez egy egész évet betöltő folyamat lesz, s a közgyűlés előtt is volt már.  Az egyeztetések 
elkezdődtek a munkacsoportok és a szakbizottságok részére, valamint a szakmai kamarának 
külön egyeztetést hívtak össze, ahol a környezetvédelem és ezen belül a megújúló 
energiaforrások kérdésköre célzott kérdéskörként jelent meg. A részvevők felé voltak kérdések 
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is és ezeket a kérdéseket a jövőben is szeretnék folytatólagosan is feltenni. A munka 
második szakasza most kezdődik, a véleményezési dokumentáció elkészül és a városvezetés 
döntése értelmében a lehető legszélesebb körben szeretnék megvitatni. A Várostervezési 
Osztály munkatársai várják a szöveges javaslatokat, vagy a személyes egyeztetést. A munka 
végső fázisa a közgyűlési döntés lesz, amelyet a jelenlegi elképzelés szerint ez év 
novemberére, vagy decemberére időzítenének.  
 
Falusi Norbert:  
 
Dr. Sztachó-Pekáry István tanár úr hozzászólalására reagálja, hogy az sem mindegy, hogy egy 
nemzetgazdaság a jövőt illetően mit használ. Az fontos, hogy a következő generáció mit fog 
használni, s úgy gondolja, e miatt nem kell magukat zsákutcába vezetni.  
A fakivágással kapcsolatban nagyon köszöni a hozzászólást. Tudják, hogy a zöldeket és az 
LMP-t mindig ezzel „ütik le”, hogy nem akarják a fákat kivágni. Nem csak fakivágásról van szó, 
hanem aprítékokról, utak mentén lévő bokrok és az élő munka nagyságáról van szó. A 
Termostár Kft-vel kapcsolatos hozzászólalásával is az élő munkára szerette volna felhívni a 
figyelmet. A kormány célja, hogy egy-egy projekt minél nagyobb foglalkoztatottságot érjen el.  
Falu György képviselő úr hozzászólalására reagálva elmondja:  a politikusnak az a felelőssége 
egyben, hogy olyan magatartást, szemléletet adjon át, amely előbbre vihető vitákat generál. 
Úgy gondolja, hogy ebben nem kell, hogy vita legyen, szigorúan tartsák magukat az 
előterjesztéshez. Rendszerben gondolkodik, melynek mindannyian részesei.  
Köszöni alpolgármester úr konstruktív hozzászólalását. A bátorsággal nincs gond, viszont azt el 
kell mondania, hogy ez az előterjesztés miért készült. A napelemadóként elhíresült adónem egy 
rossz döntés, melyre még Dr. Áder János köztársasági elnök is felhívta a figyelmet. 
Magyarországon van egy rossz gyakorlat a magas ÁFA és a napelemadó kapcsán. Megjegyzi, 
a napelemet sokszor Szlovákiából hozzák be, melynek valamilyen úton gátat kell vetni.  
Köszöni főépítész úr válaszát is.   
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, további hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
132/2015.(V.28.) határozata 
Napelem telepítésének a Városi Támogatási Program keretén belül történő támogatásáról 
szóló döntés meghozatala 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Gaál József alpolgármester 8346-
7/2015. számú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a napelem telepítésének támogatására a jövő évi Városi 
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Támogatási Program részeként lehetőséget biztosít. 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a jövő évi Városi 
Támogatási Program tervezésekor a fenti döntést vegye figyelembe. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
4.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
 
 

 

* * * 
 
15.) NAPIRENDI PONT  
Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (15.)  
Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság   
(A bizottság 16.447-4/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
 
Mák Kornél:  
 
Megköszönni a szociális ágazatban dolgozó munkatársaknak, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelem területén működő vezetőknek a munkáját, akik ezt a nem könnyű, 
felelősségteljes feladatot végzik.  
A városvezetés, a polgármester asszony, a közgyűlés és a bizottság nevében is köszöni a 
szakmai kompetenciával és szakmaisággal végzett munkát.  
 
Radics Tivadar:  
 
A Jobbik frakció köszönetét tolmácsolja a gyermekvédelmi intézményekben dolgozó 
szakemberek felé az önfeláldozó, hivatásszerűen végzett munkájukért. Fiatalnak és 
ambiciózusnak érzi magát, ezért engedjenek meg neki is egy kis kalandozó gondolatot, mely az 
értékelés olvasásakor merült fel benne.  
Úgy gondolja, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a gyermekvédelem legfontosabb feladata a 
gyermekek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása az esélyegyenlőség jegyében. 
Felteszi azt a költői kérdést, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek esetében 
számára adott-e a fejlődéshez szükséges környezet? Bizonyára nem, hiszen akkor nem 
alakulna ki a veszélyeztetettségük sem. A rossz szocioálkulturális környezetben élő kiskorúak 
problémájára olyan intézmények jelenthetnek megoldást, ahol hétköznapokon szakemberek, 
pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok és nevelők biztosítják a gyermekek 
egészséges fejlődését. A hétvégeket természetesen a családjukkal tölthetnék.  
Az elmúlt időszakban, mint végzős pedagógus hallgatónak módja nyílt a kérdéskör alaposabb 
kutatására és igen kedvező példákat látott jól működő bentlakásos iskolák, kollégiumok 
munkájára a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében. A megfelelő intézmények 
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bekapcsolásával jelentősen csökkenne a veszélyeztetettség kialakulásának az esélye 
és a szülők is lehetőséget kapnának anyagi problémáik rendezésére, hogy a gyermekek 
mihamarabb visszatérjenek a családjukba.  
Köszöni, hogy meghallgatták gondolatébresztőnek szánt hozzászólalását.  
 
Lévai Jánosné:  
 
Úgy érzi, hogy a gyermekvédelmi szakellátás nagyon jó irányba halad. A törvény szerint is az a 
cél, hogy minél több gyermek családban nőjön fel. Nem véletlen, hogy a nevelőszülői hálózatot 
a kormányzat erősíti. Ezzel példát és mintát kapnak azok a gyerekek, akik korábban a 
gyermekvédelmi szakellátásban, lakásotthonban vagy egyéb körülmények között nőttek fel.  
Ez az előterjesztés azért került a testület elé, mert a gyermekvédelemről és a gyámügyi 
izgazgatásról szóló törvény minden évben előírja, hogy május 31-ig az önkormányzatoknak a 
közgyűlés előtt be kell számolniuk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.  
Csatlakozik alpolgármester úr pozitív gondolatához, mert valóban Kecskemét városában a 
gyermekvédelem és a gyermekjólét, az alapellátás nagyon jó kezekben van. Ladics Monika 
irodavezető asszony és Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője munkatársaival 
nagyon igényesen állította össze az anyagot.  
A városházán 300 fő részvételével a segítő szakemberek, a rendőrség és a gyámhivatal 
munkatársai szülői értekezletet tartottak. A szülői értekezlet témája volt a drog, az internet 
veszélyei és az iskolai hiányzás. Fontos témák voltak, mert ezek sajnos jelen vannak, nem csak 
Kecskemét városában, hanem az egész országban. Szeretné, ha a városházi szülői értezletnek 
folytatása lenne.  Örül, hogy a polgárőrség a rendőrséggel közösen összefogva Kecskemét 
város egész területén kiemelt figyelmet fordít a fiatalkorú gyerekekre. Néhány alkalommal ilyen 
járőrőzésen személyesen is részt vett. Megdöbbentő, hogy éjszaka még van gyermek az utcán. 
Úgy gondolja, ha rendszeresen járőrőznek, akkor egyre kevesebb csellengő gyermek lesz a 
városban nem csak nappal, hanem éjszaka is.  
A Városi Szociális Közalapítvány 2014. évben 1.250.000.- Ft-ot adott tanszer és irodaszer 
vásárlásra. A közalapítvány az összeget a Gyermekek a gyermekekért-jótékonysági gálából és 
városi támogatásból finanszírozta.  
Kiemelné a Nők a Nemzet  Jövőjéért Egyesületet, melynek szervezésében több, mint 10 éve a 
Széchenyivárosban ingyenes nyári napközistábor szervezésére kerül sor, ahol segítő 
szakemberek, pedagógusok önzetlenül végzik a munkájukat.  
A fiatalkorú bűnözés tekintetében a legnagyobb felelőssége és jelentősége a családnak van. Jó 
lenne, ha minnél több önkéntes segítené a gyermekjóléti szolgálatban dolgozók, az iskolákban 
lévő ifjúságvédelmi felelősök, az egyházak és azoknak a segítő szakembereknek a munkáját, 
akik az életüket arra teszik fel, hogy minél kevesebb hátránnyal küzdő gyermek legyen.  
 
A Híd Munkacsoport a Büntetésvégrehajtási Intézetben rendhagyó órákat tart, s munkájuk 
elismeréseként ma kitüntetést, erkölcsi elismerést kaptak.  
A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 5-8. osztályosok részére a drog veszélyeiről 
osztályfőnöki órát tart. A HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhelyt és a Kék Elefánt Közösségi 
Tér és Ifjúsági Irodákat is egyre több fiatal látogatja. Úgy gondolja, hogy a sporttal foglalkozó 
szakembereknek Kecskemét városában nagyobb szerepet kellene fordítani arra, hogy a 
hátrányos helyzetű gyerekeket a sport területén olyan sportolási lehetőséghez juttassák, amely 
a szülőnek kevésbé kerül a pénzébe.  
Kéri, hogy a gyermekjóléti szolgálathoz vagy a gyermekvédelmi szakellátás intézményeibe 
minél több közösségi szolgálatot teljesítő diák menjen, hiszen ezeknek a gyerekeknek 
szükségük van arra a tudásra is, amit egy középiskolástól kaphat meg.  
A Máltai Szeretet Szolgálat működteti a Családok Átmeneti Otthonát, melyre szintén nagyon 
nagy szükség van.  
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A köszönet hangján szeretne szólni. Tegyenek meg mindent, hogy minél kevesebb kallódó, 
plázában és éjszakai szórakozó helyen lévő gyerek legyen a városban.  
 
Ezt követően Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 20 perc szünetet rendel el.  
 
 

- Szünet - 
 
Király József:  
 
Kiváló anyagot kaptak, melyet az MSZP frakció is elfogadásra javasol. A népesség statisztikai 
adatok alapján ismert, hogy a város lakosságának száma folyamatosan növekszik, ezzel 
szemben viszont a 0-18 éves korosztály a város lakosságán belül egyre kisebb arányban van 
jelen. A 0-18 éves korosztály jelenleg a város lakónépességének 19.2%-át teszi ki. Az 
adatokból kiderül, hogy 10 évvel ezelőtt 1300 fővel volt több a város lakossága ebben a 
korosztályban.  
A szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő bölcsödei és óvodai közétkeztetésnek nagyon örül. A 
szociális ágazatban dolgozók fizetése nagyon alacsony, hiszen az anyagból is látszik, hogy 
nagy a fluktuáció azokon a helyeken, ahol sajnálatos módon kevés pénzért nehezen vállalják 
ezt a feladatot. Minden elismerése nekik.  
Kéri polgármester asszonyt, hogy a szociális ágazatban dolgozók részére, amennyiben 
lehetőség van rá, adjanak fizetés kiegészítést.   
 
Mák Kornél:  
 
Köszöni és egyetért Radics Tivadar képviselő úr gondolataival, melyre a választ Lévai Jánosné 
képviselő asszony megadta.  
Cél az, hogy a gyermekeket családban tartsák, de a lehetőségre álló eszközöket az 
önkormányzati feladatokon túl teljesítik.   
Király József képviselő úr felvetésére reagálva elmondja, hogy az intézményi felújítási keret 
50%-a – melyet a testület meg is szavazott – a szociális ágazatba ment. Polgármester asszony 
jóvoltából „A Szociális Munka Napja” alkalmából a szociális ágazatban dolgozók kaptak 
bérkiegészítést. A Gyerekjóléti Szolgálatnál az okozhat problémát, hogy más ágazatokban 
pótlékbeli különbségek vannak. A város annyit tud tenni, hogy a költségvetés módosításakor az 
ESZII-nél lévő bérmaradványt visszaadja, s abból a Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozó 
munkatársaknak lehet bérkiegészítést adni.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, tovbbi hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
133/2015.(V.28.) határozata 
Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 16.447-
2/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól 
készült értékelést elfogadja. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti 
értékelést küldje meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője 
     és általa: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  

Szociális és Gyámügyi Osztálya 
 
(A határozat melléklete - a terjedelmére tekintettel - nem került beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthető a jegyzőkönyv melléklete között a 15. napirendi pont 
mellékleteként.) 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A szociális ágazatban dolgozókat ősszel a Szociális Munka Napján ismételten megünnepelik.  
 
16.) NAPIRENDI PONT  
 
Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala (16.) 
Előterjesztő: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   
(A bizottság 18.116-1/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
134/2015.(V.28.) határozata 
Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága 18.116-1/2015. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy az alábbi alapítványi források átadását biztosítja: 

  1. sz. egyéni választókerület - Petőfiváros-Felsőszéktó     

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft  

1. 
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány részére 
eszközbeszerzésre 

SOS Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítvány 

      100 000     

2. 
Felsőszéktóért Alapítvány részére működési költségekre, 
rendezvények kiadásaira 

Felsőszéktóért Alapítvány    1 200 000     

3. 
Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért Alapítvány részére 
osztálykirándulásra, rászoruló gyermekek támogatására, 
tanulók jutalmazására 

Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért 
Alapítvány 

      230 000     

4. Hírös Diák Alapítvány részére működési költségekre Hírös Diák Alapítvány       200 000     

  1. sz. egyéni választókerület összesen:      1 730 000     

  
2. sz. egyéni választókerület – Hetényegyháza 

    

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft  

1. 
Móricz Zsigmond Általános Iskola területén 
térkövezésre, felújítási, karbantartási munkálatokra 

Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért 
Alapítvány 

      250 000     

  2. sz. egyéni választókerület összesen:         250 000     

 

  
3. sz. egyéni választókerület – Belváros Északi része 

    

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft  

1. Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése – I. ütem 
Kecskemét Közbiztonságáért 
Közalapítvány 

   1 500 000     

  3. sz. egyéni választókerület összesen:      1 500 000     

 

  
6. sz. egyéni választókerület – Széchenyiváros 

    

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft  

1. 

Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány 
támogatása Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért 

Alapítvány 
      250 000     

a.)    az Év Diákja jutalmazása: 50.000 Ft 

b.)    eszközbeszerzésre: 200.000 Ft 

2. 
Tündérkert Alapítvány támogatása a Forradalom utcai 
óvoda részére eszközbeszerzésre 

Tündérkert Alapítvány       200 000     
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3. 
Bolyai János Gimnázium tehetséggondozó programjának 
megvalósítására 

Appendix Alapítvány a Bolyai János 
Gimnáziumért 

      200 000     

  6. sz. egyéni választókerület összesen:         650 000     

  
 
 

8. sz. egyéni választókerület – Belváros 
    

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft  

1. 
Ölelő Kéz Ápolási Hospice Alapítvány részére 
egészségügyi szűrések támogatására 

Ölelő Kéz Ápolási Hospice Alapítvány       200 000     

  8. sz. egyéni választókerület összesen:         200 000     

 
 
  

10. sz. egyéni választókerület – Hunyadiváros-Kőrösihegy-Szolnokihegy és Szent István-város  
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft  

1. 
Hunyadi János Általános Iskoláért Alapítvány részére 
udvari játékok fejlesztésére, digitális tábla javítására 

Hunyadi János Általános Iskoláért 
Alapítvány 

      100 000     

2. 
A Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája udvarának 
rendbetételére, udvari játékeszközök vásárlására 

Gyermeklánc Alapítvány       100 000     

3. 
Corvin az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány 
támogatása a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 
részére projektor vásárlására 

Corvin az Emberközpontú Nevelésért 
Alapítvány 

      130 000     

4. 
Gáspár András Kollégiumért Alapítvány támogatása 
Hunyadi olvasóverseny és kirándulás szervezésére 

Gáspár András Kollégiumért 
Alapítvány 

      100 000     

5. Szurok József károsult támogatására Városi Szociális Közalapítvány       100 000     

  10. sz. egyéni választókerület összesen:         530 000     

 
 
 
 
  

13. sz. egyéni választókerület - Árpádváros 

    

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft  

1. 
Sokszínű Tehetséggondozásért Alapítvány támogatása a 
Béke Általános Iskola tanulmányi versenyeinek 
szervezésére, lebonyolítására 

Sokszínű Tehetséggondozásért 
Alapítvány 

      300 000     

2. 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány 
támogatása eszközbeszerzésre 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért 
Alapítvány 

      250 000     

3. 
Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért 
támogatása eszközbeszerzésre 

Alapítvány a Kecskeméti Katona 
József Gimnáziumért 

      250 000     

4. 
A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány támogatása 
eszközbeszerzésre 

A Kecskeméti Kodály Iskoláért 
Alapítvány 

      350 000     

  13. sz. egyéni választókerület összesen:      1 150 000     

 
 
  

14. sz. egyéni választókerület - Kadafalva-Szarkás-Úrihegy és Felsőcsalános  
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft  

1. 

Kadafalváért Alapítvány támogatása 

Kadafalváért Alapítvány    1 400 000     
a.)    Falunap megrendezésére: 800.000 Ft 

b.)   Idősek karácsonya, Mikulás nap, Advent 
        rendezvények kiadásaira: 600.000 Ft 
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  14. sz. egyéni választókerület összesen:      1 400 000     

  
15. sz. egyéni választókerület  

    

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft  

1. 

Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány 
támogatása 

Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért 
Alapítvány 

      965 493     

a)    „Katonatelepi Közügyek” havi rendszerességgel                  
        megjelenő kiadvány költségeire: 515.493 

b)   Zöldfelületek karbantartására: 50.000 Ft 

c)    Katonatelepi szüreti nap  
       megrendezésére: 400.000 Ft  

2. 

Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány 
támogatása 

Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért 
Alapítvány 

   1 100 000     

a)    Vontatható gréder beszerzése a teljes körzetre, a 
nem  
        gyűjtő típusú utak karbantartásához: 900.000 Ft  

b)   Faragó Béla Gyermekotthon leányszállás  
      (Bernáth J. u.) részére eszközbeszerzésre: 56.250 Ft 

c)    Faragó Béla Gyermekotthon fiúszállás (Rezeda u.)  
       részére eszközbeszerzésre: 56.250 Ft 

d)   Motoros fűkasza vásárlására: 87.500 Ft  

3. 

Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány 
támogatása 

Mathiász János Általános Iskoláért 
Alapítvány 

   1 027 416     

a)    Katonatelepi fiókkönyvtár részére  
       eszközbeszerzésre: 56.250 Ft  

b)   Corvina Óvoda Műkertvárosi Óvodája 

       - Katona Zs. utcai Óvoda részére  
         eszközbeszerzésére: 29.900 Ft  

       - Platán u. Óvoda részére udvari gumiburkolat 
         készítése 144 m2: 941.266 Ft 

4. 

Ménteleki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány 
támogatása 

Ménteleki Általános Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány 

      805 460     

a)    Kálmán Lajos Óvoda Hetényegyházi Óvodájának  
        Ménteleki Óvodája részére fejlesztő játékok  
        beszerzésére: 105.460 Ft  

b)   Ménteleki Általános Iskola területén beruházási  
       kiadások támogatására (sportpálya fejlesztése,  
       salakos rész kialakítása, tornaterem fejlesztése,  
       vizesblokk fejlesztése): 700.000 Ft 

  15. sz. egyéni választókerület összesen:      3 898 369     

 

Választókerületek összesen: 11.308.369 Ft 
 

 
 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 

* * * 
 

17.) NAPIRENDI PONT  
 
Mindszenty mellszobor elhelyezése (17.) 
Előterjesztő: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság     
(A bizottság 12.675-8/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Felajánlásként érkezett a bronz mellszobor, Lantos Györgyi és Máté 
István szobrászművészek készítették. Hosszas előzetes egyeztetés után sikerült neki méltó 
helyet találni. 
 
Radics Tivadar: 
 
Megköszöni a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány felajánlását a Jobbik frakció nevében is.  
Azt gondolja, hogy hitevesztett és sokszor közömbös társadalmunk számára fontos felhívni a 
figyelmet olyan keresztény mintaképekre, akik a hitükből a legnehezebb időkben is tudtak 
meríteni és a kemény megpróbáltatások ellenére is megtartották azt. Mindszenty bíboros 
emléke örök érvényű példaként szolgál a jövő generációinak: az őszinte és mély vallásos 
lelkületről, hazaszeretetről, önfeláldozásról, Isten nevében a közösségért történő megalkuvást 
nem ismerő szolgálatról, az igazságosnak gondolt elvek töretlen és rendületlen megtartásáról.  
 
Lévai Jánosné: 
 
Az Egyházi Munkacsoport vezetőjeként, a tavalyi évben szerzett tudomást arról, hogy 
Kecskemét kap egy Mindszenty szobrot. Az előző évben Mindszenty konferenciát tartottak, 
ebben az évben pedig II. János Pál emlékkonferenciára kerül sor a Városháza dísztermében. 
Az ajándékozó – Lezsák Sándor – Mindszenty bíboros úr mellszobrának a felszentelését is és a 
konferenciát is szeretné egy napra, október 16-ra, tenni. Azt gondolja, hogy ezzel a 
mellszoborral a keresztény és vallási turizmus Kecskemét városában is erősödni fog, és az a 
tisztelet, amely nem csak Magyarországon, hanem határainkon túl is övezi Mindszenty bíboros 
urat, elősegíti, hogy Kecskemét város a középpontba kerüljön. Országos viszonylatban több 
kezdeményezés indul Mindszenty bíboros emlékének méltó megőrzésére. Megköszöni a 
Fidesz-KDNP frakció nevében az adományozónak, hogy Kecskemétet választotta, és mint a 
Mindszenty társaság tagja, ő is mindent el fog követni, hogy hasonló jellegű keresztény 
rendezvények legyenek a városban. 
 
Király József: 
 
Megköszöni az alapítványnak, hogy ide kerül Kecskemétre a szobor.  
Műemlékvédelemmel kapcsolatos tanulmányaiból kiindulva arra hívná fel a figyelmet, hogy a 
sokak közé, a főtérre felállítani egy ilyen ember mellszobrát, nem szerencsés. Azt tartotta volna 
helyesnek, ha egy közterületet elneveznek Mindszenty Józsefről és azt a közterületet uralja 
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majd a mellszobor. Ebben alulmaradt, tudomásul veszi, de mindenképpen jelezni 
szerette volna, hogy emiatt tartózkodik a szavazás során, egyébként ők is üdvözlik, hogy 
idekerül a szobor. 
 
Mák Kornél: 
 
Annyit tenne hozzá, hogy annak szimbolikus ereje is van, ha a Nagytemplom előtt van 
elhelyezve a szobor. Tudjuk azt, hogy nem sokkal letartóztatása előtt Mindszenty József Baja 
Főterén tartott beszédet és több tízezer ember volt jelen. Azt is tudjuk, hogy itt Kecskemét 
Főterén, ahol a kulák emlékmű van, ott Rákosi Mátyás mondott beszédet. Az anekdota szerint 
paraszt urakkal, bácsikkal álltak sorfalat és az egyikük, már egy kicsit illuminált állapotban lévő 
úr, megkérdezte, hogy ki ez a kopasz. Úgy menekítették ki mellőle.  
Úgy gondolja, hogy ha ezt a szobrot a templom elé állítják úgy, hogy az egyik oldalon a kulák 
emlékmű van, annak van egy eszmei üzenete is, ami azt mutatja, hogy volt egy ilyen szintű 
ellenállás. Hiszen nem csak egyházi személyiség volt, hanem a kommunizmussal és a 
diktatúrával szembeni szószóló is. 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Szeretné hozzáfűzni az elmondottakhoz, hogy ugyan mindennek örülni kell, amit kapnak, de 
sajnálatosnak tartja, hogy egy ekkora város, mint Kecskemét egy ajándékba kapott szobrot fog 
kiállítani, ami egy másodpéldánya a Lakitelken elhelyezett Mindszenty szobornak. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ha az eredeti már elhelyezésre került, akkor azt már nehezen lehetne itt is elhelyezni. 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Azt tartja sajnálatosnak, hogy ez egy replika. Szerinte érdemes lett volna egy teljesen 
kecskeméti eredetű Mindszenty szobrot készíttetni.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, további hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
135/2015.(V.28.) határozata 
Mindszenty mellszobor elhelyezése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság 12.675/2015 számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
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1.) A közgyűlés a Népfőiskola Alapítvány Mindszenty bronz mellszoborra vonatkozó 
közérdekű felajánlását – 1.800.000 Ft összegben - elfogadja, és vállalja a szobor közterületen 
történő elhelyezését. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló megállapodást – az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével – a 
Népfőiskola Alapítvánnyal írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Lantos Györgyi és Máté István szobrászművészek által 
készített, a Mindszenty József bíborost ábrázoló mellszobor a főtéren, a Katolikus 
Nagytemplom előtti zöldfelületen kerüljön felállításra a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához történő bejelentési 
eljárást követően. Egyben felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az eljárást 
kezdeményezze. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármeste 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
     és általa: Népfőiskola Alapítvány 
 
 
 
 

135/2015.(V.28.) határozat melléklete  
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 

 
 
 
amely létrejött egyrészről a Népfőiskola Alapítvány Lakitelek (székhely: 6065 Lakitelek, 
Felsőalpár 3., képviseletében eljár: Lezsák Sándorné ügyvezető igazgató), továbbiakban, mint 
Adományozó, 
   
másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 6000 Kecskemét, Kossuth 
tér 1., képviseli:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH szám: 15724540-8411-321-03, 
adószám: 15724540-2-03), továbbiakban, mint Önkormányzat között az alábbi feltételekkel: 
 

Megállapodás tárgya 
 

1. Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a saját költségén elkészített Lantos 
Györgyi és Máté István szobrászművészek Mindszenty József bíborost ábrázoló bronz 
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mellszobrát (a továbbiakban: adomány) az Önkormányzatnak térítésmentesen 
tulajdonába adja, közterületen történő elhelyezés céljából.  

 
2. Az adomány értékét Felek bruttó 1.800.000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint 

összegben határozzák meg. 
 

3. Az Önkormányzat a felajánlott közérdekű kötelezettségvállalást jelen szerződésben 
meghatározott feltételekkel elfogadja. 
Felek megállapítják, hogy amennyiben az adománnyal kapcsolatban ÁFA fizetési 
kötelezettség keletkezik, úgy azt Adományozó viseli. 

 
4. Jelen szerződés tárgyaként szereplő adomány a szerződés teljesítésével az 

Önkormányzat analitikus nyilvántartásában saját vagyonaként kerül aktiválásra. 
 
 

   Felek jogai és kötelezettségei 
 

5. A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat vállalja az adomány helyszínre 
szállításának és felállításának költségeit. 
 

6. A felek megállapodnak abban, hogy az eseteleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 
tárgyalások során kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a 
tárgyalásos út nem vezetett eredményre. 

 
Felek a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita peres úton való rendezésére kikötik 
– hatáskörtől függően – a Kecskemét Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 

7. Adományozó kijelenti, hogy az adománnyal kapcsolatban a szerzői vagyoni jogokkal 
rendelkezik, annak átadásával összefüggésben az Önkormányzatot semminemű 
kötelezettség nem terheli.  

 
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyekből 1 példány az Adományozónál, 2 példány pedig az Önkormányzatnál marad. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  
 
Kecskemét, 2015.  
 
 

......................................................... ......................................................... 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Lezsák Sándorné 
ügyvezető igazgató 

Népfőiskola Alapítvány 
Adományozó 
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* * * 
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18.) NAPIRENDI PONT 
 
A Településrendezési Terv módosításának véleményezése (18.) 
Előterjesztő: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság   
(A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 11.079-8/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz 
csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
136/2015.(V.28.) határozata 
A Településrendezési Terv módosításának véleményezése 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság 11.079-8/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a város 
Településrendezési Terve véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket és az azokra 
adott válaszokat a határozat melléklete szerint fogadja el. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a döntés közzétételére, 
valamint hogy ezt követően a tervezetet, a véleményeket és e döntést küldje meg végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
     és általa: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
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 136/2015. határozat melléklete 

ÖSSZEGEZÉS 

Kecskemét, TRT módosítás 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§-a szerinti véleményezési szakaszban 

beérkezett véleményekről 

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
(Iktatószám:BKD/001/164-2/2015.) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály (Iktatószám:11545-12-9/2015.) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság 
(Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

5. Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
(Iktatószám: BKR/001/00138-13/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
kifogást nem emel egyetértő véleményező 

8. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasút és Hajózási Hivatala 
(Iktatószám:UVH/UH/38/24/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tesz egyetértő véleményező 

9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
(Iktatószám:FD/RR/NS/A/1133/1/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tesz egyetértő véleményező 

10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály 
(Iktatószám:BK/UO/78/13/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

11. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatal (Iktatószám:BK-05D/008/155-5/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

12. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
(Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 



 

 
Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 28-án megtartott üléséről 

 
 

77 

13. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály 
(Iktatószám:10032/7/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

14. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály (Iktatószám: BKG/001/4686-2/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

15. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály 
(Iktatószám:BKF/001/1555-2/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

16.Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

17. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

18. Jász-Nagykun Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály 
(Iktatószám:SZBK/1107-2/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

19. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala (Iktatószám:CE/12193-
2/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

20. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

21.Nagykőrös Város Önkormányzata (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

22.Kerekegyháza Város Önkormányzata (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

23.Lajosmizse Város Önkormányzata (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

24.Szentkirály Község Önkormányzata (Iktatószám:535-3/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tesz egyetértő véleményező 

25. Nyárlőrinc Község Önkormányzata (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

26.Városföld Község Önkormányzata (Iktatószám:783-2/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tesz egyetértő véleményező 

27.Helvécia Község Önkormányzata (Iktatószám:1963-2/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
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kifogást nem emel  egyetértő véleményező 

28. Ballószög Község Önkormányzata (Iktatószám:1034-4/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

29. Fülöpjakab Község Önkormányzata (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

30.Jakabszállás Község Önkormányzata (Iktatószám:21-8/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

kifogást nem emel egyetértő véleményező 

31. BÁCSVÍZ Zrt. (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

32. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

33. Magyar Közút Zrt. (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

34. DÉMÁSZ Zrt. (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

35. Bács-Kiskun Megyei Építészkamara (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

36. Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

37. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

38. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság 
(Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

39. Kecskeméti Városszépítő Egyesület (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

40. Kecskeméti Lokálpatrioták Egyesülete (Iktatószám:) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

 
 

* * * 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pont (a meghívó szerinti 19. napirend) tárgyalására zárt 
ülés keretében kerül sor, ezért kéri, hogy az ülésteremben csak a képviselők, a jegyző, az 
aljegyző, a napirendekhez meghívottak, valamint az érintett osztály munkatársai és a 
jegyzőkönyvvezetők tartózkodjanak. 

 
 
 
 

A JEGYZŐKÖNYV   80 – 84.  OLDALAI A ZÁRT ÜLÉS ANYAGÁT TARTALMAZZÁK, 
KÜLÖN JEGYZŐKÖNYVBEN 
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Dr. Határ Mária: 
 
Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat, a közgyűlés a napirend tárgyalása során 
fellebbezéseket bírált el szociális ügyekben, azokat elutasította. 
 
 
 

* * * 
 

 
20. NAPIRENDI PONT 
 
Képviselői interpelláció és az arra adott válasz az óvodai beiratkozással kapcsolatban 
(20.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
(A polgármester 13.865-18/2015. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megpróbálták elég széleskörűen és alaposan megválaszolni a feltett kérdéseket. 
 
Király József: 
 
A korábbi közgyűléseken már téma volt az óvodai beiratkozás, a szocialista frakció már akkor is 
jelezte, hogy vélhetően az egész városi óvodarendszerben gondot okoz majd, hogy két óvodát 
megszűntetett a város – Izsáki úton és a Jász utcán –, valamint két óvodánál – Juhar utca és 
Akadémia krt. – felvételi korlátozásokat vezetett be. Akkor azt a választ kapták a többséget adó, 
a változtatásokat megszavazó Fidesz-KDNP frakciótól és polgármester asszonytól is, hogy a 
tavaszi beiratkozásnál nem jelent majd gondot az előzőekben említett egységek bezárása, 
átalakítása. Az, hogy nem így történt, az is bizonyítja, hogy egyre többen jelzik felé, hogy 
sajnálatos módon a lakókörnyezetükben működő óvodákba nem nyert felvételt a gyermekük. 
Ezzel szemben például a Széchenyivárosból a Rávágy téri Szivárvány Óvodába irányítják át a 
jelentkezőket. Éppen ezért arra kéri polgármester asszonyt, hogy minél előbb vizsgáltassa felül 
a jelentkezéseket és ígéretüknek megfelelően a lakóhelyhez legközelebbi óvodába 
nyerhessenek felvételt a gyermekek.  
Abban az esetben tudja elfogadni az interpellációra adott választ, ha ez a következő 
közgyűlésre visszakerül és nyugvópontra kerülnek a vitás ügyek, illetve a fellebbezések, amikre 
hivatkoznak is a válaszban. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Két dolog világosan kiderült a beiratkozások kapcsán. Az egyik, hogy most mondták ki először 
azt, hogy a széchenyivárosi óvodákba csak széchenyivárosi gyerekek felvétele történhet. Ezt 
még idáig nem mondta ki egyetlen egy képviselőtestület sem, nem volt ilyen nyomatékos kérés 
a szülők részéről sem. Ez most merült fel a szülői közösségek részéről, így elkezdik bevezetni a 
rendszerbe és ezt kifejezetten kérik az óvodavezetőktől is. Nem tehetik meg, hogy a már 
beszoktatott gyerekeket áthelyezik egy olyan óvodába vagy arra a környékre, ahol éppen 
laknak. Látszik, hogy abban az óvodában több mint 100 gyermek van más körzetekből, más 
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helyekről és az is látszik, hogy megfelelő kapacitással rendelkezik már a város. Nem az 
a probléma most, hogy nincs óvodai férőhely, hanem hogy a meglévő rendszernek és az új 
elvárásoknak megfelelően most van egy átalakulási folyamat. Ezt a lehető legmegnyugtatóbb 
módon próbálják rendezni és bízik abban, hogy minden nyugvó pontra kerül. Ebben kéri az 
óvodavezetők támogatását, segítségét. 
A következő ülésre a fellebbezésekről tudnak tájékoztatást adni, arról viszont nem, hogy 
konkrétan a szeptemberi beiratkozás hogy történik, hiszen akkor is rengeteg mozgás van még.  
Igazából akkor fog kiderülni, hogy mennyi lesz a végleges létszám, de a fellebbezésekről 
tudnak tájékoztatást adni. 
 
Megállapítja, hogy Király József az interpellációra kapott választ elfogadja, ezért nem kell 
szavazni annak elfogadásáról. 
 
 

* * * 
 
21. NAPIRENDI PONT 
 
Indítvány Kecskemét déli iparterülete kerékpáros elérhetőségének javítására 
vonatkozóan 
(Az indítvány írásos szövege a jegyzőkönyv írásos mellékletét képezi.) 

 
 
 
Falusi Norbert: 
 
Az indítvány – ahogy a címből is kiderült – alapvetően a kecskeméti kerékpározás egy rész 
kérdését érinti. Most már látható, hogy a déli iparterületen sok ezren dolgoznak, sokan 
szeretnének kerékpárral járni. Úgy vélik, hogy ennek az elősegítése lehet egy olyan 
részmegoldás, hogy a tiltótáblákat leszerelik, de nyitott minden más megoldásra is. Alapvetően 
ezzel a kéréssel a kerékpárosok üzenetét szeretné átadni. Tudja, hogy a kerékpárosok is 
megkeresték a hivatalt, a Főépítészi Osztályt és tettek már több javaslatot, miszerint meg kell 
változtatni azt, hogy a kerékpárosokat a járdára terelték, hiszen lehet autók mellett 
kerékpározni, nem ütik ki egymást. Persze ezt rendszerben kell kezelni. Igazából ez azt 
segítené elő, hogy ki lehessen jutni könnyedén a déli iparterület felé. Arra is nyitott, hogy legyen 
egy bizottsági ülés. Király József képviselő úrral a Facebookon volt már egy kisebb szócsatájuk 
ezzel kapcsolatban. A kerékpárosok azt szeretnék, hogy a kerékpározás elterjedjen, ahhoz 
viszont tényleg rendszerben kell kezelni ezt a kérdést, illetve azt is szeretné elmondani, hogy a 
Kerékpáros Klub minden képviselőt megkeresett egy levéllel, hogy jövő hét szerdán, 16 órakor 
egy közös kerékpározással járnák be a várost. Szeretné bátorítani a képviselőket, hogy 
csatlakozzanak ehhez a felvetéshez. Úgy véli jó példa, ha a kerékpárosokkal közösen megnézik 
a problémás helyeket és ezek után ki lehet alakítani, hogy hol lehet megvalósítani az igényeket 
és hol nem. A város alkalmas arra, hogy egy remek kerékpárvárossá tudjon fejlődni, utakkal, 
fejlesztésekkel, kerékpáros sávok felfestésével, ami költségcsökkentést is jelent, hiszen így 
nem kell mindenhova kerékpár utat építeni. 
Arra tesz javaslatot, hogy az 5.sz. főúton a kihelyezett táblákat szedjék le és alakítsák ki a 
lehetőséget arra, hogy minél többen ki tudjanak menni a déli iparterület felé, hiszen az ott 
dolgozók kerékpárral járnának, de nem tudnak. Ez egy olyan kérdés, amiben nyitott a 
változtatásra, de azt kéri, hogy legalább kerüljön be a bizottság, illetve a soron következő 
közgyűlés elé és beszéljenek erről a kérdésről. 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ezt az indítványt már Lévai Jánosné is megfogalmazta 2012-ben és 2014-ben is. A hatóság 
elutasította a kérelmet, így kár ezt az indítványt újra az útjára indítani. Sokkal nagyobb és 
átfogóbb megoldást kell alkalmazni, ami szintén elindult. A bizottsági ülés keretében 
kezdeményezték a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítését. Úgy tudja, hogy már ki is adták 
a megrendelést ezzel kapcsolatban. Egy szakmai felülvizsgálati kérelem zajlik, továbbá olyan 
szinten is foglalkoznak a kérdéssel, hogy az említett TRT teljes körű felülvizsgálatában, külön 
fejezetben foglalkoznak Kecskemét kerékpárforgalmi hálózatának lehetőségeivel. 
Mindenféleképpen szükség van rá, hiszen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
forrást biztosít a kerékpárút fejlesztésére és ezt csak megalapozott tanulmányokkal lehet majd 
elkölteni. A vita elindult, hogy hogyan tudják megoldani a problémát. Most már lassan a 
végéhez ér a Városföld-Kecskemét kerékpárút megépítése, ami a Szent László krt-at és a 
Búzakalász utcát is bekapcsolja a kerékpáros forgalomba. Most szintén a KÖZOP-os 
pályázatnak megfelelően lehetőség nyílt a déli iparterületen kerékpárút és körforgalmi 
csomópontok kialakítására. Így a déli iparterület közvetlen megközelíthetősége is megoldódik 
pár hónapon belül. Most már csak azt a pici szakaszt kell kitalálni, hogy azt hogy lehet a 
legoptimálisabban összekötni, és így lassan teljesen bekerül a kerékpárút-hálózatba ez az 
iparterületi rész is. 
 
Király József: 
 
Ha külön Falusi Norbert részére kiküldet Király József egy meghívót arra a bizottsági ülésre, 
amin a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatosan is tárgyalnak, akkor arra kéri, hogy vagy Falusi 
Norbert vagy valaki a pártból menjen el az ülésre, hogy lássák, milyen munka folyik. A 
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság idejének egyharmad részét mostanság a 
kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések, elképzelések, jövőbeli dolgok teszik ki, így 
kéri, jöjjön el az ülésre és ott is mondja el javaslatait. Egyetért minden ilyen jellegű 
indítványával. Polgármester asszonnyal egyeztettek arról, hogy a következő közmeghallgatás 
tematizált lesz. Azt kérte, hogy a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos elképzelések, 
munkálkodások is kerüljenek be arra a napra, ezt polgármester asszony elfogadta, így 
hamarosan egy nagyobb plénum előtt is meg tudják ezt beszélni. 
 
Falusi Norbert: 
 
Az indítványt visszavonja. 
 
Felhívja a figyelmet, hogy a Kerékpáros Klub meghívása ennek ellenére továbbra is él. Király 
Józsefnek szeretné jelezni, hogy naponta legalább 6-8 órát ül számítógép előtt, rendszeresen 
nézi az e-mailjeit, de nem kapta meg a meghívót.  
 
 
 
Az indítványt tehát visszavonja, így a következő közgyűlésen vagy bizottsági ülésen ejtenek 
majd szót róla. 
  
 
 
 

* * * 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés a kitűzött napirendi pontok tárgyalását befejezte. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy a közgyűlés a következő rendes ülését 2015. június 25-én tartja. A 
kéréseknek megfelelően a Közmeghallgatás 16 óra 30 perckor kezdődik, melyen a helyi építési 
szabályzat teljeskörű felülvizsgálatával kapcsolatban is várják a konkrét javaslatokat és 
kérdéseket. 
Megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 13 óra 03 perckor bezárja. 
 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
  Szemereyné Pataki Klaudia                Dr. Határ Mária 
                    polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 


