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37.336-3/2014. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről 

 
 
Jelen vannak:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester,  

Bogasov István, Dobos József, Engert Jakabné, Falu György Tamás, 
Falusi Norbert, Hörcsök Imre, Király József, Kósa József, Kovács Ferenc, 
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, Szőkéné Kopping Rita, Dr. 
Sztachó-Pekáry István,  
képviselők (22 fő) 

 
   Nem képviselő alpolgármester jelöltek:  

       Dr. Homoki Tamás, Gaál József 
   Bizottságok megválasztandó nem képviselő tagjai 
 
 
Jelen vannak továbbá:     
                                         Dr. Határ Mária jegyző, 
                                         Dr. Balázs Tímea aljegyző, 
                                         Dr. Weninger András aljegyző, 
    Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője,  
                                         Dr. Orbán Csaba, a Beruházási és Városüz. O. vezetője, 
    Öveges László, a Főépítészi Osztály vezetője,  
      Tóth Péter, az Adó Osztály vezetője, 
    Dr. Bodóczky Judit, az Igazgatási Osztály vezetője,  
    Csányi Katalin, az Építéshatósági Osztály vezetője,  
                                         Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi O. vezetője, 
    Dr. Mayer Endre, a Vagyon- és Lakásgazd. O. vezetője, 
    Rácz Sándor, a Gondnoksági Osztály vezetője,  
                                         Vazul Zsolt, az Intézményi Osztály vezetője, 
    Dr. Provaznik Balázs, a Családvédelmi Osztály vezetője,  
    Ónodiné Takács Erika, az Ell. Csop. vezetője, belső ell. vezető, 
                                         Berenténé Dr. Meskó Mária, a Jegyzői Titkárság vezetője, 
                                         Ladics Monika, a Nemzetközi, Gazdaságfejl-i O. vezetője, 
                                         Szabóné Pataki Gyöngyi, a Képviselőtestületi Osztály    
                                         csoportvezetője, 
                                         László Anita és Mészárosné Gilicze Katalin, a Képviselőtestületi 
    Osztály munkatársai, 

   Dr. Zombor Gábor egészségügyi államtitkár,                           
                                         országgyűlési képviselő, 

    Dr. Salacz László, országgyűlési képviselő   
          Kovács Ernő, kormánymegbízott 

                                 Dr. Kerékgyártó-Minda Mária Judit, a Kecskeméti Járási   
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                                         Hivatal vezetője,  
           Dr. Török Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

    Szalontai Mária, könyvvizsgáló, 
    Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat képviselői,  
    valamint a meghívottak, újságírók és érdeklődő állampolgárok. 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Köszönti a megjelenteket Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése alakuló ülése 
alkalmából, különösen Dr. Zombor Gábor egészségügyi államtitkár urat, Dr. Salacz László 
országgyűlési képviselő urat, Kovács Ernő kormánymegbízott urat. Engedjék meg, hogy 
külön köszöntse Dr. Metzinger Éva volt jegyző asszonyt, valamint Dr. Határ Mária jegyző 
asszonyt.  

 
Köszönetét fejezi a Kodály Zoltán Általános Iskolának, hogy műsorukkal színesítették és 
emlékezetessé tették a mai alakuló ülést. Az Aurin Leánykórust Durányik László 
vezényelte, majd Pusker Imre tanár úr kíséretében Hévízi Virág 9. osztályos tanuló 
hegedű játékát hallhattuk. 
 
Tisztelettel köszönt mindenkit Kecskemét Megyei Jogú Város közgyűlése alakuló ülése 
alkalmából és abban a reményben üdvözöl mindenkit, hogy a választópolgárok bizalmát 
elnyerve az együttműködés az elkövetkezendő években sikeres lesz. Az elmúlt 
hónapokban kapott támogatással, a megerősített szándékkal a képviselők, a városvezetők 
ezt a várost hittel, reménnyel, szeretettel szolgálva vezessék tovább azon az úton, 
amelyen elindult.  
Bízik abban, hogy a következő 5 évben a közös munka ugyanolyan gyümölcsöző és 
sikeres lesz, mint az elmúlt években.  
Ehhez kíván a leendő képviselőknek, külső bizottsági tagoknak, családoknak, 
intézményvezetőknek és minden egyes társszervnek, civil szervezetnek - akik most 
megjelentek - eredményes munkát, nagyon jó egészséget és sok sikert.  
 
Kéri, hogy a felcsendülő Himnuszt közösen énekeljék el.    
 
Kéri a képviselőket, hogy helyezzék üzembe a szavazatszámláló készülékeiket.  
 
Megállapítja, hogy a testület minden tagja - azaz 22 fő - jelen van, így az ülés 
határozatképes.  
 

Jelzi a meghívón szereplő 10. napirendi pont címe a következőre változott: „A közgyűlés 
állandó bizottságai elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak, valamint  tanácsnokoknak a 
megválasztása”. 
 

Megkérdezi, hogy ki ért egyet a kiküldött meghívón szereplő napirendi javaslattal? 

(A határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
247/2014.(X.22.) határozata 
Az ülés napirendje 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. október 22-ei alakuló ülés napirendjét 
a meghívó szerint állapítja meg. 
 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Városrészi önkormányzatok vezetői 
 
 

* * * 
 
 

EZT KÖVETŐEN AZ ÜLÉS NAPIRENDJE AZ ALÁBBI: 
 
 
ELŐTERJESZTÉSEK: 
 
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, a 

megbízólevelek átadása 
 
2. A polgármester eskütétele 

 
3. A képviselők eskütétele 

 
4. A polgármester programjának ismertetése 

 
5. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítása 
 
Az 5. napirendi pont előadója: Dr. Határ Mária jegyző 
 

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

 
7. Az alpolgármesterek megválasztása 

 
A 6-7. napirendi pontok előadója: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
8. Az alpolgármesterek eskütétele 

 
9. Az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítása 
 
10. A közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak, valamint 

tanácsnokoknak a megválasztása 



4 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről 

 

 
A 9-10. napirendi pontok előadója: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
11. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

 
12. Egyes önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálása 

 
12. napirendi pont előadója: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 
(A KÖZGYŰLÉS A NAPIRENDI PONTOK MINDEGYIKÉT MEGTÁRGYALTA.) 
 

 
 

* * * 
 
 
1.) NAPIRENDI PONT 
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, a 
megbízólevelek átadása 

 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
Felkéri Dr. Török Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 2014. október 12-én 
megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményéről 
tájékoztassa a közgyűlést. 
 
Dr. Török Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke:  
 
A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) nevében köszönti a jelenlévőket az 
újonnan megválasztott közgyűlés alakuló ülésén. Köszönti államtitkár urat, országgyűlési 
képviselő urat, kormánymegbízott urat, a város megválasztott polgármesterét és a 
közgyűlés megválasztott képviselőit és családtagjait.  
 
A Helyi Választási Bizottság 3 tagját és 2 póttagját a közgyűlés 2014. augusztus 28-án 
választotta meg, majd a bizottság kiegészült az egyes jelölő szervezetek által delegált 5 
taggal. 
A munkájuk során alapvető követelményként vették figyelembe a választások 
tisztaságának megóvását, a pártatlanság biztosítását és a választás törvényes 
lebonyolítását. A legfontosabb feladatainkat –többek között- a választási eljárásról szóló 
2013 évi XXXVI. törvény határozta meg, amelynek iránymutatása alapján jártak el feladat- 
és hatásköreikben. 
 
A HVB hatáskörébe tartozott a polgármester-jelöltek nyilvántartásba vétele, az egyéni 
választókerületi jelöltek nyilvántartásba vétele, kompenzációs listák nyilvántartásba vétele, 
valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele 
és adott esetben a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmek elutasítása. A bizottság 
döntési hatáskörébe tartozott a szavazólapok jóváhagyása, kifogások elbírálása, valamint 
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megállapítani és közzétenni a polgármester és a képviselőválasztás eredményét és a 
kompenzációs listán mandátumot szerzett jelölteket. A bizottság némely hatáskörét – élve 
a törvény által biztosított lehetőséggel – átruházta az elnökre, így például a 
megbízólevelek kiadását a megválasztott polgármester asszonynak és a képviselőknek. 
 
 
Fenti hatásköreiben eljárva a bizottság az ülésein 194 határozatot hozott, nyilvántartásba 
vett 4 polgármester-jelöltet, 85 egyéni választókerületi képviselő-jelöltet és 6 
kompenzációs listát, valamint elbírált 2 kifogást. A polgármesteri és önkormányzati 
képviselők választásának eredményét a HVB október 13-án tartott ülésén állapította meg, 
mely döntése 2014. október 16-án délután 16 órakor lett jogerős. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Városban 2014-ben a választás főbb számszaki adatai az 
alábbiak: 
 
- a szavazást megelőző napon, a névjegyzék zárásakor felvett választópolgárok száma 
90.532 fő, 
 
- szavazóként megjelent október 12-én 27.742 választópolgár, ami 30,64 %-os részvételt 
jelent. (2010-ben 33,11%-os volt ez az arány). 
 
A polgármester választás tekintetében az érvényes szavazatok száma 26.860 volt, 
amelynek 59,31 %-át Szemereyné Pataki Klaudia, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 
és Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje kapta, így őt választották meg Kecskemét 
Megyei Jogú Város polgármesterévé. 
 
A városban kialakított 15 egyéni választókerületben a legtöbb érvényes szavazatot a 
következő jelöltek kapták, akik így képviselői mandátumot szereztek: 
 

● 1. EVK:  részvételi arány: 37,1 % 
mandátumot szerzett: Kósa József (FIDESZ-KDNP) 

  
● 2. EVK:  részvételi arány: 30,4 % 

mandátumot szerzett: Molnár Pál (FIDESZ-KDNP) 
 

● 3. EVK: részvételi arány: 36,5 % 
mandátumot szerzett: Nemcsik Mátyás Ferenc (FIDESZ-KDNP) 
 

● 4. EVK: részvételi arány: 25,9 % 
mandátumot szerzett: Bogasov István (FIDESZ-KDNP) 
  

●  5. EVK: részvételi arány: 30,3 % 
mandátumot szerzett: Engert Jakabné (FIDESZ-KDNP) 
 

● 6. EVK: részvételi arány: 25,94 % 
mandátumot szerzett: Leviczky Cirill (FIDESZ-KDNP) 
 

● 7. EVK: részvételi arány: 36,13 % 
mandátumot szerzett: Dr. Sztachó-Pekáry István (FIDESZ-KDNP) 
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● 8. EVK: részvételi arány: 36,52 % 
mandátumot szerzett: Hörcsök Imre (FIDESZ-KDNP) 
 

● 9. EVK: részvételi arány: 28,19 % 
mandátumot szerzett: Dr. Szeberényi Gyula Tamás (FIDESZ-
KDNP) 

● 10. EVK: részvételi arány: 36,86 % 
mandátumot szerzett: Pászti András (FIDESZ-KDNP) 
 

● 11. EVK:  részvételi arány: 29,26 % 
mandátumot szerzett: Lévai Jánosné (FIDESZ-KDNP) 
 

● 12. EVK: részvételi arány: 24,85 % 
mandátumot szerzett: Sipos László (FIDESZ-KDNP) 
 

● 13. EVK: részvételi arány: 31,47 % 
mandátumot szerzett: Kovács Ferenc (FIDESZ-KDNP) 
 

● 14. EVK: részvételi arány: 25,42 % 
mandátumot szerzett: Mák Kornél (FIDESZ-KDNP) 
 

● 15. EVK: részvételi arány: 27,42 % 
mandátumot szerzett: Falu György Tamás (FIDESZ-KDNP) 

  
A töredékszavazatok alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom 2, a Magyar 
Szocialista Párt 2, a Demokratikus Koalíció 1, a Lehet Más a Politika 1 kompenzációs 
listás mandátumot szerzett. A következő jelöltek kaptak mandátumot a jelölő szervezetek 
által bejelentett lista sorrendjében:  
 

Falusi Norbert LMP 

Király József MSZP 

Dobos József MSZP 

Szőkéné Kopping Rita DK 

Süli Csontos Ottó László Jobbik 

Radics Tivadar Jobbik 
 
Az ismertetett adatok szerint polgármester asszony, valamint a város 15 egyéni és 6 listás 
képviselőjével megválasztásra került Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22 
tagja. 
 
Összegezve elmondható, hogy Kecskeméten 2014-ben az önkormányzati választás 
törvényes keretek között, jól előkészítetten, szervezetten folyt, nyugodt és 
kiegyensúlyozott kampánynak lehettünk tanúi. Megköszöni a választási eljárásban 
közreműködött valamennyi résztvevő munkáját. Köszöni a választási szervek, így a 
szavazatszámláló bizottságok, valamint a Helyi Választási Bizottság tagjainak a munkáját.  
Köszöni a választási iroda valamennyi munkatársának szervezett, különös Dr. Határ Mária 
jegyző asszonynak, Dr. Weninger Andrásnak és Dr. Temesvári Péternek a magas 
szakmai színvonalú, szervezett pontos munkáját és együttműködését.  
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Gratulál a megválasztott polgármester asszonynak és a képviselőknek. Kívánja, hogy a 
választási kampány során ismertetett elképzeléseiket megvalósítva eredményesen 
dolgozzanak Kecskemét város további, töretlen fejlődésén. Feladataikat lelkiismeretesen, 
a legjobb tudásuk és tapasztalataik alapján végezzék Kecskemét város fejlődése és 
előrehaladása érdekében.  Ehhez kíván mindenkinek eredményes munkát és nagyon jó 
egészséget.  
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megköszöni Dr. Török Zoltán, a HVB elnökének a tájékoztatóját, egyben felkéri, hogy 
vegye ki az esküt és adja át a megbízóleveleket.  
 
 

* * * 
 
2.) NAPIRENDI PONT 
A polgármester eskütétele 
 
 
Dr. Török Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke:  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 32. §-a 
szerint a polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.  
Felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszonyt az eskü letételére.  
 
(Dr. Török Zoltán, a HVB elnöke felolvassa az eskü szövegét és Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester leteszi az esküt.) 
 
Az eskü szövege: 
 
„Én, ………………………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kecskemét 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem; tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom.   
(Az esküt tevő lelkiismereti meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”) 
 
(Dr. Török Zoltán, a HVB elnöke átadja a megbízólevelet Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester asszony, valamint a képviselők részére.) 
 
(Az eskütételről a polgármester esküokmányt írt alá.) 
 
 

* * * 
 
3.) NAPIRENDI PONT 
A képviselők eskütétele 
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Dr. Török Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke:  
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. 
§-a szerint a képviselőknek a megválasztásukat követően az alakuló ülésen esküt kell tenniük. 
 
(Dr. Török Zoltán, a HVB elnöke felolvassa az eskü szövegét és a képviselők esküt 
tesznek.) 
 
Az eskü szövege:  
 
„Én, ………………………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat 
Kecskemét fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem; 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom  
(Az esküt tevő lelkiismereti meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”) 
 
(Az eskütételről az érintettek esküokmányt írtak alá) 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megköszöni Dr. Török Zoltánnak a közreműködését, valamint a választás alatt nyújtott 
segítő munkáját a Helyi Választási Bizottság elnökeként.  
 
 

* * * 
 
4. NAPIRENDI PONT 
A polgármester programjának ismertetése 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  

 
„Tisztelt Képviselőtestület,  
Kedves Jelenlévők! 
 
Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a választók bizalmának köszönhetően a mai 
napon itt állhatok Önök előtt, fogadalmat téve Istennek, Kecskemétnek és önmagamnak. 
Az elődök, városunk egykor volt polgármesterei magasra tették a mércét, én pedig 
tisztában vagyok annak felelősségével, hogy az ő munkájukat Kecskemét első női 
polgármestereként legalább azon a színvonalon, de inkább jobban kell folytatnom, 
teljesítenem. 
 
Abban a kivételes helyzetben vagyok és vannak mindannyian, hogy az elmúlt években 
megerősödtünk, egy új erőközpont alakult ki az ország közép-keleti részén, ami képes 
magával húzni az egész dél-alföldi régiót, egész Kelet-Magyarországnak stabilitást hoz. A 
Duna nyugati és keleti oldala közötti különbségeket határozottan ki tudtuk egyenlíteni, 
hiszen a látványos fejlődés, ami a régióban, Bács-Kiskun megyében és ezen belül 
Kecskeméten elindult, az jelentős potenciált hordoz magában.  
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Az elkövetkező öt évben három kőbe vésett alapelv mentén képzelem el a várospolitikát. 
Ezek egyike, hogy mindig az egyenes utat kell és szabad járni, mert csak így lehet 
önzetlenül, másokért cselekedni.  
 
A második alapelv, hogy folytassam az elődök által elkezdett munkát, mert Kecskemét 
évszázadra visszanyúló, örök sikerének titka, hogy a korábban elhelyezett téglákat nem 
lerombolja, hanem folyton újabbakat helyez rá, így biztosítva egy folyamatos, töretlen 
fejlődést.  
 
A harmadik alapelv, hogy a várospolitikát csak úgy szabad művelni, ahogy Dr. Zombor 
Gáborral az elmúlt két ciklusban is tettük: pártpolitikától mentesen, konszenzusra 
törekedve. Minden kecskeméti polgármestere szeretnék lenni, nem pusztán azoké, akik 
bizalmat szavaztak.  
 
A most megalakult képviselő-testülettel erre minden lehetőség adott. Becsületes, komoly, 
tapasztalt és hiteles emberekkel együtt közösen kezdhetünk neki ennek az öt évnek úgy, 
hogy a kompenzációs listáknak köszönhetően szinte minden párt képviselteti magát, így 
megfelelő egyeztetésekkel valóban a teljes város szükségleteit, igényeit átlátjuk és le 
tudjuk fedni. De ki kell mondanunk azt is: soha nem lehetünk tökéletesek.  Ezért kell a 
kapcsolat, a szövetség a kecskemétiekkel, hogy megtudjuk, mi az, amin még 
változtatnunk kell. Mi az, amin még javítanunk kell, mi az elvárás a városvezetőkkel, 
politikusokkal szemben.  
 
Mindenekelőtt, visszautalva a második alapelvre: folytatni kell az elkezdett munkát. 
Minden területen nagy előrelépéseket tettünk, eredményeket értünk el, sokmilliárdos, 
megkezdett beruházásaink vannak elsősorban a közlekedésfejlesztés területén, 
amelyeket be kell, hogy fejezzünk, hiszen ezeket az élhető város fenntartása érdekében 
kezdtük el, és nem szabad megtorpannunk. 
 
Minden területen újabb és újabb kihívások várnak ránk, amelyekkel közösen kell 
megbirkóznunk. Elsőként – visszautalva a megaprojektekre – ki kell mondanunk: az 
embereket legjobban az érdekli, amit a hétköznapokban tapasztalnak. Utakra, modern 
közvilágításra, óvodákra, megfelelő szintű felsőoktatásra, új munkahelyekre van szükség 
ahhoz, hogy a kecskemétiek otthon érezhessék magukat. Az elkezdett 
gazdaságpolitikánknak köszönhetően a növekvő adóbevételek lehetővé teszik például azt, 
hogy az elkövetkező öt évben behozzuk a lakossági önerős útépítések kapcsán a 
lemaradásunkat, mégpedig tervezetten, évekre előre ütemezve. 
 
Fontos, hogy a gazdaságpolitikánkat továbbra is a tudatos tervezés jellemezze. Tovább 
kell növelnünk a munkahelyek számát, amit úgy tudunk elérni, ha minden segítséget 
megadunk a kecskeméti vállalkozásoknak, a kkv szektornak, a szolgáltatóiparnak, és 
olyan környezetet teremtünk, amely továbbra is vonzza a befektetőket.  Túl ezen, 
rendkívüli a felelőssége az önkormányzatnak abban, hogy az itt működő külföldi cégek és 
a magyar vállalkozások között létrejöjjön egy olyan kapcsolat, amely hozadékát az egész 
város élvezheti. A kecskeméti gazdasági rendszer akkor lesz évtizedeken keresztül 
sikeres, akkor hoz növekvő bevételeket a városon túl a vállalkozásoknak és az itt élőknek, 
ha erősek a nagyvállalatok, és ezek az önkormányzattal összefogva a magyar 
vállalkozásokat is sikeressé teszik. Érdemes összefogni, hiszen világhírű kecskeméti 
cégek vannak, amelyek különösen az élelmiszeripar területén már azt is bizonyították, 
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hogy van, amit csak mi tudunk. Igényesek vagyunk a munkánkra, annak nemcsak 
egyszerűen jónak, hanem sokkal többnek, prémium minőségűnek kell lennie.  
 
A sikeres gazdaságpolitikához azonban szorosan kapcsolódik az oktatáspolitika is. 
Anyagilag elég erősek vagyunk ahhoz, hogy az óvodákban is bevezessük az angol és a 
német nyelv oktatását. A szakképzést is erősítenünk kell, a legfontosabb pedig az, hogy 
Kecskeméten nemzetközi hírű, minőségi felsőoktatás valósuljon meg. Erősítenünk kell a 
felsőoktatás műszaki pillérét, belátható időn belül egyetemmel kell rendelkeznünk, és az 
országos célokhoz igazodva az innovációra, kutatás-fejlesztésre kell még nagyobb 
hangsúlyt fektetnünk. A fiatalok keresik azokat az iskolákat, azokat a tudásközpontokat, 
ahol nemcsak egy nívós szaktudást tudnak megszerezni, hanem teret adnak nekik, hogy 
élesben, a gazdasági szereplőkkel közösen, vagy éppen már nekik dolgozva új 
termékeket és megoldásokat kutassanak fel, fejlesszenek ki. Olyan felsőoktatási 
intézményre van szükségünk, amely híd, kapocs a tehetséges fiatalok és a gazdasági 
szereplők között. 
 
Nyitnunk kell a pénzügyi világ felé. Magyarországnak, tágabb értelemben, pedig 
Európának nagy szüksége van olyan fiatal pénzügyi szakemberekre, akik nem az elavult 
dogmák szerint gondolkodnak, hanem tehetségüknek és képzettségüknek köszönhetően 
eddig fel nem tárt, ki nem talált új módszerekkel, és technikákkal élesztik fel a most 
tetszhalott pénzügyi rendszert. Legyünk ez az új agyakat és új gondolatokat oktató és 
támogató tudásközpont. 
 
A sikeres gazdaságpolitikánkhoz hozzátartozik az is, hogy Kecskemét mindig fontos 
mezőgazdasági központ volt. E területen is növelnünk kell hírnevünket, és ehhez 
mindenünk adott. A gazdaságokból minőségi magyar élelmiszer kerül ki, itt működik majd 
a Vidékfejlesztési Államtitkárság, és meggyőződésem, hogy a gazdák, az őstermelők, a 
Kertészeti Főiskolai Kar közösen még többre képesek. 
 
Téved, aki azt gondolja, hogy a gazdaság élénkítésében nincs már több tartalék.  Lehet, 
hogy nem lesz még egy Mercedes beruházásunk, de sok apró lépést lehet egy nagy 
erővé, egységgé kovácsolnunk. Ha ez sikerül, akkor tudunk egy újabb intenzív fejlődést, 
változást bemutatni. Bár a mostani feladatunk elsősorban az, hogy stabilizáljuk az elért 
eredményeket, megvizsgáljuk az egyenlőtlenségeket, megtaláljuk azokat a pontokat, ahol 
a hirtelen változás disszonanciát okozott. Ha a harmónia kialakul, akkor léphetünk tovább. 
 
És vannak rejtett tartalékaink az ifjúságban is. Újat hoznak, kreatív szellemiségben 
gondolkodnak a városról. Nekünk, szülőknek is az a feladatunk, hogy itthon tartsuk őket, 
és találjunk nekik lehetőséget.  
 
De beszélhetünk a kultúra, az idegenforgalom területén adott rejtett tartalékokról, hiszen 
Kecskemét kulturális spektruma rendkívül széles, napról napra létrejönnek olyan 
érdekességek, amelyek máshol nincsenek. Jobban kell alapoznunk például a Kodály- 
kultúrára, meg kell erősítenünk azt. Nem elég csak mondanunk, hogy Kodály és a zene 
városa, hanem el kell érnünk azt a szintet, amit Salzburg elért Mozart kapcsán. Vannak 
hozzá tehetségeink, olyanok, akik kikerülnek a Kodály Iskola és a Kodály Intézet 
kötelékéből, országos, sőt nemzetközi hírnévre tettek szert, és mi ezt még nem aknáztuk 
ki.  
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Hatalmas lehetőségek nyílnak meg előttünk a városfejlesztés területén is. 22 milliárdnyi 
forrást kapunk célzottan, kormányhatározattal erre a célra. Az első lépés a bérlakás-
fejlesztési program, amelyet első körben Homokbányán kezdünk el, ezzel is segítve a 
fiatalok boldogulását. S ha már a városfejlesztésnél tartunk, ismételten hangsúlyozni kell: 
a városközpont a hamarosan elkezdődő funkcióbővítő fejlesztéssel már elkészül, 
megszépül, és nekünk az a feladatunk, hogy kilépjünk a külső városrészekbe, mert ott is 
szükség van közösségi terekre, parkokra, játszóterekre a nyugdíjasok, a családok 
kedvére, kényelmére. 
 
Nőként, családanyaként vallom, hogy különösen oda kell figyelnünk a társadalom alapjára, 
a családokra. Ők teszik folyamatosan fejlődő és gazdagodó várossá Kecskemétet. Ha a 
családoknak jól megy, ha a családok háza táján minden rendben van, akkor városunkban 
is minden rendben van. Ki kell bővítenünk azon programok, akciók körét, amelyek segítik 
és elismerik a családokat, továbbra is törekednünk kell arra, hogy iskoláinkra, óvodáinkra 
minél több forrást biztosítsunk, hogy megfelelő szinten tartsuk az oktatási és a szociális 
rendszert egyaránt. Ezért is támogatjuk a főiskolát abban, hogy a jövőben fejlessze a 
tanárképző szakot. Kecskemétnek szüksége van jól felkészült és modern tudással 
rendelkező óvópedagógusokra és tanítókra. Tulajdonképpen ők jelentik a város és az 
egész magyar gazdaság jövőjét. 
 
Beszélnünk kell Kecskemét idősügyi intézkedéseiről is, amelyek az elmúlt években 
országosan példaértékűvé váltak. De még többre, még jobbra van szükség ahhoz, hogy 
időseinknek méltó öregkort biztosíthassunk, hiszen mindent tőlük kaptunk, kapunk: tudást, 
bölcsességet, tapasztalatot. Én személy szerint továbbra is számítok az idősügyi 
szervezetekre, azok véleményére, tanácsaira. A felgyülemlett értékes szellemi tőkét 
azonban csak akkor lehet kiaknázni, ha támogatjuk a nyugdíjasklubokat és az időseket 
segítő szervezeteket, ha támogatjuk a nyugdíjasokat, hogy gondtalan és boldog életük 
legyen. Mert az az áldozatos munka, amit a városért tettek, erre kötelez minket.   
 
A közbiztonságról: tudomásul kell venni, hogy ez az a terület, amelyre egy város 
gazdagságával egyenes arányú figyelmet kell fordítani. Meg kell valósítanunk azt a 
programcsomagot, amely tartalmazza a közterület-felügyeleti rendszer fejlesztését, 
átszervezését, a polgárőrök jelentősebb támogatását, a térfigyelő kamerarendszer 
kibővítését, a nyugdíjasok, egyedül élők részére figyelési rendszer kialakítását. Mert az a 
város, amelynek lakói nem érzik magukat biztonságban, nos, az a város minden 
gazdagsága ellenére sem lesz élhető.  
 
Végezetül, de nem utolsó sorban az együttműködésekről: tovább kell építenünk a 
kapcsolatot a civil szervezetekkel, a szakmai szervezetekkel, érdekképviseletekkel, 
kamarákkal, a gazdákkal. Nem utolsó sorban pedig a kormányzattal a gazdaságpolitikai 
irányelvek, európai uniós támogatások terén, hiszen csak így lehet majd törvényi 
eszközökkel módosításokat elérni. 
 
Összefoglalva: mindannyiunk közös felelőssége javítani az életminőséget, otthonosabbá 
tenni a környezetünket, boldogabbá a családokat, segíteni a fiatalok boldogulását. Én 
vállalom, és ehhez kérem az Önök támogatását.”  
 
 

* * * 
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5. NAPIRENDI PONT 
 
Szemereyné Pataki Klaudia illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Dr. Határ Mária jegyző 
(A jegyző 37.237/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
Jelzi, hogy személyesen érintett, és nem kíván a szavazásban részt venni.  
 
Megkérdezi Dr. Határ Mária jegyző asszonyt, kívánja-e az előterjesztését kiegészíteni.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez  kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el, ezért megkérdezi, ki ért egyet a határozattervezettel?  
 
(A szavazáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
248/2014.(X.22.) határozata 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. Határ Mária 
jegyző 37.237/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményét 2014. október 12. 
napjától – a figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 71. § (2) bekezdésére és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 224. § (1)-(3) bekezdéseire – bruttó 747.900,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
2.) A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester költségtérítését 2014. október 
12. napjától illetményének 15 %-ában, bruttó 112.185,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
3.) A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a megállapított illetmény és 
költségtérítés számfejtetéséről és folyósíttatásáról a fenti időponttól intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Berenténé Dr. Meskó Mária, a Jegyzői Titkárság vezetője 
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6. NAPIRENDI PONT 
 
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Dr. Határ Mária jegyző 
(A jegyző 4.952-33/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Elsősorban azok a törvényi változások kerültek átvezetésre, amelyek az elmúlt 1-2 évben 
megjelentek és frissítésre szorultak. A módosítás tartalmazza még a bizottságok 
kialakítását, valamint a tisztségviselők meghatározását.  
A tisztségviselők vonatkozásában arra tesz javaslatot, hogy a közgyűlésnek 2 fő állású és 
2 társadalmi megbízású alpolgármestere legyen, valamint 2 tanácsnok kinevezésére tesz 
még javaslatot.  Az egyik terület a megyei területfejlesztéssel kapcsolatos egyeztetés és 
koordináció felügyelete; hiszen a fejlesztések elsősorban a megyében, a megyei 
önkormányzatok illetékességi körében zajlanak. Ehhez kell folyamatosan igazítani a saját 
elképzeléseinket, fejlesztéseinket függetlenül attól, hogy a kormány dedikált számukra 
kormányhatározattal egy elkülönített forrást és feladatot, de a harmóniát ebben is meg kell 
teremteni.  A másik terület a városüzemeltetési és nemzetiségi ügyek. A városüzemeltetés 
területén nagyon sok az észrevétel, valamint a lakosságot kiszolgáló igények, ez külön 
koordinációt, külön felelős személyt jelentene. A tanácsnok munkájába a nemzetiségek 
területén javasolta a koordinációt és az egyeztetést beépíteni, hiszen megnövekedett a 
nemzetiségi önkormányzatok száma is. A tegnapi nap folyamán összesen 7 nemzetiségi 
önkormányzat alakult meg.  
 
A bizottságok feladat- és hatásköre átértékelésre került.  Ez azért vált szükségessé, mert 
az önkormányzat feladatai és az ahhoz kapcsolódó koordináció és egyeztetés 
folyamatosan változik. Ennek megfelelően tett javaslatot a különböző bizottságok 
kialakítására. A törvény 2 állandó bizottság létrehozását írja elő. Az egyik a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság, a másik pedig a Költségvetési Bizottság. A Költségvetési Bizottságon 
keresztül futott minden olyan fontos döntés, ami városstratégiai kérdéseket is érintett, 
ezért Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elnevezést javasolt.  
A Városüzemeltetési Bizottság korábban is volt, csak a feladatai egy kicsit 
átcsoportosításra kerültek két bizottság között. Külön bizottságként javasolta a Fejlesztési, 
Környezetvédelmi és Agrár Bizottság létrehozását, mert a Településfejlesztési Operatív 
Programmal külön kell foglalkozni, ez egy komplex, összetett feladatot hordozz majd 
magában. A munkát rögtön el is kell kezdeni, mivel nagyon szoros a határidő, ami 
döntéseket igényel.  
 
Az önkormányzatnak már nincsenek kifejezetten oktatási feladati, ezek átalakultak, illetve 
a szakképzést is elvették a város hatásköréből. Az általános és a középiskolai oktatás is 
átkerült a KLIK és a kormányhivatal feladatai közé. Ezen a területen már csak minimális 
egyeztetési és koordinációs feladatok vannak, ezért nem javasolta az oktatási bizottság 
felállítását. A megmaradt feladatok beépülésre kerültek az Értékmegőrzési Bizottságba és 
az Esélyteremtési Bizottságba. Főbb vonalakban meghatározásra kerültek a bizottságok 
feladat és hatáskörei. Kéri, hogy a bizottságok megalakulása után az elnökök vegyék elő 
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az SZMSZ-ben elfogadásra kerülő bizottsági feladat – és hatáskör struktúrát, döntés és 
véleményezési javaslatokat. Közösen nézzék át, frissítsék fel és közösen határozzák meg 
azokat az új feladatokat, amelyet a jelenlegi SZMSZ módosítás alkalmával nem bontottak 
ki.  Ennek közös munkának kell lennie.  
 
Király József:  
 
Az ünnepi hangulatot nem megzavarva, de mégis fontos kérdésben döntünk. A szocialista 
frakció nem tartja indokoltnak, hogy 2 társadalmi megbízatású alpolgármester kerüljön 
megválasztásra. A 2 fő állású alpolgármester megválasztása mellett teszik le a voksukat. 
Miután külön vált az országgyűlési képviselőség és a polgármesterség, ezért úgy 
gondolja, hogy polgármester asszony jól el tudja látni azokat a feladatokat, amelyek az 
elkövetkezendő időszakban adott esetben előttünk állnak.  A szocialista frakció a 
tanácsnokok kinevezését sem tartja indokoltnak. Kéri ezekről szavazzanak.  
 
Falusi Norbert:  
 
Kettő konkrét javaslata lenne, mely nem szerepel a mostani előterjesztésben. Javasolja, 
hogy a közgyűlés meghívottjainak körét bővítsék. Az ülésre a kecskeméti civil egyesületek 
is kapjanak meghívást, akár tanácskozási joggal vehessenek részt a kecskeméti 
közgyűlés ülésein. Az eljárást egyszerűen ki lehet alakítani. Ha egy civil szervezet 
vezetője hozzá kíván szólni a témához, akkor a közgyűlés dönt arról kapjon-e szót vagy 
sem.  
Javasolja a közmeghallgatások rendszerének az átalakítását is. Úgy gondolja, ha a 
politikai vezető testület komolyan veszi a bejövő véleményeket, a lakosságnak a 
meghallgatását, akkor bővíti a közmeghallgatások évi számát. Sőt úgy bővíti, hogy nem 
munkaidőben hirdeti meg, mert 14 órakor a közmeghallgatásra nem tud eljönni az, aki 
dolgozik. Nagyon ritkán tudnak nagy számban a közmeghallgatáson a lakosok részt venni. 
Javasolja a közmeghallgatások számának emelését évi 4 alkalomra, illetve a kezdés 
időpontja munkaidőn túl legyen. Tudja, hogy ez több munkát jelent, de politikai akarat, ha 
a lakosság véleményét valóban be akarják építeni.  
 
Dr. Határ Mária:  
 
Felhívja a képviselő úr figyelmét az SzMSz rendelkezésére, amely szerint az érdemi 
képviselői módosító indítványt szövegszerűen kell előterjeszteni, a módosítás legkésőbb a 
napirendre tűzést megelőző nap terjeszthető be, a jegyző törvényességi véleményével 
ellátva.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Korábban már felvette, hogy a bizottságok belső feladatait és hatásköreit is vizsgálják 
felül, s akkor vessék fel ezt a kérdéskört és szabályozzák le azt, amit Falusi képviselő úr 
most javaslatban fogalmazott meg. Az SZMSZ a következő alkalommal visszahozható és 
módosítható.  
Király képviselő úr felvetéséről szavazni fognak. A társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek munkájának a segítségét szeretné kérni, hiszen 2 olyan személyre tesz 
javaslatot, akik felkészülőségükkel, tapasztalatukkal nagyon fontos részei lesznek a 
munkának.  
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Falusi Norbert:  
 
Azért mert szóban indítványozni, mert az előző testület ülésein volt lehetőség szóbeli 
indítványozásra. Az indítványt írásban be fogja hozni, s a kormánypártiak lelkiismeretén is 
múlik, hogy el lehet-e fogadni egy egyszerű konstruktív javaslatot.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Mennyire konstruktív az, hogy a közgyűlésen olyan módosítást javasol, hogy több ezer 
civil szervezet részére kerül megküldésre meghívó. Személy szerint a konstruktivitásról 
más véleménye van. Ha ilyen szándék van, azt előtte egyeztetni kell, meg kell határozni 
azt a kört, akit ésszerű meghívni. Nyitottak erre. Polgármester asszony is mondta 
egyeztessenek és nézzék meg a lehetőségeket. A közgyűlés ülései nyilvánosak, a 
meghirdetett napirendek a sajtó útján minden által ismertek. Az ülésen bárki részt vehet, s 
jelentkezés alapján szót is kaphat.  Nem tartja konstruktívnak a javaslatot.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet Király József azon javaslatával, hogy ne legyen 2 fő 
társadalmi megbízatású alpolgármester? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 5 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el.  
 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet Király József azon javaslatával, hogy ne kerüljön 
kinevezésre 2 fő tanácsnok? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 6 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a javaslatot nem fogadta el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a rendelet-tervezettel. 
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal,  1 ellenszavazat és 5 
tartózkodással megalkotta a 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

* * * 
 
Jelzi, hogy az elfogadott SZMSZ 10 perc múlva, 10.45 órakor hatályba lép. A munkát a 
szünet után tudják majd folytatni 
 
 

* * * 
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7.) NAPIRENDI PONT  
 
Az alpolgármesterek megválasztása (7.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 37.467/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Elmondja, hogy a 6. napirendi pontban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 
alapján a képviselőtestület a saját tagjai közül a polgármester javaslata alapján titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére 2 főállású alpolgármestert választ. Emellett a közgyűlés 2 olyan 
alpolgármestert választ, akik nem tagjai a képviselőtestületnek és társadalmi 
megbízatásban végzik majd a feladatukat.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy az érintett képviselők jelezték személyes érintettségüket, 
illetve azt, hogy a személyükre vonatkozó szavazásban nem vesznek részt. Nyilatkoztak 
továbbá arról, hogy nem kérik a zárt ülés tartását a napirend tárgyalása során.  
 
Az SZMSZ szerint az első feladat az, hogy a testület megválassza a 3 fős 
szavazatszámláló bizottságot, amely ellátja a titkos szavazás lebonyolításával és 
eredményének megállapításával kapcsolatos teendőket. Ennek megfelelően először a 
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról kell döntenie a testületnek, 
melynek tagjaira vonatkozóan is lefolytatásra került az egyeztetés, mint ahogyan az 
SZMSZ-re vonatkozóan is.  
Elnöknek Hörcsök Imre képviselőt, tagoknak pedig Dobos József és Nemcsik Mátyás 
képviselőket javasolja.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, további javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi ki ért egyet a bizottság elnökére tett javaslattal, Hörcsök Imre képviselő 
személyével? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22  tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot.  
 
Megkérdezi ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Dobos József képviselő 
személyével? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22  tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot.  
 
Megkérdezi ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Nemcsik Mátyás képviselő 
személyével? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22  tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
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Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot.  
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
249/2014.(X.22.) határozata 
A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 37.467/2014. számú, a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására 
vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 
 
A közgyűlés a polgármester javaslatára a szavazatszámláló bizottság tagjaivá választotta: 

 
elnök:  Hörcsök Imre 
tagok:  Dobos József 

Nemcsik Mátyás 
    

képviselőket. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Weninger András aljegyző 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Főállású alpolgármesternek a képviselőtestület tagjai közül egyrészt Dr. Szeberényi Gyula 
Tamás képviselőt javasolja, akit elsősorban az általános helyettesítésre vonatkozó 
feladatokkal szeretne megbízni. Másrészt pedig Mák Kornél képviselőre tesz javaslatot 
annak érdekében, hogy a képviselő úr tudja folytatni az elmúlt 4 évben elkezdett munkát a 
kulturális, a szociális, a civil, illetve az egyházi területen.  
 
Az egyik külső társadalmi megbízatású alpolgármesternek Gaál József urat, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét javasolja. Gaál József úr elsősorban 
azokat a feladatokat látná el, amelyeket ő korábban a gazdaságfejlesztés területén végzett 
alpolgármesterként, hiszen az elmúlt 8 évben minden nagyobb egyeztetést közösen 
folytatott az önkormányzat a kamarával és személyesen Gaál József elnök úrral is. Tehát 
nem lesz ismeretlen számára ez a terület.  
 
A másik külső társadalmi megbízatású alpolgármesternek pedig Dr. Homoki Tamás 
ügyvéd urat javasolja, aki az elmúlt években szintén több területen segítette az 
önkormányzat munkáját. Az ő esetében elsősorban a vállalatok irányában megszerzett 
jogi tapasztalataira szeretne támaszkodni, az önkormányzati társaságok és cégek 
felügyeletével segítve a polgármester munkáját. Továbbá olyan nagyobb szerződések 
előkészítő egyeztetését és megkötését látná el, amelyek a következő évek fejlesztéseihez 
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kötődnek, mind településfejlesztési, mind pedig egyéb fejlesztési területekre vonatkozóan, 
jogi harmóniát és biztonságot teremtve a városvezetői munkában.  
 
Ezt követően felkéri Hörcsök Imre elnök urat, hogy ismertesse a szavazatszámláló 
bizottság feladatát és a titkos szavazás menetét.  
 
Hörcsök Imre: 
 
Elmondja, hogy a titkos szavazás lebonyolítására a Díszterem melletti I. emelet 2-es 
számú helyiségben kerül sor. 
A szavazás megkezdésekor a szavazatszámláló bizottság az elsőként szavazó képviselő 
jelenlétében lezárja az urnát. A szavazatszámláló bizottság a képviselők részére 4 db 
szavazólapot ad át, a hozzátartozó borítékkal, melynek átvételét a képviselőknek 
aláírásukkal kell igazolniuk. 
 
Az alpolgármesterré jelölt képviselők, Dr. Szeberényi Gyula Tamás és Mák Kornél részére 
3-3 szavazólap kerül átadásra, mivel ők úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak szavazni a 
saját személyüket illetően. 
Szavazni a feltett kérdések alatt lévő körben, két egymást metsző vonallal lehet, ahogy azt 
a szavazólapon jelölték. 
 
A feltett kérdések a következők: 
„Egyetért-e Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterré történő megválasztásával?” 
„Egyetért-e Mák Kornél alpolgármesterré történő megválasztásával?” 
„Egyetért-e Dr. Homoki Tamás alpolgármesterré történő megválasztásával?” 
„Egyetért-e Gaál József alpolgármesterré történő megválasztásával?” 
 
Amennyiben a képviselő a szavazólapon tévedésből nem az akaratának megfelelő körben 
helyezte el az egymást metsző két vonalat, úgy 1 esetben az urnába történő bedobás előtt 
a bizottságtól új szavazólapot kérhet az előző szavazólap visszaadásával egyidejűleg.  
A szavazás befejezését követően a bizottság az urna felbontását követően megszámlálja 
a szavazatokat, majd a szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv tartalmát a bizottság 
elnöke ismerteti a közgyűléssel. 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A titkos szavazás időtartamára szünetet rendel el.  
 
 
 

- Szünet - 
 
 
Hörcsök Imre: 
 
Bejelenti, hogy a szavazatszámláló bizottság a munkáját elvégezte, melynek eredménye a 
következő. 
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A szavazást követően a bizottság elnöke és tagjai az urnát felbontották és a szavazás 
eredményét az alábbiak szerint állapították meg: 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester jelöltre leadott szavazatok eredményét 
ismertetve elmondja, hogy 

a szavazásra jogosultak száma 21 fő, 
a szavazáson megjelentek száma 21 fő, 
az urnában lévő szavazólapok száma 21 db, 
érvénytelen szavazólapok száma 0 db, 
érvényes szavazólapok száma 21 db, 
igen szavazatot tartalmazó szavazólapok száma: 21 db 
nem szavazatot tartalmazó szavazólapok száma: 0 db 
tartózkodás szavazatot tartalmazó szavazólapok száma: 0 db 
 

A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményeként, hogy Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás képviselőt titkos szavazással 21 igen szavazattal 
alpolgármesternek megválasztotta a képviselőtestület.  
 
Mák Kornél alpolgármester jelöltre leadott szavazatok eredményét ismertetve elmondja, 
hogy 

a szavazásra jogosultak száma 21 fő, 
a szavazáson megjelentek száma 21 fő, 
az urnában lévő szavazólapok száma 21 db, 
érvénytelen szavazólapok száma 0 db, 
érvényes szavazólapok száma 21 db, 
igen szavazatot tartalmazó szavazólapok száma 20 db,  
nem szavazatot tartalmazó szavazólapok száma 1 db,  
tartózkodást tartalmazó szavazólapok száma 0 db 

 
A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményeként, hogy Mák Kornél 
képviselőt titkos szavazással 20 igen szavazattal alpolgármesternek megválasztotta a 
képviselőtestület.  
 
Gaál József alpolgármester jelöltre leadott szavazatok eredményét ismertetve elmondja, 
hogy 

a szavazásra jogosultak száma 22 fő, 
a szavazáson megjelentek száma 22 fő, 
az urnában lévő szavazólapok száma 22 db, 
érvénytelen szavazólapok száma 0 db, 
érvényes szavazólapok száma 22 db, 
igen szavazatot tartalmazó szavazólapok száma 16 db, 
nem szavazatot tartalmazó szavazólapok száma 2 db,  
tartózkodást tartalmazó szavazólapok száma 4 db. 

 
A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményeként, hogy Gaál József 
nem képviselőt titkos szavazással 16 igen szavazattal alpolgármesternek megválasztotta 
a képviselőtestület.  
 
Dr. Homoki Tamás alpolgármester jelöltre leadott szavazatok eredményét ismertetve 
elmondja, hogy 
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a szavazásra jogosultak száma 22 fő, 
a szavazáson megjelentek száma 22 fő, 
az urnában lévő szavazólapok száma 22 db, 
érvénytelen szavazólapok száma 0 db, 
érvényes szavazólapok száma 22 db, 
igen szavazatot tartalmazó szavazólapok száma 15 db, 
nem szavazatot tartalmazó szavazólapok száma 3 db,  
tartózkodást tartalmazó szavazólapok száma 4 db. 

 
A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményeként, hogy Dr. Homoki 
Tamás nem képviselőt titkos szavazással 15 igen szavazattal alpolgármesternek 
megválasztotta a képviselőtestület.  
 
Gratulál és jó egészséget kíván minden megválasztott alpolgármesternek. 
 
(Az alpolgármesterek titkos szavazással történő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv a 
közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a bizottság elnöke által ismertetett jegyzőkönyv alapján az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet a közgyűlés elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
250/2014.(X.22.) határozata 
Alpolgármesterek megválasztása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 37.467/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A közgyűlés a szavazatszámláló bizottság tájékoztatóját az alpolgármesterek 
választásának eredményéről tudomásul vette. 
 

2.) A közgyűlés  
 

saját tagjai közül főállású alpolgármesternek: Mák Kornélt 
        Dr. Szeberényi Gyula Tamást 
  

nem saját tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármesternek: 
 
       Gaál Józsefet 

    Dr. Homoki Tamást 
 

választotta meg. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Dr. Weninger András aljegyző 
     és általa: érintettek 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Gratulál a megválasztott alpolgármestereknek és sok sikert kíván a munkájukhoz. 
 
 

* * * 
 

8.) NAPIRENDI PONT  
Az alpolgármesterek eskütétele (8.) 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Bejelenti, hogy a megválasztott alpolgármesterek eskütételére kerül sor.  
 
(Szemereyné Pataki Klaudia polgármester kiveszi az esküt a megválasztott 
alpolgármesterektől.) 
 
Az eskü szövege: 
„Én, ………………………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kecskemét 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő lelkiismereti meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”) 
 
(Az eskütételről az alpolgármesterek esküokmányt írtak alá.) 

 
 

* * * 
 
9.) NAPIRENDI PONT 
 
Alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása (9.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 37.290/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el. Jelzi, hogy a szavazati joggal rendelkező alpolgármesterek bejelentették 
személyes érintettségüket, a szavazásban nem kívánnak részt venni.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(A határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
251/2014.(X.22.) határozata 
Alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása 

 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester 37.290/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás és  
Mák Kornél főállású alpolgármesterek illetményét a polgármesteri illetmény (747.900,- Ft)  
90 %-ában, bruttó 673.100,- Ft/hó összegben állapítja meg 2014. október 22. napjától. 
 
 
2.) A közgyűlés 
Dr. Homoki Tamás és  
Gaál József társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíjának (373.950,- Ft)  90 %-ában, bruttó 336.555,- 
Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
 
3.) A közgyűlés  
 
- Dr. Szeberényi Gyula Tamás és 
- Mák Kornél főállású alpolgármesterek költségtérítését illetményük 15 %-ában,     
           bruttó 100.965,- Ft/hó összegben, 
- Dr. Homoki Tamás és 
- Gaál József társadalmi megbízatású alpolgármesterek költségtérítését  
           tiszteletdíjuk 15 %-ában, bruttó 50.483,- Ft/hó összegben  
           állapítja meg.  
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4.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia  polgármestert, hogy a megállapított 
illetmény, tiszteletdíj és költségtérítés számfejtetéséről és folyósíttatásáról a fenti 
időponttól intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Berenténé Dr. Meskó Mária, a Jegyzői Titkárság vezetője 
    és általa: érintettek 
 
 
 

* * * 
 
 
10.) NAPIRENDI PONT 
 
A közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak, valamint 
tanácsnokoknak a megválasztása (10.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 37.325-1/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Elmondja, hogy a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága elnökére, alelnökére, tagjaira, 
valamint a tanácsnokokra vonatkozó javaslatról külön-külön, személyenként kell dönteni. 
Az érintett képviselők bejelentették személyes érintettségüket, nem kívánnak szavazni a 
személyüket érintő döntéshozatalban, illetve előzetesen nyilatkoztak arról, hogy nem kérik 
a zárt ülés tartását a napirend vonatkozásában. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi döntés elfogadásához minősített többség 
szükséges.  
 
Ezt követően megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 

 
Esélyteremtési Bizottság 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság elnökére tett javaslattal, Engert Jakabné személyével. 
 
(Valamennyi szavazásnál a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
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Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság alelnökére tett javaslattal, Pászti András személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Molnár Pál személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Radics Tivadar személyével. 
 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Dr. Pánczél Gyula 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Papp Zsolt személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Török Józsefné 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
 
Értékmegőrzési Bizottság 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság elnökére tett javaslattal, Hörcsök Imre személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság alelnökére tett javaslattal, Süli Csontos Ottó 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Lévai Jánosné személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Falusi Norbert személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
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Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Dr. Sárközy István 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Győrfi Róbert 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Pál Attila személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
 
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság elnökére tett javaslattal, Falu György Tamás 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság alelnökére tett javaslattal, Szőkéné Kopping Rita 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Nemcsik Mátyás személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Dr. Sztachó-Pekáry István 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Szenes Márton 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Rigóné Kiss Éva 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Kriskó Dávid 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
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Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság elnökére tett javaslattal, Dr. Sztachó-Pekáry István 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság alelnökére tett javaslattal, Dobos József személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Nemcsik Mátyás személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Dr. Kovalcsikné Dr. 
Kalmár Éva személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Dr. Magó András 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság elnökére tett javaslattal, Leviczky Cirill személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság alelnökére tett javaslattal, Bogasov István 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Süli Csontos Ottó személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Molnár Pál személyével? 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Dr. Fekete Gábor 
személyével. 
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Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Dr. Szabó József 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Laskovics Diána 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
 
Városüzemeltetési Bizottság 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság elnökére tett javaslattal, Király József személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság alelnökére tett javaslattal, Sipos László személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Kósa József személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság tagjára tett javaslattal, Kovács Ferenc személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Dr. Iványosi Szabó 
András személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Dr. Szabó József 
személyével. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a bizottság külső tagjára tett javaslattal, Molnár Ferenc 
személyével. 
 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Gratulál valamennyi bizottság megválasztott elnökének, alelnökének és tagjainak. 
Munkájukhoz sok sikert kíván. 
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Tanácsnokok 
 
Ezt követően elmondja, hogy a bizottsági tagok megválasztása után az SZMSZ szerint 
tanácsnokok személyére tesz javaslatot. Sipos László képviselőt javasolja a 
városüzemeltetési és nemzetiségi ügyek felügyeletére tanácsnoknak megválasztani.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 5 tartózkodással támogatta a javaslatot. 
 
A megyei területfejlesztéssel kapcsolatos egyeztetés és koordináció felügyeletére 
tanácsnoknak Bogasov István képviselőt javasolja megválasztani. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal. 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 3 tartózkodással támogatta a javaslatot. 
 
Gratulál a megválasztott két tanácsnoknak. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezet egészével. 
 
(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 
252/2014.(X.22.) határozata 
A közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak, valamint 
tanácsnokoknak a megválasztása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 37.325-1/2014. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak az alábbi 
személyeket választja: 

 
 

• Esélyteremtési Bizottság (7 fő) 
elnök:                 Engert Jakabné  
alelnök:             Pászti András 
képviselő tagok:     Molnár Pál 
  Radics Tivadar 
külső tagok:          Dr. Pánczél Gyula  
   Papp Zsolt 
   Török Józsefné 
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• Értékmegőrzési Bizottság (7 fő) 
elnök:                  Hörcsök Imre 
alelnök: Süli Csontos Ottó  
képviselő tagok: Lévai Jánosné 
             Falusi Norbert 
külső tagok:         Dr. Sárközy István 

Győrfi Róbert 
 Pál Attila 
 
 

• Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság (7 fő) 
elnök:               Falu György Tamás 
alelnök:            Szőkéné Kopping Rita 
képviselő tagok:      Nemcsik Mátyás  

Dr. Sztachó-Pekáry István 
külső tagok:         Szenes Márton 

Rigóné Kiss Éva 
Kriskó Dávid 

 
 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság (5 fő) 
elnök:             Dr. Sztachó-Pekáry István  
alelnök:          Dobos József 
képviselő tag:   Nemcsik Mátyás  
külső tagok:          Dr. Kovalcsikné Dr. Kalmár Éva 
  Dr. Magó András 

 

• Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság (7 fő) 
elnök:     Leviczky Cirill               
alelnök:             Bogasov István 
képviselő tagok   Süli Csontos Ottó    

Molnár Pál 
külső tagok:      Dr. Fekete Gábor 

Dr. Szabó József 
Laskovics Diána 

 

• Városüzemeltetési Bizottság (7 fő) 
elnök:     Király József               
alelnök:             Sipos László 
képviselő tagok   Kósa József    

Kovács Ferenc 
külső tagok:      Dr. Iványosi Szabó András 

Dr. Szabó József 
Molnár Ferenc 

 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Sipos László képviselőt az SzMSz 57. §-ában foglalt 
városüzemeltetési és nemzetiségi ügyek felügyeletére tanácsnoknak választja. 
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3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Bogasov István képviselőt az SzMSz 57. §-ában foglalt 
megyei területfejlesztéssel kapcsolatos egyeztetés és koordináció felügyeletére 
tanácsnoknak választja. 
 
 
4.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a bizottságok nem 
képviselő tagjainak esküjét vegye ki.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Dr. Balázs Tímea aljegyző 
 
 
 

* * * 
 

 
11.) NAPIRENDI PONT 
A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele (11.) 

 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Bejelenti, hogy a bizottságok megválasztott nem képviselő tagjainak eskütételére kerül 
sor.  
 
 
(Szemereyné Pataki Klaudia polgármester kiveszi az esküt a bizottságok megválasztott 
nem képviselő tagjaitól, akik leteszik az esküt.) 
 
 
Az eskü szövege: 
„Én, ………………………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Kecskemét 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő lelkiismereti meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”) 
 
(Az eskütételről az érintettek esküokmányt írtak alá.) 
 



31 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről 

 

 
* * * 

 
 
12.) NAPIRENDI PONT 
 
Egyes önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálása (12.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 729-535/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy személyi döntéseket szükséges meghozni annak 
érdekében, hogy folytatni lehessen a munkát az előterjesztésben érintett társulási 
tanácsokban.  
Jelzi, hogy az érintett képviselők bejelentették személyes érintettségüket és nem kérték a 
zárt ülés tartását a napirend tárgyalása során. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
Jelzi, hogy két határozat-tervezetről kell dönteni.  
 
A „Kék-Víz”-Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába Dr. Sztachó-Pekáry István képviselőt javasolja delegálni és a 
társulási tanács elnökének megválasztani. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal. 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
A társulási tanácsba továbbá Dr. Iványosi Szabó Andrást javasolja delegálni és alelnöknek 
megválasztani. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal. 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezet egészével. 
 
(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 
253/2014.(X.22.) határozata 
A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás képviselőjének megválasztása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 729-535/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kék-Víz”– Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István 
képviselőt delegálja és kezdeményezi, hogy őt a társulási tanács elnöknek válassza meg.  
 
 
2.) A közgyűlés továbbá úgy dönt, hogy a Társulási Megállapodás III.4. pont 2. e) 
alpontjára figyelemmel, az ott írt képviseleti joggal ún. második helyen Dr. Iványosi Szabó 
Andrást delegálja, és javasolja őt a társulás alelnökének megválasztani. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A másik társulás a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és –kezelési 
Önkormányzati Társulás, melynek társulási tanácsába Kovács Ferenc képviselőt javasolja 
delegálni és elnökének megválasztani. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal. 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezet egészével. 
 
(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 
254/2014.(X.22.) határozata 
A Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 729-535/2014. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 
hozta:  
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és –
kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Kovács Ferencet delegálja és 
kezdeményezi, hogy őt a társulási tanács elnöknek válassza meg. 

 
2.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és –
kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a határozat mellékletét 
képező tartalommal fogadja el. 

 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 
(A határozat melléklete - a terjedelmére tekintettel - nem került beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthető a jegyzőkönyv mellékletei között a 12. napirendi pont 
mellékleteként.) 
 

* * * 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés a kitűzött napirendek tárgyalását befejezte. A következő 
közgyűlés időpontja 2014. november 13. Az ülést megelőzően természetesen a bizottsági 
ülésekre is sor fog kerülni, ezért kéri, hogy a bizottsági elnökök vegyék fel a tagokkal a 
kapcsolatot és határozzák meg az időpontokat, hogy be lehessen állítani a bizottsági 
ülések időpontjainak rendjét is.  
 
Még egyszer gratulál mindenkinek a megválasztásához és nagyon jó munkát kíván. 
Végezetül megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 12.05 órakor bezárja. 
 

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


