
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
247/2012. (IX.20.) határozata 
A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások elfogadásáról szóló 
162/2012. (V. 31.) KH. számú határozat mellékletének módosításáról 

 
 
A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Zombor Gábor polgármester 29.958-10/2012. számú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
települési nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások 
elfogadásáról szóló 162/2012. (V. 31.) KH. számú határozat 1. sz. mellékletének I. fejezet 
1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
1. Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a helyi önkormányzat a tulajdonában 
lévő kecskeméti 184/A/3 hrsz-ú, Kecskemét, Batthyány u. 2. szám alatti ingatlan 
(továbbiakban: Ingatlan) 3. számú, 33 m2 nagyságú irodahelyiségében ingyenes 
használatot biztosít a nemzetiségi önkormányzat számára a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az önkormányzati 
működés tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében. A nemzetiségi önkormányzat az 
Ingatlanban található 50,5 m2 nagyságú tanácstermet az Ingatlanban elhelyezést nyert 
többi nemzetiségi önkormányzattal, illetve társadalmi szervezettel egyeztetve 
használhatja. A tanácsterem használatára vonatkozó, heti rendszerességgel előforduló 
igényét az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg, egyedi igényét a 
tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig köteles a nemzetiségi önkormányzat az 
önkormányzat felé bejelenteni. 
 
2.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
települési nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások 
elfogadásáról szóló 162/2012. (V. 31.) KH. számú határozat 1. sz. mellékletének XI. 
fejezet 3. pontjában és a XII. fejezet 3. pontjában megjelölt határidő 5 munkanap helyett 3 
munkanapra módosul. 
 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Zombor Gábor polgármestert a jelen határozattal 
módosított együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Zombor Gábor polgármester 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Városrészi önkormányzatok vezetői 
4.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
5.) Dr. Györe Dóra, a Jogi Osztály vezetője 
6.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
     és általa: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
 



K. m. f. 
 
 

Dr. Zombor Gábor sk.             Dr. Metzinger Éva sk. 
   polgármester         jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

 
Szabóné Pataki Gyöngyi 

Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője 
 


