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Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Köszönti a jelenlévőket, majd az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes; a 22 fős képviselőtestületből az ülés kezdetén 
22 fő van jelen.  
 
Bejelenti, hogy a frakciók megalakultak. A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a 
Kereszténydemokrata Néppárt képviselőiből megalakult a Fidesz – KDNP frakció. A 
frakcióvezető Lévai Jánosné, a frakcióvezető-helyettes Nemcsik Mátyás.  
A Magyar Szocialista Párt bejelentette, hogy a listán megválasztott képviselői szintén 
frakciót alakítottak, MSZP frakció néven. A frakcióvezető Király József, frakcióvezető-
helyettes Dobos József.  
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Kecskeméti Szervezete is bejelentette, hogy 
megalakította a frakciót Jobbik Kecskeméti frakció néven. A frakcióvezető Radics Tivadar, 
a frakcióvezető-helyettes Süli Csontos Ottó.   
Köszöni a frakcióvezetőknek, hogy bejelentették alakítási szándékukat. A hagyományokat 
megtartva a frakcióvezetőknek továbbra is felajánlja az együttműködést és az egyeztetési 
lehetőségeket. Az LMP és a DK képviselői részére is rendelkezésre áll, ha egyeztetési 
szándékkal keresik meg.   
 
Bejelenti, hogy a napirend előtti felszólalásra 5 képviselő jelezte előzetesen igényét 
írásban, akiknek megadja a szót. 
Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Engert Jakabné az Esélyteremtési Bizottság 
elnöke, akinek a felszólalása egy kicsit összetettebb, hiszen ebben a minőségében 
mindenki nevében köszönti a Szociális Munka Napja alkalmából a Kecskeméten dolgozó 
munkatársakat.  
 

Engert Jakabné:  

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997. november 12-én meghirdette  „A 
SZOCIÁLIS AKCIÓ NEMZETKÖZI NAPJÁT”,  amelynek fő témája a kirekesztés elleni 
harc volt. Célja volt az is, hogy egyben a közvélemény, a társadalom figyelmét felhívja az 
ezen a területen dolgozó nagyon nehéz, de nagyon szép hivatást végzők munkájára.  
Ehhez a programhoz csatlakozott a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete is. Ezt 
követően az akció nap emlékére javasolták, hogy ezen túl Magyarországon is minden 
évben november 12-e legyen a szociális munka napja.  
Hazánkban az emberek közel 1/3-a küzd olyan problémával, ami valamilyen szociális 
ellátást, kezelést, gondozást igényel. E hivatás sokkal több mint egy szakma, mint egy 
elvégzett munka. Elkötelezett szolgálat a szó legnemesebb és legtisztább értelmében. 
Szakmai tudásuk mellett olyan felkészültséget és készséget igényel, amely képes 
segítséget nyújtani a konfliktussal, válsághelyzettel küzdő embertársainknak és segítő 
kezet nyújtani a rászorulóknak.  
Az önkormányzat szociális ellátó intézményeiben több mint 500 munkatárs dolgozik, akik 
nap mint nap méltó szakmai alázattal és szívvel szolgálnak. Szívvel, mert ezt a munkát 
nem lehet végezni érzelem és lélek nélkül. Mellettük fontos kiemelni a civil és karitatív 
szervezetekben végzett önkéntesek segítő, támogató szolgálatát is.  
Őszinte tiszteletüket és köszönetüket fejezik ki a szociális területen dolgozóknak, akik 
mindvégig azon fáradoznak, hogy a nehéz élethelyzetbe került embereknek segítséget, 
vigasztalást nyújtsanak, ápolják, gondozzák az arra rászorulókat legyen az gyermek, 
felnőtt, idős, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg vagy hajléktalan. Mindezt 
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teszik tőlük telhető segítséget nyújtva, az emberi méltóságot tiszteletben tartva. Elismerés 
illeti valamennyiüket, hiszen nap mint nap képesek úgy felkelni, hogy ezzel a nehéz 
felelősségteljes feladattal szembesülnek.  
A közgyűlés nevében kíván valamennyiüknek jó egészséget, eredményes szakmai 
munkát. Kívánja, hogy hitüket tudják megőrizni ebben a szép hivatásban.  Biztos benne, 
hogy az erkölcsi megbecsülés mellett az az egzisztenciális biztonság is megoldást nyer, 
amelyet e szolgálat megérdemel.  

„Adj, gondolj, tégy jót 
S minden szó, gondolat és tett 

Tiszta tükörként fog 
Visszamosolyogni rád.” 

 
(Vörösmarty Mihály) 

 
Ezen gondolatokkal zárva kéri Dr. Kellermann Péter főigazgató urat, hogy az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által szervezett ünnepi vacsorán 
továbbítsa az önkormányzat köszönetét és tiszteletét valamennyi munkatársának.   
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A város megvizsgálta a költségvetését annak érdekében, hogy a munkatársak az ünnepi 
megemlékezésről és a gálaműsorról ne menjenek haza üres kézzel: az önkormányzat 
ebből az alkalomból egyszeri cafetéria kiegészítéssel köszöni meg az ágazatban dolgozók 
munkáját.  
Kéri Dr. Kellermann Péter főigazgató főorvos urat és Tóth Katalin szociális és 
gyermekvédelmi igazgató asszonyt, hogy szombaton vagy az elkövetkező időszakban 
juttassák el az egyszeri cafetéria kiegészítést az 519 dolgozó részére.  
 
(Ezt követően Szemereyné Pataki Klaudia polgármester átadja az oklevelet Dr. 
Kellermann Péter főigazgató főorvos, valamint Tóth Katalin szociális és gyermekvédelmi 
igazgató részére.)  

 

Király József:  
 
Gratulál polgármester asszonynak és a képviselőknek, hogy az elkövetkezendő 5 évre 
felhatalmazást kaptak a város sorsának irányítására. Köszönetet mond a választóiknak, 
hogy Dobos Józseffel együtt folytathatják a képviselői munkájukat. 

Véleményük szerint egy közösség, egy város csak akkor gyarapodhat és válhat hosszú 
távon versenyképessé, ha túllép az egyéni-, valamint pártérdekeken, és a lehető 
legnagyobb mértékben összefog azzal a közösséggel, annak a településnek a polgáraival, 
amelyben él, dolgozik és neveli gyermekeit. 

A szocialisták fontosnak tartják azon baloldali alapeszméket, melyek az igazság 
érvényesítése, az összetartozás és szolidaritás erősítése, az emberi méltóság védelme, a 
kivívott szabadság és demokratikus értékek őrzése, melyekre az utóbbi időben egyre 
nagyobb szükség van. 
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Hangsúlyozza, hogy az elkövetkezendő 5 évben azon fognak munkálkodni, hogy az 
önkormányzathoz befolyt több milliárdos bevételek hasznát, melynek jelentős részét a 
Mercedes-gyár adja, minden kecskeméti megérezze. A város pénzét mindenki 
életkörülményeinek javítására használja fel a város, különös tekintettel az elmúlt években 
egyre nagyobb szegénységben élőkre. 

Rendkívül fontosnak tartja az MSZP a meglévő szociális támogatások kiterjesztését. 
Többek között ezért is javasolják, hogy az óvodák és bölcsődék szülőkre háruló 
valamennyi költségét vállalja át az önkormányzat. Továbbá meg kell vizsgálni, hogyan 
tehetnék ingyenessé a buszközlekedést a kecskeméti családoknak. A város élhetőbbé 
tételéért szorgalmazni fogják, hogy az utak, járdák, közterületek, játszóterek rendbe 
hozására fordítson a város jelentősen nagyobb összeget azért, hogy belátható időn belül 
érezhetővé váljék a minőségi, mennyiségi változás. A közbiztonság növelésére további 
támogatást kell nyújtani. Több találkozási helyet kell biztosítani az időseknek, fiataloknak 
egyaránt, így közösségi tereket, klubokat, sportolási és szórakozási helyeket. 

Végezetül elmondja, hogy az MSZP frakció az elkövetkezendő időszakban is kritikusan, 
de probléma megoldóan kíván dolgozni. Továbbra is kiállnak majd a tiszta, átlátható 
közéletért és városi gazdálkodásért. 

 

Falusi Norbert: 

Köszönetet mond minden segítő munkatársnak, akik a választásokban részt vettek. 
Minden képviselőnek, akik a kecskeméti közgyűlésben a kecskemétiek érdekeit fogják 
képviselni. Választások margója címmel egy kis elemzést készített.  
A választásokat követően végig lapozta azokat a kecskeméti írott sajtótermékeket, 
amelyeket közvetett formában a helyi adófizető polgárok pénzéből is finanszíroz a városi 
költségvetés. Erre nézve egyetlen megállapítást tehet: a kormánypárti képviselőjelöltek az 
önkormányzati kampány során az írott közsajtóban úgy jelentek meg, mintha azok 
kormánypárti fotóalbumok lennének.  
 
A kormánypártok nem arra kaptak politikai felhatalmazást, hogy a nyilvánosságot biztosító 
sajtót maguk alá gyűrjék.  
 
Ha egy választópolgár végig tekinti augusztus 25 - október 12 között az önkormányzati 
kampány alatt a Kecskeméti Lapokat, és a Kecskeméti Grátiszt: választ kap arra, hogy 
milyen egyoldalú pártpolitikai politikai tudósítás folyt a közsajtóban.  
 
A hetente megjelenő Kecskeméti Grátiszban összesen 45 fotó jelent meg a kormánypárti 
jelöltekről, amelyből a polgármesterjelölt 21 fotót kapott, a képviselőjelöltek pedig 24-et.  
 
A kampányidőszak alatt a Kecskeméti Lapokban összesen 50 fotó jelent meg a 
kormánypárti jelöltekről: 30 fotón a polgármesterjelölt és 20 fotón a képviselőjelöltek 
szerepeltek. Az október 8-i lapszámot külön is kiemelne, amelyet érdemes megnézni. A 16 
oldalas Kecskeméti Lapokban 18 fotó jelent meg a kormánypárti képviselőjelöltekről, ebből 
10 fotó a polgármesterjelöltről, 8 fotó a képviselőjelöltekről.  Az országos politikai hírek 
aránya ugyanezt az arányt mutatja. 
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Röviden kitér arra, hogy az említett írott sajtótermékekben hányszor jelent meg nem 
kormánypárti képviselő fotója. Az említett lapok egyszer sem számoltak be arról 
részletesen, hogy egyáltalán indul valaki a kormánypárti képviselőjelöltekkel szemben.  
 
A közmédia finanszírozása pedig közvetlenül is érinti a kecskeméti adófizető polgárokat. A 
Kecskeméti Grátiszra az önkormányzat támogatás formájában évi 17,5 millió forintot fizet. 
A támogatási szerződésben a következő mondat szerepel:  
„Kecskemét város lakóinak széles körét érintő kérdésekben hiteles tájékoztatást nyújt, 
valamint közérdekű híreket, információkat tesz közzé.”  
 
Miért kell erről beszélni? Azért mert, ha még kevesen is vannak, páran még hisznek 
abban, hogy van demokratikus népfelség, ennek része a tisztességes sajtóviszony is.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Nem kívánja kommentálni az elhangzottakat, bár lehetne, nem akar erről vitát nyitni.  
 
Mák Kornél:  

Ma is egy jeles nap van. Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a 
Magyar Nyelv Napjává, azzal a szándékkal, hogy évente egyszer a közfigyelem 
ráirányuljon a magyar nyelvre, amely kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapja.  
 
Az Országgyűlési határozat szerint: „Az Országgyűlés, felismerve azt, hogy a magyar 
nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki 
legjobban – tiszteletben tartva hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, egyben 
felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért –, a nemzet fejlődését és 
hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének 
kifejezése érdekében, a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a magyar nyelv és 
nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a 
magyar nyelv napjává nyilvánítja".  
 
1844-ben az Országgyűlés kimondta, hogy a törvénycikk értelmében azután minden 
törvényt magyar nyelven alkotnak, az Országgyűlés nyelve magyar, az ország teljes 
területén a hivatalok magyar nyelven kötelesek az ügyintézést végezni, minden iskolában 
magyar nyelven történik a tanítás. A törvényhozással párhuzamosan megkezdődött a 
magyar nyelv átalakításának vitája is. A törvény megszületését joggal nevezhetik a 
reformkor egyik legnagyobb győzelmének. 
 
A Magyar Nyelv Napja hazánkban évről évre alkalmat ad az oktatási, tudományos és a 
kulturális intézményeknek, a médiának, az anyanyelvápolással foglalkozó civil 
szervezeteknek a magyar nyelv megünneplésére, a hagyományőrzéssel kapcsolatos 
rendezvények megtartására, és újabb kezdeményezések, mozgalmak elindítására.  
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium az Anyanyelvápolók Szövetségével együttműködve 
készült az idei ünnepre. 
 
Debrecen, Balatonfüred, Gyula, Nagyszalonta városok kapcsolódnak az eseményhez. Az 
ünnepi műsorokban minden városban ugyanazt a verset, Petőfi Sándor: „Jó költőnek 
tartanak” című versét adja elő több száz diák, egy időpontban, egyszerre. Emellett egyéb 
közös és önálló programokkal bővül a rendezvény. 
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Kecskeméten a Bányai Júlia Gimnázium diákjai csatlakoznak a vers együttes 
elmondásával az eseményhez. 
A többi köznevelési intézményben is megemlékeznek a Magyar Nyelv Napjáról. 
 
Kecskeméten a Katona József Napok keretében 2014. november 4-29. között „Így látták 
ők” címmel dokumentumkiállítás keretében Bánk bán értelmezések bemutatására kerül 
sor a helyismereti gyűjtemény időszaki kiállításaként, november 12-én „Nyelvében él? 
Különlegességek a Bánk bán nyelvezetében” címmel meghirdetett esten Füzi László, a 
Forrás főszerkesztője beszélget Szabó Borbála író, dramaturggal és Orbán Edittel, a 
Katona József Gimnázium nyugalmazott tanárával a Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtárban. 
November 14-16. között Kecskeméten a Bányai Júlia Gimnáziumban és a Kecskeméti 
Ifjúsági Otthonban kerül megrendezésre a XXX. Országos Disputa Verseny. 
November 14-én „Személyiségünk az interneten: a netnyelvről” Dr. Balázs Géza 
nyelvésszel beszélgethetnek az érdeklődők a Magyar Nyelv Napja alkalmából a Bács-
Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban. Fontos, hogy a magyar nyelvet őrizzük meg 
együtt.  

 Lévai Jánosné: 

Bejelenti a Városi Szociális Közalapítvány tagjaként, hogy a közalapítvány december 1-jén 
ismételten megrendezi a 21. Gyermekek a gyermekekért jótékonysági gálaműsort, mely a 
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban kerül megrendezésre. A gálaest 
szereplői kecskeméti diákok, diákművészeti csoportok és szólisták lesznek. A rendező 
ismételten Sirkó László színművész úr. A gálaest bevételét a Kecskeméten lakó, élő, 
szociálisan rászoruló gyermekek karácsonyozására kívánják fordítani. Ünnepeljenek 
együtt a város ifjú tehetségeivel.  

Tisztelettel kéri a kecskeméti polgárokat, képviselőtársait, hogy minél többen vegyenek 
részt ezen a gálaműsoron.   

Szemereyné Pataki Klaudia:  

Évről évre egyre többen vesznek részt ezen a rendezvényen, amelyen az előadás nagyon 
színvonalas. Örömét fejezi ki, hogy ebben az évben is megrendezi a Városi Szociális 
Közalapítvány a gálaműsort.  

Bejelenti, hogy a napirend elfogadása következik.  
A 22 fős képviselőtestületből a napirend elfogadásakor 22 fő van jelen. 
 
A kiküldött írásos meghívóhoz az alábbi javaslatot teszi: 
 
- Javasolja napirendre felvenni az utólag kiküldött 31. sorszámú előterjesztést  
 
Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy a 2. sorszámú előterjesztéshez előterjesztés 
módosítás, valamint a 12. sorszámú előterjesztéshez a közhasznú megállapodás-tervezet 
3. számú melléklete később került kiküldésre. 
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, módosító javaslat nincs. 
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Megkérdezi, ki ért egyet a 31. sorszámú előterjesztés napirendre való felvételével?  
 
(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 az ülés módosított napirendjével? 
 
(Határozathozatalkor 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 
255/2014.(XI.13.) határozata 
Az ülés napirendje  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 13-ai ülés napirendjét a 
meghívó szerint állapítja meg az alábbi eltéréssel: 
 

- felveszi napirendjére a 31-es sorszámon szereplő előterjesztést. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
 
 

* * * 
 
 

EZT KÖVETŐEN AZ ÜLÉS NAPIRENDJE AZ ALÁBBI: 
 
 
ELŐTERJESZTÉSEK: 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
2. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 

feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása, és 
az azzal összefüggő döntés meghozatala 

 
3. A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozatala 
 

4. Hozzájárulás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ingyenes használatában lévő 
Kecskemét, Budai u. 7. szám alatti ingatlanon tervezett beruházáshoz 
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5. Kecskemét, Ipoly utca 1/a. szám alatti, 2291/7 és 2291/9 hrsz-ú ingatlanok 
ingyenes használatba adása  

 
6. Ingyenes teremhasználat biztosítása a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda 

Közhasznú Sport Egyesület részére 
 

7. Sportlétesítmények használatának biztosítása a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda 
Akadémia edzéseinek és mérkőzéseinek lebonyolítása céljából 

 
8. A Halasi úti kiskertekben található, kecskeméti 26026 hrsz-ú ingatlan egy részének 

telek-kiegészítésként történő értékesítése 
9. Pályázat kiírása Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m2 nagyságú 

ingatlanrész, valamint a Forrás utca 21., Ferenczy utca 1., Kaszap u. 7., Belső-
Szegedi út 31-41. szám alatti ingatlanok értékesítése érdekében 

 
10. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. kártalanítása érdekében rendkívüli 

önkormányzati támogatás igényléséhez pályázat benyújtása 
 

11. A helyi önkormányzatok 2014. évi kiegészítő támogatásának igénylése  
 

12. A Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kötött közhasznú megállapodás felülvizsgálata  
 

13. A Kerékpárutak infrastruktúrájának fejlesztési támogatása - Nagykőrös-Kecskemét 
összekötő kerékpárút építése tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala 

 
14. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata, 
elfogadása 

 
15. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

 
16. Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala  

 
17. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések 

meghozatala 
 

18.  I. A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány további támogatásával 
kapcsolatos döntések meghozatala  
II. A Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány alapító okiratának 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Az 1-18. napirendi pont előadója: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 
19. Népkonyhai ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

 
20. Ellátási szerződés megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 

 
A 19-20. napirendi pont előadója: Mák Kornél alpolgármester  

 
21. Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 
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szerződések 
 

22. A Településrendezési Terv módosításának véleményezése 
 

A 21-22. napirendi pont előadója: Király József, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke 
 

ZÁRT ÜLÉS: 
 
 

23. Fellebbezés útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése tárgyában 
 

24. Fellebbezés településképi kötelezés ügyben 
 

A 23-24. napirendi pont előadója: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  
 

25. Fellebbezések előterjesztése szociális ügyekben 
 
26. Támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programra  

 
A 25-26. napirendi pont előadója: Mák Kornél alpolgármester  

 
27. Beszámoló a 2014. III. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről  

 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 
 

* * * 
 

BESZÁMOLÓK: 
 

28. Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységéről 
 

Előadó: Mák Kornél alpolgármester  
 

29. Beszámoló a 2023111 számú Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elnevezésű 
előirányzatból megvalósult rendezvényekről 

 
Előadó: Gaál József alpolgármester  

 
 
TÁJÉKOZTATÓ: 

 
30. A Kecskeméti Sportiskola működése a 2013/2014. tanévben 

 
Előadó:  Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  
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ELŐTERJESZTÉS: 
 

31. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. II. félévi munkatervének 
módosítása  
 

Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
 

(A KÖZGYŰLÉS A NAPIRENDI PONTOK MINDEGYIKÉT MEGTÁRGYALTA.) 
 

 
* * * 

 
1.) NAPIRENDI PONT 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12) 
önkormányzati rendelet módosítása (1) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 20.253-2/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
A költségvetési rendelet módosításában elsősorban apróbb tételek kerültek rendezésre és 
az intézmények különböző kérései, átcsoportosításai és annak rendezése történt meg.   
 
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 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
256/2014.(XI.13.) határozata 
Folyószámla-hitelkeret szerződéssel kapcsolatos döntések 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 20.253-2/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása 
érdekében – a 2015. január 1 – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 
3.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel. 
 
2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékainak és 
kamatának fedezetét – melynek tervezett összege 50.000 E Ft – a 2015. évi 
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költségvetésben biztosítja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
 
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 nélkül 
és 2 tartózkodással megalkotta a 19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendeletét Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 
(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

* * * 
 
2.) NAPIRENDI PONT 
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 
feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása, és az azzal 
összefüggő döntés meghozatala (2) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 22.094-7/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
Ezt a napirendi pontot a júniusi közgyűlésen már egyszer tárgyalták. A Támogatásokat 
Vizsgáló Irodával történt egyeztetést követően került sor a kiegészítésre.  
Kéri, hogy a döntéshozatal során az előterjesztés módosítás mellékletét képező rendelet-
tervezetet vegyék figyelembe.   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított rendelet-tervezettel. 
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül 
és tartózkodás nélkül megalkotta a 20/2014. (XI.13.) önkormányzati rendeletét az 
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről 
szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi 
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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 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
257/2014.(XI.13.) határozata 
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 
feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása, és az azzal 
összefüggő döntés meghozatala 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester fenti tárgyban készült előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Közgyűlés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 141/2014. 
(VI.12.) határozatának 1. mellékletét jelen határozat melléklete szerint módosítja.  
 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

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

 
257/2014. (XI.13.) határozat melléklet 

 

 
T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S 

  
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 
Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH. szám: 15724540-8411-321-03, képviseli:           ) mint 
támogató (továbbiakban: Támogató), 
másrészről ……………………………………………… …., székhely: …............., adószám: 
……………, Cg.: …..............., képviseli: ……………………………….) mint támogatott 
(továbbiakban: Támogatott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
  
1. Támogató jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy [döntés 

hivatkozása] alapján, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának ……. évi költségvetéséről szóló 
……………… önkormányzati rendeletének ……….. számú előirányzata terhére 
Támogatott részére ……………….,-Ft., azaz …………. forint összegű támogatást 
biztosít …............................ elszámolási időszakra a 
………………………………………………………………költségeihez. 
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2. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az 1.) pontban 
rögzített célra használja fel. 
 

3. a) Támogató vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeget jelen 
szerződés  aláírását követő … napon belül átutalja a Támogatott  ……………………..-
nél vezetett …………………………. számú bankszámlájára. 
 
b) Támogató vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeg 
…..részletekben kerül Támogatott részére folyósításra, oly módon, hogy Támogató 
…………..-Ft-ot egy összegben átutal a szerződés aláírását követő 30 napon belül, 
továbbá ………….-Ft-ot …......részletekben legkésőbb december 31-ig átutal 
Támogatott ……………………..-nél vezetett …………………………. számú 
bankszámlájára. 

 
4.  

A)  
Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, 
amelyet kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL 
L 352, 2013. 12.24., 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai 
alapján lehet nyújtani. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás 
támogatástartalma ………………Ft. 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon 
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év 
során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve 
a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is. (Az átváltásnál az 
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a 
alapján kell eljárni.)  
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig 
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás 
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy 
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 
támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná bármely 
csoportmentességi rendeletben, vagy az Európai Bizottság határozatában 
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.  
A Támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
figyelembe vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 
alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az 
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azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról. 
A Támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) 
bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, 
továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
– közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából 
teherszállító jármű vásárlására.  
 
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 
őrizniük, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Támogatott köteles azokat 
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 

B)  
 
Jelen szerződés alapján a Támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. 
április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) hatálya alá 
tartozó közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatásban részesül. A 
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma 
………………Ft.  

 
Egy vállalkozás részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt 
támogatások támogatástartalma – az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 
két pénzügyi év alatt odaítélt közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) 
támogatások tekintetében – nem haladhatja meg az 500.000 eurónak megfelelő 
forintösszeget. 

 
A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) 
támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más 
állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná bármely 
csoportmentességi rendeletben, vagy az Európai Bizottság határozatában 
meghatározott támogatási intenzitást.  

 
A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) 
támogatás más csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti 
csekély összegű (de minimis) támogatással csak az 500.000 eurónak megfelelő 
forintösszegig halmozható. 

 
A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) 
támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó bármiféle 
ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés állami támogatásnak 
minősül-e vagy sem. 
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A Támogatott köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 
10 évig megőrizni és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni. 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
360/2012/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
C)  
 
Jelen szerződés 1. pontja alapján Támogatott a Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet HL L 187., 2014.6.26. (a továbbiakban 651/2014/EU bizottsági rendelet) 
hatálya alá tartozó támogatásban részesül, a támogatás támogatástartalma 
………………….. Ft, amely egyéb állami támogatással a csoportmentességi rendelet 
8. cikke alapján halmozható. 
 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 
őrizniük, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Támogatott köteles azokat 
bemutatni. A jelen szerződés alapján nyújtott támogatásról az Európai Bizottság 
kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 
651/2014/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

C/1. A képzési támogatásra vonatkozó szabályok 

Képzési célú támogatást a kedvezményezettel munkaviszonyban álló munkavállaló 
képzéséhez lehet nyújtani. 

Nem nyújtható támogatás olyan képzéshez, amelyre a vállalkozásoknak azért van 
szükségük, hogy tevékenységük megfeleljen a kötelező nemzeti képzési előírásoknak. 

Az elszámolható költségek* a következők: 

a)   az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az 
oktatók részt vesznek a képzésen; 

b)  az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó 
működési költségei, különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok 
és fogyóeszközök, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag 
képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig, 

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei; 

 

d)  a képzés résztvevőinek személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek 
(adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan, 
amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen; 

                                            
*
 mindig  szükséges konkretizálni 
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e)e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan 
szükséges szállásköltsége. 

A támogatási intenzitás …%. 
 

C/2. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó 
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás 

 

 Az elszámolható költségek* a következők: 

a) a helyiségek átalakításának költségei; 

b)  a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 
foglalkoztatásához kapcsolódó költségek kizárólag a segítés ideje alatt, valamint a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyzet 
képzési költségei;  

c)  a megváltozott munkaképességű munkavállalók általi használtra alkalmassá tétel 
érdekében 

ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének azon költségei  

cb) a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének azon költségei, ideértve az 
átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségeit,  

amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a 
kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatna; 

d)  a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyre és munkával kapcsolatos 
tevékenységek helyszínére való szállításához közvetlenül kapcsolódó költségek; 

e)  a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órákra 
vonatkozó bérköltségek; 

f)  a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetében  

fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének 
költségei,  

fb) közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásából eredő 
adminisztrációs és szállítási költségek. 

 A támogatási intenzitás … % (nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100 %-át.) 

 

C/3. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 
költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatás 

 

A támogatás elszámolható költségei* 

a) a hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 
foglalkoztatásához kapcsolódó költségek kizárólag a segítés ideje alatt, legfeljebb a 
hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő 12 hónapig, súlyosan hátrányos 
helyzetű munkavállaló esetében 24 hónapig,  

                                            
*
 mindig szükséges konkretizálni 
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b) a hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek képzési 
költségei. 

A segítségnyújtás olyan intézkedésekből áll, melyek támogatják a hátrányos helyzetű 
munkavállaló autonómiáját és alkalmazkodását a munkahelyi környezethez, segítséget 
nyújtanak a társadalmi és adminisztratív eljárásokhoz, valamint megkönnyítik a 
munkáltatóval való kommunikációt és a konfliktusok kezelését. A támogatási intenzitás 
… %. (A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-
át.) 
 

C/4. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre 
nyújtott támogatás 

 

A támogatás tárgya: 

a) beruházási támogatásként … sportlétesítmény/multifunkcionális szabadidős 
létesítmény építésének/ bővítéséhez/ korszerűsítéséhez támogatása, 

b) működési támogatásként … sportlétesítmény működésének támogatása.  

A […] (dátum) lefolytatott eljárás alapján […] (sportlétesítmény/multifunkcionális 
szabadidős létesítmény) építésével/ bővítésével / korszerűsítésével, / működtetésével, 
üzemeltetésével […] (Kedvezményezett) kerül megbízásra. 

A […] (sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez) a 
felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést 
biztosítani. A beruházási költségeket […] %-ban finanszírozó […] vállalkozás a […] 
(támogatott létesítményt) az alábbi, nyilvánossá tett, kedvezőbb feltételek mellett 
használhatja: 

[…].  

A […] (támogatott sportlétesítmény) nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy 
hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás 
… %-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia. 
Amennyiben a […] (támogatott sportlétesítményt) egyidejűleg több használó veszi 
igénybe, az időbeli kapacitás megfelelő hányadát kell figyelembe venni. 

[…] (hivatásos csapat) a […] (támogatott sportlétesítményt) nyilvánossá tett 
díjszámítási feltételei az alábbiak: 

[…] 

A szerződésnek a releváns támogatást kell tartalmaznia: 

a) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek 
és működési eredmény közötti különbséget.  A működési eredmény mértékét  

aa) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 

ab) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag* 

 

 

                                            
*
 szükséges a metódust részletesen kidolgozni és konkrétan leírni 
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kell levonni az elszámolható költségekből.  

A beruházási támogatás elszámolható költségei a tárgyi eszközök és immateriális 
javak* beruházási költségei. 

b) A működési támogatás nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező 
működési veszteséget: 

ba) a működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott 
előrejelzések alapján, vagy 

bb) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag  

kell megállapítani* 

A működési támogatás elszámolható költségei a sportlétesítmény által nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költségek, különösen az 
igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költségei, a bérleti díjak, valamint a 
személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költségek.* 
Működési támogatás esetében az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan 
mértékben nem elszámolhatóak, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás, 
vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális 
javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült. 

c) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatások 
esetében az előző módszerek alkalmazásától eltérően a támogatás támogatási 
intenzitása meghatározható az elszámolható költségek legfeljebb 80 %-ában is. 
 

5. Támogatott kijelenti, hogy jelen támogatást megelőzően  
A-B: a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a 
részére bármely forrásból csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen 
odaítélt támogatások összes támogatástartalma […] forint volt. Támogatott 
tudomásul veszi, hogy az egy, vagy több részletben folyósított támogatást a 
támogatás odaítélésének időpontjában a támogatásról szóló döntés napját 
megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) által 
közzétett két tizedes pontossággal meghatározott deviza árfolyamon szükséges 
átszámítani. 
 
C: az egyéb állami támogatási jogcímen odaítélt, a támogatott tevékenységre, 
projektre, vagy vállalkozásra irányuló állami támogatások teljes összege […] forint 
volt. Támogatott tudomásul veszi, hogy az egy, vagy több részletben folyósított 
támogatást a támogatás odaítélésének időpontjában a támogatásról szóló döntés 
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
(www.mnb.hu) által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott 
devizaárfolyamon szükséges átszámítani. 

 
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 8/c pontjában megállapított 

határidőig a támogatással el kell számolni. Támogató kiköti, hogy az elszámolási 
kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére újabb támogatás három évig nem 
folyósítható. 

 

                                            
*
 szükséges konkretizálni 

 

 

http://www.mnb.hu/
http://www.mnb.hu/
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7. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint valótlan 
tartalmú nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a jelen 
szerződés semmisségét vonja maga után, köteles a folyósított támogatást egy 
összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az 
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos 
mértékű kamattal növelten visszatéríteni. 

 
8. Támogatottnak a támogatás összegének felhasználásáról jelen szerződés 6. 

pontjában foglaltak szerint elszámolási kötelezettsége van. 
 
Az elszámolás módja:  

  
a.) Támogatott jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti 

elszámolási nyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a képviselője által aláírt 
elszámolást, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai 
beszámolót készít.  
Támogatott az elszámolási nyomtatványt 3 példányban, a szakmai beszámolót 1 
példányban köteles eljuttatni Támogató részére jelen szerződés 8/c pontjában 
feltüntetett elszámolási határidőig. 

  
b.) Támogatott az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat köteles csatolni: 

 
Pénzügyi beszámoló: 

 
A  „ … évben nem szociális ellátásként nyújtott, céljellegű önkormányzati támogatás 
felhasználásának pénzügyi elszámolása” című elszámolási nyomtatvány értelemszerű 
kitöltése - a Támogatott felelős vezetőjének aláírását, valamint bélyegzőjének 
lenyomatát (továbbiakban: cégszerű aláírás) tartalmazza - három példányban, amely 
dokumentum a www.kecskemet.hu oldalról letölthető. 
A Támogatott nevére kiállított számviteli bizonylatok  (számla, megbízási szerződés, 
kiküldetési rendelvény, bérszámfejtő lapok) záradékolt, sorszámozott, aláírással és 
bélyegzővel hitelesített másolatait köteles benyújtani három példányban, mely 
bizonylatok mellékleteként a kifizetést igazoló bizonylatok hiteles másolatait is 
szükséges csatolni az alábbiak szerint: 
 

Záradékolás: a támogatási szerződés számának feltüntetése az eredeti bizonylaton az 
alábbi megjegyzéssel: „ ……………    számú támogatási szerződés terhére 
elszámolva”. Amennyiben Támogatott egy bizonylatot több támogatáshoz számol 
el, abban az esetben a záradéknak tartalmaznia kell, hogy melyik számú 
szerződéshez mekkora összeget kíván elszámolni. A záradéknak tartalmaznia kell 
továbbá a cégszerű aláírást is.  

 
Hitelesítés: az eredeti számviteli bizonylatok és azok kifizetését igazoló bizonylatok 

másolatainak „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” megjegyzéssel 
történő ellátása, amely hitelesítésnek tartalmaznia kell keltezést, továbbá cégszerű 
aláírást is. 

 
Sorszámozás: a benyújtott számviteli bizonylatok másolata jobb felső sarkában azt a 

sorszámot szükséges feltüntetni, amelyet az elszámolási formanyomtatványon az 

http://www.kecskemet.hu/
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elszámolni kívánt tétel kapott, továbbá a bizonylatokat ennek a sorszámozásnak 
megfelelően kell sorba rendezni.  

 
Számviteli bizonylatok és kifizetést igazoló bizonylatok: 
 
Számla: Támogatott benyújtott záradékolt és hitelesített számla másolathoz  köteles 

csatolni a vonatkozó kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát, a banki 
átutalással teljesített bizonylat mögé pedig a vonatkozó bankkivonat hitelesített 
másolatát a teljesített tétel megjelölésével. 

 
Megbízási szerződés: amennyiben a megbízott nem számlaképes, abban az esetben a 

feladat ellátására Támogatottal megkötött megbízási szerződés tekinthető 
számviteli bizonylatnak, ennek záradékolása és a másolat hitelesítése fentieknek 
megfelelően szükséges. A kifizetés igazolásához kiadási pénztárbizonylat, vagy 
bankkivonat hitelesített másolatának csatolása szükséges a teljesített tétel 
megjelölésével. 

 
Kiküldetési rendelvény: kiküldetés elszámolása esetében számviteli bizonylatnak a 

kiküldetési rendelvény tekinthető, ennek záradékolása és a másolat hitelesítése 
szükséges, a kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylat, vagy bankkivonat 
megfelelő formában történő benyújtásával, valamint a teljesített tétel megjelölésével 
együtt. Kiküldetés elszámolása esetén a Támogatottnak nyilatkozattal szükséges 
igazolni, hogy a kiküldetés a támogatási cél megvalósítása érdekében történt. 

 
Bér- és szociális hozzájárulási adó elszámolása:  

A bérköltségről záradékolt és hitelesített másolatait a havi összesítő kimutatásnak 
és a munkavállalók név szerinti kimutatásának, továbbá záradékolt és hitelesített 
számfejtési lapok másolatait, valamint a hitelesített kifizetést igazoló bizonylatok 
másolati példányait – készpénzfizetés esetén – átvevő listát, vagy kiadási 
pénztárbizonylatot, banki utalás esetén a bankkivonat hiteles másolatát szükséges 
benyújtani a teljesített tételek megjelölésével, 

 
Tárgy időszaki támogatás elszámolásához csak azok a számviteli bizonylatok 
elszámolhatóak amelyek fizikai teljesítésének dátuma megfelel a Támogatási 
Szerződés 1. pontjában foglalt elszámolási időszaknak, függetlenül a pénzügyi 
teljesítéstől. 

 
Szakmai beszámoló:  

részletes szakmai beszámoló arról, hogy a támogatási cél milyen mértékben, 
milyen határidővel, hogyan valósult meg cégszerű aláírással és dátummal ellátva 
egy példányban szükséges benyújtani a pénzügyi beszámolóval együtt. 

 
c.) Támogatott elszámolásának számszaki ellenőrzését Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya, szakmai ellenőrzését …....... Osztálya1 
végzi. 

 
A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: ………………….. 

 

                                            
1
 Megfelelő szervezeti egység beírandó 
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9.  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, 
eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Ellenőrzési Csoportja az éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint a 
helyszínen ellenőrizheti. 
 

10. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés 2.), 6.), és 7) 
pontjaiban vállaltakat neki felróható okokból nem teljesíti, úgy a részére átutalt 
összeget, annak – az átutalás napjától számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű – kamatával 
együtt a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles visszafizetni a 
Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú bankszámlájára. 
Fizetési késedelme esetén Támogatott a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles 
megfizetni. 

 
11. Támogatott a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles igazolni, hogy 

köztartozása nincs, illetve azt, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. § (1) és 
105. § (1) bekezdésének megfelelően az éves beszámolóját benyújtotta, illetve letétbe 
helyezte. 

 
12. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki.  
 
Támogató részéről kapcsolattartó:  
beosztása:  
elérhetősége:  
 
Támogatott részéről kapcsolattartó:  
beosztása:  
elérhetősége:  
 

13. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogató rendelkezésére bocsátott 
adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogató felé. 
 

14. Támogatott kijelenti, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik arról, hogy az 
önkormányzati költségvetésből származó támogatási pénzeszköznek jelen szerződés 
szerinti felhasználása során esetlegesen a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. 
(a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint – különös tekintettel a Kbt. 6. § (1) 
bekezdés g) pontjára – közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  
 

15. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörétől 
függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét. 

 
A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyekből 1 példány Támogatottnál, 2 példány pedig Támogatónál marad. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100181.TV&celpara=39#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100181.TV&celpara=105#xcelparam
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Kecskemét, ………………………... 
……………………………     …………………………….      
Támogatott                Támogató 

* * * 
3. NAPIRENDI PONT 
A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala (3) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
(Az polgármester 249-55/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A nyár folyamán arra hatalmazták fel Dr. Zombor Gábor polgármester urat, hogy 
folytasson egyeztetéseket a régi Liberte Étterem és Kávéház üzlethelyiség bérbeadására 
vonatkozóan. Ezt a feladatot polgármester úrtól átvette. A bérbeadóval egyeztető 
tárgyalásokat folytattak, de nem sikerült meghozni azt a kompromisszumos megoldást, 
ami a város részéről is elfogadható lenne.   
Javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. Az önkormányzat továbbra is 
fenntartja azon szándékát, hogy egy megfelelő színvonalú üzemeltetési helyiség kerüljön 
kialakításra. Egy viszonylag tágabb értelmezési lehetőséget adva kerül kiírásra a pályázat, 
amely tovább biztosítja a tárgyalási egyeztetéseket az ingatlan hasznosításával 
kapcsolatban.  
 
Király József:  
 
A pályázati kiírásban szerepel egy olyan kitétel is, hogy a pályázónak az általa tervezett 
hasznosítással és annak feltételeiről előzetesen egyeztetnie kell a szomszédos egyházi 
ingatlanok tulajdonosával a Kecskeméti Református Egyházközösséggel.  
Javasolja, hogy a részletes kiírásban kerüljenek meghatározásra azok a feltételek, 
amelyeket a Református Egyházközösség adott esetben támaszt. Úgy gondolja, hogy egy 
pályázónak joga van tudni milyen feltételek mellett tud pályázni. Ha a részletes pályázati 
kiírás tartalmazza, hogy mi az, ami összefér az egyház működésével az rendben van. Azt 
viszont nem tartja elfogadhatónak, hogy még külön egyeztetni kell.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Egy nagyon szorosan összetartozó ingatlancsoportról van szó. A Református 
Egyházközösség nyitott arra, hogy jó megoldást találjanak az üzemeltetésre. Előre, 
konkrétan nem akarták meghatározni, hogy a pályázót ne riasszák el. A Kecskeméti 
Református Egyházközség a tárgyalásra, az előzetes egyeztetésre a rugalmasságát 
ajánlotta fel, mert egy ingatlancsoportban szorosan egymás mellett működnek. Később ne 
legyen probléma abból, hogy a közgyűlésen olyan javaslatot fogadnak el, ami az egyházi 
hitéletet jelentősen befolyásolja.   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
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(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 
258-2014/2014.(XI.13.) határozata 
A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 249-55/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A közgyűlés a kecskeméti 1127 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Szabadság tér 2. 
szám alatti ingatlanban található 809 m2 hasznos alapterületű épületrészének (vendéglő) 
határozatlan időre szóló bérbeadására kiírt pályázatot a szerződés megkötésének 
elmaradása miatt – Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelete 32. § (6) bekezdés b) pontja alapján – eredménytelenné 
nyilvánítja, és új pályázatot ír ki a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
szerint. 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázati felhívás és a pályázati kiírás közzétételéről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 258/2014. (XI.13.) határozata 1. melléklete 

 
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
258/2014. (XI.13.) határozata alapján 

n y i l v á n o s ,  t ö b b f o r d u l ó s  p á l y á z a t o t  í r  k i  

a kecskeméti 1127 hrsz-ú, Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlanban található 
809 m2 hasznos alapterületű épületrész (vendéglő) bérlet útján történő hasznosítása 

érdekében. 
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A pályázó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 25.§ (3) bekezdésének 
megfelelően az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az általa készíttetett forgalmi 
értékbecslésre, vagy más objektív szempontok szerint összeállított, visszaellenőrizhető 
értékadatokra épülő költség-haszon elemzésre alapozhatja.  
 
Az így benyújtott ajánlatot és azt alátámasztó forgalmi értékbecslést, költség-haszon 
elemzést a Vagyonrendelet 9. §-a rendelkezéseivel összhangban felül kell vizsgálni, 
vizsgáltatni. 

Az önkormányzat az első fordulóban érvényes írásbeli ajánlatot benyújtó pályázókat 
tárgyalásra hívja meg a második, és szükség szerint a tárgyalások eredményétől függően 
versenyben maradtakat a további fordulókra. A pályázók a tárgyalások során ajánlatukat 
csak az önkormányzat számára kedvezőbb feltételekkel módosíthatják, és a pályázat 
elbírálására a tárgyalások befejezésével kerül sor. 
 
A pályázatokat legkésőbb 2015. január 16. napján 10 óráig személyesen kell egy eredeti 
és két másolati példányban benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala félemelet 10. számú szobájában. A pályázatokat zárt borítékban, a borítékon 
kívül „Szabadság tér 2.” jeligével lehet benyújtani. Részletes pályázati kiírás igényelhető 
a Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. 
félemelet 10. tel: 76/513-513/2197-es mellék), vagy letölthető Kecskemét Megyei Jogú 
Város honlapjáról. 
 
A pályázat kiírója Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
258/2014. (XI.13.) határozata alapján, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja 
szerint 

n y i l v á n o s ,  t ö b b f o r d u l ó s  p á l y á z a t o t  í r  k i  

a kecskeméti 1127 hrsz-ú, Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlanban található 
809 m2 hasznos alapterületű épületrész (vendéglő) bérlet útján történő hasznosítása 

érdekében. 
 
Az ingatlan Kecskemét város központjában, a történelmi belvárosban, 
ingatlanforgalmi szempontból kimagaslóan frekventált helyen található.  
 
Az épület földszintje 388 m2, az emelet 148 m2 a pince 273 m2 nagyságú. A pince teljes 
területe 391 m2, amelyből 118 m2 nagyságú területet foglal el a szellőzőgépház, valamint a 
teljes épület távfűtését, melegvíz-ellátását biztosító gépészeti rendszer. Ezen helyiségek a 
bérbeadásnál, mint hasznos alapterület nem kerülnek figyelembe vételre. 
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Az ingatlan hasznosításának részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztálya ügyfélszolgálati irodáján 
(Kecskemét, Kossuth tér 1.) lehet bővebb felvilágosítást kérni.  
 
A bérbe adandó helyiség Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Vagyongazdálkodási Csoportjával (Kecskemét, Kossuth tér 1., félemelet 10., tel: 76/513-
513/2197-es mellék) előre egyeztetett időpontban megtekinthető.  
 
Pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó). 
 
A pályázó a Vagyonrendelet 25.§ (3) bekezdése alapján az ellenszolgáltatásra vonatkozó 
ajánlatát az általa készíttetett forgalmi értékbecslésre, vagy más objektív szempontok 
szerint összeállított, visszaellenőrizhető értékadatokra épülő költség-haszon elemzésre 
alapozhatja. Az önkormányzat a benyújtott árajánlatokat és azokat alátámasztó forgalmi 
értékbecslést, költség-haszon elemzést felülvizsgáltatja. 
 
A pályázónak az általa tervezett hasznosításról és annak feltételeiről előzetesen 
egyeztetnie kell a szomszédos egyházi ingatlan tulajdonosával (Kecskeméti Református 
Egyházközség).  
 
Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja: 
 
Az ajánlatok benyújtásának helye: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
félemelet 10. számú hivatalos helyisége. 
 
Az ajánlatok benyújtásának ideje: 
 
Az ajánlatokat legkésőbb 2015. január 16. napján 10 óráig kell benyújtani.  

Az ajánlatok benyújtásának módja: 
 
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban 
"Szabadság tér 2.” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, 
címét. 
 
Hiánypótlásra lehetőség nincs. 
 
Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti 
példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne 
lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. 
 
Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró 
nem veszi figyelembe. 
A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti 
szerződést kíván kötni. Az önkormányzat a bérleti szerződést határozatlan időre köti meg. 
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Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 60 nap. 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
 
 A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:  

a) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, 
anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,  

b) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát 
vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,  

c) jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot 
cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak 
hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy 
annak hitelesített másolatát.  

 Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § 
(2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek 
való megfelelésről. 

– A pályázó árajánlatát és az azt alátámasztó forgalmi értékbecslést, költség-haszon 
elemzést.  

– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 60. 
napig ajánlati kötöttséget vállal. 

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.  
– A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat 

elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul. 
– A tárgyalásról rövid úton történő értesítés érdekében a pályázó telefonos és e-mail 

elérhetőségét. 
 
Az ajánlatételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát csak a tárgyaláson 
módosíthatja. 

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: 

A kiíró a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a jogot a pályázat 
indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására. 

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja: 
Az ajánlatok felbontásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
félemelet 10. számú hivatalos helyisége. 
 
Az ajánlatok felbontásának ideje: 

A pályázatok bontására 2015. január 16. napján 10.10 órakor kerül sor. 
 
Az ajánlatok felbontásának módja: 

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg. 

A tárgyalás szabályai:  

Az önkormányzat az első fordulóban érvényes írásbeli ajánlatot benyújtó pályázókat 
tárgyalásra fogja meghívni a második, és szükség szerint a tárgyalások eredményétől 
függően versenyben maradtakat a további fordulókra. Az első tárgyalásra a pályázatok 
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bontását követő 10 napon belül kerül sor, amelyre rövid úton hívja meg az önkormányzat 
az érintett pályázókat.  

A felülvizsgálati véleményben foglaltakat a tárgyalás során a jelenlévőkkel az 
önkormányzat ismerteti. A pályázók a tárgyalások során ajánlatukat csak az önkormányzat 
számára kedvezőbb feltételekkel módosíthatják. 

Az elbírálás ideje: 

A pályázat elbírálására a tárgyalások befejezését követően, Kecskemét Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 60 nap – rendes 
ülésén kerül sor. 

Az elbírálásra jogosult: 

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok 
érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe 
vételével Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.    
 
A közgyűlés az Nvtv.  13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott 
ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat  szempontja szerint értékeli a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.  

Az eredményhirdetés módja: 

A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről. 

A bérleti szerződés megkötésének helye és időpontja: 

A szerződéskötés helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
félemelet 10. számú hivatalos helyisége. 

A szerződéskötés időpontja: 

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a bérleti szerződés 
megkötésének időpontjáról. 
 
A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, valamint a 
Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak. 
 

* * * 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Hozzájárulás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ingyenes használatában lévő 
Kecskemét, Budai u. 7. szám alatti ingatlanon tervezett beruházáshoz (4)  
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
(A polgármester 37.278-2/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

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

 
Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
259/2014.(XI.13.) határozata 
Hozzájárulás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ingyenes használatában lévő 
Kecskemét, Budai u. 7. szám alatti ingatlanon tervezett beruházáshoz  
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 37.278-2/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
1.) A közgyűlés hozzájárul, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az ingyenes 
használatában lévő kecskeméti 4191 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Budai u. 7. szám 
alatti ingatlan homlokzatának felújításához szükséges építési munkákat saját költségén 
elvégeztesse. 

 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 1) pont 
szerinti építési munkák kivitelezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást aláírja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

  

A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
 

* * * 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Kecskemét, Ipoly utca 1/a. szám alatti, 2291/7 és 2291/9 hrsz-ú ingatlanok ingyenes 
használatba adása (5) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
(A polgármester 10.731-7/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Elsősorban a Vidékfejlesztési Államtitkárság elhelyezéséről szól az ingyenes használatba 
adás. A kormányhatározat menet közben meg is született, amely Kecskemétre javasolja 
elhelyezni a Vidékfejlesztési Államtitkárságot.  
Kecskemét számára ez egy jó hír, mivel ez a hatalmas ingatlanállomány hosszú idő 
elteltével végre egy megnyugtató megoldási lehetőséghez jutott. Az ingatlan a Bács-
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Kiskun Megyei Angol- Magyar Kisvállalkozási Alapítvány részére lett használatba adva, s 
ezért ennek a jogi hátterét rendezni kell.  
 
Király József:  
 
Miért ingyen adja ezt a lehetőséget a város? Úgy gondolja, hogy egy olyan összegért 
bérbe lehetne adni, ami mind a két fél számára elfogadható.  
Az anyagból nem tűnt ki számára, hogy mi lesz a korábbi működtető Bács-Kiskun Megyei 
Angol- Magyar Kisvállalkozási Alapítvány sorsa. Az alapítvány a tartozását hogyan fogja 
rendezni, ha nem lesz lehetősége, hogy bevételhez jusson?  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Úgy gondolja nagy megtiszteltetés az, hogy a sok-sok magyarországi város közül 
Kecskemétre egy kormányzati szerv költözik. Ráadásul egy olyan, ami a térségnek a 
gazdaságfejlesztéséhez jelenlétével jelentősen hozzájárul. Ez a kormányzati szerv 
közfeladatot lát el, s meg van a jogi lehetőség arra, hogy ingyenes használatba adjuk az 
ingatlant. A hozadékát kell nézni. Munkahelyeket teremt, lehetőséget biztosít a város 
számára. Úgy gondolja ez a minimum, s az együttműködési szándékot kifejezhetik a 
kormányzat irányába.  
 
Az alapítványnak több ingatlanra van használati joga: egy kis épületen megmarad a 
használati joga, ahova át tudja csoportosítani a jelenlegi tevékenységét. A nagy ingatlanon 
történt beruházásokat – ami pályázati pénzből valósult meg – annak értéknövelő 
beruházásait el tudják számolni a tartozásaival szemben. Így tudják kiegyenlíteni a 
fennálló elszámolásokat.   
Az alapítókkal felvették a kapcsolatot. Három alapító van: egy angol, a megyei és a város. 
A megyei alapítót sikerült lekövetni. Most már meg van, hogy ki a megyei tárgyaló fél, bár 
a könyvekben még nem látja, hogy ő a tárgyaló képes partner ebben. Folynak az 
egyeztetések. Az angol a legnehezebb, hiszen az angol alapító személye sem annál a 
szervezetnél van már. A nagykövetség segítségét kérik, hogy meg tudják tenni a 
szükséges alapítói döntéseket és intézkedéseket.  
 
Falusi Norbert:  
 
Nem kérdés, hogy Magyarországon mind a társadalmi, mind a gazdasági és mind a 
különböző intézmények tekintetében a budapesti központúságot csökkenteni kell.  
Az államtitkárság Kecskemétre való költözéséről az előző közgyűlés már korábban 
beszélt, melyről elvekben nincs vita, hiszen ennek stratégiai kérdésnek kell lennie.  
A sajtóban már mindenki értesülhetett a kabinet döntéséről, hogy a Miniszterelnökség 
vidékfejlesztési államtitkársága Kecskemétre költözik az inkubátorházba.  
A város az inkubátorházban alapvetően a kis- és közepes vállalkozásoknak, vagyis a fiatal 
vállalkozásoknak próbált meg lehetőséget biztosítani, hogy tudjanak vállalkozni. Felmerül 
a kelet európai egyetem kérdése is. A város nagyon jól megálmodta, megtervezte, hogy 
Kecskeméten egyetem legyen. Teljes mértékben egyetértenek abban, hogy ebben a 
kérdésben is legyen decentralizáció Kecskeméten. A tartalmi kérdéseket majd később 
meg fogják vitatni.  
Felmerült az a kérdés, hogy részleteiben meg lett-e vizsgálva az inkubátorház és a benne 
működő tartalom. Miért kellett elengednie a városnak, hiszen rengeteg fiatal vállalkozó, 
civil, kis- és közepes vállalkozás van Kecskeméten. Valóban meg lett vizsgálva? Lehet az 
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angolokat kritizálni, de úgy gondolja, hogy nem az angolokról szól. Magyarországról szól, 
Kecskemétről szól. Ezt kell erősíteni. Van-e esélye annak, hogy ne csak egy parkoló menti 
kicsi épületben biztosítsunk helyet a valóban vállalkozni akaró fiatalok részére? Számos 
felmérés igazolja, hogy szívesen vállalkoznának, csak a lehetőségek beszűkülnek.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A lehetőségeket és a körülményeket megvizsgálták, hogy az inkubátorház miért jutott 
olyan helyzetbe, amilyenbe jutott. Olyan pályázati lehetőségek voltak a 2007 – 2013 
pályázati ciklusban, ami Kecskeméten is több inkubátorház megjelenését támogatta. Ezen 
kívül még legalább három inkubátorház működik a városban más megoldási javaslatokkal. 
A Kecskeméti Főiskolának is voltak továbbá olyan beruházásai és olyan pályázatai, amivel 
további fejlesztéssel a Homokbánya területén szintén szolgáltatásokat nyújt a 
Tudósházában. Egy olyan ifjú vállalkozókat segítő pályázati konstrukció jelent meg az 
elmúlt fél évben, ami vásárlásra adott lehetőséget az ifjú vállalkozóknak: az 50%-os vissza 
nem térintendő támogatással ugrásszerűen megnövekedett az ilyen típusú pályázatok 
száma. Ennek köszönhető az ingatlanfejlesztési állománynak a javulása Kecskeméten. 
Azokba a társasházakba, irodaépületekbe - amelyek az elmúlt 1 évben épültek – nagyon 
sokan ilyen pályázati lehetőséggel költöztek be, vették ki és használták ki ennek a 
hasznait. Az inkubátorház egyszerűen egy ilyen helyzetbe jutott. A piac annyira telített és 
átváltozott már, hogy ebben a helyét, szerepét nem találta meg.   
Javasolja, fogadják el az előterjesztést. Megtiszteltetés, hogy a Miniszterelnökség 
vidékfejlesztési államtitkársága Kecskemétre költözik.  
 

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el, ezért 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 a következő határozatot hozta: 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
260/2014.(XI.13.) határozata 
Kecskemét, Ipoly utca 1/a. szám alatti, 2291/7 és 2291/9 hrsz-ú ingatlanok ingyenes 
használatba adása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 10.731-7/2014. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kecskeméti 2291/9 
hrsz-ú, kivett udvar megnevezésű ingatlannak a 2291/7 hrsz-ú ingatlan mögött 
elhelyezkedő, kerítéssel körülhatárolt részét (cca. 2554 m2) – a határozat mellékletét 
képező térkép szerint – határozatlan időre a Miniszterelnökség ingyenes használatába 
adja. 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2291/9 hrsz-ú ingatlan azon részét, mely nem a 
Miniszterelnökség kizárólagos használatába kerül (cca. 2741 m2) – a határozat mellékletét 
képező térkép szerint – határozatlan időre a Miniszterelnökség és a Bács-Kiskun Megyei 
Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) közös használatába 
adja. 
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3.) A közgyűlés hozzájárul az Alapítvány használatában álló kecskeméti 2291/7 hrsz-ú, 
Kecskemét, Ipoly utca 1/a. szám alatt található ingatlan Miniszterelnökség részére történő 
ingyenes használatba adásához. 

4.) A közgyűlés felhatalmazza az ingyenes használatba adásról szóló szerződés 
megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert, valamint az Alapítvány képviselőjét. 

5.) A közgyűlés a Miniszterelnökség részére 2014. évre nyújtott közvetett támogatás 
összegét bruttó 2.014.917,-Ft-ban, az Alapítványnak nyújtott közvetett támogatást bruttó 
102.787,-Ft-ban határozza meg. 

6.) A közgyűlés hozzájárul, hogy a Miniszterelnökség az ingyenes használatba kapott 
ingatlanokon építési beruházásokat végezzen nettó 14.962.443,- Ft értékben. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
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260/2014.(XI.13.) határozat melléklete 
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Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Ezzel a közgyűlési döntéssel tudják hivatalosan felvenni a kapcsolatot államtitkár úrral és 
megkötni a szerződést függetlenül attól, hogy a kormányhatározat javasolja ezt az utat. A 
hivatalos jogi aktus csak most tud megtörténni.  
Falusi Norbert képviselő úrnak mondja, hogy nem kőbe vésett ez a kormányhatározat, a 
lehetőséget biztosítja.  
 
 

* * * 
 
6.) NAPIRENDI PONT  
Ingyenes teremhasználat biztosítása a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda 
Közhasznú Sport Egyesület részére (6) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 34.089-3/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Bejelenti érintettségét, s azt, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. A Röpke 
Kecskeméti Leány Röplabda Közhasznú Sport Egyesület elnökségének bíróság által még 
nem bejegyzett, de megválasztott tagja.   
 
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 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13-án megtartott üléséről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
261/2014.(XI.13.) határozata 
Ingyenes teremhasználat biztosítása a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda 
Közhasznú Sport Egyesület részére 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 34.089-3/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Közhasznú Sport 
Egyesület részére ingyenes teremhasználatot biztosít a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 
Általános Iskola (Kecskemét, Katona J. tér 14.) tornatermében heti két alkalommal 2 óra 
időtartamra 2014. november 15. napjától határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat 
ellátásának időtartamára az általa végzett sporttevékenység szervezése céljából. 

 
2.) A közgyűlés felkéri a Belvárosi Óvoda, mint működtető intézmény vezetőjét a határozat 
1. pontjában foglalt döntésnek megfelelően az ingyenes hasznosítási szerződés 
megkötésére. 

 
3.) A közgyűlés a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Közhasznú Sport Egyesület 
részére nyújtott közvetett támogatás összegét a 2014. évre bruttó 158.400,- Ft-ban 
határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

  

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Közhasznú Sport Egyesület 
 
 

* * * 
 
7.) NAPIRENDI PONT  
Sportlétesítmények használatának biztosítása a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda 
Akadémia edzéseinek és mérkőzéseinek lebonyolítása céljából (7) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 30.332-5/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Az előterjesztésben ismertetett sportcsarnokokban, iskolai tornacsarnokokban a TAO- 
támogatásnak köszönhetően fejlesztések valósultak meg. A Mercedes-Benz Gyár 
Kosárlabda Akadémia az előterjesztésben megjelölt ingatlanok tornacsarnokait 
kedvezményes bérleti díj ellenében használhatná.   
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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 támogatta az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
262/2014.(XI.13.) határozata 
Sportlétesítmények használatának biztosítása a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda 
Akadémia edzéseinek és mérkőzéseinek lebonyolítása céljából 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 30.332-5/2014. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi ingatlanokat működtető köznevelési 
intézmények (Corvina Óvoda, Művészeti Óvoda, Széchenyivárosi Óvoda) vezetői a Hírös 
Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal – az ingatlanforgalmi szakértő által elfogadott bérleti díjak 
figyelembevételével – a sportlétesítményekre vonatkozó bérleti szerződéseket 2014. 
november 15-től 5 éves időtartamra az ott meghatározott időszakra és bérleti díj ellenében 
megkössék: 

 

Létesítmény neve Igénybevétel időtartama Bérleti díj 

Kecskeméti Corvin 
Mátyás Általános Iskola 

sportcsarnoka 

január 1-december 31. 
hétköznapokon: 4,5 óra/nap 
hétvégéken: alkalmanként 

2500,-Ft/óra 

Kecskeméti Corvin 
Mátyás Általános Iskola 

Mathiasz János 
Általános Iskolája 

sportcsarnoka 

január 1-december 31. 
hétköznapokon: 3 óra/nap 
hétvégéken: alkalmanként 

3000,-Ft/óra 

Kecskeméti Bolyai 
János Gimnázium 

sportcsarnoka 

január 1-december 31. 
hétköznapokon: 4,5 óra/nap 
hétvégéken: alkalmanként 

hétköznapoko
n: 

2500,-Ft/óra 
hétvégéken: 
3000,-Ft/óra 

Kecskeméti 
Széchenyivárosi Arany 
János Általános Iskola 
Móra Ferenc Általános 
Iskolája sportcsarnoka 

január 1-december 31. 
hétköznapokon: 4,5 óra/nap 

2500,-Ft/óra 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Vazul Zsolt, az Intézményi Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 

* * * 
 

8.) NAPIRENDI PONT  
A Halasi úti kiskertekben található, kecskeméti 26026 hrsz-ú ingatlan egy részének 
telek-kiegészítésként történő értékesítése (8) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 25.585-4/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. 
 
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 támogatta az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
263/2014.(XI.13.) határozata 
A Halasi úti kiskertekben található, kecskeméti 26026 hrsz-ú ingatlan egy részének 
telek-kiegészítésként történő értékesítése  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 25.585-4/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei 
Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
szóló 19/2005. (VI.1.) önkormányzati rendeletében meghatározott terület-felhasználási 
céllal összhangban, a közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 26026 hrsz-ú ingatlan 205 
m2

 nagyságú részét forgalomképessé nyilvánítja annak telek-kiegészítésként történő 
értékesítése érdekében. 

 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
földhivatali eljáráshoz szükséges telekalakítási vázrajzot aláírja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: kérelmező 
 

 
263/2014. (XI.13) határozat melléklete  

 

 
 
 

* * * 
 
9.) NAPIRENDI PONT 
Pályázat kiírása Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m2 nagyságú 
ingatlanrész, valamint a Forrás utca 21., Ferenczy utca 1., Kaszap u. 7., Belső-
Szegedi út 31-41. szám alatti ingatlanok értékesítése érdekében (9) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 3.507-13/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Továbbra is javasolja az ingatlanok pályáztatását.  
 
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 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
264/2014.(XI.13.) határozata 
Pályázat kiírása Kecskemét, Balaton utca 19. szám alatti cca. 4228 m2 nagyságú 
ingatlanrész, valamint a Forrás utca 21., Ferenczy utca 1., Kaszap u. 7., Belső-
Szegedi út 31-41. szám alatti ingatlanok értékesítése érdekében 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 3507-13/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

1.) A közgyűlés a kecskeméti 3749 hrsz-ú, 4228 m2 nagyságú ingatlanrész és a 
kecskeméti 299, 4285, 1163, 4261, 2101 és 2102 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 3749 hrsz-ú, 4228 m2 nagyságú ingatlanrész 
és a kecskeméti 299, 4285, 1163, 4261, 2101 és 2102 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 
érdekében pályázatot ír ki a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázati felhívások és a pályázati kiírás közzétételéről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 264/2014. (XI.13.) határozata 1. melléklete 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2014. (XI.13.) határozata alapján 
n y i l v á n o s  p á l y á z a t o t    í r    k i 

 

az alábbi Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő  ingatlanok 
értékesítésére: 

 

 Hrsz Terület 
(m2) 

Megnevezés Cím Minimális 
értékesítési ár 
(nettó, Ft) 

1. 3749 4228 kivett irodaház Balaton utca 19. 40.000,-Ft/m2 

2. 
 

 299 
 

1240 
 

kivett beépítetlen 
terület 
 

Forrás u. 21. 
 

33.228.000, -Ft 
 

3. 1163 705 kivett bölcsőde Ferenczy utca 1. 35.000.000,-Ft 

4. 4261/A/1-
4261/A/10  

1843 kivett lakás Kaszap u. 7. 63.300.000,-Ft 

5. 2101 
 
2102 

1579 
 
1293 

kivett beépítetlen 
terület,  
kivett lakóház, 
udvar 

Belső-Szegedi út 
31-41. 

7.480.000,-Ft 
 
7.140.000,-Ft 

A fenti nettó értékesítési árat a Forrás utca 21. szám alatti és a 2101 hrsz-ú  (Belső-
Szegedi út 31-41. szám) alatti ingatlanok tekintetében + 27 % ÁFA terheli, a Balaton utca 
19. szám alatti ingatlanrészen, a Ferenczy utca 1. és a Kaszap u. 7. szám alatti, valamint 
a 2102 hrsz-ú (Belső-Szegedi út 31-41. szám) ingatlanokon felépítmény található, így az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 86. § (1) bekezdés 
j) pontja alapján az értékesítés ÁFA-mentesen történik.  

A pályázatokat legkésőbb 2015. január 5. napján 10 óráig személyesen kell egy eredeti 
és két másolati példányban benyújtani Kecskemét, Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal félemelet 8. számú szobájában. A pályázatokat zárt borítékban, a megpályázni 
kívánt ingatlan megjelölésével lehet benyújtani. Részletes pályázati kiírás igényelhető a 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. 
félemelet 8. tel: 76/513-513/2381-es mellék), vagy letölthető Kecskemét Megyei Jogú 
Város honlapjáról. 

A Balaton utca 19. szám alatti, 4228 m2 területű ingatlanrész tekintetében a telekalakítási 
vázrajz elkészíttetésére és a telekalakítási eljárás lefolytatására a beérkezett pályázatok 
elbírálását követően, a nyertes pályázat alapján kerülhet sor. A nyertes pályázóval az 
ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi előszerződést kíván kötni. 
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A végleges adásvételi szerződés megkötésére a telekalakítási határozat jogerőre 
emelkedését követően kerülhet sor. 

A Kaszap utca 7. szám alatti ingatlanok is, és a Belső-Szegedi út 31-41. szám alatti 
ingatlanok is csak együttesen értékesíthetőek. 

A pályázat kiírója a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) 
önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

264/2014. (XI.13.) határozata alapján, 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja 

szerint 
n y i l v á n o s  p á l y á z a t o t   í r    k i 

 
az alábbi Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok 

értékesítésére: 
 

 Hrsz Terület 
(m2) 

Megnevezés Cím Minimális 
értékesítési ár 
(nettó, Ft) 

1. 3749 4228 kivett irodaház Balaton utca 19. 40.000,-Ft/m2 

2. 
 

 299 
 

1240 
 

kivett beépítetlen 
terület 
 

Forrás u. 21. 
 

33.228.000, -Ft 
 

3. 1163 705 kivett bölcsőde Ferenczy utca 1. 35.000.000,-Ft 

4. 4261/A/1-
4261/A/10  

1843 kivett lakás Kaszap u. 7. 63.300.000,-Ft 

5. 2101 
 
2102 

1579 
 
1293 

kivett beépítetlen 
terület,  
kivett lakóház, 
udvar 

Belső-Szegedi út 
31-41. 

7.480.000,-Ft 
 
7.140.000,-Ft 

 
 
A fenti nettó értékesítési árat a Forrás utca 21. szám alatti és a 2101 hrsz-ú  (Belső-
Szegedi út 31-41. szám) alatti ingatlanok tekintetében + 27 % ÁFA terheli, a Balaton utca 
19. szám alatti ingatlanrészen, a Ferenczy utca 1. és a Kaszap u. 7. szám alatti, valamint 
a 2102 hrsz-ú (Belső-Szegedi út 31-41. szám) ingatlanokon felépítmény található, így az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 86. § (1) bekezdés 
j) pontja alapján az értékesítés ÁFA-mentesen történik.  
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1.Balaton utca 19.  

A 3749 hrsz-ú, cca. 4228 m2 nagyságú ingatlanrész értékesítése ÁFA-mentesen történik, 
tekintettel arra, hogy a tervezett telekalakítással összefüggésben az önálló helyrajzi szám 
alatt kialakuló ingatlanon egy 230 m2 alapterületű raktár céljára szolgáló melléképület 
fennmarad. 

Az övezeti előírások kedvező jellege mellett komoly vonzerőt jelenthet a vásárló 
számára az a tény, hogy az ingatlan Kecskemét város központjától kevesebb, mint 1 
km távolságra, ingatlanforgalmi szempontból kiugróan frekventált helyen, 
zöldövezetben, a „régi villanegyedben” található. Környezete belvárosias jellegű, 
rendezett, az utcák építészeti szempontból szabályos kialakításúak, minden irányból 
portalanított út, kiépített járda fogja közre, az oldalhatárokat kerítés jelzi. 

A tömegközlekedési eszközök megállóhelyeinek elérése maximum néhány percet vehet 
igénybe, személygépjárművel sem probléma a parkolás. 

A telekalakítás során kialakuló ingatlan esetében a közművesítés (víz, villany, gáz) 
lehetősége rendelkezésre áll. 

Értékét nagymértékben növeli, hogy néhány száz méteres körzetében köznevelési 
intézmények, orvosi rendelő, bevásárlási és szórakozási lehetőség is van. 

A Balaton utca 19. szám alatti ingatlan a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező településrendezési terv (a továbbiakban: TRT) 
szerinti besorolása Vt „611086*”, azaz településközponti vegyes övezet, ahová 
lakásokat, irodákat, szolgáltató, kereskedelmi rendeltetési egységeket magában foglaló 
épületet lehet építeni. Az ingatlan beépítési százaléka: maximum 60 %, az elhelyezhető 
építmény magasság: 12,5 méter, a beépítési mód: szabadon álló.  

A telekalakítás során kialakuló cca. 4228 m2 területű ingatlan beépítése során a 
számszaki előírások tételes betartásán túlmenően figyelemmel kell lenni a környezetbe-
illesztésre. A villanegyed, a meglévő intézmények szomszédsága, közlekedési 
kapcsolatok, a terület működőképes feltárása egyaránt szempont kell legyen a tervezett 
funkció, a telepítési mód, az építészeti kialakítás továbbá a zöldfelület mennyiségi és 
minőségi vonatkozásában. Lehetséges lakás, kereskedelmi, iroda és szolgáltató 
létesítmények elhelyezése akár vegyesen is. Lakások esetében fontos azonban, hogy a 
tervezett lakásszám meghatározásánál a lakásonkénti másfélszeres parkolószám 
biztosított legyen, többségében térszint alatti megoldással. Kereskedelmi létesítmény 
esetén is feltétel a környezetbe illő egyedi építészeti megjelenés, típustervek, 
típusépületek kizártak. A beruházás jellegéhez (a választott funkcióhoz) igazodóan kiemelt 
figyelmet kell szentelni a közúti kapcsolatoknak, a telek megközelíthetőségének a Nyíri út 
felől.  

A telekalakítási vázrajz elkészíttetésére és a telekalakítási eljárás lefolytatására a 
beérkezett pályázatok elbírálását követően, a nyertes pályázat alapján kerülhet sor. A 
jelen pályázati kiíráshoz mellékelt térképvázlat alapján tervezetten 4228 m2 nagyságú 
terület kerülne értékesítésre, amely területnagyság a későbbiekben elkészíttetendő 
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változási vázrajz alapján változhat. A nyertessel előszerződést kíván kötni az 
önkormányzat. 

Az ingatlanok hasznosításának részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya ügyfélszolgálati irodáján 
(Kecskemét, Kossuth tér 1.) lehet bővebb felvilágosítást kérni.  

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 5.000.000,- Ft összegű óvadékot kell 
megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732002-15337544 számú 
bankszámlájára, mely az előszerződésben foglalóként kerül kikötésre.  

2. Forrás utca 21. 

A HÉSZ mellékletét képező TRT szerint a 299 hrsz-ú ingatlan „Lk/M-304063” kisvárosias 
lakóövezet besorolású, kialakult, hézagosan zártsorú csoportházas beépítési módú, ahol a 
legkisebb kialakítható építési telek nagysága adottságoktól függő, kialakult (450 m2), a 
legnagyobb beépíthetőség mértéke 40%, az elhelyezhető megengedett legmagasabb 
építménymagasság 5,5 méter. Az ingatlan közterület leadással nem érintett. 

Az ingatlan jelenlegi állapotában, közművesítetlenül kerül értékesítésre, a későbbiekben a 
tervezett beruházásokhoz szükséges közműhálózat bekötése, a közmű szolgáltatók 
részére a szükséges hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése a leendő tulajdonos 
feladata és költsége. Az ingatlan előtti közterületen az alapvető közműhálózat kiépült. A 
fent megjelölt nettó értékesítési árat + 27 % ÁFA terheli.  

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 2.110.000,- Ft összegű óvadékot kell 
megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú 
bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.  

3. Ferenczy utca 1. 

A HÉSZ mellékletét képező TRT szerint a 1163 hrsz-ú ingatlan „Lk/M-205085” kisvárosias 
lakóövezet besorolású, zártsorú beépítési módú, ahol a legkisebb kialakítható építési telek 
nagysága adottságoktól függő, kialakult, a legnagyobb beépíthetőség mértéke 60%, az 
elhelyezhető megengedett építmény magasság 10,5 méter. A HÉSZ 16. § (3) bekezdése 
alapján kialakult területen az építési telek akkor is beépíthető, ha annak 2003. dec. 31. 
előtt kialakult mérete kisebb az övezeti előírásokban meghatározott legkisebb 
telekméreteinél, de az övezeti előírások egyebekben betartandók. 

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 1.750.000,-Ft összegű óvadékot kell 
megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú 
bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.  

4. Kaszap utca 7. 

A HÉSZ mellékletét képező TRT alapján a Kaszap u. 7. szám alatti ingatlan TRT szerinti 
besorolása Lk/M „205073” azaz kisvárosias lakóövezet, ahová jellemzően közepes 
laksűrűségű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló lakóépületek helyezhetőek 
el. A terület helyi védelem alatt álló rehabilitációs terület. Az ingatlan beépítési százaléka: 
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maximum 50 %, az elhelyezhető építmény magasság: 5,5 méter, a beépítési mód: 
zártsorú.  

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 3.165.000,-Ft összegű óvadékot kell 
megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú 
bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.  

A Kaszap utca 7. szám alatti ingatlanok csak együttesen értékesíthetőek. 

5. Belső-Szegedi út 31-41.: 

A HÉSZ mellékletét képező TRT alapján az ingatlanok besorolása „Gksz-302060” azaz 
kereskedelmi, szolgáltató terület, ahová jellemzően nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
(ipari, kereskedelmi, szolgáltató), tevékenységi célokat szolgáló épületek helyezhetőek el.  

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 831.980,-Ft összegű óvadékot kell 
megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú 
bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.  

A 2102 hrsz-ú ingatlanon egy lakhatatlan, romos, bontásra szoruló felépítmény található, 
melyet az önkormányzat nem bontat el, jelen állapotában értékesíti.  

Belső-Szegedi út 31-41. szám alatti ingatlanok csak együttesen értékesíthetőek. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) 
bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 
Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlására jogosult 
nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte. 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó). 

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi 
szerződést, a Balaton utca 19. szám alatti ingatlanrész tekintetében adásvételi 
előszerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes 
vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő 
tulajdonjogának bejegyzéséhez.  

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap. 

A pályázó elveszíti a pályázat benyújtásával egyidejűleg megfizetett óvadék összegét ha: 
ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy 
a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.  

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak 
felróható okból hiúsul meg, a pályázó a foglalót elveszíti. 

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja: 
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Az ajánlatok benyújtásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 

Az ajánlatokat legkésőbb 2015. január 5. napján 10 óráig kell benyújtani.  

Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban a 
megpályázni kívánt ingatlan megjelölésével lehet, a borítékon fel kell tüntetni az 
ajánlattevő nevét, címét. 

Hiánypótlásra lehetőség nincs. 

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti 
példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne 
lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. 

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró 
nem veszi figyelembe. 

Az ingatlan hasznosításának, beépítésének részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztálya (Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
ad részletes és bővebb felvilágosítást.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

 A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:  

a. természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja 
születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,  

b. átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy 
nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét.  

c. jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, 
egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, 
valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.  

 Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 
3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt 
feltételeknek való megfelelésről. 

 A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár, 
valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését a Vagyonrendelet 
11. § (4)-(6) bekezdéseire figyelemmel. 

 A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. 
napig ajánlati kötöttséget vállal. 

 A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.  
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 A Balaton utca 19. szám alatti ingatlan tekintetében a pályázó nyilatkozatát annak 
tudomásul vételére vonatkozóan, hogy a kialakuló ingatlan területe a végleges 
változási vázrajz szerint változhat. 

 Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. 
 A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 
 A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat 

elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul. 

Az ajánlatételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja. 

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: 

A kiíró a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a jogot a pályázat 
indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására. 

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja: 

Az ajánlatok felbontásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
félemelet 8. számú hivatalos helyisége 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 

A pályázatok bontására 2015. január 5. napján 10.10 órakor kerül sor. 

Az ajánlatok felbontásának módja: 

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg. 

A pályázat elbírálása:  

Az elbírálás ideje: 

A pályázat elbírálására Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az ajánlattételi 
kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor. 

Az elbírálásra jogosult: 

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok 
érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe 
vételével Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.  

A közgyűlés az Nvtv.  13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott 
ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat  szempontja szerint értékeli a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.  

Az eredményhirdetés módja: 

A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről. 

Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja: 

A szerződéskötés helye: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

A szerződéskötés időpontja: 

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés, a Balaton 
utca 19. szám alatti ingatlanrész tekintetében az adásvételi előszerződés megkötésének 
időpontjáról. 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Nvtv-ben, valamint a 
Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak. 
 
 

* * * 
 
 
10.) NAPIRENDI PONT 
A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. kártalanítása érdekében rendkívüli 
önkormányzati támogatás igényléséhez pályázat benyújtása (10) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 14.374-76/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. az Orgoványi Takarékszövetkezetnél 
vezette a számláját. Sajnos ez az előre nem látható esemény érintette az önkormányzat 
Kft-jét is. Az előterjesztésből kitűnik, hogy a szükséges tárgyalásokat, megállapodásokat 
megkötötték. A követelésből fennmaradt egy kis rész, melyre van lehetőség költségvetési 
forrásból megigényelni.  
Javasolja a közgyűlésnek, hogy igényeljék meg a fennmaradt összegnek a támogatását.  
   
Falusi Norbert:  
 
Tulajdonképpen egy kérdése van. Amikor arról döntöttek, hogy a takarékszövetkezeti 
rendszert bezúzzák, akkor nem merült fel kérdésként a közösségi tulajdonban, vagy más 
tulajdonban lévő és fontos szerepet betöltő intézményeket is kár érheti?  
Szeretné, ha a mostani közgyűlés garanciát kapna arra, hogy az igényelt 40 millió forintot 
megkapja a város. Reméli erről már folynak tárgyalások, s latba tudják vetni a 
kormánypárti képviselők, hogy ezt a támogatást megkapják. Nagyon kellemetlen lenne, ha 
ez az összeg a város büdzséjét érintené.  
Reménykedik benne, hogy ezt a támogatási összeget megkapják. Meg fogja szavazni az 
előterjesztést, hiszen mindenki érdeke, hogy ne a városi adófizető polgároknak a zsebét 
érintse.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A takarékszövetkezeti rendszer nem került bezúzásra. Vannak olyan 
takarékszövetkezetek, akik nem tudtak megbirkózni azzal az állománnyal, amit 
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felhalmoztak az elmúlt időszakban. Segítve azokat a kisebb vállalkozásokat, akik a 
rugalmassági feltételek miatt választották a takarékszövetkezet. A dilemma az, hogy hol 
nagyobb a veszteség.  
  
Király József:  
 
Ezt a 40 millió forintot a költségvetés, ha kifizeti az ország költségvetéséből, akkor azt 
pályázat útján megkaphatják, ha elengedik ezt a dolgot. Személy szerint is azt mondja, el 
kell engedni. De ha nem, akkor azt a városnak kell pótolni?  
Más önkormányzati befolyással bíró cégnél történt-e hasonló eset az Orgovány és Vidéke 
Takarékszövetkezettel kapcsolatban?  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Tudomása szerint nem. Ha nem kapják meg, akkor mi lesz a következő lépés. Nem 
gondolja, hogy az első lépés azonnal az legyen, hogy egy az egyben odaadják ezt az 
összeget. Megvizsgálják a TISZK bevételeit, működéseit, likviditását, mint ahogy most is 
megvizsgálták. Jelen pillanatban a likviditásából nem hiányzik ez az összeg, mert igazából 
ez az alaptőkét, jegyzett tőkét biztosította a cégnél. A cég életében fennakadást nem 
okozott. Bízik benne, hogy a kormányzat megfelelően dönt.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Nem szeretné elvitatni az ellenzéknek azt a jogát, hogy sajátosan értelmezze az 
eseményeket egyoldalú nézőpontjain keresztül. Úgy érzi van egy határ, amikor meg kell 
szólalni. Például az, hogy a takarékszövetkezeti rendszer bezúzása, mint ilyen fogalom 
felmerül. Az országban több mint 100 takarékszövetkezet működik. Tudomása szerint, az 
utóbbi időben 2 ellen indult felszámolási eljárás. Mind a kettő Bács-Kiskun megyében van, 
de úgy gondolja, hogy ez véletlen. Ezt megelőzően is voltak bankcsődök, a szocialista 
kormány alatt is. Ez a gazdaság normális működéséhez hozzátartozik, ha a pénzintézetek 
elszámolják magukat. Ha a számukra előírt különböző jogszabályoknak nem felelnek meg, 
akkor a felügyelet közbelép és a beavatkozásának eredményeként a pénzintézetet fel kell 
számolni. Egy ilyen folyamatnak voltak a részesei az Orgovány és Vidéke 
Takarékszövetkezet esetében is. A részleteket nem ismeri, de a képviselő úr elmondása 
alapján szintén nem ismeri. Azt viszont visszautasítja, bármilyen kormányzati szándék 
lenne arra, hogy a takarékszövetkezeti rendszert szétzúzzák. Ismeretei szerint a betétesek 
pénze nagyrészt megtérült. A takarékszövetkezet a kihelyezett pénzállományaiból meg 
tudta téríteni. Jó eséllyel a várost sem fogja semmilyen kár érinteni.   
 
Falusi Norbert:  
 
Az alpolgármester úr által említett „felügyelet” kapcsán megjegyzi, hogy egy banknak 
nincs felügyelő bizottsága.  
 
Dobos József:  
 
Személy szerint ő ezt nem kezelné ennyire lezserül, mert ezt hozta a gazdasági helyzet. 
Higgyék el, hogy nagyon sok család és vállalkozó került nagyon nehéz helyzetbe. Három 
takarékszövetkezet fel tud sorolni. „Jógazda” Szövetkezeti Takarékpénztár, Soltvadkert és 
Vidéke Takarékszövetkezet és az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet.  



48 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13-án megtartott üléséről 
 

Kéri komolyan vegyék ezt a témát, mert az Országos Betétbiztosítási Alap egy 
vállalkozónak csak 30 millió forintot fizetett ki.   
A felszámolóval a tárgyalások már elkezdődtek? Van-e valamilyen lehetőség arra, hogy 
ebből a pénzből valamennyit visszakapjanak?  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A felszámolóval a tárgyalásokat már le is folytatták. Amit a felszámolási eljáráson 
keresztül arányosan vissza tudott kapni a vállalkozás, már azt vissza is kapta és ez az a 
összeg, ami teljesen fennmaradt.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több 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 
265/2014.(XI.13.) határozata 
A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. kártalanítása érdekében rendkívüli 
önkormányzati támogatás igényléséhez pályázat benyújtása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 14.374-76/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM 
rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kérelmet nyújt be a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. fennálló 39.550.869,- Ft 
összegű betétkövetelése alapján, a Társaság közhasznú, alapító okirat szerinti 
feladatellátása céljából, rendkívüli önkormányzati vissza nem térítendő támogatás 
igényléséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a benyújtásra 
kerülő pályázattal kapcsolatos esetleges hiányosságok pótlására, a támogatási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
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3.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
 
 

* * * 
 
11.) NAPIRENDI PONT 
A helyi önkormányzatok 2014. évi kiegészítő támogatásának igénylése (11) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 2.027-131/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a tavaly  is kapott a város hasonló nagyságrendű összeget 
az évvége felé. A támogatásra vonatkozó igényt most is benyújtanák, amelyet elsősorban 
a köznevelési feladatok ellátásához kötődő intézményműködtetési költségekre kérnének 
további támogatásként a kormányzattól.  
   
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 
266/2014.(XI.13.) határozata 
A helyi önkormányzatok 2014. évi kiegészítő támogatásának igénylése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 2.027-131/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1.) A Közgyűlés jóváhagyja pályázat benyújtását a megyei önkormányzati tartalékból 
nyújtott és rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 2. § 
alapján 406.000.000,- Ft összegű önkormányzati támogatás igényléséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a benyújtott 
pályázattal kapcsolatos esetleges hiányosságok pótlására, a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
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 
 
 

* * * 
 
 
12.) NAPIRENDI PONT 
A Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kötött közhasznú megállapodás felülvizsgálata (12) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 19.245-9/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A közhasznú megállapodás-tervezet 3. számú melléklete később került megküldésre, 
illetve a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát ismerteti, miszerint a. 
„közgyűlési előterjesztés mellékletét képező közhasznú megállapodás 4.1./ 
pontjából a 3/f. pontra való hivatkozás kerüljön törlésre”, mert a hivatkozási alap 
téves volt.  
A bizottság módosító javaslatát, mint előterjesztő felvállalja.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, további 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 18 igen szavazattal, ellenszavazat és 4 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
267/2014.(XI.13.) határozata 
A Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kötött közhasznú megállapodás felülvizsgálata 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 19.245-9/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés a Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kötött közhasznú megállapodás 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal a módosítással, 
hogy a közhasznú megállapodás 4.1./ pontjából a 3/f. pont kerüljön törlésre. Egyben 
felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közhasznú megállapodást aláírja, valamint az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének végrehajtása érdekében a 2014. évre vonatkozó támogatási szerződést 
a társaság ügyvezetőjével megkösse. 

 



51 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13-án megtartott üléséről 
 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntésről a 
Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse. 

 
Határdő: azonnal 
Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: Hírös Sport Nonprofit Kft. 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
267/2014. (XI. 13.) határozata melléklete 

 

KÖZHASZNÚ MEGÁLLAPODÁS 
 

egységes szerkezetben a 2014. november 13-i módosítással 
 
melyet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ../2014. (XI. 13.) 
határozatával elfogadott, és amely létrejött egyrészről a Hírös Sport Szabadidő 
Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: Kft.) (6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a, Cg.: 03-09-116398, képviseli: 
Zámbori Péter ügyvezető), 
 
másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH szám: 15724540-8411-321-03, 
képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) között a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről a mai napon határozatlan időtartamra az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények: 
 
Felek Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 83/2003. (III.5.) KH. számú 
határozata alapján közhasznú megállapodást kötöttek a Kft. által Alapító Okiratban 
rögzített alapcél szerinti közhasznú tevékenység végzésének támogatására. E 
megállapodást felek többször módosították, legutoljára a …/2014. (XI. 13.) határozattal 
jóváhagyott módosításokkal foglalták egységes szerkezetbe 2014. november 13. napján. 
A közhasznú megállapodás kiterjed a felek által meghatározott mértékű, a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 6. melléklet 
E. pontjának figyelembevételével a Kft. által folyamatosan nyújtott szolgáltatásokért 
felszámítható díjak hatályos mértékére és azok változtatásának feltételeire is.  
 
Szerződő felek a 2012. január 1. napján hatályba lépett az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseire, valamint a Kecskeméti Fürdő 
komplexum megnyitására, valamint a Miniszterelnökség keretében működő 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda 2014. június 3-án kelt FPF/3302/1 (2014)  számon és 
2014. október 21. napján kelt TVI/83/2 (2014) számon kiadott állásfoglalásaiban (a 
továbbiakban: Állásfoglalások) foglaltakra tekintettel fenti megállapodásukat közös 
megegyezéssel módosítják az alábbiak szerint.  
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1./ Kft. az Alapító Okiratában meghatározottak közül az alábbi szolgáltatásokat, 
tevékenységeket folytatja jelen szerződés szerint támogatás fejében: 
 
a) Közhasznú tevékenységek köréből az alábbi közhasznú szolgáltatásokat végzi TEÁOR 
szerint: 
 
8551'08 Sport, szabadidős képzés 
5811'08 Könyvkiadás 
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5819'08 Egyéb kiadói tevékenységek 
9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
9311'08 Sportlétesítmény működtetése 
9329'08 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységek 
9499'08 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
b) A Kft. alapításakor hatályban volt, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 
26. § c) pontjában foglaltak alapján az Alapító Okirat rögzíti, hogy a Kft. az alábbi 
Önkormányzat által elismert közhasznú tevékenységeket végzi: 
 
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, 
 
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
 
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével, 
 
19. euroatlanti integráció elősegítése, 
 
20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 
igénybe vehető – szolgáltatások. 
 
c) a Kft. e szerződés keretében a sport és egészségmegőrzés közhasznú tevékenységi 
körben, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben írt önkormányzati feladatok ellátásához 
szükséges infrastruktúra biztosítását végzi az alábbiak szerint: 
 
- uszoda és szabadidőközpont üzemeltetése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások 
biztosítása, 
- a sportlétesítmények fenntartása, működtetése, 
- saját szervezésű sportrendezvények lebonyolítása, 
- általános iskolások részére biztosított kötelező úszásoktatás szervezése, létesítményi 
feltételeinek biztosítása, 
- a létesítmény használatára szerződés alapján jogosult sportágak edzési, versenyzési 
igényeinek biztosítása a rendelkezésre álló eszközökkel, létesítményekkel az éves 
rendezvényterv és versenynaptár alapján, 
- sportiskolai képzés szervezése, a képzéssel kapcsolatos versenyek, rendezvények 
lebonyolítása, 
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d) a Kft. e szerződés keretében a település-egészségügyi és a természetes 
gyógytényezőkkel kapcsolatos tevékenységi körben, az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvényben írt feladatokat az alábbiak szerint látja el: 
 
- a Kecskeméti Fürdő szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó egészségmegőrzést 
segítő szolgáltatások nyújtása, 
 
e) továbbá a létesítő okiratban megjelölt, közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve 
szolgáló alábbi tevékenységek végzésével járul hozzá a Kft. a társadalom és az egyén 
közös szükségleteinek kielégítéshez, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához: 
 
- a sportszervezési és sportszakmai feladatok ellátása, koordinálása, sportdiplomáciai 
kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, 
- a verseny-, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos feladatok szervezésének segítése, 
létesítmény lehetőség szerinti biztosítása szerződés szerint, 
- egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység elősegítése, abban való 
közreműködés, 
- Városi Diáksport Egyesület által szervezett versenyek, rendezvények lebonyolításában 
közreműködés, 
- gyógytestnevelés feltételeinek igény és lehetőség szerinti biztosítása, 
- az iskolai testneveléshez – lehetősége szerint – biztosítja a feltételeket a város iskolái 
számára. 
 
2.1./ Felek a Tao tv. 6. melléklet E. pontjának figyelembe vételével a Kft. által teljesített 
folyamatos szolgáltatásokért felszámítható díjak mértékét és a díjak változtatásának 
feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg. 
 
2.2./ A Tao tv. 6. melléklet E. pontjának figyelembevételével meghatározott díjak mértékét 
létesítményenkénti bontásban a jelen megállapodás 1/a. és 1/b. melléklete tartalmazza, a 
díjak felülvizsgálatára minden év májusának utolsó napjáig – legelőször 2015. május 31. 
napjáig – kerül sor. Díjemelésre vonatkozó indokolással ellátott javaslatát a Kft. 
könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztva legkésőbb tárgyév április 25. napjáig 
köteles eljuttatni az önkormányzat részére. 
 
2.3./ Felek megállapodnak abban, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett, 
továbbá a bárki által hozzáférhető kedvezmények rendszerét, valamint az egyéb díjakat a 
Kft. ügyvezetője jogosult meghatározni, módosítani. 
 
3.1./ Az Önkormányzat a Kft. részére ingyenesen határozatlan időre használatba adta a 
jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2/a számú mellékletben felsorolt 
ingatlanokat. A használatba adás időpontja 2001. október 1., a széktói tenisztelep 
vonatkozásában 2011. április 1. 
 
3.2./ Az Önkormányzat a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2/b számú 
mellékletben feltüntetett ingatlan vagyonkezelői jogát- kijelöléssel ingyenesen a Kft.-nek 
engedte át. A vagyonkezelői jog átengedésének időpontja 2009. április 29. 
 
4.1./ Az ingatlanok használatát a Kft. a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét 
képező 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. és 3/f. számú mellékletekben felsorolt szervezetek 
részére – az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében közfeladataik ellátása 
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céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben – létesítmény-használati 
szerződés alapján térítésmentesen biztosítja. Egyébiránt a Kft. az önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok használatát kizárólag természetes személyek vagy átlátható 
szervezet részére engedheti át. 
 
4.2./ A Kft. a használatában lévő Messzi István Sportcsarnokban évi 10 nap térítésmentes 
igénybevételt biztosít a város sportéletében kiemelkedő jelentőséggel bíró 
sportrendezvények lebonyolításához, melynek felhasználásáról az Önkormányzat – a 
Kft.-vel történő közös megegyezés alapján – szükségszerűen dönt. 
 
5./ Az Önkormányzat 2001. október 1-jével a Kft. részére leltár szerint ingyenesen 
tulajdonba adta a Sportigazgatóság kezelésére bízott vagyonból a Sportigazgatóság 
megszűnését követően az Önkormányzat tulajdonába került ingó vagyont. 
 
6.1./ Az Önkormányzat az 1. pontban felsorolt feladatok ellátása érdekében a Kft. által 
biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt.  
 
6.2./ Önkormányzati támogatás egyrészről általános működési célra, másrészről 
felhalmozási (önkormányzat által jóváhagyott infrastruktúra-beruházás) célra 
nyújtható.  
 
6.3./ A támogatás mértéke nem haladhatja meg az 1. pont szerinti szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben 
keletkezett bevételek különbségét. A fent írt keretek között az önkormányzat csak a 
mindenkor hatályos költségvetési rendeletében meghatározott előirányzat 
mértékéig biztosít támogatást.  
 
6.4./ Az önkormányzat a mindenkori költségvetési előirányzat erejéig külön 
támogatási szerződések alapján biztosítja a tárgyévi támogatást a Kft. részére. A 
támogatási szerződések csak jelen közhasznú megállapodással együtt 
értelmezhetőek, és annak elválaszthatatlan mellékletét képezik, akkor is, ha azzal 
fizikailag egybefűzésre nem kerülnek. 
 
7.1./ Tárgyév január 1. napjától a tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés 
megkötéséig a Kft. a megelőző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos 
összegére jogosult, mely összeg a tárgyévi támogatásba beszámít. 
 
7.2./ A működési célú támogatás összege – az adott évre vonatkozó támogatási 
szerződés aláírásáig az előző évi működési célú támogatás figyelembe vételével – 
januárban 10,35%, februárban 10,33%, márciustól júniusig 8,33%, júliustól októberig 
6,33%, novemberben 10,33%, decemberben 10,35% hányadának megfelelő mértékben, 
havi bontásban tárgyhó 5. napjáig (munkaszüneti nap esetén az azt megelőző 
munkanapon) kerül folyósításra. 
 
8.1./ A Kft. a közhasznú tevékenységeiről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 
éves beszámolóban, illetve a Civil tv. 46. § (1) bekezdése alapján készített közhasznúsági 
mellékletben ad számot, a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31-ig 
köteles elszámolni az Önkormányzat felé. 
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8.2./ A Kft. a támogatás felhasználásáról a 6.4. pontban meghatározott éves 
támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni. 
 
8.3./ A Kft. köteles statisztikai adatgyűjtés keretében folyamatosan mérni és 
dokumentálni az általa működtetett létesítményeket látogató fizetővendégek 
körében a helyi lakosoknak az összes (különös tekintettel a külföldi) vásárlóhoz 
viszonyított arányát. Az éves látogatottsági adatokat a számviteli törvény szerinti 
beszámolóban rögzíteni kell.   
 
9./ A szerződés rendes felmondására felek részéről írásban, 6 hónapos felmondási idővel 
kerülhet sor. 
 
10./ A Kft. kijelenti, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik arról, hogy az 
önkormányzati költségvetésből származó támogatási pénzeszköznek jelen 
megállapodás szerinti felhasználása során esetlegesen a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint – különös 
tekintettel a Kbt. 6. § (1) bekezdés d) és g) pontjára – közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatnia. 
 
11./ A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás – az Állásfoglalások alapján – nem 
minősül az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése 
értelmében vett állami támogatásnak. 
 
12./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény és a Civil tv. rendelkezései az irányadók. 
 
13./ Jelen szerződés aláírásával hatályát veszti minden, a felek között e tárgyban kötött 
korábbi megállapodás. 
 
14./ Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, vitás kérdéseiket a 
jogviszony jelentőségére, valamint a Kft. működésének zavartalanságára tekintettel, 
egyeztetéssel rendezik. Amennyiben peren kívüli egyezségre nem jutnak, a szerződésből 
eredő jogvitájuk eldöntésére kikötik hatáskörétől függően kikötik a Kecskeméti 
Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék illetékességét.  
 
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, 
és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Kecskemét, 2014. …………. 
 
 
 
……………………………………    ……………………………… 
         Zámbori Péter ügyvezető      Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket   Kecskemét Megyei Jogú Város 
Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.   Önkormányzata 
               képviseletében        képviseletében 
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Közhasznú Megállapodás 

1. melléklete 
 

A) Kecskeméti Fürdő napijegy és jegytömb árak (Ft)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          JEGYTÖMB ÁRAK 2014. november 13-tól 

Belépőjegyek száma 
10 jegy 20 jegy 30 jegy 50 jegy 

100 
jegy 

Felhasználható 
vásárlástól számított 

2 
hónap 

3 
hónap 

4 
hónap 

6 
hónap 

12 
hónap 

F
E

L
N

Ő
T

T
 

Élményfürdő, 
termálfürdő, 
versenyuszoda  

17 100 30 400  39 900  57 000 95 000 

Versenyuszoda, 
termálfürdő 

11 000  19 500  25 650  36 600  61 000 

Versenyuszoda 7 740  13 760  18 060  25 800 43 000 

Termálfürdő 7 740  13 760  18 060  25 800  43 000  

Szauna  13 500  23 900  31 400   -   -  

 
 
 

Nappali tagozatos, 14 évnél idősebb vagy nyugdíjas   

Belépőjegyek száma 
10 jegy 20 jegy 30 jegy 50 jegy 

100 
jegy 

Felhasználható 
vásárlástól számított 

2 
hónap 

3 
hónap 

4 
hónap 

6 
hónap 

12 
hónap 

IF
J

Ú
S

Á
G

I N
Y

U
G

D
ÍJ

A
S

 

Élményfürdő, 
termálfürdő és 
versenyuszoda  

12 600  22 400  29 400  42 000  70 000  

Versenyuszoda, 
termálfürdő  

7 740 13 760 18 060 25 800 43 000 

Versenyuszoda  5 400 9 600 12 600 18 000 30 000 

Termálfürdő 5 400 9 600 12 600 18 000 30 000 

Szauna  13 500 23 900 31 400 - - 

 
 

 
Gyermek 14 éves korig csak szülői kísérettel 

Belépőjegyek száma 
10 jegy 20 jegy 30 jegy 50 jegy 

100 
jegy 

Felhasználható 
vásárlástól számított 

2 
hónap 

3 
hónap 

4 
hónap 

6 
hónap 

12 
hónap 

G
Y

E
R

M
E

K
 

Élményfürdő, 
versenyuszoda  

7 200 12 800 16 800 24 000 40 000 

Kisgyerek (3 éves 
korig) 

INGYENES 

 
 
 
 

                             NAPIJEGY ÁRAK 2014. november 13-tól 

Felnőtt Napijegy 
Kecskemét 

kártya 

F
E

L
N

Ő
T

T
 

Komplett belépőjegy  
Élményfürdő, szauna, termálfürdő, 
versenyuszoda 

3 600 2 900 

Szezonális komplett belépőjegy 
Élményfürdő, termálfürdő, 
versenyuszoda, strand 

3 600 3 000 

Élményfürdő , termálfürdő, 
versenyuszoda     

2 600 1 900 

Élményfürdő , termálfürdő    2 200 1 400 

Élményfürdő , versenyuszoda     2 200 1 400 

Versenyuszoda , termálfürdő      2 000 860 

Élményfürdő  1 500 850 

Termálfürdő  1 200 700 

Versenyuszoda 1 200 800 

Szauna  1 500 1 300 

    Nappali tagozatos, 14 évnél idősebb 
vagy nyugdíjas 

Napijegy 
Kecskemét 

kártya 

IF
J

Ú
S

Á
G

I 

 N
Y

U
G

D
ÍJ

A
S

 

Komplett belépőjegy  
Élményfürdő, szauna, 
termálfürdő, versenyuszoda 

3 000 2 400 

Szezonális komplett belépőjegy 
Élményfürdő, termálfürdő, 
versenyuszoda, strand 

3 000 2 400  

Élményfürdő, termálfürdő, 
versenyuszoda     

2 100 1 400  

Élményfürdő, termálfürdő    1 600 1 000 

Élményfürdő, versenyuszoda     1 600 1 000 

Versenyuszoda, termálfürdő      1 250 600 

Élményfürdő  1 200 600 

Termálfürdő  1 000 500 

Versenyuszoda 1 000 500 

Szauna  1 500 1 300 

    Gyermek 14 éves korig csak szülői 
kísérettel 

Napijegy 
Kecskemét 

kártya 

G
Y

E
R

M
E

K
 

Élményfürdő, versenyuszoda  1 100 800 

Versenyuszoda 600 300 

Kisgyerek (3 éves korig) INGYENES 

    
Családi jegy Napijegy 

Kecskemét 
kártya 

C
S

A
L

Á
D

I 

Élményfürdő, termálfürdő és 
versenyuszoda  
 
2 felnőtt, 1 ifjúsági vagy gyerek  

6 000  4 000  

Családi jegyhez további nappali 
tagozatos ifjúsági vagy gyermek  

600  350  
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Közhasznú Megállapodás 
1. melléklete 

 
         B) Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark szolgáltatásai és árai (Ft) 

 

Belépőjegyek 

2014. 
november 

13-tól  

Kecskeméti 
kártya 2014. 

november 13-
tól 

Belépőjegy (14 éves kortól) + 3 alkalmas 
csúszdahasználat 1 600 

1 450 

Belépőjegy (3-14 éves kor között és nyugdíjas) + 3 
alkalmas csúszdahasználat 1 200 

 
1 100 

Belépőjegy (14 éves kortól, munkanapokon, 17.00 óra 
után) 1 150 

1 050 

Belépőjegy (3-14 éves kor között és nyugdíjas, 
munkanapokon 17.00 óra után) 850 

 
750 

Iskolai csoportos belépőjegy (előzetes 
bejelentkezéssel) 600 

 

     

Jegytömbök    

10 lapos jegytömb (14 éves kor felett) 13 000 12 500 

10 lapos jegytömb (14 éves kor alatt és nyugdíjas) 10 000 9 500 

     

Családi jegyek    

Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) 5 000 4 500 

Minden további gyermek 750 700 

     

Csúszdajegyek    

Napi korlátlan csúszdajegy (12 éves kor felett) 1 600  

10 csúszás (12 éves kor felett) 1 200  

     

Kombinált jegy (12 éves kortól, belépőjegy korlátlan 
csúszdahasználattal) 2 800 

 
2 600 

Értéktár 500  

Napágy napidíj 400  
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Közhasznú Megállapodás 
2. melléklete 

A/ A Kft. részére a szolgáltatás teljesítése érdekében ingyenes használatba adott ingatlanok 

Ingatlan megnevezése Cím Hrsz. Terület Megjegyzés 

1. 
Széktói Stadion a használati megosztási rajzon I. 

és III. jelzésekkel feltüntetett ingatlanrészei 
(Bóbis Gyula Edzőcsarnok) 

Csabay G. krt. 1/a 10202/2 12 ha 7895 m
2
 

A használati megosztás szerint II-vel jelölt terület használati joga 
korlátozott, tekintettel az önkormányzat és a Stadion 

Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. között fennálló 
közhasznú megállapodásra. Az  I. és III. jelzésekkel feltüntetett 

ingatlanrészek használati joga nem esik korlátozás alá. 

2. Benkó Zoltán Szabadidő Központ területe Csabay G. krt. 7. 2377 8905 m
2
 A terület használati joga nem esik korlátozás alá. 

3. 
Messzi István Sportcsarnok, teniszpálya a 

24/1998. munkaszámú használati megosztás 
vázrajzban I-II-vel jelölt területek 

Olimpia u. 1/a 10202/2 15.471 m
2
 A terület használati joga nem esik korlátozás alá.  

4. Fedett Uszoda Izsáki út 1. 10202/2 1 ha 5.183 m
2
 Az ingatlan használati joga nem esik korlátozás alá. 

5. Épület (kazánház uszoda mellett) Olimpia u. 1. 10206 314 m
2
 Az ingatlan használati joga nem esik korlátozás alá. 

 
B/ A Kft. részére a szolgáltatás teljesítése érdekében ingyenes használatba adott ingatlan 

 
 

Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark Csabay Géza krt. 
2. 

10211/2 2 ha 6120 m
2
 A 157/2009. (IV.29.) KH. számú határozat alapján 

Kecskemét Megyei jogú város Önkormányzata és a 
Hírös Sport Nonprofit Kft. között kötött 

Vagyonkezelési Szerződésben foglaltak szerint. 
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Közhasznú Megállapodás 3. melléklet 

A) TÉRÍTÉSMENTES  LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLAT  A 

MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOKBAN  

2014. november 13-tól 

Használó 
megnevezése 

Szakosztály 
Heti edzésóra 

H-P 
Éves edzésóra 

48 héttel 

Éves  
versenynapok 

száma óra 

Hírös Sport Nonprofit 
Kft. (Sportiskola) 

Kézilabda 
(serdülő) 

5 360     

Hírös Sport Nonprofit 
Kft. (Sportiskola) 

Kosárlabda 
Akadémia 

9.5 456 30 60 

Hírös Sport Nonprofit 
Kft. (Sportiskola) 

Kosárlabda 
Akadémia 

Labdás tábor 
40 

nyári szünidő kezdetétől 10 
nap 
80 

  

Hírös Sport Nonprofit 
Kft. (Sportiskola) 

Cselgáncs     2 24 

Hírös Sport Nonprofit 
Kft. (Sportiskola) 

Labdás tábor 40 
nyári szünidő kezdetétől 15 
nap 

120 
    

Kecskeméti 
Nyugdíjasok 

Klubjainak Megyei 
Jogú Városi 
Szövetsége 

Sportverseny   1 6 

Összesen     1.016 33 90 

 

B) TÉRÍTÉSMENTES  LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLAT A  
BÓBIS GYULA EDZŐCSARNOKBAN  

2014. november 13-tól 

Használó 
megnevezése 

Szakosztály 
Heti edzésóra 

H-P 
Éves edzésóra 

51 héttel 

Éves  
versenynapok 

száma óra 

Kecskeméti Sport  
Club 

ökölvívás 35 1785  2  16 

 Kecskeméti Testedző 
Egyesület 

Birkózó Szakosztály 
birkózás 20,5 1045,5     

Kecskeméti Judo  
Club 

cselgáncs 24 1224  2  16 

Kecskeméti Testedző 
Egyesület 
Súlyemelő 

Szakosztály 

súlyemelés 30 1530 1 8 

Hírös Sport Nonprofit 
Kft. (Sportiskola) 

ökölvívás 15 765 4 30 

cselgáncs 10 510 - - 

atlétika 
(X. 15-IV. 15.) 

15 366 -  -  

Összesen     7.125,5 9 70 

 

C) TÉRÍTÉSMENTES LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLAT A  
BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐKÖZPONTBAN  

2014. november 13-tól 

Használó 
megnevezése 

Heti edzésóra 
H-P 

Éves edzésóra 
36 héttel 

Éves  
versenynapok 

száma óra 

HO-HO Klub 3 108     

Hírös Sport Nonprofit Kft. 
(Sportiskola) 

Kajak-kenu Szakosztály 
63 2268 4 28 

Kecskeméti Zöldsportok Clubja 6 114 2 24 

Kecskeméti Nyugdíjasok   2 10 
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Klubjainak Megyei Jogú Városi 
Szövetsége 

Összesen   2490 8 62 

 

D) KECSKEMÉTI VÁROSI DSE RENDEZVÉNYEK 
2014. november 13-tól 

Sportlétesítmény 
neve 

Rendezvény neve 
Éves versenynapok 

száma óra 

Bóbis Gyula Edzőcsarnok 
Lánchíd-Darvas 

terematlétika 
2 10 

Benkó Zoltán 
Szabadidő Központ 

Mezei futóbajnokság 2 10 

Messzi István Sportcsarnok Kézilabda diákolimpia 6 20 

Kecskeméti Fürdő 
Úszás 

I-VI. korcsoport 
2 8 

Összesen   12 48 

 

E) TÉRÍTÉSMENTES LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLAT A  
KECSKEMÉTI FÜRDŐBEN 

2014. november 13-tól 

Használó SE 
megnevezése 

Szakosztály Heti pályaóra** Éves pályaóra** (48 hét) 

Éves  
versenynapok 

száma* óra 

BÁCSVÍZ -  
KVSC 

úszás 95,5 4584 10 90 

búvár 31,5 1512 5 45 

Hírös Sport Nonprofit 
Kft. (Sportiskola) 

úszás 51 2448     

vízilabda 185 8880  160  240 

úszás (óvodai- 36 
hét) 

20 720     

úszótábor (9 hét) 15 135     

kajak (20 hét) 7 140     

Úszni Tudó 
Mozgássérült 
Gyermekekért 

Alapítvány 

úszás 3 144 1 5 

Egészségügyi úszás úszás 3 144 
  

Mindennapos 
testnevelés 

úszás (36 hét) 40 1440   

Kecskeméti 
Nyugdíjasok 

Klubjainak Megyei 
Jogú Városi 
Szövetsége 

 4 192 1 5 

         Összesen     20.339.5 17 + 160  385 

 

Jelmagyarázat: * október 15-től – április 15-ig folynak edzések 

 
 

** úszók és búvárok esetében versenynapok száma 

  
 

 
*** 50 méteres pályával számolva 

A BÁCSVÍZ-KVSC és a Kecskeméti Sportiskola úszó szakosztályai együtt rendezik versenyeiket 

ezért azok egy helyen szerepelnek. 
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13.) NAPIRENDI PONT  
 
A Kerékpárutak infrastruktúrájának fejlesztési támogatása - Nagykőrös-
Kecskemét összekötő kerékpárút építése tárgyú projekttel kapcsolatos döntések 
meghozatala (13.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester    
(A polgármester 561-13/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Ismerteti az előterjesztést. 
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 
268/2014.(XI.13.) határozata 
A Kerékpárutak infrastruktúrájának fejlesztési támogatása - Nagykőrös-Kecskemét 
összekötő kerékpárút építése tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 561-13/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-
ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a vagyonkezelőknél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában lévő: 

 

 kecskeméti 0375/10 hrsz-ú ingatlanból kialakult kecskeméti 0375/17 hrsz-ú, 190 
m2 nagyságú, kivett kerékpárút megnevezésű ingatlan, valamint a 

 kecskeméti 0381/1 hrsz-ú ingatlanból kialakult kecskeméti 0381/7 hrsz-ú, 6014 
m2 nagyságú, kivett kerékpárút megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 
 

2.) Az ingatlanokat az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, 

településrendezési, valamint a 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni a 

Kerékpárutak infrastruktúrájának fejlesztési támogatása - Nagykőrös-Kecskemét 

összekötő kerékpárút építése tárgyú projekt keretében megépült kerékpárút üzemeltetése 

érdekében. 
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3.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek megtérítését. 

 

4.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adott 
ingatlanokat 15 évig nem idegeníti el, a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, valamint 
állagát megóvja, és a hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 

 

5.) Az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura 
2000 védettség alatt.  

 

6.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 1. 
pontban felsorolt ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 
eljárás során a vagyonkezelők felé eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

7.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 1. 

pontban felsorolt ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodásokat aláírja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 

 
* * * 

 
14.) NAPIRENDI PONT  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata, 
elfogadása (14.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester    
(A polgármester 38.364-1/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy megalakultak a nemzetiségi önkormányzatok 
és a szükséges jogi feltételek az együttműködési megállapodásokban rögzítésre kerültek.  
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 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
269/2014.(XI.13.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata, 
elfogadása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 38.364-1/2014. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 1. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bolgár Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást elfogadja. 
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 2. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 3. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Horvát Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
4. ) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 4. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Lengyel Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
5.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 5. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Német Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
6.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 6. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Örmény Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
7.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 7. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Roma Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást elfogadja.  
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A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 
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 
4.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
     és általa: érintett települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei 

 
(A határozat mellékletei - a terjedelmükre tekintettel - nem kerültek beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthetőek a jegyzőkönyv mellékletei között a 14. napirendi 
pont mellékleteként.) 

 
* * * 

 
15.) NAPIRENDI PONT  
 
Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala (15.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester    
(A polgármester 16.112-3/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Ismerteti az előterjesztést.  
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 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
270/2014.(XI.13.) határozata 
Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 16.112-3/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének „Részönkormányzatok 
által ellátott feladatok” megnevezésű előirányzata terhére az alábbi alapítványi források 
átadását biztosítja: 
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- Magyar Ilona Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány részére sporteszköz  

vásárlására          140.000 Ft 
- A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány részére sporteszköz  

vásárlására 140.000 Ft 
- Lurkó Diáksegítő Alapítvány részére sporteszköz vásárlására 140.000 Ft 
- Bányai Júlia Gimnáziumért Alapítvány részére sporteszköz vásárlására 72.322 Ft 

 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének „Városi Támogatási 
Program” előirányzat (4911002) terhére az alábbi alapítványi forrás átadását biztosítja: 
 

  Előirányzat 
megnevezése   

  Pályázó neve     Program   
Támogatás 

(Ft) 

Kulturális 
Programok 

Kecskemét Írott 
Örökségéért 
Alapítvány 

Gróf Koháry István emlékére 
„Sok jókkal álgyon Isten 

benneteket” – gróf Koháry 
István levelei Kecskemét város 

főbíróihoz és Tanácsához 1673-
1730 című könyv kiadásának 

támogatása 

200 000 

Kulturális programok összesen: 200 000 Ft 

 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 2. b. mellékletének a 
3342102 „Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása”  előirányzat terhére az alábbi alapítványi 
forrás átadását biztosítja: 

- Kertváros Alapítvány részére a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 
Kertvárosi Általános Iskolájában működő Ifjúsági Közösségi Tér működéséhez és 
programjainak költségeihez. 100.000 Ft 

4.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 2. b. mellékletének a 
3222092 „Városi Szociális Közalapítvány”  előirányzat terhére az alábbi alapítványi forrás 
átadását biztosítja: 

- Városi Szociális Közalapítvány részére 3.000.000 Ft 

5.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének 3843062 „Magyar 
Autóműszaki Felsőoktatásért Alapítvány” előirányzat terhére az alábbi alapítványi forrás 
átadását biztosítja: 

- Magyar Autóműszaki Felsőoktatásért Alapítvány részére Michelberger Pál 
mellszobrának készítéséhez 100.000 Ft 

6.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének 3842982 „Kecskeméti 
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Tehetségsegítő Tanács működése” előirányzat terhére az alábbi alapítványi forrás 
átadását biztosítja 
 

- Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért részére a III. Kecskeméti 
Tehetségsegítő Nap díjazásához és rendezési költségeihez 300.000 Ft 

7.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a támogatási 
szerződések megkötésére. 
8.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány részére nyújtott 
támogatás célját a turisztikai szakmai rendezvényeken, nemzetközi idegenforgalmi 
vásárokon való részvételről a „Petőfi nyomában” című idősek részére történő kirándulás 
szervezésének támogatására módosítja. 
9.) A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a támogatási 
szerződés módosítás 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 

 
* * * 

 
16.) NAPIRENDI PONT  
 
Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala (16.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester    
(A polgármester 35.894-3/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Ismerteti az előterjesztést.  
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 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
271/2014.(XI.13.) határozata 
Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
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Kecskemét Megyei Jogú Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 35.894-2/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2013. január 1. napján az önkormányzati tulajdonba 
átszállt víziközművekre vonatkozóan határozatlan időtartamra a Bácsvíz Zrt-vel, 
ágazatonként külön okiratban írásba foglalt üzemeltetési megállapodások esetében a 
bérleti díjat a 2015. évre vonatkozóan ivóvíz-szolgáltatás körében 55.987.169,- Ft + áfa, 
míg a szennyvízelvezetés-szolgáltatás körében 57.895.663,- Ft + áfa összegben 
határozza meg. 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 269/2013. (X.30.) határozata alapján az önkormányzat 
által beruházott, Kecskemét város területén megépített, és nem apportált 
(szennyvízelvezetést és ivóvíz szolgáltatást biztosító) víziközművekre vonatkozó, 
ágazatonként külön szerződésbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződések esetében a 
bérleti díjat a 2015. évre vonatkozóan ivóvíz-szolgáltatás körében 38.364.055,- Ft + áfa, 
míg a szennyvízelvezetés-szolgáltatás körében 24.233.132,- Ft + áfa összegben 
határozza meg. 

 
3.) A közgyűlés a határozat mellékletét képező lista szerinti eszközök selejtezéséhez 
hozzájárul. 
 
4.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 1-2. pont 
szerinti üzemeltetési megállapodások módosításának aláírására, valamint arra, hogy a 
határozat melléklete szerinti tárgyi eszközök selejtezésével összefüggésben, az 
újrahasznosítható eszközök és a keletkező hulladék hasznosításával, ártalmatlanításával 
kapcsolatosan a vonatkozó szerződéseket aláírja, a hatósági bejelentések megtegye, 
továbbá felkéri, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját a fenti döntésekről 
tájékoztassa. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre,a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: BÁCSVÍZ Zrt. 
 
(A határozat mellékletei - a formátumukra tekintettel - nem kerültek beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthetőek a jegyzőkönyv mellékletei között a 16. napirendi 
pont mellékleteként.) 
 

* * * 
 
17.) NAPIRENDI PONT  
 
A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések 
meghozatala (17.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester    
(A polgármester 36.419-1/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Elmondja, hogy a közalapítvány felügyelőbizottságának egyik tagja lemondott a 
tisztségéről. Új tagnak - a közalapítvány elnökével egyetértésben - Göcs Lászlót javasolja.  
 
Király József: 
 
Kéri, hogy a jövőben a Városüzemeltetési Bizottság is tárgyalja meg a döntés előtt az ilyen 
jellegű előterjesztéseket, hiszen ehhez a bizottsághoz tartozik feladatként a közbiztonság 
témakör.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Egyetért. Amikor majd a bizottsági feladatok pontosan meghatározásra kerülnek, akkor ezt 
is számba kell venni.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez  több 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 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
272/2014.(XI.13.) határozata 
A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 36.419-1/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 
1.) A Közgyűlés a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány felügyelőbizottsági 
tagjának, Zöldi Kovács Zoltánnénak e tisztségéről történő lemondását tudomásul veszi, és 
akként dönt, hogy a felügyelőbizottság új tagjának Göcs Lászlót (6000 Kecskemét, Téglás 
utca 9/A. 1/6. szám alatti lakos) jelöli ki. 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
3.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert – a jelen 
határozat alapján elkészített – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
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aláírására, továbbá felkéri a módosítás átvezetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány 
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272/2014.(XI.13.) határozat melléklete 

 
 
 
 
 
 

KECSKEMÉT KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
Alapító okirata 
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KECSKEMÉT KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

 

 

Alapító okirata 

 

egységes szerkezetben a 2002. november 20-án, 2004. június 23-án, és 2005. augusztus 2- 

án, és a 2013. szeptember 12-én, és a 2014. szeptember 4-én és a 2014. november 13-án kelt 

módosításokkal 

 

 (a 2013. szeptember 12. napján kelt módosítások vastag, dőlt betűkkel kiemelve, az áthúzott rész 

törölve) 

 

mely utóbbi módosítás félkövéren, dőlten kiemelve, a törlésre került részek áthúzva) 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 

74/A-G. pontjai, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. §-a alapján a közbiztonság javítása, a hatékonyabb bűnmegelőzés, az önkormányzat és 

más szervek, szervezetek, valamint az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására 

irányuló tevékenysége támogatása érdekében a Közgyűlés 268/1999. ( IV. 21.) KH. sz. 

határozatával közalapítványt hoz létre, amelynek alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 

továbbiakban: Civil tv.) figyelembevételével, módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. Az alapító neve:    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

       Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

1.2. A közalapítvány neve:  Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

1.3. A közalapítvány székhelye: Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

1.4. A Közalapítvány időtartama: 

A Közalapítvány határozatlan időre jött létre.  

 

1.5. Az Alapító rögzíti, hogy a Közalapítvány a Civil tv. alapján közhasznú szervezetként került 

bírósági nyilvántartásba vételre. 

 

 

II. FEJEZET 

A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA, JOGÁLLÁSA 

 

2. 1. A közalapítvány célja: 

Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 17. pontja szerint helyben biztosítható közfeladat a 

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatának hatékonyabb 

ellátása érdekében – felismerve azt, hogy az önkormányzatnak minden lehetséges módon 

támogatnia kell azokat a hivatalos és önszerveződő közösségeket, szerveket, szervezeteket, amelyek 

a város közbiztonságának javítását, az itt élő lakosság személyes- és vagyonbiztonságának őrzését 

tűzték célul vagy kapták feladatul, munkájuk ellátásához, fejlesztéséhez e közalapítvánnyal is 

segítséget kíván nyújtani.  

 

Támogatja: 

– A rendőrség, az önkormányzat és a lakosság bűnmegelőzési célú együttműködési formáinak 

kialakítását, továbbfejlesztését, 

– Bűnmegelőzési Tanács létrehozását, 

– a civil bűnmegelőzés terén felhalmozódott ismeretek cseréjét, a civil bűnmegelőző 

szervezetek együttműködését és érdekeik érvényesítését elősegítő – a közalapítvány 

céljaival összefüggő – rendezvények szervezését, 

– a potenciális áldozatoknak a személyes biztonságot nyújtó környezet kialakítására, a 

veszélyhelyzet megelőzésére és elhárítására történő felkészítése, a segítségkérés és 

segítségnyújtás jelzési és riasztási rendszerének kialakítására irányuló tevékenységet, 

– az e tevékenységgel összefüggő oktatást, képzést, tájékoztatást és propagandát, 

– a bűnmegelőzési, rendőr-szakmai programok, rendezvények szervezését, megrendezését, 

– a rendőrség, az állampolgárok, civil és gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolattartás 

kialakítását, feltételrendszerének megteremtését,  

– rendőrség szakmai munkájához szükséges anyagi feltételrendszer megteremtését. 

 

2.    A Közalapítvány közhasznú tevékenysége:  

A Közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a következő közhasznú 

tevékenységet látja el:  

„Közrend és közlekedésbiztonság védelme” 

„Bűnmegelőzés és áldozatvédelem” 

 

E közhasznú tevékenységeket az Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontjában foglalt közfeladathoz 

kapcsolódóan látja el. 

 

3.1  A közalapítvány figyelembe véve az Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontját, a Rendőrségről 

szóló 1994. évi. XXXIV. tv. 2. § (1), (2) bekezdés a.), c.) pontjait, valamint a 9. § (1) bekezdést 

- az alapító önkormányzatnak a település közbiztonságának biztosításában való közreműködés 

feladata ellátásában elsősorban akként vesz részt, hogy az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásával térfigyelő kamerarendszer kiépítésévelt és üzemeltetésévelt, és e rendszer 

használatánakt a rendőrség részére való térítésmentesen biztosításával látja el. biztosítja. 

 

3.2  A fenti célok megvalósítása érdekében a közalapítvány együttműködik minden szervezettel, 

közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérésén munkálkodik. 

 

3.3.  A közalapítvány jogi személy. 

 

3.4. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el. 

 

3.  Közalapítvány jogi személyisége:  
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A Közalapítvány önálló jogi személy, amely céljainak megvalósítása érdekében: 

- gazdálkodik vagyonával, ennek keretében gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 

vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végez, 

- együttműködik más hazai és külföldi alapítványokkal, oktatási és közművelődési 

intézményekkel, különösen a hasonló közfeladatot ellátó állami és civil szervezetekkel, 

alapítványokkal, 

-  teljes egészében felhasználhatja az alapítványi tőkét és annak hozadékát. 

 

4. A Közalapítvány működésének nyilvánossága: 

A Közalapítvány a működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével 

kapcsolatosan a nyilvánosságot az alábbiak szerint biztosítja: 

- szolgáltatásai igénybevétele módját a Közalapítvány Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggeszti, szükség szerint helyi sajtó 

útján teszi közzé, 

 

- működésével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, beszámolóit 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos honlapján, a www.kecskemet.hu 

oldalon teszi közzé, az iratbetekintést lehetővé teszi. 

5. Csatlakozás a Közalapítványhoz, a Közalapítvány jellege: 

A Közalapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes, jogi személy – az alapítvány és egyesület 

kivételével – csatlakozhat.  

A Közalapítványhoz történő csatlakozást a Kuratóriumhoz intézett írásbeli értesítéssel lehet 

bejelenteni. A csatlakozás a bejelentésben megjelölt közalapítványi vagyoni juttatás teljesítésével 

hatályosul. A Közalapítványhoz pénzbeli és nem pénzbeli juttatás teljesítésével lehet csatlakozni. 

A juttatás és csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozók adományait, illetve 

befizetéseit a Kuratórium köteles a Közalapítvány meglévő vagyonához csatolni.  

 

III. FEJEZET 
 

A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

1. A Közalapítvány vagyona: 
 

3.5.  A közalapítvány működése során gazdálkodhat vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, 

együttműködik országos és helyi hasonló célú alapítványokkal. 

A közalapítvány törzsvagyonát az induló vagyon 40 %-a, azaz negyven százaléka képezi, a 

fennmaradó 60 %, azaz hatvan százalék és a közalapítvány vagyonának hozama a közalapítvány 

működési költségeire – a közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtására, így a 

rendőrség használatában lévő alapítványi és önkormányzati gépkocsik üzemeltetésére, 

mobilizálható riasztórendszer vásárlására stb. – fordítható. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti 

tevékenységet nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt 

a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  

 

4.  A közalapítvány vagyona, forrásai: 

 

4.1.  A közalapítvány induló vagyona: 
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 - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. évi költségvetésében biztosított 

6.000.000,-Ft, azaz Hatmillió forint, amelynek 40 %-a a Közalapítvány törzsvagyonát 

képezi. 

 

4.2.  A közalapítvány vagyonának részévé válik a későbbiekben: 

- a közalapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek, jogi 

személyiség nélküli szervezetek pénzbeli és dologi adományai, önkéntes befizetései, 

- az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében jóváhagyott összegű pénzügyi 

támogatása, 

 - a közalapítványi vagyon hozama, 

- a személyi jövedelemadónak a közalapítvány részére (a személyi jövedelemadóról 

meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI. tv. meghatározása szerint) felajánlott része. 

 

A Közalapítvány vagyonával való rendelkezés a Kuratóriumot illeti meg, amely a Közalapítvány 

vagyonát képező pénzeszközt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, 

kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal a Közalapítvány céljait szolgáló 

jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a 

Kuratórium által – a Felügyelőbizottság véleményének kikérését követően – minősített többséggel 

elfogadott Befektetési Szabályzat alapján folytathat, amely nem lehet ellentétes az Alapító 

Okirattal. 

Az Alapító a közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása 

érdekében a Közalapítványt minden évben az éves költségvetésből támogatásban részesítheti.  

A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak 

írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.  

A Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 

5. 2. A közalapítvány gazdálkodása: 

 

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító 

Okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítania. 

 

5.1.  A közalapítvány vagyonának felhasználásáról, a támogatok odaítéléséről a kuratórium az 

Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján dönt. A kuratórium a 

közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról köteles az alapítónak szükség szerint, de 

évente legalább egyszer beszámolni. 

 

A beszámoló kötelező tartalmi elemei: 

 - számviteli beszámoló, a mérleg (egyszerűsített mérleg) és az eredménykimutatás 

(eredménylevezetés), kettős könyvvitel esetében a kiegészítő melléklet 

 - vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 - kiadásokról szóló tájékoztató 

 - közhasznúsági melléklet 

 - amit az SZMSZ kötelezően meghatároz. 

 

5.2.  A közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, a hatályos számviteli szabályok 

alapján beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet készít, amelyet az Ellenőrző 

Bizottság véleményez és a kuratórium fogad el. 

 

Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet az alapítónak meg kell küldeni – 
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tárgyévet követő március 31.-ig napjáig – a gazdálkodás legfontosabb adatait nyilvánosságra kell 

hozni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és 

abból saját költségére másolatot készíthet. A közalapítvány mindezek mellett nyilvánosságra hozza 

a szolgáltatásainak igénybevétele módjáról szóló tájékoztatót is. A nyilvánosságra hozatal módja a 

helyi média útján történik, valamint közzéteszik a közalapítvány székhelyén elhelyezett 

hirdetőtáblán. 

 

A közalapítvány hitelt nem vehet fel és nem folyósíthat.  

A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a 

közalapítványi feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk 

módjáról. Így a Közalapítvány éves pénzügyi tervet készít, mely alapján gazdálkodik. A pénzügyi 

terv nem tartalmazhat hiányt. A Közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell 

választani a célja szerinti tevékenységével összefüggő költségeket a Közalapítvány általános 

működési költségeitől, egyebekben a Közalapítvány gazdálkodására és könyvvezetésére, számviteli 

politikájának kialakítására a Civil tv. 42-46. §-ában foglaltak irányadók. 

 

A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 

irányítást biztosító befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 

hozzájárulása mértékét. Többségi irányítást biztosító befolyása van annak, aki tagsági 

(részvényes) jogai vagy a gazdálkodó szervezet más tagjával (részvényesével) kötött megállapodás 

alapján a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik. Közalapítvány által létrehozott 

gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 

részesedést nem szerezhet. 

 

5.3.  A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet a 3.5. pontban fentiekben 

meghatározottak szerint folytat. 

 

5.4.  A kuratórium a közalapítvány rendelkezésére álló pénzeszközök, egyéb javak függvényében 

dönt a vagyon alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról. 

 

5.5.  A közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások - cél 

szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

Az Alapító és a csatlakozó – valamint azok jogutódai – a Közalapítvány részére juttatott vagyont 

nem vonhatják el és nem követelhetik vissza. 

 

3. A Közalapítvány céljára rendelt vagyon felhasználásának módja, a Közalapítvány által nyújtott 

szolgáltatások: 

 

A Közalapítvány céljait a Kuratórium döntéseinek megfelelően valósítja meg. 

 

Amennyiben a Kuratórium úgy dönt, hogy az adott esetben a Közalapítvány célját pályázati 

támogatás nyújtásával valósítja meg, úgy a pályázati támogatást nyilvánosan, mindenki számára 

hozzáférhető módon a Civil tv. 43.§-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja.  
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A közalapítvány a támogatásokat általában nyilvános pályázati rendszer keretei között nyújtja. A 

támogatás odaítélésekor meg kell határozni a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, a 

támogatás felhasználásának rendjét, valamint elő kell írni a közalapítvány ellenőrzési jogát. 

A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az 

elszámolás tartalmát, határidejét, bizonylatait, az ellenőrzés módját és a szerződésszegés 

következményeit tartalmazó szerződést köt. 

A pályáztatás szabályait az Alapító Okirat az alábbiak szerint határozza meg: 

A Kuratórium minden évben két alkalommal Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

hivatalos honlapján, a www.kecskemet.hu oldalon közzéteszi a támogatás részletes feltételeit 

tartalmazó pályázati felhívását, illetve a támogatásban részesítettek névsorát. A pályázatnak 

minden esetben nyíltnak, illetve az eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítani kell 

a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, 

amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak 

előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).  

 

A támogatás odaítéléséről a Kuratórium nyílt szavazással, tagjainak egyszerű többségével 

meghozott határozattal dönt. 

 

A folyósítás módját és rendjét a Kuratórium határozza meg. 

 

A Közalapítvány, annak gazdálkodásáért, vagyonkezelésért felelős személyt, valamint támogatót, 

illetve e személyek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, juttatásban 

nem részesíthet, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által 

igénybe vehetők. 

 

4. Éves beszámoló, közhasznúsági melléklet: 

 

A Kuratórium a Közalapítvány működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti 

év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint 

mérlegfordulónappal köteles az Alapítónak írásban beszámolni. Az éves beszámolót az 

Alapítónak a Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FB) véleményével együtt kell benyújtani. Az 

éves beszámoló tartalmazza a Közalapítvány mérlegét (egyszerűsített mérleget), az 

eredménykimutatást (eredménylevezetést), kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

A közhasznú szervezet köteles a beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A 

közhasznúsági mellékletet véleményezésre a Felügyelőbizottságnak az éves jelentéssel együtt a 

Kuratórium elnöke köteles megküldeni. Az FB a közhasznúsági jelentést az éves beszámolóval 

együtt 15 napon belül köteles írásban véleményezni. 

A Kuratórium elnöke az FB által véleményezett éves jelentést és közhasznúsági mellékletet a 

Kuratórium elé terjeszti. 

A beszámolóval egyidejűleg a Közalapítvány közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni, mely a 

Kuratórium feladata. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett 

közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a 

közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a Civil tv. 32. §-a szerinti adatokat, mutatókat. 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 

közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

A közhasznú szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a kuratóriumi tagok 

minősített többséggel fogadják el. A gazdálkodásról szóló jelentést évente nyilvánosságra kell 

hozni. 
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A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági 

mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 

megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott 

üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, 

kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a 

könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben 

meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál 

számára lehetővé kell tenni. 

A közhasznúsági melléklet elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A Közalapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból 

saját költségére másolatot készíthet. A Közalapítvány köteles beszámolóját, közhasznúsági 

mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos honlapján, a www.kecskemet.hu oldalon 

közzétenni. 

 

5. A Közalapítvány fizetési számlája feletti rendelkezési jog: 

 

A Közalapítvány fizetési számlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke, a Kuratórium 

alelnöke és a Kuratórium titkára önállóan jogosult.  

 

 

IV. FEJEZET 

 

A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 

 

I. A KURATÓRIUM 

 

6.  A közalapítvány szervezete  

 

6.1.  A közalapítvány kezelője, legfőbb döntést hozó és képviselő szerve a kuratórium, amely 8 

tagból áll. 

 

1. A Kuratórium feladata, tagjai: 

 

A Közalapítvány vagyonának kezelő, legfőbb döntéshozó, ügyintéző és képviseleti szerve a 

Kuratórium, mely 8 tagból áll. 

A tagság a kijelölés elfogadásával jön létre. A Kuratórium tagjai a Közalapítvány vezető 

tisztségviselői. 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 8:1. §) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 

minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.  

 

2. A Kuratórium tagjai, a tagsági viszony létrejötte: 
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A kuratórium elnöke:  

  Dr. Szabó József (6100 Kiskunfélegyháza, Akácfa u. 1. szám alatti lakos) 

 alelnöke:  

 Pápai István (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 3. szám alatti lakos) 

tagjai:   

 Dr. Tóth István (6000 Kecskemét, Eper u. 20. szám alatti lakos) 

Falu György (6000 Kecskemét, Hársfa u. 3. szám alatti lakos) 

Dr. Sárközy István (6000 Kecskemét, Hajdú u. 4. szám alatti lakos) 

Dósay József (6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. szám alatti lakos) 

  Somodi Sándor (6000 Kecskemét, Fáklya u. 6. III. em. 9. szám alatti lakos) 

Kiss Béla (6000 Kecskemét, Dobó István krt. 7. VIII. em. 25. szám alatti lakos) 

 

A kuratórium titkára: Kiss Béla 

   

6.2. A kuratórium tagjait az alapító kéri fel, tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 

 

6.7. A kuratórium tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el. 

 

6.3. A kuratórium tagjait oly módon kell kinevezni, illetve megválasztani, hogy az garantálja az 

alapítótól való függetlenségét, azaz a kuratórium mindenkori összetételében nem lehetnek 

túlsúlyban az alapítótól függőségben lévő személyek. 

 

 A kuratórium elnökét (alelnök, titkár) az alapító kéri fel. jelöli ki. 

 

6.4. A kuratórium működését az alapító által jóváhagyott működési szabályzat alapján fejti ki. 

 

6.5. A kuratórium tagja, illetve az ennek kijelölt személy, amennyiben más közhasznú 

szervezetnél is vezető tisztséget tölt be köteles erről a közalapítványt tájékoztatni. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 

annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 

és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 
 

Ha a Kuratórium tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a Kuratórium 

kijelölését visszavonhatja, és kezelőként új Kuratóriumot jelölhet ki. A Kuratórium egyes tagjai 

külön-külön nem hívhatók vissza, kizárólag az egész szervezet. 

 
3.  A kuratóriumi tagság és tisztség megszűnése: 

 

6.6.  A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- jelölésének visszavonásával, 

- lemondással, 
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- a közalapítvány megszűnésével, 

- a kuratórium illetőleg a tag visszahívásával 

 

A kuratóriumi tagság megszűnik: 

(a) a kuratóriumi tagságról történő lemondással, 

(b) a kuratóriumi tag halálával, 

(c) a kuratóriumi tagnak a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése alapján történő visszahívásával vagy 

(d) a Közalapítvány megszűnésével, 

(e) törvényben meghatározott egyéb okból. 

  

A kuratóriumi tisztség (az elnöki, az alelnöki, a titkári) megszűnik: 

(a) a kuratóriumi tagság megszűnésével, 

(b) a kuratóriumi tisztségről történő lemondással, 

(c) törvényben meghatározott egyéb okból. 

A visszahívással egyidejűleg új kuratóriumi tagot kell jelölni. 

A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának tényleges 

és lényeges okból fennálló közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja 

vissza. Az alapítói jogok gyakorlója a kuratóriumi tag visszahívása előtt köteles a tag véleményét 

kikérni, álláspontját figyelembe venni.  

A visszahívással egyidejűleg új kuratóriumi tagot kell kijelölni. 

Ha a Kuratórium tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a kijelölést 

visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. 

 
4. A Kuratórium feladatai: 

 

A Kuratórium: 

a) képviseli a Közalapítványt, 

b) kezeli a Közalapítvány vagyonát, 

c) megállapítja az éves programot, 

d) dönt az éves költségvetésről, jóváhagyja a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, továbbá 

az éves közhasznúsági mellékletet, 

e) előzetesen jóváhagyja a Kuratórium tagjai által a képviseleti körben megkötendő 

szerződéseket, 

f) előmozdítja a közalapítványi vagyon növelését,  

g) az éves közhasznúsági melléklet összefoglalóját, illetve tevékenységének és gazdálkodásának 

főbb adatait évente egy alkalommal Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos 

honlapján, a www.kecskemet.hu oldalon nyilvánosságra hozza, emellett legalább évente külön 

tájékoztatja a Közalapítvány tevékenységéről azokat az adományozókat, akik ezt kérik. 

 

7.  5. A kuratórium működése:  

 

A Kuratórium elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22. §, a 3:397. § (3) és (4) 

bekezdései, illetve a Civil tv. 38-39. §-ainak rendelkezései, felelősségére a Ptk. 3:24. §, a 6:142. § 

és a 6:541. § rendelkezései az irányadóak.  

 
7.1.  A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 4 2 alkalommal (negyed félévente egyszer) 

ülésezik. 

Első ülését a Közalapítvány nyilvántartásba vételétől számított 30 napon belül tartja.  



80 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014.november 13-án megtartott  üléséről 

A kuratóriumot az elnök (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) a napirend közlésével és a 

rendelkezésre álló előterjesztések megküldésével – írásban, az átvevő aláírásával igazolt 

személyes átadással vagy tértivevény szolgáltatás igénybevételével küldött ajánlott levéllel, illetve 

az üzenet kézbesítésének és elolvasásának visszaigazolásával nyomon követhető e-mail üzenetben 

– hívja össze oly módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó meghívó és a napirendhez 

kapcsolódó teljes dokumentáció az ülést megelőző 3 nappal a meghívottakhoz megérkezzék. 

 

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. 

Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon 

belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem 

tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

 

7.2.     Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt 3 kuratóriumi tag, vagy az Ellenőrző Bizottság FB 

írásban kéri. Az ülést az indítványtól számított 30 napon belül kell összehívni.  

 

7.3.  A kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség 

esetén a kuratórium ülését 8 napon belül változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni.  

 

7.4.  A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, akik hiányában vagy 

akadályoztatásuk esetén a jelenlevő kuratóriumi tagok – egyszerű szótöbbséggel maguk 

közül választott tagja, mint – levezető elnök vezeti.  

 

7.5.  A kuratórium döntéseit a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Szavazategyenlőség esetén nincs 

érvényes határozat. 

A kuratórium döntése, illetve az SZMSZ külön rendelkezése alapján titkos szavazás is tartható.  

 

A kuratórium tagjai 2/3-ának szavazatával határoz: 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról, illetve módosításáról, 

- az éves beszámoló elfogadásáról, 

- az éves gazdasági terv jóváhagyásáról, 

- a pályázatok kiírásának, elbírálásának és a támogatások odaítélési rendjének kialakításáról,  

- az SZMSZ által előírt más ügyekben. 

 

7.6.  A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akiknek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján:  

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a közalapítvány célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

7.7.  A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- a közalapítványi vagyon kezelése és gyarapítása, ennek során döntés a közalapítvány céljának 

megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról valamint azok 

felhasználásáról; kötelessége gondoskodni a pénzeszközökkel való gazdálkodás átláthatóságáról, 

- csatlakozási kérelem elbírálása 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb belső szabályzatok megállapítása és módosítása, 

- a közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása 

- a kuratórium munkatervének jóváhagyása 
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- éves beszámoló elfogadása, 

- a közhasznúsági melléklet elfogadása, 

- pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatások odaítélési rendjének kialakítása,  

- a közalapítvány tevékenységét segítő személyek bevonása, 

- mindaz amit az SZMSZ a kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

7.8.  A kuratórium ülései nyilvánosak, de bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben a 

kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében az ülést zárttá teheti. 

A Kuratórium ülései nyilvánosak, de bizonyos estekben a Kuratórium egyes napirendi pontok 

tekintetében zárt ülést rendelhet el, amennyiben annak nyilvánossága az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az 

érintettek személyes adatukhoz való jogát sértené. 

 

A kuratórium ülésein tanácskozási joggal meghívása esetén részt vehet a csatlakozó személy, 

illetőleg szerv képviselője. 

 

7.9.  A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottaknak a lényegét, 

a határozatokat pedig szó szerint tartalmazza. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás 

eredményére vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvet az ülést vezető elnök, valamint az ülésen 

a tagok sorából megválasztott hitelesítő írja alá. 

 

A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen elhangzottak lényegét, különösen: 

 az ülés időpontját, helyét, 

 a szavazásban résztvevők számát, a szavazás eredményét, ezen belül a javaslatot támogatók, 

azt ellenzők, illetve a tartózkodók számát, oly módon, hogy a Kuratórium döntése alapján 

elrendelt név szerinti szavazás esetén a döntést támogatók és ellenzők személye is megállapítható 

legyen. 

 

A jegyzőkönyvből a határozatokat tartalmazó kivonat készül. 

 

7.10.  A kuratórium titkára köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből 

megállapítható a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye (határozatok könyve). 

 

7.11.  A kuratórium döntéseit az érintettekkel 8 napon belül az elnök írásban közli, illetőleg az 

érintettek köre szerint – 8 napon belül – sajtó útján nyilvánosságra hozza. 

 

A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a közalapítvány 

székhelyén a kuratórium elnökének előre jelzett és vele előre egyeztetett időpontban a 

közalapítvány 1 kuratórium tagjának jelenlétében bárki betekinthet. 

 

7.12.  A közalapítvány gazdálkodásának, működésének, szervezetének és képviseletének részletes 

szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. A szabályzat nem 

lehet ellentétes az Alapító Okiratban foglaltakkal. 

 

6.8. 6. A közalapítvány képviselete: 

 

A közalapítványt harmadik személy és hatóság előtt a kuratórium elnöke képviseli. Képviseleti joga 

önálló és teljeskörű. 
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Az elnök akadályoztatása esetén a közalapítvány képviseletében – önálló és teljeskörű képviseleti 

joggal - az alelnök jár el. 

 

A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéséhez minden esetben két aláírásra van szükség. Az 

egyik aláíró az elnök vagy alelnök, a másik aláíró a titkár. 

 

A képviselet módjára a Ptk. szabályait kell alkalmazni.  

 

A Közalapítvány képviseletét nem láthatja el az FB tagja, továbbá olyan személy, aki a 

Közalapítvány vezető tisztségviselője sem lehetne. 

 

II. A TITKÁR 

 

1. A Közalapítvány Titkára: 

 

A Közalapítvány munkájának előkészítésére és szervezésére titkárt jelöl ki. A Közalapítvány első 

titkárát az Alapító, későbbi titkárait a Kuratórium jelöli ki, határozatlan időtartamra. 

A Közalapítvány titkára: 

Kiss Béla (6000 Kecskemét, Dobó István krt. 7. VIII. em. 25. szám alatti lakos) 

 

2. A Közalapítvány Titkárának feladatköre: 

 

(a) a Kuratórium működési feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása, 

(b) gyakorolja a Közalapítvány alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat, 

(c) előkészíti a Kuratórium üléseit, 

(d) intézkedik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról, 

(e) közreműködik az Elnök utasításai alapján a Kuratórium elnökének feladatai körében 

felsorolt a), b) és d) pontokban meghatározott feladatok ellátásában, 

(f) a Közalapítvány könyveinek vezetése, a vagyon kezelésével összefüggő pénzügyi és 

számviteli feladatok koordinálása, az éves pénzügyi terv, a Kuratórium éves 

beszámolójának előkészítése és ügyviteli feladatok ellátása. 

 

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

8.  Ellenőrzés: 

8.1.  Az alapító a közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének és ügyvitelének ellenőrzésére 5 

tagú Ellenőrző Bizottságot Felügyelőbizottságot hoz létre, amelynek elnökét és tagjait az 

alapítók kérik fel. A megbízás határozatlan időre szól. 

 

8.2.  Az ellenőrző Bizottság FB elnöke:  Dr. Adorján Mihály 

       tagjai:  Hetényi István 

     Dr. Brúszel László 

     Sipos László 

     Zöldi Kovács Zoltánné 

                                                           Göcs László 

 

8.3.  Nem lehet az bizottság FB elnöke vagy tagja, aki: 

- a kuratórium elnöke, alelnöke, titkára vagy tagja, 

- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
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másként nem rendelkezik, 

- a közalapítvány célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

- a fenti pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója  

 

8.4.  Az bizottság FB tagja, illetve az ennek jelölt személy amennyiben más közhasznú 

szervezetnél is tisztséget tölt be köteles erről a közalapítványt tájékoztatni. 

 

8.5.  A felügyelőbizottsági tagság megszűnik. 

- a tag halálával, 

- jelölésének visszavonásával, 

- lemondással, 

- a közalapítvány megszűnésével. 

 

8.6.  Az bizottság FB az ügyrendjét maga állapítja meg.  

 

8.7.  Az Ellenőrző Bizottság FB szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. 

Az bizottság FB akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. 

 

8.8.  Az Ellenőrző Bizottság FB ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Az 

Ellenőrző Bizottság FB jogosult és köteles vizsgálni, hogy a közalapítványt irányító 

kuratórium tevékenysége összhangban van-e a közalapítvány céljával, továbbá ellenőrzi, 

hogy a közalapítvány a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően végzi-e 

tevékenységét. 

 

 Célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Az alapító felkérése 

alapján az bizottság FB más alkalommal is tarthat vizsgálatot. 

 

8.9.  Az Ellenőrző Bizottság FB ellenőrzése során betekinthet a közalapítvány bármely iratába és 

könyveibe, azokat megvizsgálhatja, valamint a vezető tisztségviselőktől jelentést, a 

szervezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.  

Szükség esetén jogosult a vizsgálata során a közalapítvány költségén külső szakértőt is 

igénybe venni. 

 

8.10.  Az Ellenőrző Bizottság FB elnöke részére a kuratórium elé döntésre terjesztett legfontosabb 

jelentéseket, előterjesztéseket meg kell küldeni. Az Ellenőrző Bizottság FB elnöke, vagy 

annak képviselője a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

 

8.11.  Az Ellenőrző Bizottság FB tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el. 

 

8.12.  Az Ellenőrző Bizottság FB a közalapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség 

szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítónak. 

 

Az FB ülését elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy a helyettesítésével megbízott tag 

– a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések megküldésével – írásban hívja 

össze. A meghívó elküldése és az ülés napja között legalább 5 napnak kell eltelnie. Ha az ülést 

nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és 

az ülés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. Határozatképtelenség esetén új meghívóval 

kell a felügyelő bizottsági ülést 30 napon belül ismét összehívni. 
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Egyebekben az FB működésére a Civil tv. 40-41. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. Az FB 

köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 

tudomást, hogy annak működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, vagy a 

Kuratórium elnökének, elnökhelyettesének vagy tagjainak felelősségét megalapozó tény merült 

fel. 

 

A Kuratórium elnöke az FB indítványára a javaslattól számított 30 napon belül köteles a 

Kuratórium ülését összehívni. E határidő eredménytelen eltelte után a Kuratórium összehívására 

az FB is jogosulttá válik. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a 

szükséges intézkedést nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet. 

 

Az FB tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat 

alkalmazni kell. 

 

V. FEJEZET 

 

A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 

 

9.1.  A közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az alapítványi vagyon – a 

hitelezők kiegyenlítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány 

céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 

Ha a Közalapítvány a Ptk. 3:404. §-a alapján megszűnik, az alapítót, a csatlakozót és az egyéb 

adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a 

csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. 

A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító 

okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító 

okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem 

fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

A Közalapítvány jogutóddal történő megszűnésére a Ptk. 3:402. § -ában foglaltak irányadóak. 

A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány iratanyagának elhelyezésére a megszűnésére 

vonatkozó szabályok az irányadók. 

 

VI. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9.2.  Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi 

személyiség elnyeréséhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, ezért 

gondoskodik a jelen Alapító Okiratnak – bejegyzés végett – a Bács-Kiskun Megyei 

Bírósághoz történő benyújtásáról. A kiemelten közhasznú szervezetté minősítést a 

nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel egyidejűleg kéri. 

Az alapító a jelen Alapító Okiratot hivatalos lapban és a közalapítvány székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. 
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Az Alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség 

elnyeréséhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, ezét gondoskodik a jelen Alapító 

Okiratnak - bejegyzés végett – a Kecskeméti Törvényszékhez történő benyújtásáról.  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a 

Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) az 

önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

 

9.3.  Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a közalapítvány 

tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Civil tv., valamint a Közalapítvány 

tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabály rendelkezései az irányadók.  

 

Kecskemét, 2014. november…. 

 

        ………………………. 

        Alapító képviseletében 

               Szemereyné Pataki Klaudia 

             polgármester  

 

Alulírott Szemereyné Pataki Klaudia polgármester – Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának képviseletében eljárva - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 

ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése 

alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 

létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.  

 

Kecskemét, 2014. november…. 

 

          ………………………………….. 

  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
* * * 

 
18.) NAPIRENDI PONT  
 
I. A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány további támogatásával 
kapcsolatos döntések meghozatala  
II. A Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány alapító okiratának 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala (18.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester    
(A polgármester 19.961-8/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Több éves szerződést kötött az önkormányzat a Bozsó Gyűjtemény Alapítvánnyal, amely 
lejárt, ezért felül kellett vizsgálni és új szerződést kötni, mivel fenntartási kötelezettsége is 
van az önkormányzatnak a pályázat miatt. 2018. szeptember 1-jéig szólna a 
megállapodás.  
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Kiemeli, hogy nagyon színvonalas munka folyik a Bozsó Gyűjtemény keretén belül igazi 
közösségépítéssel, ezért kéri a határozat-tervezet támogatását.  
 
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 
273/2014.(XI.13.) határozata 
I. A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány további támogatásával 
kapcsolatos döntések meghozatala  
II. A Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány alapító okiratának 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 19.961-8/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

I.  
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2015. január 1. napjától 2018. szeptember 1. napjáig továbbra is támogatja a 
Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működését. Az éves támogatást 
az előző évi támogatásnak a fogyasztói árindex emelkedésének a Központi 
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett mértékével növelt összegében 
állapítja meg, mely összegszerűen a mindenkori éves költségvetésben kerül 
megjelölésre, s évente negyedévenként 4 egyenlő részletben kerül átutalásra az 
Alapítvány számára. 
 
2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskemét 
Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítványnak a fenti döntés szerinti támogatását a 
2015. évi költségvetés tervezésekor és a mindenkori költségvetés többéves 
kihatással járó döntéseit tartalmazó táblázat kidolgozásánál vegye figyelembe. 
 
3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvánnyal 2015. január 1. 
napjától 2018. szeptember 1. napjáig kötendő Támogatási Szerződést, s 
felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert annak aláírására. 

 
II.  

4. A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány módosított alapító 
okiratát. 

 
5. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert – a jelen 
határozat alapján elkészített – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
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okirat aláírására, továbbá felkéri a módosítás átvezetése érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint arra, hogy az esetleges hiánypótlás során a 
szükséges dokumentumokat, okiratokat aláírja. 
 
 

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. Mayer Endre, a Vagyon-és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője 
5.) Vazul Zsolt, az Intézményi Osztály vezetője 
      és általa: Bozsó Gyűjtemény Alapítvány 
 

 

 
 

273/2014.(XI.13.) határozat 1. számú melléklete 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata                      
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03,  KSH. szám: 15724540-
8411-321-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) mint támogató 
(továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány (székhely: 6000 
Kecskemét, Klapka u. 34., adószám: 18343517-1-03, képviseli: Ifj. Bozsó János 
kuratóriumi elnök) mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Jelen támogatási szerződés a felek között Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése /2014. (XI.13.) határozata alapján jött létre. 
 

2. Támogató vállalja, hogy Bozsó János életművét és gyűjteményét tartalmazó, 
kecskeméti Bozsó Gyűjtemény és Gyűjtemények Házának fenntartásával és 
bemutatásával kapcsolatos költségek fedezésére Támogatott részére 2015. január 1-
jétől 2018. szeptember 1-ig a 2014. évi támogatás összegének (45.197.000 Ft) évente a 
fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által hivatalosan 
közétett mértékével növelt összegét biztosítja. Ennek megfelelően a 2015. évi támogatás 
összege: 45.965.350 Ft. 

 

3. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a 2.) pontban 
rögzített célra használja fel. 

 

4. Támogató vállalja, hogy a 2. pontban részletezett támogatási összegeket az adott év 
költségvetésébe betervezi és azt évente négy egyenlő részletben január, április, július, 
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október hónapok 5. napjáig átutalja a Támogatott Unicredit Bank Hungary Zrt-nél 
vezetett 10918001-00000017-81730007 számú bankszámlájára. 

 
5. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett az Európai Bizottság SA.34770 
(2012/N-2). számú határozatának megfelelően odaítélt a 2014. évi támogatás összegének 
(45.197.000 Ft) évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) által hivatalosan közétett mértékével növelt összegű kulturális célú támogatásban 
részesül (2015. január 1-jétől 2018. szeptember 30-ig). A kulturális célú támogatás 
összege 2015. évben 45.965.350 Ft. 

 

Támogatott az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatának való 
megfelelés érdekében speciális elszámolás vezetésére köteles. Köteles mindazon 
dokumentumokat, amelyek a fenti határozattal való összeegyeztethetőségét 
alátámasztják, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig megőrizni. 
 

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 8. pontjában megállapított határidőig 
a támogatással el kell számolni. Támogató kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget 
nem teljesítő szervezet részére újabb támogatás három évig nem folyósítható. 

 
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint valótlan tartalmú nyilatkozatot 
tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a jelen szerződés semmisségét 
vonja maga után, köteles a folyósított támogatást egy összegben, a folyósítás és a 
visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelten visszatéríteni. 

 

8. Támogatottnak a támogatás összegének felhasználásáról jelen szerződés 6. pontjában 
foglaltak szerint elszámolási kötelezettsége van. 

 
Az elszámolás módja:  

a.) Támogatott jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti 
elszámolási nyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a képviselője által aláírt 
elszámolást, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai 
beszámolót készít.  

Támogatott az elszámolási nyomtatványt 3 példányban, a szakmai beszámolót 1 
példányban köteles eljuttatni Támogató részére jelen szerződés 8/c pontjában 
feltüntetett elszámolási határidőig. 

 

b.) Támogatott az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat köteles csatolni: 
Pénzügyi beszámoló:  
A „…évben nem szociális ellátásként nyújtott, céljellegű önkormányzati támogatás 

felhasználásának pénzügyi elszámolása” című elszámolási nyomtatvány 
értelemszerű kitöltése – a Támogatott felelős vezetőjének aláírását, valamint 
bélyegzőjének lenyomatát (továbbiakban: cégszerű aláírás) tartalmazza - három 
példányban, amely dokumentum a www.kecskemet.hu oldalról letölthető. 

A Támogatott nevére kiállított számviteli bizonylatok (számla, megbízási szerződés, 
kiküldetési rendelvény, bérszámfejtő lapok) záradékolt, sorszámozott, aláírással és 
bélyegzővel hitelesített másolatait köteles benyújtani három példányban, mely 
bizonylatok mellékleteként a kifizetést igazoló bizonylatok hiteles másolatait is 

http://www.kecskemet.hu/
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szükséges csatolni az alábbiak szerint: 
Záradékolás: a támogatási szerződés számának feltüntetése az eredeti bizonylaton az 

alábbi megjegyzéssel: „…………….. számú támogatási szerződés terhére 
elszámolva”. 

Amennyiben Támogatott egy bizonylatot több támogatáshoz számol el, abban az esetben 
a záradéknak tartalmaznia kell, hogy melyik számú szerződéshez mekkora 
összeget kíván elszámolni. A záradéknak tartalmaznia kell továbbá a cégszerű 
aláírást is. 

Hitelesítés: az eredeti számviteli bizonylatok és azok kifizetését igazoló bizonylatok 
másolatainak „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” megjegyzéssel 
történő ellátása, amely hitelesítésnek tartalmaznia kell keltezést, továbbá cégszerű 
aláírást is. 

Sorszámozás: a benyújtott számviteli bizonylatok másolata jobb felső sarkában azt a 
sorszámot szükséges feltüntetni, amelyet az elszámolási formanyomtatványon az 
elszámolni kívánt tétel kapott, továbbá a bizonylatokat ennek a sorszámozásnak 
megfelelően kell sorba rendezni. 

Számviteli bizonylatok és kifizetést igazoló bizonylatok: 
Számla: Támogatott benyújtott záradékolt és hitelesített számla másolathoz köteles 

csatolni a vonatkozó kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát, a banki 
átutalással teljesített bizonylat mögé pedig a vonatkozó bankkivonat hitelesített 
másolatát a teljesített tétel megjelölésével. 

Megbízási szerződés: amennyiben a megbízott nem számlaképes, abban az esetben a 
feladat ellátására Támogatottal megkötött megbízási szerződés tekinthető 
számviteli bizonylatnak, ennek záradékolása és a másolat hitelesítése fentieknek 
megfelelően szükséges. A kifizetés igazolásához kiadási pénztárbizonylat, vagy 
bankkivonat hitelesített másolatának csatolás szükséges a teljesített tétel 
megjelölésével. 

Kiküldetési rendelvény: kiküldetés elszámolása esetében számviteli bizonylatnak a 
kiküldetési rendelvény tekinthető, ennek záradékolása és a másolat hitelesítése 
szükséges, a kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylat, vagy bankkivonat 
megfelelő formában történő benyújtásával, valamint a teljesített tétel megjelölésével 
együtt. Kiküldetés elszámolása esetén a Támogatottnak nyilatkozattal szükséges 
igazolni, hogy a kiküldetés a támogatási cél megvalósítása érdekében történt. 

 
Bér- és szociális hozzájárulási adó elszámolása: 
A bérköltségről záradékolt és hitelesített másolatait a havi összesítő kimutatásnak és a 

munkavállalók név szerinti kimutatásának, továbbá záradékolt és hitelesített 
számfejtési lapok másolatait, valamint a hitelesített kifizetést igazoló bizonylatok 
másolati példányait – készpénzfizetési esetén – átvevő listát, vagy kiadási 
pénztárbizonylatot, banki utalás esetén a bankkivonat hiteles másolatát szükséges 
benyújtani a teljesített tételek megjelölésével. 

 
Tárgyi időszaki támogatás elszámolásához csak azok a számviteli bizonylatok 

elszámolhatóak, melyek fizikai teljesítésének dátuma megfelel a Támogatási 
Szerződés 1. pontjában foglalt elszámolási időszaknak, függetlenül a pénzügyi 
teljesítéstől. 

 
Szakmai beszámoló: 
részletes szakmai beszámoló arról, hogy a támogatási cél milyen mértékben, milyen 

határidővel, hogyan valósult meg cégszerű aláírással és dátummal ellátva egy 
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példányban szükséges benyújtani a pénzügyi beszámolóval együtt. 
 

c.) Támogatott elszámolásának számszaki ellenőrzését Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya, szakmai ellenőrzését Intézményi 
Osztálya végzi. 

 
A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: minden év tekintetében a 

támogatás folyósítását követő év január 15. napja 
 
9. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, 
eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési 
Csoportja az éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint a helyszínen ellenőrzheti. 

 
10. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés 3., 5., 6. és 7. 
pontjaiban vállaltakat neki felróható okokból nem teljesíti, úgy a részére átutalt összeget, 
annak – az átutalás napjától számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben (továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű – kamatával együtt a felszólítás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogató OTP Bank Nyrt-
nél vezetett 11732002-15337544 számú bankszámlájára. Fizetési késedelme esetén 
Támogatott a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 

 

11. Támogatott évente a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles igazolni, hogy 
köztartozása nincs. 

 

12. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében 
kapcsolattartókat jelölnek ki.  

 

Támogató részéről kapcsolattartó: Vazul Zsolt 
beosztása: osztályvezető 
elérhetősége: 06-76-513-513 
 

Támogatott részéről kapcsolattartó: Ifj. Bozsó János  
beosztása: kuratóriumi elnök 
elérhetősége: 06-76-417-130 

 
13. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogató rendelkezésére bocsátott 
adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogató felé. 

 
14. Támogatott kijelenti, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik arról, hogy az 
önkormányzati költségvetésből származó működési célú támogatási pénzeszköznek jelen 
szerződés szerinti felhasználása során esetlegesen a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. tv. rendelkezései szerint – különös tekintettel a Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pontjára – 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. 

 
15. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörétől 
függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét.  
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16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 
ide vonatkozó közösségi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
 

A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyekből 1 példány Támogatottnál, 2 példány pedig Támogatónál marad. 

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

 
Kecskemét, 2014. ….................................. 
 
 
 .......................................................................   .......................................................................  
 Támogatott Támogató 
Kecskemét Város–Bozsó Gyűjtemény Alapítvány Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 Ifj. Bozsó János Szemereyné Pataki Klaudia 
 kuratóriumi elnök polgármester 
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273/2014.(XI.13.) határozat 2. számú melléklete 

 
 
 
 
 
 
 

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény 
Alapítvány 

(Közhasznú szervezet)  
 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ  
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
2014 
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Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány 

(Közhasznú Szervezet) 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezetben az 1993. október 13. napján kelt Alapító Okirat a 2014. április 24. november 13. napján kelt 

módosítással, mely módosítás félkövéren, dőlten kiemelve, a törlésre került részek áthúzva) 
 

 
Alulírottak mint alapítók: 
 
egyrészről: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(H-6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
(képviseli: Kecskemét Megyei Jogú Város mindenkori polgármestere) 
 

másrészről: néhai Bozsó János festőművész és műgyűjtő 
(H-6000 Kecskemét, Klapka u. 34.)  
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) 
részletezett rendelkezések alapján és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (a továbbiakban: Civil törvény), továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásainak 
figyelembevételével, az Alapító Okiratban foglalt feltételek szerint, a kecskeméti Bozsó 
Gyűjtemény megőrzése és folyamatos nyilvános kiállítása érdekében létrehozta a 
Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítványt. 

 
I. FEJEZET 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 
1. Az Alapítvány neve:  
 
             Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány 
 
             (a továbbiakban: Alapítvány) 

 

2.         Az Alapítvány székhelye: 
 

H-6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 
 

3.        Az Alapítvány időtartama: 
 
 Az Alapítvány határozatlan időtartamra jött létre. 
 

4.       Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány a Civil törvény alapján közhasznú szervezetként 
került bírósági nyilvántartásba vételre. 
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II. FEJEZET 

 
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, JOGÁLLÁSA 

 
1. Az Alapítvány célja:  
 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 7. és 15. pontja szerint helyben biztosítható közfeladat a 
kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység valamint az ifjúsági 
ügyek támogatása. 
Bozsó János életművét és műgyűjteményét tartalmazó, kecskeméti „Bozsó Gyűjtemény” 
fenntartása és annak a közművelődést szolgáló állandó és időszaki kiállítások keretében 
történő folyamatos bemutatása.  
 
Az Alapítvány célja továbbá: 
 

- multikulturális rendezvények szervezése, koordinálása, 
 

- köz- és magángyűjtemények bemutatása, 
 

- művészeti projektek lebonyolítása. 
 
2. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége: 
 
Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a következő 
közhasznú tevékenységeket látja el: 
 „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” 
„kulturális tevékenység” 
„kulturális örökség megóvása” 
 
E közhasznú tevékenységeket az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 7. és 15. pontjában foglalt 
közfeladathoz kapcsolódóan látja el. 
 
Az Alapítvány közhasznú célja: „kulturális tevékenység” valamint „kulturális örökség 
megóvása” elnevezésű közhasznú tevékenységek folytatása. 
 
A Civil törvény 32. § (1) bekezdése értelmében az Alapítvány közhasznú szervezet, 
tekintettel arra, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet 
végző civil szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő 
társadalmi támogatottsága kimutatható.  
 
A Civil törvény 34.§ (1) bekezdése b) pontja alapján a közhasznúsági nyilvántartásba 
vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet 
gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 
végez. 
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Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény 
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek 
vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 
Fentiekre tekintettel az Alapítvány által ellátott közhasznú közfeladatok jogszabályi 
hivatkozással: 
 
Magyarország Alaptörvényének Alapvetés szakaszának P) cikke alapján: 
 
kulturális értékek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése. 
A Szabadság és Felelősség szakasz XI. cikke alapján: 
 
a közművelődés kiterjesztése és általánossá tétele. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 73. § illetve 76. §-ai által részletezett közművelődési 
tevékenységek, úgymint 
a közművelődés feltételeinek biztosítása 
a helyi közművelődési tevékenység támogatása 
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése, 
a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 
a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési 
tevékenységének támogatása. 
 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Általános rendelkezései által 
megfogalmazott kulturális örökség védelme. 
 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 7. pontja alapján: 
kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása. 
 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 15. pontja alapján: 
sport, ifjúsági ügyek támogatása. 
 
A szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül 
más személyek számára is hozzáférhetőek. 
 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
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Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
 
3. Az Alapítvány jogi személyisége: 
 
Az Alapítvány jogi személy, amely a céljának megóvása érdekében: 
 
(a) a III. FEJEZET 2. pontja szerint gazdálkodik vagyonával, 
 
(b) felhasználja az alapítványi tőke kamatait,  
 
(c) együttműködik más hazai és külföldi alapítványokkal, intézményekkel, különösen a 
hasonló közfeladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal. 
 
4. Az Alapítvány működésének nyilvánossága: 
 
Az Alapítvány a működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói 
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot az alábbiak szerint biztosítja: 

- szolgáltatásai igénybevétele módját az Alapítvány a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára 
kifüggeszti, szükség szerint helyi sajtó útján teszi közzé,  

- működésével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, beszámolóit az 
Alapítvány hivatalos honlapján, a www.bozso.net oldalon teszi közzé, az iratbetekintést 
lehetővé teszi. 
 
5. Csatlakozás az Alapítványhoz, az Alapítvány jellege: 
 
Alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes, és jogi személy – az alapítvány és 
egyesület kivételével – csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt vagyoni 
juttatás felajánlásával támogatni kívánja. 

 
Az Alapítványhoz történő csatlakozást a Kuratóriumhoz intézett írásbeli értesítéssel lehet 
bejelenteni. A csatlakozás a bejelentésben megjelölt alapítványi vagyoni juttatás 
teljesítésével hatályosul. Az Alapítványhoz pénzbeli nem pénzbeli juttatás teljesítésével 
lehet csatlakozni. A juttatás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozók adományait, 
illetve befizetéseit a Kuratórium köteles az Alapítvány meglévő vagyonához csatolni.  
 

III. FEJEZET 
 

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 
 
1.  Az Alapítvány vagyona: 
 
Az Alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az Alapító Okiratban meghatározott módon 
kell kezelni és felhasználni. 
 
Az Alapítvány céljára rendelt vagyont és annak fenntartásához szükséges pénzügyi 
fedezet az alapításkor Kecskemét Városa és Bozsó János biztosítják az alábbiak szerint: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapítói hozzájárulása:  
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Ingatlanhasználat 
 
A Kecskemét, 914/1 és 914/2 hrsz. alatt felvett és Kecskeméten Klapka utca 34. (illetve 
Fecske u. 23.) szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlanok”) használatának 
joga az alapítványt illeti meg mindaddig, amíg az Ingatlanok a Bozsó Gyűjtemény és az 
azt fenntartó Alapítvány célját szolgálják. 
 
Az Ingatlanok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában maradnak, az 
Önkormányzat az ingatlantulajdonost terhelő kötelezettségeket megbízottja útján látja el.  
 
Az Ingatlanok területén található két önkormányzati bérlakás kiürítéséről és az Alapítvány 
részére történő rendelkezésre bocsátásáról Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata gondoskodik legkésőbb 1994. június hó 30. napjáig. Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
jelenlegi két lakás kiürítése és az Alapítvány részére történő átadása ennél korábbi 
időpontban megtörténjen.  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapító Okirat alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy az Alapítvány javára a használati jogot, valamint elidegenítési és terhelési 
tilalmat jegyezzenek be az ingatlan nyilvántartásba a 914/1 és 914/2 hrsz. alatti 
ingatlanokra. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapítvány javára és 
annak fennállásáig terjedő időszakra, ezen ingatlanokra egyben elővásárlási jogot is 
biztosít.  
 
Az Ingatlanok használatának jogáért az Alapítvány bérleti, illetve használati díj vagy egyéb 
térítési fizetésére nem köteles, azonban az Ingatlanok belső állagának megőrzése az 
Alapítvány feladata. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal 
arra, hogy – az Ingatlanok tulajdonosaként – a szokásos biztosítási feltételekkel 
épületbiztosítási szerződést köt az Ingatlanokra és a biztosítási díjat folyamatosan fizeti.  
 
Az Ingatlanok tulajdoni lapjának másolata az (1) és a (2) sz. melléklet.  
 
Az Alapítvány létesítésével egyidejűleg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kötelezettséget vállalt arra, hogy az Alapítvány működéséhez és fenntartásához évente 
meghatározott összegnek az Alapítvány javára történő fizetésével hozzájárul.  
 
A kötelezettségvállalás az Alapítvány javára szól. Az Alapító Okiratban meghatározott 
pénzügyi juttatás felhasználásáról az Alapítvány Kuratóriuma jogosult és illetékes dönteni.  
 
A pénzbeli juttatás összege az alapításkor 1993. évre 4.000.000,- Ft. (négymillió forint, 
melyből az első évben levonásra kerül az 1993. évben eddig már kifizetett összeg,) majd 
pedig 1994. januárjától kezdődően 2014. december 31. napjáig a 4.000.000,- Ft-nak 
évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 
hivatalosan közétett mértékével növelt összege.  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata alapján a 
pénzbeli juttatás összege 2015. január 1. napjától 2018. szeptember 1. napjáig a 
2014. évi támogatás összegének – 45.965.350,- Ft-nak – évente a fogyasztási árszint 
emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által hivatalosan közétett 
mértékével növelt összege.  
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Az alapító önkormányzat 2014. december 31. napjáig megvizsgálja megvizsgálta az 
Alapítvány önfenntartásának lehetőségét és felülvizsgálja felülvizsgálta az önkormányzati 
juttatás szükségességét.  
 
A juttatás 1993. évre esedékes összege az Alapító Okirat aláírásától számított 8 napon 
belül esedékes, a további évek tekintetétben pedig évi négy egyenlő összegben (az előző 
évi juttatás összegének az alapulvételével) negyedévente előre esedékes.  
 
A pénzügyi juttatást az Alapítvány fizetési számlájára kell teljesíteni.  
 
A fogyasztói árindex közzététele után az Alapítók a juttatás korrekcióját elvégzik, mely 
korrekciót március 15. napjáig Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
Alapítvány részére átutalja.  
 
Műtárgyak letétbe helyezése: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy arra, 
hogy a Bozsó Gyűjteményben bemutatott, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő műtárgyakat az Alapítványnál az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg 
letétbe helyezi. A letét őrzése díjmentes. A letétbe helyezett műtárgyak meghatározását 
az Alapító Okirat (3) sz. melléklete tartalmazza.  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) sz. mellékletben felsorolt 
műtárgyakat az Alapító Okirat alapján, de jövőbeni hatállyal azzal egyidejűleg, hogy a 
Bozsó Gyűjtemény tulajdonát az Alapítvány megszerzi, az Alapítvány tulajdonában adja 
(felfüggesztő feltétel). 
 
Tárgyi eszköz, készletek: 
 
A Bozsó Gyűjtemény tárgyi eszközeit és készleteit Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az alapításkor az Alapítvány tulajdonába adja. A tárgyi eszközök 
felsorolását és értékelését a (4) sz. melléklet tartalmazza.  
 
Az öröklési szerződés engedményezése: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg 
engedményezi az 1975. december 23. napján kelt, Bozsó János és neje Kovács Katalin 
szerződésese örökhagyókkal kötött öröklési szerződésből (továbbiakban: „Öröklési 
szerződés”) származó valamennyi jogosultságát és a szerződéssel lekötött örökségre 
vonatkozó várományi jogát az Alapítványra, az Alapítvány pedig átvállalja az Öröklési 
szerződésből származó, Bozsó János és nejével szemben fennálló kötelezettségeket a (7) 
sz. mellékletben foglalt és egyidejűleg megkötendő Öröklési és Hagyományozási 
Szerződésben foglalt feltételek szerint, kivéve az elmúlt időszakra vonatkozóan 
esedékessé vált kötelezettségeket.  

 
Bozsó János alapítói hozzájárulása: 
 
A Gyűjtemény letétbe helyezése: 
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A Gyűjtemény teljességének és azonosságának biztosítása érdekében Bozsó János az 
Öröklési szerződéssel eddig lekötött Bozsó Gyűjteményt, közöttük Bozsó János 
életművéből 60 db válogatott alkotást, az érvényességi feltételek teljesülésével 
egyidejűleg az Alapítvány részére kezelésre és megőrzésre átadja.  
 
A letétbe helyezett műtárgyakról – jelenlegi műtárgyjegyzéke alapul vételével és az 
Alapítvány költségére – leltár készül legkésőbb 1994. december 31. napjáig. A jelenlegi 
műtárgyjegyzék az Alapító Okirat (5) sz. melléklete.  
 
Hozzájárulás az Öröklési szerződés engedményezéséhez: 
 
Bozsó János és neje Kovács Katalin az Alapítvány létrehozásával egyidejűleg aláírják az 
1975. december 23. napján kelt, Bozsó János és neje Kovács Katalin szerződéses 
örökhagyók, valamint Kecskemét Város Tanács és a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. 
között létrejött öröklési szerződés helyébe lépő okiratot („Öröklési és Hagyományozási 
Szerződés), amelynek eredményeként az örökhagyók halálát követően Bozsó János és 
neje tulajdonát képező, a jelen Alapítvány alapítással egyidejűleg letétbe helyezett 
műtárgyak szerződéses örököse és hagyományosa az Alapítvány lesz.  
 
Erre vonatkozóan a felek közötti – jogfolytonosságot biztosító – Öröklési és 
Hagyományozási  Szerződés részletes rendelkezéseket tartalmaz. 
 
Az alapítók megállapítják, hogy Bács-Kiskun Megye Önkormányzata a korábban tett 
nyilatkozata alapján az Öröklési szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogosultságát 
engedményezte és valamennyi kötelezettségét átruházta Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatára. Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának nyilatkozata az Alapító okirat 
(6) sz. melléklete.  
 
A Bozsó Gyűjtemény tulajdonjogának az Öröklési és Hagyományozási Szerződésen 
alapuló átszállása érvényességi feltétele, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (i) az Alapító Okiratban vállalt valamennyi kötelezettségvállalását 
teljesítse, (ii) és a korábbi Öröklési szerződésben vállalt és az engedményezéséig 
esedékessé vált kötelezettségeinek eleget tegyen, (iii) valamint a tulajdonjog átszállásával 
egyidejűleg a Bozsó Gyűjteményben letétbehelyezett és tulajdonában lévő műtárgyakat is 
az Alapítvány tulajdonába adja.  
 
Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a Kuratóriumot illeti meg, amely az Alapítvány 
vagyonát képező pénzeszközt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe 
fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az Alapítvány céljait 
szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. Az Alapítvány jelenleg befektetési 
tevékenységet nem végez. Az Alapítvány a későbbiekben befektetési tevékenységet 
a Kuratórium által – a Felügyelőbizottság véleményének kikérését követően – 
minősített többséggel elfogadott Befektetési Szabályzat alapján folytathat, amely 
nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.  
Az Alapító az alapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása 
érdekében az Alapítványt minden évben az éves költségvetésből támogatásban 
részesítheti.  
Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak 
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.  
Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 
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2. Az Alapítvány gazdálkodása: 
Az alapítványi vagyon felhasználásról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az 
Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott – és a Kuratórium által 
elfogadott – feltételek keretei között a Kuratórium dönt. Az Alapítvány tulajdonába kerülő 
műtárgyak nem idegeníthetőek el és nem terhelhetők meg; azoknak az Alapítvány 
fennállásáig mindenkor az Alapítvány tulajdonában kell maradniuk.  

 
Az Alapítvány a műtárgyakon kívüli egyéb vagyonával közhasznú céljainak megóvása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozói tevékenységet is folytathat. A 
vállalkozói tevékenységből származó nyereségnek a Kuratórium által meghatározott 
részét, évente, az éves eredmény-elszámolást követően az alapítványi vagyonhoz kell 
csatolni.  

 
Az Alapítvány tagjain kívül más is részesülhet az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból.  
 
Az Alapítvány bevételei: 
a) alapítótól kapott pénzbeli juttatás, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére 
bocsátott vagyon; 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
költségvetésből juttatott támogatás; 
 cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 
származó támogatás; 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 
kiutalt összege; 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 
bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 
Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): 
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 
kapcsolódó költségek; 
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több 
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
 
A Kuratórium az Alapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt az 
alapítványi feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, 
felosztásuk módjáról. Így az Alapítvány éves pénzügyi tervet készít, mely alapján 
gazdálkodik. A pénzügyi terv nem tartalmazhat hiányt. Az Alapítvány gazdálkodásának 
értékelése során külön kell választani az alapítványi célú tevékenység költségeit az 
alapítvány működési költségeitől, egyebekben az Alapítvány gazdálkodására és 
könyvvezetésére, számviteli politikájának kialakítására a Civil tv. 42-46. §-ában foglaltak 
irányadók. 
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A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 
A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez 
közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőt, a felügyelőbizottsági tagot, a támogatót, az 
önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
Az Alapító és a csatlakozó – valamint azok jogutódai – az Alapítvány részére juttatott 
vagyont nem vonhatják el és nem követelhetik vissza. 
 
3. Éves beszámoló, közhasznúsági melléklet: 
 
A Kuratórium az Alapítvány működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés 
napjával, mint mérlegfordulónappal köteles az Alapítónak írásban beszámolni. Az éves 
beszámolót az Alapítónak a Felügyelőbizottság véleményével együtt kell benyújtani. Az 
éves beszámoló tartalmazza az Alapítvány mérlegét (egyszerűsített mérleget), az 
eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést), kettős könyvvitel esetében a kiegészítő 
mellékletet.  
A beszámolóval egyidejűleg az Alapítvány közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni, 
mely a Kuratórium feladata. A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon 
köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági mellékletben be kell 
mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő 
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához 
szükséges, a Civil tv. 32. §-a szerinti adatokat, mutatókat. 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 
A közhasznú szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a kuratóriumi 
tagok minősített többséggel és nyílt szavazás útján fogadják el. A gazdálkodásról szóló 
jelentést évente nyilvánosságra kell hozni. 
Az Alapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági 
mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az 
adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 
közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint 
amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 
A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak 
lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. 
Az Alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg 
abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány köteles beszámolóját, 
közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap 
utolsó napjáig az Alapítvány hivatalos honlapján, a www.bozso.net oldalon közzétenni. 

 A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját 
honlapon történő elhelyezésére is. Az Alapítvány a saját honlapon közzétett adatok 
folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 
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 Ha az Alapítvány a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos fenti 
kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi 
ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. 

 Az Alapítvány beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

 
4. Az Alapítvány fizetési számlája feletti rendelkezési jog: 
 
Az Alapítvány fizetési számlája felett az alábbiakban felsorolt személyek a következő 
módon rendelkezhetnek: 

- a Kuratórium elnöke önállóan 
- két kuratóriumi tag együttesen 

 
 

IV. FEJEZET 
 

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 
 

I.  A KURATÓRIUM 
 

1. A Kuratórium:  
 
Az Alapítvány vagyonának kezelő és legfőbb döntéshozó, ügyintéző és képviseleti szerve 
a Kuratórium.  
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
A Kuratórium hét (7) tagból áll, akik egyben az Alapítvány vezető tisztségviselői is. A 
kuratóriumi tagság a Ptk. 3:21. § (3) bekezdése alapján a kijelölés elfogadásával jön 
létre. 
 
A Kuratórium tagjait az Alapítók jelölik ki az alábbiak szerint: 
 
1. dr. Zombor Gábor (6000 Kecskemét, Madár u. 11.)  
2. ifj. Bozsó János (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 24.)  
3. Dr. Bányai Endre (6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 1/n) 
4. Kozitz János   (6000 Kecskemét, Radnóti M. u. 4.)  
5. Loránd Klára   (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 42.) Csongrádi út 24.) 
6. Varga Mihály   (6720 Szeged, Kárász u. 6.)  
7. dr. Szecskay András  (1122 Budapest, Ügyész u. 5.) (1055 Budapest, 
Kossuth tér 16.) 
 
A későbbiekben – megüresedett tagság helyén – három tagot Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, három tagot Bozsó János, halálát követően pedig legidősebb 
örököse jelöli ki. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – megüresedett tagság 
helyén – új kuratóriumi tagként a mindenkori polgármestert és Kecskemét egyik 
legjelentősebb gazdasági társaságának a vezetőjét jelöli ki.  
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A hetedik kuratóriumi tagot a jelölésre jogosultak együttesen jelölik ki, művészetet ismerő 
és szerető, ismert és köztiszteletben álló személyek közül.  
A Kuratórium tagjainak a megbízatása határozatlan időre szól.  
 
A Kuratórium tagjai választják meg a Kuratórium elnökét, akinek megbízatása esetenként 
három évre szól.  
 
A Kuratórium tagjai a megbízatásukat díjazás nélkül, személyesen látják el.  
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 
A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
2. A Kuratóriumi tagság és tisztség megszűnése: 
 
2.1. A Kuratóriumi tagság megszűnése:  
 
A kuratóriumi tagság megszűnik: 
(a) a kuratóriumi tagságról történő lemondással, 
(b) a kuratóriumi tag halálával, 
(c) a kuratóriumi tagnak a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése alapján történő visszahívásával, 
(d) az Alapítvány megszűnésével vagy 
(e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával, 
(f) törvényben meghatározott egyéb okból. 
 
A Kuratórium tagjai megbízatásukról – a Ptk. 3:25. § (3) bekezdése alapján – a 
Kuratórium elnökéhez intézett nyilatkozatukkal bármikor lemondhatnak. A 
Kuratórium tagjai önállóan lemondhatnak kuratóriumi tagságukról. 
A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának 
tényleges és lényeges okból fennálló közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok 
gyakorlója hívhatja vissza. Az alapítói jogok gyakorlója a kuratóriumi tag visszahívása előtt 
köteles a tag véleményét kikérni, álláspontját figyelembe venni. A visszahívással 
egyidejűleg új kuratóriumi tagot kell kijelölni.  
 
2.2. A kuratóriumi tisztség megszűnése 
A kuratóriumi tisztség megszűnik: 
(a) a kuratóriumi tagság megszűnésével, 
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(b) a kuratóriumi tisztségről történő lemondással, 
(c) törvényben meghatározott egyéb okból. 
Ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a kijelölést 
visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki.  
 
 3. A Kuratórium feladatai:  
 
A Kuratórium: 
 
(a) képviseli az Alapítványt,  
(b) kezeli az Alapítvány vagyonát, e tevékenysége során vállalkozói tevékenységet is 
végezhet, azonban minden elért nyereség (vagyonnövekmény) csak az Alapítvány 
közhasznú céljai által meghatározott körben és módon használható fel,  
(c) megállapítja az éves programot,  
(d) dönt az éves költségvetésről, az évi elszámolásról és az évi jelentésről, ideértve a 
számviteli szabályok szerint készítendő éves beszámolót továbbá az éves közhasznúsági 
melléklet jóváhagyását is,  
(e) megválasztja a Kuratórium elnökét,  
(f) előzetesen jóváhagyja a Kuratórium tagjai által képviseleti körben megkötendő 
szerződéseket,  
(g) előmozdítja az alapítványi vagyon növelését,  
(h) az éves közhasznúsági melléklet összefoglalóját, illetve tevékenységének és 
gazdálkodásának főbb adatait a II. FEJEZET 4. pontja szerint nyilvánosságra hozza, 
emellett legalább évente külön tájékoztatja az Alapítvány tevékenységéről azokat az 
adományozókat, akik ezt kérik.  
 
4. A Kuratórium működése: 
 
A Kuratórium legalább félévente egy alkalommal ülésezik. Első ülését az Alapítvány 
nyilvántartásba vételétől számított 30 napon belül tartja. A Kuratórium az első ülésen 
megválasztja az elnököt.  
 
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes - köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az 
ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, 
a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 
Az ülést az elnök a napirend közlésével és a rendelkezésre álló előterjesztések 
megküldésével – írásban, az átvevő aláírásával igazolt személyes átadással vagy 
tértivevény szolgáltatás igénybevételével küldött ajánlott levéllel, illetve az üzenet 
kézbesítésének és elolvasásának visszaigazolásával nyomon követhető e-mail üzenetben 
– hívja össze. Elektronikus úton történő összehívás esetén az elnök a kuratóriumi 
tag által írásban megadott e-mail címre küldi a meghívót. Amennyiben az 
elektronikus úton történő meghívó elküldését követő 3 napon belül nem érkezik 
visszaigazolás a kézbesítésről, az elnök köteles a meghívót személyesen 
kézbesíteni vagy postai úton megküldeni. A kézbesítésekről szóló elektronikus 
igazolásokat az elnök köteles 1 évig megőrizni. 
A kuratóriumi ülés összehívására szolgáló meghívónak és az annak mellékletét képező 
írásos dokumentációnak az érintettekhez történő eljuttatása elsődlegesen elektronikus 
postai úton, vagy személyes kézbesítés útján, vagy ajánlott postai küldeményként történik. 
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A kézbesítéshez csak visszaigazolása esetén fűződik jogkövetkezmény, így az 
elektronikus postai úton történt kézbesítés megtörténtét a címzett elektronikus postai úton 
köteles visszajelezni. A Kuratórium ülésére a tagokon kívül a Felügyelőbizottság tagjait is 
meg kell hívni. A meghívó elküldése és az ülés napja között legalább 15 8 napnak kell 
eltelnie. Ha az ülést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha 
valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A 
határozatképtelenség miatt megismételt kuratóriumi ülés összehívása az eredeti ülés 
meghívójában megjelölt feltételekkel is megtörténhet.  

 
A határozatképességhez legalább négy tag jelenléte szükséges. A Kuratórium ülései 
nyilvánosak.  
 
A Kuratórium határozatait nyílt szavazás útján, minden esetben egyszerű többséggel 
hozza. Szavazategyenlőség esetén nincs érvényes határozat.  
  
Nem vehet részt a határozat hozatalában a tag, ha ő, vagy közeli hozzátartozója a 
határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve, ha a határozat jogügylet létesítésének jóváhagyására irányul, a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  
 
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a 
jelenléti ív, továbbá a döntéshozatal alapjául szolgáló dokumentumok. 
A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen elhangzottak lényegét, különösen: 

 az ülés időpontját, helyét, 

 a szavazásban résztvevők számát, a szavazás eredményét, ezen belül a javaslatot 
támogatók, azt ellenzők, illetve a tartózkodók számát, oly módon, hogy a Kuratórium 
döntése alapján elrendelt név szerinti szavazás esetén a döntést támogatók és ellenzők 
személye is megállapítható legyen. 
 
A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítésre alkalmanként 
kijelölt két kuratóriumi tag hitelesíti.  A jegyzőkönyvből a határozatokat tartalmazó kivonat 
készül. A Kuratórium határozatairól évente újra kezdődő folyamatos sorszámozású 
nyilvántartást („Határozatok Könyve”) kell vezetni.  
Az aláírt és hitelesített jegyzőkönyvet a határozathozataltól számított 15 napon belül az 
elnök megküldi a Kuratórium tagjainak és a Felügyelőbizottság tagjainak. A határozatban 
érintett további személyeknek az őt érintő határozatot 15 napon belül küldi meg. 
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett minden irat nyilvános, azokba bárki 
– a titkárral történő előzetes időpont egyeztetés alapján – az Alapítvány 
tisztségviselőjének vagy alkalmazottjának jelentétében betekinthet. 
A Kuratórium az ügyrendjét, ha működésének az Alapító Okiratban meghatározottakon túl 
részletesebb szabályozása válik szükségessé, az alkalmazandó jogszabályok keretei 
között saját maga állapítja meg.  
 
5. Az Alapítvány képviselete: 
 
A Kuratórium elnöke általános jogkörrel, önállóan, az elnök akadályoztatása esetén a 
kuratóriumi tagok pedig általános jogkörrel, együttesen képviselik az Alapítványt 
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harmadik személyek és hatóságok előtt. A képviselet módjára a Ptk. szabályait kell 
alkalmazni.  
 
Az Alapítvány képviseletében az elnök önállóan, két kuratóriumi tag pedig együttesen 
jogosult aláírásra akként, hogy az Alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve felett 
az elnök önállóan, két kuratóriumi tag pedig együttesen írja a nevét.  
Az Alapítvány képviseletét nem láthatja el a Felügyelőbizottság tagja, továbbá olyan 
személy, aki az Alapítvány vezető tisztségviselője sem lehetne. 
 
A Kuratórium elnökének feladatai:  

 
(a) összehívja és előkészíti a Kuratórium üléseit; gondoskodik a jegyzőkönyv és a 
Határozatok Könyve vezetéséről; a határozatok közléséről; megőrzi az Alapítvány 
működésével kapcsolatos iratokat; gondoskodik az Alapítvány működésével kapcsolatos 
adminisztratív feladatok ellátásáról; gondoskodik a nyilvánosság tájékoztatásáról és a 
határozatok végrehajtásáról; 
(b) javaslatokat terjeszt elő a Kuratórium részére az alapítványi vagyon kezelésére 
vonatkozóan;  
(c) megköti a Kuratóriumtól kapott felhatalmazás keretei között szükséges 
szerződéseket;  
(d) beterjeszti a Kuratórium elé az éves költségvetést, az éves jelentést és elszámolást, 
ideértve a számviteli szabályok szerint készítendő éves beszámolót, továbbá az éves 
közhasznúsági mellékletet is;  
(e) gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány titkára felett.  

 
A Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén a legidősebb kuratóriumi tag helyettesíti. 

 
Az elnök és a Kuratórium tagjai összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22. § (1),(4)-(6) 
bekezdései, és a 3:397. § (3) és (4) bekezdései, illetve a Civil törvény 38-39. §-ainak 
rendelkezései, felelősségére a Ptk. 3:24. §, a 6:142. § és a 6:541. § rendelkezései az 
irányadók. 

 
II. A TITKÁR 

 
Az Alapítvány első titkárát az Alapítók, későbbi titkárait a Kuratórium jeleli ki, határozatlan 
időtartamra. A titkárral az Alapítvány a Munka Törvénykönyvének rendelkezései szerint 
munkaszerződést köt.  
 
Az Alapítvány első titkára: Loránd Klára muzeológus. 
 
Az Alapítvány titkárának feladatköre:  

 
(a) gyakorolja az Alapítvány alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat,  
(b) előkészíti a Kuratórium üléseit;  
(c) intézkedik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról;  
(d) közreműködik az Elnök utasításai alapján a 6. a.), b.) és d.) pontban meghatározott 
feladatok ellátásában;  
(e) ellátja az Alapítvány és a Kuratórium képviseletét a Kuratórium által adott 
meghatalmazás alapján.  
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III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 
 

A Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FB) három tagból áll.  
 
Az FB tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az FB tagja, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a 
hozzátartozója az Alapítvány vezető tisztségviselője. 
Nem lehet az FB elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a Kuratórium 
elnöke vagy tagja; az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik; a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából 
részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat–; illetve a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
Az FB tagjai megbízatásukat személyesen látják el. 
Az FB kijelölése 3 évre szól. A tagsági viszony megszűnése, vagy a kijelölés lejárta esetén 
az új tagokat úgy kell kijelölni, hogy az első helyen nevezett tag helyének megüresedése 
esetén az új tagot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a második helyen 
nevezett tag helyének megüresedése esetén helyére az új tagot Bozsó János, illetve 
halála esetén örököse(i), a harmadik helyen nevezett tag helyének megüresedése esetén 
az új tagot pedig a két kijelölt tag együttesen jelöli ki.  
 
A tagjai 2012. április 12. napjától 3 évre:  
 
Losonczy László           (6000 Kecskemét, Rákóczi út 18. II/6.)  
Takács Gyula                (6000 Kecskemét, Híd u. 1.) 
Farkas Gábor   (6000 Kecskemét, Kápolna u. 14.)  
 
A felügyelőbizottságot a Kuratórium üléseire meg kell hívni, azokon a FB, vagy annak 
tagja tanácskozási joggal vesz részt.  Az FB ellenőrzi az Alapítvány működésének 
törvényességét, gazdálkodását, vagyonának kezelésével kapcsolatos tevékenységét.  
Az FB a Kuratóriumtól, illetve az Alapítvány tisztségviselőitől időszakonként jelentést, az 
Alapítvány munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Alapítvány 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.   
Az FB tagja az FB képviseletében a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
ezért az FB meghívása minden esetben kötelező. Az FB köteles az intézkedésre való 
jogosultságának megfelelően a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan 
jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, továbbá ha a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot az FB indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E 
határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására az FB is jogosult. Ha a 
Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet. 
 
Az FB köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy 
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a) a Kuratórium működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé 
b) a Kuratórium tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel. 
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítókat és a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
Az FB üléseit évente legalább egyszer tartja. Az FB első ülésén tagjai közül elnököt 
választ. Az elnök hívja össze az ülést megelőző legalább 5 napos határidővel a napirendi 
javaslat írásbeli megküldésével. Az FB határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az elnök köteles a határidők betartásával új ülést összehívni. 
Az FB működésére a Civil tv. 40-41.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Az FB határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.  
Az FB tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az 
alapítói jogok gyakorlójának. 
Az FB tagjaira a Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat 
alkalmazni kell.  
Az FB tagjai tagsági jogviszonyának megszűnésére a kuratóriumi tagok tagsági 
jogviszonyának megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével az Alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Alapítvánnyal szemben. 
Az FB az ügyrendjét, ha működésének az Alapító Okiratban meghatározottakon túl 
részletesebb szabályozása válik szükségessé, saját maga állapítja meg.  
 

IV. AZ ALAPÍTVÁNY ÖRÖKÖSI ÉS HAGYOMÁNYOSI STÁTUSZA 
 

Öröklési szerződés engedményezése:  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának jogelődje, a Kecskemét Városi Tanács 
és a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB., mint szerződéses örökösök, valamint Bozsó János 
és neje Kovács Katalin, mint szerződéses örökhagyók 1975. december 23. napján öröklési 
szerződést kötöttek.  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg – 
az eddig keletkezett járadékfizetési kötelezettségének teljesítését nem érintve és annak 
elmaradt része tekintetében a járadékfizetési kötelezettség 1993. december 31-ig történő 
teljesítését vállalva (a közérdekű kötelezettségvállalás engedélyezésétől függő hatállyal) 
engedményezi az 1975. december 23-án kelt, Bozsó János és neje szerződéses 
örökhagyókkal kötött öröklési szerződésből származó valamennyi jogosultságát és a 
szerződéssel lekötött örökségre vonatkozó várományi jogát az Alapítványra, az Alapítvány 
pedig átvállalja az Öröklési Szerződéssel kapcsolatban Bozsó János és neje felé fennálló 
jövőben esedékessé váló kötelezettségeket. Ezen engedményezés alapján az 
Alapítványra száll át a szerződéses örökösi status státusz az egyidejűleg megkötendő 
Öröklési szerződés alapján Bozsó János és neje irányában fennálló kötelezettségek 
teljesítése nem minősül az Alapítvány cél szerinti juttatásának.  
 
Az Öröklési szerződést engedményező okirat és az ezt felváltó Öröklési és 
Engedményezési Szerződés a jelen Alapító okirat (7) sz. melléklete.  
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Az Öröklési szerződés módosítása:  
 

Az Alapítvány valamint Bozsó János és neje Kovács Katalin az Öröklési és 
Engedményezési Szerződést – egységes szerkezetben a (8) sz. mellékletben foglalt 
tartalommal és feltételek szerint – kötik meg.  

 
Érvényességi feltételek:  

 
Az Alapítvány létrehozásának együttes érvényességi feltételei az alábbiak:  

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása az 
Alapítvány létesítéséhez.  

 
Az Öröklési szerződés engedményezése és annak módosított tartalommal, Öröklési és 
Hagyományosi Szerződésként történő aláírása egyrészről az Alapítvány, mint örökös és 
hagyományos, másrészről pedig Bozsó János és neje Kovács Katalin örökhagyó részéről.  

 
Az Alapítvány Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba vétele.  
 
Az Alapító Okirat közhasznú szervezetre vonatkozó feltételek kielégítését célzó 
módosításainak érvényességi feltételei a következők: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása: 
 
Az Alapítvány közhasznú szervezetként való bírósági nyilvántartásba vételre. Ha az 
Alapítvány közhasznú szervezetként való bírósági nyilvántartásba vételét a bíróság 
jogerősen elutasítaná és az elutasítás oka nem küszöbölhető ki, az Alapítvány a jelen 
módosítást és kiegészítést megelőzően hatályos Alapító Okirata alapján folytatja 
tevékenységét.  

 
A Gyűjtemény kezelése és a letétbe helyezésére vonatkozó rendelkezések:  

 
A letétbehelyezett műtárgyakat az Alapítvány megőrzi és állandó, illetve időszaki 
kiállításon bemutatni köteles az érdeklődő közönség részére.  
 
A Gyűjtemény tárgyai az Alapítvány székhelyéről nem mozdíthatók el a Gyűjteményből, 
csak időszaki kiállításra kölcsönözhetők vagy restaurálásra bocsáthatóak.  
 
Az Alapítvány a Gyűjtemény azonosítására alkalmas és a közgyűjteményi előírásoknak 
megfelelő leltárát folyamatosan aktualizálja.  
 

V. FEJEZET 
AZ ALAPÍTVÁNY JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE 

 
Ha az Alapítvány a Ptk. 3:404. §-a alapján megszűnik, az alapítót, a csatlakozót és az 
egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg 
az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. 
Az Alapítóra visszaszálló alapítványi vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célokra kell 
fordítani és a nyilvánosságot erről tájékoztatni kell.  
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Az Alapítvány megszűnése esetén az alapítók által az Alapítvány rendelkezésére 
bocsátott vagyon az alapítókra, illetve jogutódaikra visszaszáll, illetve az Alapítvány 
használatában lévő ingatlanra a használati jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 
megszűnik. Az Alapítvány megszűnése esetén a később csatlakozók által rendelkezésre 
bocsátott alapítványi vagyont a jelen Alapítványhoz hasonló kulturális célú, Kecskemét 
Városában működő, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított vagy 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvételével működő más olyan 
alapítvány javára kell felhasználni, amelyik képes a Bozsó Gyűjtemény egységben történő 
fennmaradását és bemutatását biztosítani. E szervezetet a megszűnés elhatározásakor az 
alapító jelöli ki.  
 
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 
alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy 
ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, 
egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
Az Alapítvány jogutóddal történő megszűnésére a Ptk. 3:39. § -ában foglaltak irányadóak. 
Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány iratanyagának elhelyezésére a 
megszűnésére vonatkozó szabályok az irányadók. 

VI. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A Bozsó Gyűjtemény letétbe helyezéséhez Bozsó Jánosné Kovács Katalin által adott 
hozzájárulás az Alapító Okirat (9) sz. melléklete.  
 
Az Alapítvány létrehozásának együttes érvényességi feltétele Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása az Alapítvány létesítéséhez és az 
Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele. Az Alapítványt a Kecskeméti Törvényszék 
nyilvántartásba vette. Az Alapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el a jogi személyiségét.  
 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Civil törvény, valamint az 
alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak.  
 
Záradék (1)  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1993. október hó 13. 
napján tartott ülésén hozott határozatával az Alapítvány létesítését és a Kecskemét Város 
részéről vállalt kötelezettségek teljesítését jóváhagyta.  
 
Kecskemét, 1993. december 23.  

 
Záradék (2)  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1998. július hó 01. 
napján tartott ülésén hozott 587/1998. (VII.1.) KH. számú határozatával az Alapítvány 
Alapító Okirata fenti, közhasznú nyilvántartásba vétel céljából eszközölt módosításait és 
kiegészítéseit jóváhagyta.  
 
Kecskemét, 1998. szeptember 30.  
 
Záradék (3)  
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2012. március hó 26. 
napján tartott ülésén hozott 74/2012. (III.26.) KH. számú határozatával az felügyelő 
bizottság FB tagjai személyében bekövetkező változásokat és az ezzel kapcsolatos 
alapító okirat módosítást jóváhagyta.  
 
Kecskemét, 2012. április 12. 
 
Az Alapító Okirat mellékletei:  
 
(1) Tulajdoni lap másolat (Kecskemét 914/1. hrsz.);  
(2) Tulajdoni lap másolat (Kecskemét 914/2. hrsz.);  
(3) Kecskemét Város által letétbe helyezett műtárgyak jegyzéke; 
(4) Kecskemét, Klapka u. 34. szám alatti ingatlanban lévő tárgyi eszközök jegyzéke; 
(5) Bozsó János által letétbe helyezett műtárgyak és könyvek jegyzéke;  
(6) Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának nyilatkozata; 
(7) Öröklési szerződés engedményezése; 
(8) Öröklési és Engedményezési Szerződés tervezete (Bozsó János és neje Kovács 
Katalin 
(örökhagyók), valamint az Alapítvány (mint örökös és hagyományos) között  
(9) Bozsó Jánosné Kovács Katalin hozzájáruló nyilatkozata;  
(10)     Ügyvédi meghatalmazás a bírósági nyilvántartásba vételhez. 
 
Kecskemét, 2014. november ………. 
 
 
 

………………………………………………………… 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 

ALAPÍTÓ 
 
Alulírott Szemereyné Pataki Klaudia polgármester – Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának képviseletében eljárva – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) 
bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.  
Kecskemét, 2014. november….  
 
 …………………………………… 
 Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 

* * * 
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19.) NAPIRENDI PONT  
 
Népkonyhai ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása (19.) 
Előadó: Mák Kornél alpolgármester    
(Az alpolgármester 13.844-4/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Király József: 
 
A módosításból nem derül ki, de a korábbi szerződés alapján 100 fő ellátásáról van szó. 
Megkérdezi, hogy ez így van-e továbbra is. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Igen.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez  több 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 
274/2014.(XI.13.) határozata 
Népkonyhai ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 
13.844-4/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel népkonyhai feladatok 
biztosítására 2004. január 1-jén hatályba lépett és 2009. január 1-jei hatállyal módosított 
szociális ellátási szerződést a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat melléklete 
szerinti szerződés-módosítás aláírására. 

 
Határidő: 2014. december 20. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Dr. Provaznik Balázs, a Családvédelmi Osztály vezetője 
     és általa: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
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274/2014.(XI.13.) határozat melléklete 
 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kecskemét, 
Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Budapest, Szarvas Gábor u. 
58-60., bírósági nyilvántartásba vételi száma: 20.910/1989/1., adószáma: 19025702143, 
képviseli: Lengyel Gyula régióvezető és Rigóné Kiss Éva régiótitkár, a továbbiakban: 
Szeretetszolgálat) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
 

1. Felek rögzítik, hogy 2003. december 22-én a népkonyhai étkeztetés Kecskeméten történő 
biztosítására szociális ellátási szerződést kötöttek, amelyet 2008. július 11-én 
módosítottak. 
 

2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban írt szerződés 6. pontját közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják: 

 
„6. A Szeretetszolgálat által végzett szociális szolgáltatást az Önkormányzat évente 
finanszírozza. A finanszírozás összege 2015-től évi 13.000.000 Ft, azaz tizenhárommillió 
forint, amely évente a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által közzétett átlagos fogyasztói 
árindex éves változásával megegyező mértékben változik. Az Önkormányzat az éves 
finanszírozási összeget minden év március 31-ig egy összegben átutalja a 
Szeretetszolgálat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-20201416 számú számlájára. 

 
A népkonyhai feladatok ellátásához a központi költségvetésben biztosított állami 
támogatást a Szeretetszolgálat jogosult és köteles a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően igényelni.” 
 

3. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban írt szerződés 9. pontját közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják: 
 
„9. A Szeretetszolgálat vállalja, hogy a feladat ellátásáról minden év május 31-ig részletes 
értékelést készít, amelyet a szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
bizottság megtárgyal. Amennyiben a bizottságnak az ellátással kapcsolatban javaslata 
van, a Szeretetszolgálat az ellátás biztosításakor köteles azt figyelembe venni.” 

 
4. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban írt szerződés 17. pontját közös megegyezéssel az 

alábbiak szerint módosítják: 
 
„17. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik - hatáskörtől 
függően - a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.” 
 
 

5. Jelen szerződés-módosítás 2015. január 1. napján lép hatályba. 
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6.  A hatályos szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal hatályosak. 
 
7. Jelen szerződés-módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
 
Kecskemét, 2014. december…..  
 
 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia                                                                     Lengyel Gyula 

    polgármester              régióvezető 
 
 
           
           Rigóné Kiss Éva 
                régiótitkár     
 
 
 

 
* * * 

 
20.) NAPIRENDI PONT  
 
Ellátási szerződés megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 
(20.) 
Előadó: Mák Kornél alpolgármester    
(Az alpolgármester 28.191-9/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A Platán Otthonban lévő fogyatékos személyek ellátására vonatkozóan a döntés alapján 
meg tudja a város kötni a kormányzattal az elmaradt szerződést. Tudomása szerint az 
egyeztetések már ott tartanak, hogy a Platán Otthon felújítása el tud lassan kezdődni, 
most már mindenkinek megnyugtató helye van az átköltöztetés idejére. A Platán Otthon 
felújításával is lehet majd javítani a szociális ágazatban dolgozók munkakörülményeit és 
feltételeit, valamint a bentlakók méltó helyre költöztetésével. 
 
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 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
275/2014.(XI.13.) határozata 
Ellátási szerződés megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 
28.191-9/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a fogyatékos személyek otthona ellátás tárgyában a 
határozat mellékletében foglaltak szerint ellátási szerződést köt a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az ellátási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Provaznik Balázs, a Családvédelmi Osztály vezetője 
     és általa: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 
 

275/2014.(XI.13.) határozat melléklete 
 

 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a 
 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Törzskönyvi szám: 802101 
Adószám: 15802107-2-41 
Statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01 
Intézményi bankszámla szám: MÁK 10032000-00329905 
Képviselő: Dr. Thuma Róbert 
Beosztása: főigazgató 
(továbbiakban: SZGYF) 
 
másrészről 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.   
Adószám: 15724540-2-03 
Statisztikai számjel: 15724540-8411-321-03 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Bankszámla szám: 11732002-15337544-00000000 
Képviselő: Szemereyné Pataki Klaudia  
Beosztása: polgármester 
(továbbiakban: Feladatellátó) 
(továbbiakban együtt: Szerződő felek) 
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 

 
Preambulum 

 
1./ Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 
szóló 316/2012.(XI.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 121. § - ában meghatározottak figyelembevételével, az Szt. 90. § (4) bekezdése 
alapján szerződést kötnek az Szt. 67. § (2) bekezdése alapján fogyatékos személyek 
otthona  (továbbiakban: feladat) biztosítása és finanszírozása tárgyában. 
 
2./ Szerződő Felek kijelentik, hogy ellátási szerződés finanszírozása az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának, mint Támogatónak a III. pontban meghatározott fejezeti 
kezelésű előirányzatából valósul meg.  Az SZGYF, mint lebonyolító ezen előirányzat 
terhére nyújt a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint a Feladatellátó részére 
támogatást. 
 
 
3./ Jelen szerződéssel a Szerződő Felek rögzítik a feladat ellátásához az ellátási 
területet, az ellátásban részesítendők körét, számát, az egy ellátottra jutó működési 
támogatás összegét, valamint a 2014. évi működési támogatás összegét. 
  
4./ Az SZGYF kijelenti, hogy a Korm. rendelet 4. §-a, valamint az Szt. 88. §- a alapján   a 
szerződés tárgya szerinti feladatra kijelölt szerv. Ezen kötelezettségének úgy kíván 
eleget tenni, hogy a szolgáltatást szerződéses szociális ellátás keretében ezen ellátási 
szerződés útján biztosítja. 
 
5./ Feladatellátó nyilatkozik arról, hogy a fenntartásában lévő szolgáltató bejegyzése a 
szolgáltatói nyilvántartásba megtörtént. Amennyiben működésében bármilyen változás 
állna be (fenntartó, ellátási terület, stb.) úgy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 
369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a szolgáltatói 
nyilvántartásba vett adatainak módosításáról.  
 

 I.  
A szerződés tárgya 
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1./ Az SZGYF megbízza a Feladatellátót 2014. év január hó 01. naptól 2014. december 
hó 31. napig terjedő határozott időszakra a fogyatékos személyek otthona feladat 
ellátásának biztosítására, amely feladat ellátását Feladatellátó elvállalja.  

Feladatellátó kijelenti, hogy a becsatolt szakmai programja alapján vállalja a feladat 
ellátását a fenntartásában lévő, jelen szerződés II/2. pontjában megnevezett Szolgáltató 
(továbbiakban: Szolgáltató) szolgáltatásával.  

 
2./ SZGYF vállalja, hogy működési támogatást fizet a Feladatellátó részére a feladat 
teljesítése során felmerülő költségei finanszírozásához a III. pontban meghatározottak 
szerint, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz való hozzájárulásként. 
 
3./ Feladatellátó a jelen szerződésben rögzített működési támogatást elfogadja, és 
saját felelősségére vállalja a feladat ellátását e szerződésben meghatározott időszak alatt 
a Szolgáltató szolgáltatói nyilvántartásba történt bejegyzésben rögzített ellátási területen.  
 
4./ Feladatellátó a szolgáltatást hátrányos megkülönböztetés és világnézeti elkötelezettség 
nélkül biztosítja. 

 
II. 

A szerződés szakmai tartalma 
 
1./ Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátása során a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a szakmai előírásoknak megfelelően jár el, a 
szerződésben meghatározott feladatra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai 
követelményeket betartja, a nyilvántartási kötelezettségeknek eleget tesz, illetve a 
Szolgáltatóval betartatja azokat. 

A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni: 
- az Szt-re, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre (továbbiakban: Áht.),  
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendeletre (a továbbiakban: Ávr.), 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletre , 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletre,  
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletre, valamint 
- a feladatellátást érintő egyéb szakmai szabályokra. 

 
2./ Feladatellátó az alábbi Szolgáltatóval látja el a feladatot: 

Szolgáltató szervezet: 

Neve: Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága Szegedi 
Tudományegyetem Háziorvosi Oktató 
Központ  

Székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 

Telephelye: Egészségügyi és Szociális 

http://net.jogtar.hu/aht
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Intézmények Igazgatósága Platán 
Otthon Kecskemét, Szent László város 
1. 

Ágazati azonosítója: S0009790S0219118 

Adószáma: 15340223-2-03 

Vezetőjének neve: dr. Kellermann Péter 

 
Vezetőjének elérhetősége: 

telefon: 76/514-002 

mobil: --- 

e-mail: --- 

A szolgáltatás megnevezése:  fogyatékos személyek otthona 

A szolgáltatói nyilvántartásba vétel 
száma: 

BKC/001/933-3/2014 

A szolgáltatói nyilvántartásba vétel 
hatálya: 

határozatlan/határozott (2014. 
december 31.) 
(Kérem a megfelelő szót aláhúzni)  

A szolgáltatói nyilvántartást vezető 
hatóság: 

neve: Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala 

címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc 
tér 5. 

 
3./ Feladatellátó jelen szerződés keretében 100 fő fogyatékos személyek otthona 
ellátását biztosítja.   

4./ Feladatellátó kötelezi magát arra, hogy a szerződésnek és a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelő szolgáltatást a jelen szerződés hatályba lépését követően, a 
szerződés tartama alatt folyamatosan nyújtja. 
 
5./ Feladatellátó Szolgáltató Alapító Okiratának, szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzésének esetleges módosításáról az SZGYF–et a döntés meghozatalát, illetve a 
kérelem beadását megelőzően - az ellátás biztonságos megszervezése érdekében - 15 
nappal tájékoztatni köteles.  

6./ Feladatellátó köteles az SZGYF-nek haladéktalanul bejelenteni a szolgáltatás 
nyújtásának bármely okból való tartós akadályba ütközését. 

7./ Feladatellátó köteles az SZGYF-nek 15 napon belül bejelenteni: 

a) ha a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést 
befolyásoló körülményben változás állt be, 

b) amennyiben a Feladatellátó neve, székhelye, adószáma, annak a pénzforgalmi 
számlájának a száma, amelyre a működési támogatás folyósítását kéri, 
megváltozik, illetve új pénzforgalmi számlát nyit. 

8./ A bejelentéssel egyidejűleg a Feladatellátó köteles a megváltozott adatokkal 
kapcsolatos dokumentumokat is megküldeni. A bejelentésnek az SZGYF–hez való 
megérkezéséig a Feladatellátó a jelen szerződésben rögzített adatokat tekinti hatályosnak.  
 
9./ Feladatellátó kinyilvánítja, hogy szociális ellátásainak jogszabályokban meghatározott 
szakmai követelményeit és az ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és 
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adatvédelmi kötelezettségeket maradéktalanul ismeri, és kötelezettséget vállal arra, hogy 
azokat a feladat ellátása során a Szolgáltatóval betartatja. Vállalja továbbá, hogy a külön 
jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően eleget tesz, illetve a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges 
adatokat az SZGYF rendelkezésére bocsátja. 
 
10./ Feladatellátó vállalja, hogy a Szolgáltató feladat ellátásához biztosítja a 
jogszabályokban előírt: 

a)  feladatellátáshoz szükséges képesítési előírásoknak megfelelő 
szakszemélyzetet és a szakmai tevékenységet kisegítő létszámot,   

b) tárgyi feltételeket, 
c) szakmai etika normáinak tiszteletben tartását, adatvédelemre és az adatok 

kezelésére vonatkozó jogszabályokkal is összhangban,  
d) ellátottak jogainak érvényesülését, érdekeinek védelmét és a panaszjog 

érvényesítésének lehetőségét. 
 

11./ A szolgáltatásra vonatkozóan benyújtott panasz esetén a Szolgáltató vezetője 
köteles azt haladéktalanul kivizsgálni, valamint a panasz megalapozottságával és a 
megtett intézkedéssel kapcsolatosan írásban a panasz bejelentésétől számított 15 napon 
belül tájékoztatni a panasztevőt és az SZGYF–et.  

A Szolgáltató vezetőjének döntése ellen benyújtott észrevételt 15 napon belül a 
fenntartó (Feladatellátó) bírálja el.  

12./ Feladatellátó december 31. napjáig köteles az adott évben történt panaszokról és 
azok rendezéséről összegezve, írásban tájékoztatni az SZGYF-et. 

III. 
 

A működési támogatás forrása, folyósítása 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó feladatellátásához saját forrásain 

túlmenően szükséges további finanszírozás, ezért az SZGYF-től kéri annak 
biztosítását. A III/6. pont szerinti működési támogatás forrása a jelen ellátási szerződés 
megkötésének évében, 2014-ben Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. számú mellékletében: XX. fejezet 20/19/7 Szociális 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő 
finanszírozása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat. 

2. A támogatás forrásának ÁHT azonosítója: 343640 

3. Az SZGYF megállapítja, hogy a Feladatellátó által ellátott feladat állami feladat, a 
feladatellátás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, ezért jelen ellátási szerződésben 
meghatározott feltételek mellett anyagi támogatást nyújt a Feladatellátó részére. 

4.  A támogatás összegére a Feladatellátó csak tárgyévre vonatkozó szerződés alapján 
jogosult.  A Feladatellátó szolgáltatást csak e szerződésben meghatározott 
Szolgáltatója útján láthatja el.  

5. Feladatellátó kijelenti, hogy a kérelmében foglalt adatok és dokumentumok teljes 
körűek, valódiak és hitelesek. A feladat tárgyában támogatási igényt máshol nem 
nyújtott be. 
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6. Az SZGYF vállalja, hogy működési támogatást fizet a Feladatellátó részére a feladat 
teljesítése során felmerülő költségei finanszírozásához a III/8. pontban 
meghatározottak szerint, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz való 
hozzájárulásként.  

Támogatási intenzitás: 58 % 

7. Feladatellátó a jelen szerződésben rögzített működési támogatást elfogadja, és saját 
felelősségére vállalja a feladat ellátását e szerződésben meghatározott időszak alatt a 
fenntartásában működő, a szerződés II/2. pontjában meghatározott Szolgáltató 
szolgáltatói nyilvántartásba történt bejegyzésben rögzített ellátási területen.  

8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az SZGYF a feladat ellátásáért a 
Feladatellátó részére 2014. évre bruttó 1.255.056.- Ft/fő/év működési támogatást 
biztosít az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti és kiemelt előirányzatokon belül 
egységes rovatrend szerinti bontásban.   

Kiemelt 
előirányzat 

Egységes 
rovatrend          
szerinti          

besorolás 

kormányzati 
funkció szerinti 

besorolás I. 
(101211) 

fogyatékosság
gal élők tartós 
bentlakásos 

ellátása 
 

kormányzati 
funkció 
szerinti 

besorolás II. 
 
 

Összesen 

Egyéb 
működési célú 

kiadások 

K511 – Egyéb 
működési célú 
támogatások 

államháztartáso
n kívülre 

125.505.600.- Ft 0 
125.505.600.-

Ft 

Mindösszesen  125.505.600.- Ft 0 
125.505.600.- 

Ft 

 
 
9./ A működési támogatás folyósítására jelen szerződés VI./3. pontjában előírásra került 
beszámoló elfogadását megelőzően működési támogatási előlegként kerül sor. 

A működési támogatás összege 2014. évre összesen bruttó 125.505.600.- Ft, azaz 
egyszázhuszonötmillió-ötszázötezer-hatszáz forint.  

A működési támogatás összege tartalmazza az általános forgalmi adót. Feladatellátó 
kijelenti, hogy jelen szerződés tárgya tekintetében az Ávr. 88. § - a szerinti adólevonási jog 
nem illeti meg és az adóterhet másra nem hárítja át.  

 A feladat ellátásával kapcsolatosan további támogatást nem nyújt az SZGYF. 

10./ Az SZGYF a működési támogatás összegét a Feladatellátó alábbi pénzintézetnél 
vezetett pénzforgalmi számlaszámára történő átutalással folyósítja: 
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Pénzintézet neve Pénzforgalmi számlaszám 

OTP Bank Nyrt. 11732002-15337544-00000000 

 
Feladatellátó tudomásul veszi, hogy az általa megadott bankszámlára átutalt összegért 
feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki 
a számlatulajdonos. 
 
11./ Az SZGYF a működési támogatás összegéből 2014. évben működési támogatási 
előleget nyújt a Feladatellátó részére. Az SZGYF a működési támogatási előleget a jelen 
szerződés aláírását követő 30 napon belül egy összegben utalja át a Feladatellátó által 
megadott számlaszámra. 
 
 
12./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a működési támogatás összegének meghatározását 
nem befolyásolhatja a Feladatellátó által meghatározott és dokumentált intézményi térítési 
díjnál alacsonyabb összegű intézményi térítési díj meghatározása.  
A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a 
Feladatellátó rendeletben határozza meg, de annak összege az SZGYF felé nem 
érvényesíthető.    
 

IV. 
A működési támogatás felhasználásának szabályai 

 
1./ Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a működési támogatás teljes összegét a 
feladatra, a 3. számú mellékletként csatolt, a Szolgáltató működtetésére készített éves 
költségvetésben meghatározott tételek szerinti bontásban, a Szolgáltatónál felmerült 
feladattal kapcsolatos személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó és dologi költségekre jogosult felhasználni. Feladatellátó kizárólag a 
működési támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a feladat 
megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket számolhatja el. 
 
2./  Feladatellátó a 3. számú mellékletben lévő költségvetésben rögzített összegtől saját 
forrása terhére eltérhet, melyről az elszámolásban tájékoztatást nyújt az SZGYF részére.  
 
3./ A működési támogatás felhasználásának kezdő időpontja:  

2014. év január hó 1. nap. 
A működési támogatás felhasználásának véghatárideje:  

2014. év december hó 31. nap. 
 

V. 
Jelentési kötelezettség 

 
1./ Feladatellátó a szerződés aláírását követően az addig eltelt időszakról, valamint azt 
követően minden hónapot követő 10. napig köteles a 4. számú melléklet szerinti jelentést 
teljesíteni az SZGYF felé.  

2./ Feladatellátó kijelenti, hogy elektronikus úton jelentést ad a szociális regiszteren illetve 
az igénybevevői nyilvántartáson keresztül, a mindenkor hatályos szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 
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nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. A 
jelentéssel egyidejűleg a jelentés megtörténtéről, tartalmáról az SZGYF–et a havi 
jelentéssel együtt tájékoztatja. 
 
3./ A szociális regiszterben történő féléves jelentést a https://jelentes.nrszh.hu, a központi 
elektronikus nyilvántartásba történő napi jelentést a https://tevadmin.nrszh.hu internetes 
oldalon kell teljesíteni.  
 
4./ Amennyiben a Feladatellátó az országos jelentési rendszerbe történő bejelentési 
kötelezettségnek határidőben részben vagy egészben nem tesz eleget, vagy valótlan 
adatot szolgáltat, úgy kötelezi magát, hogy az országos jelentési rendszert működtető 
szerv által kiszabott bírságot megtéríti. A bírság, továbbá a Feladatellátót és Szolgáltatót 
terhelő egyéb pénzbüntetés, illetőleg kamatai jelen szerződés alapján folyósított 
támogatás terhére nem elszámolható költség. 
 

VI.  
Ellenőrzés, beszámolás 

 
1./ Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a SZGYF jogosult a jelentésben foglaltakat 
ellenőrizni a Feladatellátó, valamint a Szolgáltató székhelyén és telephelyein. A 
Feladatellátó köteles biztosítani az ellenőrzés zavartalanságát. 
 
Az ellenőrzések lefolytatására az ellátási szerződés megkötését követően, a költségvetési 
támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve 
lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 évig kerülhet sor. 

 
2./ Feladatellátó a Szolgáltató útján köteles a működési támogatás összegét elkülönítetten 
kezelni és összegének felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, 
illetőleg a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb 
okiratokat az SZGYF vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon 
kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a támogatás 
felhasználásának véghatáridejétől kezdődően 5 évig megőrizni. Feladatellátó Szolgáltatója 
útján ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb 
segítséget megadni. 
 
3./ Feladatellátó a feladatellátásával kapcsolatos, IV/3. pontban megállapított adott 
finanszírozási időszakot követően szakmai tevékenységéről és a működési támogatás 
felhasználásáról köteles  

 a IV/3. pontban megállapított, adott finanszírozási időszakot követő 10 munkanapon 
belül pénzügyi elszámolást,  

 a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban szakmai beszámolót benyújtani 
az SZGYF szakmailag illetékes főosztálya, az Intézményirányítási Főosztály részére. 
 
4./ Az SZGYF részéről a szakmai beszámoló elfogadására az Intézményirányítási 
Főosztály főosztályvezetője, a pénzügyi elszámolás és a teljesítés igazolására a 
Gazdasági Főosztály főosztályvezetője jogosult. 
 
5./ A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 

https://jelentes.nrszh.hu/
https://tevadmin.nrszh.hu/
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a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a működési támogatás céljának 
megvalósulásáról (amennyiben a beszámoló 10 oldalnál hosszabb, a Feladatellátó 
köteles egyoldalas összefoglalót készíteni); 

b) pénzügyi elszámolás: a felmerülő költségekről készített számlaösszesítőn (7. sz. 
melléklet), mely tartalmazza a felhasználási (elszámolási időszak) felhasználás 
szerinti tételes felsorolást. A számlaösszesítőhöz csatolni szükséges a Feladatellátó 
Szolgáltatója nevére kiállított és kifizetett a Szolgáltató vezetője által hitelesített jól 
olvasható számla másolatokat, valamint a kifizetést igazoló bankkivonatokat, pénztári 
bizonylatokat.  
Feladatellátó Szolgáltatója a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, 
bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: „Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság felé ………. Ft (azaz ……………………….. forint) összegben a(z) 
………….. iktatószámú szerződés keretében elszámolva”.  
 A pénzügyi elszámolás során azon gazdasági események esetén, amelyeknél az 
ellenérték külföldi pénznemben került meghatározásra és így a gazdasági eseményt 
alátámasztó bizonylat (számla) is külföldi pénznemre szól, a számlaösszesítőn a 
számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla pénzügyi 
teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell 
tüntetni. 

 
6./ A Feladatellátó a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az 
alkalmas legyen a jelen szerződésben foglaltak teljesítésének számlaösszesítő alapú 
ellenőrzésére. A beszámolóban kell ismertetni a költségvetési támogatás 
felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 
tapasztalatait, elemezni a megvalósítás eredményességét, továbbá pénzügyi elszámolást 
adni a költségvetési támogatás felhasználásáról. 
Az SZGYF a beszámolót és az elszámolást a beérkezést követő 30 napon belül 
megvizsgálja, szükség szerint eredeti, tételes, bizonylat alapú helyszíni ellenőrzést végez 
és dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról.  
Az SZGYF a döntéséről és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett összegek 
visszafizetésének elrendeléséről 3 munkanapon belül írásban értesíti a Feladatellátót.  
Ha a Feladatellátó a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre 
nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő, úgy az SZGYF határidő megjelölésével írásban felszólítja a Feladatellátót a 
hiány pótlására, vagy a beszámoló, elszámolás egyéb módon történő korrekciójára. A 
beszámoló, elszámolás elfogadására jelen pontban rögzített határidő ez esetben egy 
alkalommal legfeljebb 20 nappal meghosszabbítható. 
Felek rögzítik, hogy a pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak 
megállapítását, hogy a rendelkezésére bocsátott összegeket a Lebonyolító 
rendeltetésszerűen használta-e fel.  
A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségét megszegve, teljes körűen el nem számolt, azonos célra újabb 
támogatásban nem részesíthető. 
 
7./ Feladatellátó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok a 6000 Kecskemét, Piaristák 
tere 7. cím alatt található meg. 
 
8./ Feladatellátó köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 
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szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a 
megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a 
fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. 

 
VII. 

Működési támogatás visszafizetése, kamat 
 
1./ Feladatellátó és az SZGYF a havi jelentések alapján a II/3. pontban meghatározott, 
igénybevett férőhely kihasználtsága alapján egymással elszámol.  
 
Feladatellátó az igénybe nem vett férőhelyre eső összeget e szerződés II/3. pontjában 
meghatározott, a férőhely kihasználtságtól való elmaradás arányában visszafizetni 
köteles. 
 
2./ Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a működési támogatás teljes összegét vissza kell 
fizetnie, amennyiben:  

a) jelentési kötelezettségének nem tesz eleget a szerződés megszűnését követően, vagy 
hiánypótlási felhívásnak határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, 

b) a szerződés megszűnését követően nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, vagy 
akadályozza annak lefolytatását. 

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználásának esetében az Áht. 53. § (1)-(2) bekezdésében, illetve Ávr. 82. §-ban 
foglaltak szerint járnak el a Felek. 

3./ Feladatellátó a jelen szerződésben kifejezetten elfogadja, hogy a 2./ pont szerint 
visszafizetendő működési támogatás összege után a folyósítás időpontjától kezdődően a 
visszafizetés időpontjáig – a részletfizetési kedvezmény vagy részletekben történő levonás 
engedélyezése esetén az engedélyezése napjáig – a jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő mértékű kamatát is megfizeti. 

4./ A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon 
érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

5./ A követelés közlését követő 30 napon belül a Feladatellátó köteles visszafizetni az 
abban meghatározott összegű működési támogatást és annak kamatait. 

 
6./ Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett visszafizetések teljesítése: 

Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett visszafizetéseket  
 

a.) Amennyiben a Feladatellátónak a részére történt folyósítással megegyező 
költségvetési évben keletkezik visszafizetési kötelezettsége, akkor a Feladatellátó 
a visszafizetést az SZGYF rendelkezési jogával érintett MÁK-nál vezetett szakmai 
költségvetési fejezeti alszámla javára köteles teljesíteni, a közlemény rovatban a 
jelen szerződés számának és az „ÁHT: 343640” feltüntetésével. 

b.) Amennyiben a Feladatellátónak a részére történt folyósítást követő költségvetési 
évben keletkezik visszafizetési kötelezettsége, akkor a Feladatellátó a 
visszafizetést az SZGYF MÁK-nál vezetett számla javára köteles teljesíteni, a 
közlemény rovatban a jelen szerződés számának és az „ÁHT: 343640” 
feltüntetésével. 
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VIII. 

A szerződés megszűnése 

1./ Rendes felmondással: A Felek kizárják a szerződés rendes – a másik Félnek fel nem 
róható okból történő  - felmondásának lehetőségét.   
2./ Rendkívüli felmondással: Bármelyik fél jogosult a szerződést felmondani, amennyiben 
a másik fél jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, továbbá 
az SZGYF az ellátási szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult a 3./ pontban 
meghatározott esetekben is. 
3./ Az SZGYF a jelen szerződéstől való elállásra vagy az ellátási szerződés azonnali 
hatályú felmondására jogosult, ha 

a) a Feladatellátó a feladatellátás költségéről vagy döntés tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy 

b) olyan körülmény merül fel, vagy jut az SZGYF tudomására, amely alapján az Ávr. 
76. § (1) bekezdése alapján nem köthető a Feladatellátóval támogatás nyújtására 
irányuló szerződés, vagy 

c) a jelen szerződésben meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós 
akadályba ütközik, vagy  

d) a Feladatellátó neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a jelen szerződésben 
meghatározott feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

e) a Feladatellátó a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés 
megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja, vagy 

f) a Feladatellátó a jelen szerződésben meghatározott beszámoló, elszámolás 
benyújtásának határidejét elmulasztotta, vagy a beszámolót, elszámolást annak 
nem megfelelő teljesítése miatt az SZGYF nem fogadta el, vagy 

g) a Feladatellátó a 2014. január 1. és a jelen szerződés megkötésének időpontja 
közötti időszakban nem felelt meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

 
4./ Amennyiben jelen szerződés a Felek súlyos szerződésszegése miatti felmondással 
szűnik  meg, a szerződést szegő fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. Ennek során 
Felek kötelesek a kárt megnevezni, és annak indokolt mértékét bizonyítani.  
 

IX.  
Egyéb rendelkezések 

 
1./ A jelen szerződésben foglaltak megvalósítását az SZGYF a beszámoló Feladatellátó 
általi benyújtására a jelen megállapodásban rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, 
bármikor, bárhol ellenőrizheti.  
 
2./ A szerződés megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete: 
Az SZGYF a Feladatellátó szerződésmódosításra irányuló kérelmét elbírálja, és – indokolt 
esetben – a módosítás tervezetét elkészíti.  Az SZGYF a fent meghatározottak szerint jár 
el a Feladatellátó által benyújtott, a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére irányuló igény esetében is. 
3./ Ha a Feladatellátó olyan nyilatkozatot tesz, vagy az SZGYF olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, 
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az SZGYF felfüggeszti a jelen szerződésben meghatározott összegek folyósítását, és erről 
a Feladatellátót írásban tájékoztatja. 
 
4./ Ha az SZGYF a jelen szerződéstől eláll, az addig a Feladatellátó részére folyósított 
összegekből a jogosulatlanul igénybe vett összegeket vissza kell fizetni az SZGYF részére 
a jelen szerződésben meghatározott számlára és határidőn belül. Az SZGYF a jelen 
megállapodástól részben is elállhat, illetve azt részben is felmondhatja. Az SZGYF  az 
elállás, felmondás során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a megvalósult feladat 
mértékét és a Feladatellátó magatartásának felróhatóságát. 
 
5./ A Feladatellátó benyújtotta az SZGYF felé az Ávr. 72. § (2) és (3) bekezdésében, 
továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. 
(XII.30.) EMMI rendelet 6. §-ában foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyet az 
SZGYF megvizsgált, és amelyek szerint a Feladatellátó megfelel az Áht. 50. § (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek, és megállapította, hogy olyan körülmény - így 
különösen az Ávr. 76. §-ban foglalt körülmény - nem áll fenn, amely a támogatási 
szerződés megkötését lehetetlenné teszi.  

X. 
Záró rendelkezések 

 
1./ Feladatellátó képviseletében aláíró személy kijelenti és igazolja a mellékletben csatolt 
dokumentumokkal, hogy jogosult a Feladatellátó képviseletére, továbbá ennek alapján 
jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő/k kijelenti/k, hogy a testületi 
szervei/k részéről a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/nek, és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a 
Feladatellátó részéről akadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen szerződés 
megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 
2./ Feladatellátó kijelenti, hogy a Szolgáltató minden tevékenységéért úgy felel, mintha azt 
maga végezné. 
 
3./Feladatellátó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a feladat és a működési 
támogatás jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
feltételeit és kitételeit megismerte és azokat jelen szerződés aláírásával kifejezetten 
elfogadja. 
 
4./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó a jelen szerződés aláírásáig az SZGYF 
részére köteles átadni a kötelező mellékletként felsorolt dokumentumokat, egyúttal a jelen 
szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a dokumentumokban, valamint a jelen  
szerződés megkötésének feltételeként jogszabály, vagy az SZGYF által meghatározott, a 
Feladatellátó által benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen 
szerződés aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak. 
 
5./ Feladatellátó a jelen szerződés aláírásával 

a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; 
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c) tudomásul veszi, hogy köztartozás fennállása esetén támogatásban addig nem 
részesíthető, amíg köztartozását nem rendezi. Köztartozás mentességet igazoló 
okiratot minden pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell. 
 

6./ Szerződő Felek rögzítik az alábbiakat:  
a) a szerződés hatályba lépésének napja 2014. január 1.  
b)  a szerződés érvénybe lépésének napja az utoljára aláíró aláírásának napja, 
c) a szerződő partner a 2013. január 14. napján kelt –fogyatékos személyek ellátására 

vonatkozó – megállapodás és annak 1. számú módosítása alapján megkezdte a 
teljesítést, amelyet az SZGYF utólagosan elfogad.  
 

7./ A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a II/1. pontban felsorolt hatályos 
jogszabályok, a Feladatellátó rendeletében foglaltak, egyéb esetben a Feladatellátó 
döntésében, valamint a Szolgáltató szakmai programjában és egyéb szabályzataiban 
foglalt szabályok az irányadóak.  

8./ Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen 
együttműködve járnak el, az esetleges vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton, 
egyeztetéssel rendezni, s amennyiben az nem vezet eredményre, úgy jogvitáik 
eldöntésére az SZGYF székhelye szerint illetékes törvényszéket jelölik ki. 
 
9./ Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. 
szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései és a vonatkozó ágazati jogszabályok 
előírásai az irányadók.  
10./ Szerződő felek a 2013. január 14. napján kelt Megállapodást és annak 1. számú 
módosításáról szóló megállapodást jelen szerződés aláírásával, közös megegyezéssel 
megszüntetik. A Megállapodásból eredően a feleknek egymással szemben követelésük 
nincs, a 2014. évre kizárólag a jelen ellátási szerződés alkalmazandó. 

Szerződő Felek a fenti tíz fejezet pontjait és hét darab mellékletet tartalmazó ellátási 
szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal 
mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve aláírásra jogosult képviselőik útján 
jóváhagyólag írják alá.  
 
A szerződés 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyből 8 db az SZGYF-nél, 1 db a Feladatellátónál marad, 1 db a szolgáltató vezetőjét 
illeti meg. 
 
 Budapest, 20… év ……………… hó … nap          ………….. 20… év …………hó … 

nap. 

………………………………………..                                   ……………………………  

         Dr. Thuma Róbert                                                      Szemereyné Pataki Klaudia 

                   főigazgató        polgármester  
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Budapest, 20… év ……………… hó … nap.    , 20… év ………………hó … nap. 
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……………………………………………                  ……………………………………… 
                 SZGYF gazdasági vezető                                 Feladatellátó gazdasági vezető 
 
 
  Jogi ellenjegyzés: 
                                                                                                                  
Budapest, 20… év ……………… hó … nap.  

 
………………………………………………………………..                             
                      SZGYF Jogi és Igazgatási Főosztály 
 
Szakmai ellenjegyzés: 
Budapest, 20….év………hó….nap 
 
 
………………………………………………… 
SZGYF Intézményirányítási Főosztály 
Záradék: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (4) 
bekezdés alapján – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX.16.) EMMI utasítás 6. számú függelék VIII/B pontja 
szerint átruházott miniszteri jogkörben eljárva, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, valamint a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2014 év 
………………………hó … napján – fogyatékos személyek otthon biztosítása tárgyában – 
fentiek szerint létrejött ellátási szerződést jóváhagyom. 
 
 
Budapest, 20….év ………………………….. hó ….. nap 
 
 
       Czibere Károly 
                                    Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár 
Az alábbi mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

1. számú melléklet: Feladatellátó képviselőjének  a számlavezető pénzforgalmi 
intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi 
intézmény által hitelesített eredeti példánya, 

2. számú me lléklet: Feladatellátó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló 
okirat, 

3. számú melléklet: Feladatellátó Szolgáltatójának éves költségvetése 
4. számú melléklet: Adatlap a fogyatékos személyek otthona ellátásának szakmai 

mutatószámairól 

5. Az Ávr. 72. § (2) és (3) bekezdésében továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII.30.) 6. §-ában foglalt 
nyilatkozatok és dokumentumok. 

6. Az Áht 50. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő 
dokumentumok.  

7. számú melléklet: számlaösszesítő, a működési támogatás elszámolása 
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4. sz. melléklet Adatlap szakmai mutatószámról 
 

Irányító szerv 
megnevezése 

 

Költségvetési 
szerv 
megnevezése 

 

Adatszolgáltat
ási időszak 
(év, hó) 

 

 Betöltött férőhelyek száma 

Működési 
engedélyes 
megnevezése 

pszichiátri
ai 

betegek, 
szenvedél
y-betegek, 
fogyatékos 
személyek 

otthona 

pszichiátriai 
betegek, 

szenvedély-
betegek, 

fogyatékos 
személyek 

rehabilitáció
s 

intézménye 

pszichiátriai 
betegek, 

szenvedélybeteg
ek, fogyatékos 

személyek 
lakóotthona 

fogyatékos 
személyek 

gondozóháza, 
pszichiátriai 
betegek és 

szenvedélybete
gek átmeneti 

otthona 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Kelt: 
 

Adatközlő aláírása, pecsétje: 
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7.sz. melléklet  

Ellátási szerződés előlegének elszámolása ………..időszakra 

Sorsz. Számla 
sorszáma 

Számla 
kelte 

Szállító 
megnevezése 

Számla  
tárgya 

(felhasználás) 

Bruttó  
Ft. 

Kifizetés  
dátuma 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

Össz.       

 
* * * 

 
21.) NAPIRENDI PONT  
 
Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 
szerződések (21.) 
Előadó: Király József, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke    
(A bizottság 33.400-1/2014. 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: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
276/2014.(XI.13.) határozata 
Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 
szerződések 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság 
33.400-2/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
beépítésre szánt területen elhelyezkedő földrészletekre vonatkozó, a határozat mellékletét 
képező településrendezési szerződéseket megköti. 
 
 

Fejlesztéssel érintett ingatlanok 

 Hrsz Melléklet 
(Szerződés

) 

Térképi 
mellékle

t 

Városrész Területfelhasználási cél 

1. 031/72 1. 1. Belső-
Máriahegy 

Máriahegyi Kertvárosias lakóterület– közterület 
szabályozással érintett terület 

2. 029/2 2. 2. Belső-
Máriahegy 

Máriahegyi Kertvárosias lakóterület– közterület 
szabályozással érintett terület 

3. 029/123 2. 2. Belső-
Máriahegy 

Máriahegyi Kertvárosias lakóterület– közterület 
szabályozással érintett terület 

4. 022/7 3. 3. Belső-
Máriahegy 

Máriahegyi Kertvárosias lakóterület– közterület 
szabályozással érintett terület – belterületbe vonás 

5. 19277 4. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

6. 19272/1 4. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

7. 19272/2 4. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

8. 19272/3 4. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

9. 19272/4 4. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

10. 19272/5 4. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

11. 19274/1 4. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

12. 19276/1 4. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

13. 19276/2 4. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

14. 19243/5 5. 4. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással érintett 
terület 

15. 0223/6 6. 5. Talfája Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület – 
közterület szabályozással érintett terület 

16. 0223/23 6. 5. Talfája Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület – 
közterület szabályozással érintett terület 

17. 0245/10 7. 6. Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

18. 0245/34 7. 6. Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

19. 0245/55 7. 6. Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

20. 0245/56 7. 6. Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

21. 0245/64 7. 6. Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

22. 0245/9 8. 7. Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 
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23. 0245/27 8. 7. Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

24. 01199/1 9. 8. Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat 
mellékletét képező településrendezési szerződések aláírására. 

 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy kezdeményezi az alábbi kecskeméti földrészletek 
belterületbe vonását: 
 

 Hrsz Terület (m2) Városrész Területfelhasználási cél 
1. 022/7 5 855 Belső-

Máriahegy 
Máriahegyi Kertvárosias lakóterület– közterület 

szabályozással érintett terület – belterületbe vonás 

2. 0245/10 4 980 Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

3. 0245/34 12 914 Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

4. 0245/55 4 353 Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

5. 0245/56 2 472 Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

6. 0245/64 2 796 Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

7. 0245/9 2 958 Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

8. 0245/27 9 917 Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

9. 01199/1 1 293 Budai-hegy Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület) 

10. 020/35 5 168 Belső-
Máriahegy 

Belterületbe vonás (Kertvárosias lakóterület – közterület 
szabályozással érintett) 

 

 
4.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az érintett 
ingatlantulajdonosok nyilatkozata és a későbbiekben csatolt vázrajz, talajvédelmi terv és a 
befizetett szolgáltatási eljárási díjak igazolása alapján a Kecskeméti Járási Hivatal Járási 
Földhivatalnál a belterületbe vonási eljárást indítsa meg és a földvédelmi eljárással 
kapcsolatban az Önkormányzat képviseletében járjon el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Öveges László, a Főépítészi Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
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276/2014.(XI.13.) határozat 1. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Varga Lászlóné Kovács Erzsébet 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Dr. Patik Réka 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Dudás Péterné 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 
másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata 
alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 
Kecskemét 031/72 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, szántó és gyümölcsös megjelölésű 
ingatlannak: 

a. Varga Lászlóné Kovács Erzsébet tulajdoni illetősége:   
 1391/5083 

b. Dudás Péterné tulajdoni illetősége:      
 950/5083 

c. Dr. Patik Réka tulajdoni illetősége:      
 2742/5083 

 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanon vezetékjog jog és 
kártalanítási igény kizárása áll fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy 
a Földhivatali eljárás során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek beszerezni 
mind a vezetékjog jogosultjának hozzájárulását, mind pedig az Önkormányzat 
hozzájárulását a kártalanítási igény kizárása teher átjegyzésére az újonnan 
kialakuló nem közterületi rendeltetésű ingatlanra. 
 

3. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
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Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 
1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 14.§ (2) bekezdésének d) 
pontja alapján 2009.09.11. után mezőgazdasági művelési ágú területeken 
útszabályozással érintett telek, vagy telkek esetén építési engedélyt csak megfelelő 
mélységű és részletességű hatásvizsgálattal megalapozott településrendezési 
szerződés megkötését követően lehet adni. 

 

4. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését 
követő 1 éven belül saját költségükön elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben 
rögzített telekalakítást, amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt 
telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre 
alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és igénymentesen az 
Önkormányzat tulajdonába adják.  

 

5. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt 
ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a 
HÉSZ-ben előírt közműellátását.  
 

6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának 
szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 

 

7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

8. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 
további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 
további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 
alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 

 

9. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

 

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 
az irányadók. 

 

11. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 

12. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

13. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok 
kötelezettséget vállalnak.  

 

14. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
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Kecskemét, 2014. november 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

 Varga Lászlóné  
Kovács Erzsébet 

Tulajdonos 

   
 

Dudás Péterné 
Tulajdonos 

   
 
 

Dr. Patik Réka 
Tulajdonos 
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276/2014.(XI.13.) határozat 2. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Szabó Péter 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 

 
 

- továbbiakban: Tulajdonos 
másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata 
alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a kecskeméti 
029/2 hrsz-ú kivett tanya, szőlő és 1/1 arányban tulajdonosa a kecskeméti 029/123 
hrsz-ú gyümölcsös megjelölésű ingatlanoknak. 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanokon vezetékjog, 
továbbá a 029/2 hrsz-ú ingatlanon végrehajtási jog áll fenn. A Tulajdonos 
tudomással bír arról, hogy a Földhivatali eljárás során készítendő változási 
vázrajzhoz köteles beszerezni a vezetékjog és a végrehajtási jog jogosultjainak 
hozzájárulását. 
 

3. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 
1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 14.§ (2) bekezdésének d) 
pontja alapján 2009.09.11. után mezőgazdasági művelési ágú területeken 
útszabályozással érintett telek, vagy telkek esetén építési engedélyt csak megfelelő 
mélységű és részletességű hatásvizsgálattal megalapozott településrendezési 
szerződés megkötését követően lehet adni. 

 

4. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja, hogy e szerződés megkötését követő 
1 éven belül saját költségén elvégezteti a hatályos szabályozási tervben rögzített 
telekalakítást, amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt 
telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre 
alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és igénymentesen az 
Önkormányzat tulajdonába adja.  
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5. A Tulajdonos vállalja továbbá, hogy a 029/123 hrsz-ú ingatlan közterület-
rendezésével egy időben a két ingatlant összevonja a hasznosítás érdekében.  
 

6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 5. pontban írtak szerint 
létrejövő ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az 
ingatlannak a HÉSZ-ben előírt közműellátását.  
 

7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának 
szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 

 

8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

9. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 
további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 
további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 
alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 

 

10. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 
az irányadók. 

 

12. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 

13. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

14. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos 
kötelezettséget vállal.  

 

15. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2014. november 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

 Szabó Péter 
Tulajdonos 
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276/2014.(XI.13.) határozat 3. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Szabó Sándor Tibor 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Szabó Zsolt 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Héjjas Sándor 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 
másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata 
alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 
kecskeméti 022/7 hrsz-ú kivett tanya és szántó megjelölésű ingatlannak: 

a. Szabó Sándor Tibor tulajdoni illetősége:      1/4 
b. Szabó Zsolt tulajdoni illetősége:       1/4 
c. Héjjas Sándor tulajdoni illetősége:      2/4 

 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanon  kártalanítási igény 
kizárása áll fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a Földhivatali 
eljárás során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek beszerezni az 
Önkormányzat hozzájárulását a kártalanítási igény kizárási terhek átjegyzésére az 
újonnan kialakuló nem közterületi rendeltetésű ingatlanra. 
 

3. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt belterületbe 
vonási és a telekalakítási eljárásban (közterület-alakítás) mindenben jóhiszeműen 
együttműködnek, az eljárásokban, azokat együtt, egy időben hajtják végre. 
 

4. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 327/2009. (IX.10.) KH. sz. határozata alapján azokban az 
esetekben, amikor a rendezési tervben meghatározott célok megvalósításához nem 
elégséges a belterületbe vonás, mert a műszaki infrastruktúra (út, közművek, stb.) 
nem teljes körűen biztosított, úgy a belterületbe vonási eljárás kezdeményezése 
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csak az érintett(ek) és önkormányzat által kötendő szerződés tervezetével 
terjeszthető támogató javaslattal a Közgyűlés elé.  
 

5. Tulajdonosok vállalják, hogy a belterületbe vonás valamennyi költségét (változási 
vázrajz és talajvédelmi terv készíttetése, földvédelmi járulék, eljárási költségek) 
megfizetik. 
 

6. Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy, amennyiben az 1. pontban írt ingatlan 
belterületbe vonása bármilyen okból meghiúsul, az önkormányzat a közterületnek 
szánt ingatlanrészt csak legalább annak belterületbe vonása esetén veszi át, így 
vállalják, hogy a HÉSZ szerinti telekalakítást e megállapodás megkötésétől 
számított 6 hónapon belül elvégeztetik, ezen ingatlanrész belterületbe vonásával 
kapcsolatos költségeket viselik, és az ingatlanrészt per-, teher- és igénymentesen 

az Önkormányzatnak átadják. 
 

7. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban megjelölt 
ingatlan vonatkozásában megindítja a belterületbe vonási eljárást.  
 

8. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi 
Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
19/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 14.§ (2) 
bekezdésének d) pontja alapján a rendelet hatálybalépéskor mezőgazdasági 
művelési ágú területeken útszabályozással érintett telek, vagy telkek esetén építési 
engedélyt csak megfelelő mélységű és részletességű hatásvizsgálattal 
megalapozott településrendezési szerződés megkötését követően lehet adni. 

 
9. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését 

követő 1 éven belül saját költségén elvégezteti a hatályos szabályozási tervben 
rögzített telekalakítást, amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt 
telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre 
alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és igénymentesen az 
Önkormányzat tulajdonába adják.  
 

10. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt 
ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a 
HÉSZ-ben előírt közműellátását.  

 
11. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának 

szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 
 

12. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 
13. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 

jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 
további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 
további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 
alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 

 
14. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 

minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
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és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

 
15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 

az irányadók. 
 

16. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
17. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 

 
18. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok 

kötelezettséget vállalnak.  
 

19. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2014. november 
 
 

Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 

Szabó Sándor Tibor 
Tulajdonos 

Szabó Zsolt 
Tulajdonos 

   
 

Héjjas Sándor 
Tulajdonos 
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276/2014.(XI.13.) határozat 4. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Dóka Károly 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Dr. Dózsa Gábor 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Antalovics Sándor 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

ifj. Antalovics Sándor 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Antalovics László 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Fekete Gáborné 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 
- továbbiakban: Tulajdonosok 
másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata 
alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 
következőekben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

 Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni hányad 

1. 19272/1 szántó Dóka Károly 
Dr. Dózsa Gábor 

1/2 
1/2 

2. 19272/2 szántó Dóka Károly 
Dr. Dózsa Gábor 

1/2 
1/2 

3. 19272/3 szántó Dóka Károly 
Dr. Dózsa Gábor 

1/2 
1/2 

4. 19272/4 szántó és gazdasági 
épület 

Dóka Károly 
Dr. Dózsa Gábor 

1/2 
1/2 

5. 19272/5 kivett út Dóka Károly 
Dr. Dózsa Gábor 

1/2 
1/2 

6. 19274/1 szőlő és gazdasági 
épület 

Dóka Károly 
Dr. Dózsa Gábor 

1/2 
1/2 
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7. 19276/1 gyümölcsös, szőlő Dóka Károly 
Dr. Dózsa Gábor 

1/2 
1/2 

8. 19276/2 gyümölcsös, szőlő Dóka Károly 
Dr. Dózsa Gábor 

1/2 
1/2 

 
 

 Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni hányad 

9. 19277 kivett tanya, 
szántó és szőlő 

Antalovics Sándor  
Dóka Károly 

Dr. Dózsa Gábor 
Fekete Gáborné 

ifj. Antalovics Sándor  
Antalovics László 

4026/16329 
4140/16329 
4137/16329 
1342//16329 
1342/16329 
1342/16329 

 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanokon vezetékjog és 
haszonélvezeti jogok állnak fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a 
Földhivatali eljárás során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek beszerezni a 
vezeték-, haszonélvezeti és özvegyi jogok jogosultjainak hozzájárulását. 
 

3. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt a szerződés 1. 
pontjában körülírt ingatlanok tekintetében a telekalakítási eljárásban (közterület-
alakítás) mindenben jóhiszeműen együttműködnek, az eljárásokat együtt, egy 
időben hajtják végre a költségeket közösen viselve.  
 

4. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi 
Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
19/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 14.§ (2) 
bekezdésének d) pontja alapján a rendelet hatálybalépéskor mezőgazdasági 
művelési ágú területeken útszabályozással érintett telek, vagy telkek esetén építési 
engedélyt csak megfelelő mélységű és részletességű hatásvizsgálattal 
megalapozott településrendezési szerződés megkötését követően lehet adni. 

 

5. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését 
követő 1 éven belül saját költségükön elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben 
rögzített telekalakítást, amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt 
telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre 
alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és igénymentesen az 
Önkormányzat tulajdonába adják.  

 

6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt 
ingatlanok ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az 
ingatlanoknak a HÉSZ-ben előírt közműellátását.  
 

7. Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanok szabályozási 
tervben rögzített közterület leadását a 19243/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival 
együtt, egy időben végzik el és a költségeket közösen viselik. 

 

8. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanok hasznosítása érdekében a 
Tulajdonosok a HÉSZ 15.§ (3) bekezdése alapján 8,0 m széles magánutat 
alakítanak ki. 
 

9. A Tulajdonosok vállalják, hogy a magánút kialakításához szükséges nyilatkozatokat 
beszerzik, továbbá megállapodást kötnek az önkormányzattal, melyben a magánút 
kialakítási és használati feltételeit rögzítik az útkezelő kikötései alapján a kialakuló 
közterületi részek átadásakor. 
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10. Az 1. pontban körülírt 19272/4 és a 19274/1 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a 
Tulajdonosok vállalják, hogy a térképen feltüntetett, illetve a telken meglévő, a 
szabályozási terv 38-43. számú szelvényén rögzített közterületre eső gazdasági 
épületek elbontásához szükséges nyilatkozatokat beszerzik, a bontáshoz 
kapcsolódó eljárásokat lefolytatják, az épületeket elbontják saját költségükön. 

 

11. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának 
szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 

 

12. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 
 

13. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 
további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 
további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 
alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 

 

14. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 
az irányadók. 

 

16. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 

17. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

18. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok 
kötelezettséget vállalnak.  

 

19. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2014. november 
 

Szemereyné Pataki 
Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város  
Önkormányzata 

Dóka Károly 
Tulajdonos 

Dr. Dózsa Gábor 
Tulajdonos 

 
 
 

 
 
 

Antalovics Sándor 
Tulajdonos 

ifj. Antalovics Sándor 
Tulajdonos 

  
 
 

Anatlovics László 
Tulajdonos 

Fekete Gáborné 
Tulajdonos 
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276/2014.(XI.13.) határozat 5. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Székely Zsolt 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Székely Marianna Lilla 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 
 

- továbbiakban: Tulajdonosok 
másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata 
alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 
kecskeméti 19243/5 hrsz-ú szőlő és szántó megjelölésű ingatlannak: 

a. Székely Zsolt tulajdoni illetősége:       1/2 
b. Székely Marianna Lilla tulajdoni illetősége:     1/2 

 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanon vezetékjog jog áll 
fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a Földhivatali eljárás során 
készítendő változási vázrajzhoz kötelesek beszerezni a vezetékjog jogosultjának 
hozzájárulását. 
 

3. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi 
Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
19/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 14.§ (2) 
bekezdésének d) pontja alapján a rendelet hatálybalépéskor mezőgazdasági 
művelési ágú területeken útszabályozással érintett telek, vagy telkek esetén építési 
engedélyt csak megfelelő mélységű és részletességű hatásvizsgálattal 
megalapozott településrendezési szerződés megkötését követően lehet adni. 

 

4. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését 
követő 1 éven belül saját költségén elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben 
rögzített telekalakítást, amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt 
telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre 
alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és igénymentesen az 
Önkormányzat tulajdonába adják.  
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5. Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan szabályozási 
tervben rögzített közterület leadását a 19272/1-5, 19274/1, 19276/1-2 és a 19277 
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival együtt, egy időben végzik el és a költségeket 
közösen viselik. 
 

6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt 
ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a 
HÉSZ-ben előírt közműellátását.  

 

7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának 
szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 

 

8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

9. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 
további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 
további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 
alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 

 

10. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 
az irányadók. 

 

12. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 

13. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

14. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok 
kötelezettséget vállalnak.  

 

15. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

 

Kecskemét, 2014. november 
 

Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 

Székely Zsolt 
Tulajdonos 

Székely Marianna Lilla 
Tulajdonos 
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276/2014.(XI.13.) határozat 6. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Kubicsek András 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 

 

- továbbiakban: Tulajdonos 
másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: …………………………….. polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata 
alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a kecskeméti 
0223/6 hrsz-ú szántó és gazdasági épület és a kecskeméti 0223/23 hrsz-ú legelő 
megjelölésű ingatlanoknak. 
 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 
1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 14.§ (2) bekezdésének d) 
pontja alapján 2009.09.11. után mezőgazdasági művelési ágú területeken 
útszabályozással érintett telek, vagy telkek esetén építési engedélyt csak megfelelő 
mélységű és részletességű hatásvizsgálattal megalapozott településrendezési 
szerződés megkötését követően lehet adni. 
 

3. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja, hogy e szerződés megkötését követő 
1 éven belül saját költségükön elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben rögzített 
telekalakítást, amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt 
telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre 
alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és igénymentesen az 
Önkormányzat tulajdonába adják.  
 

4. Tulajdonos vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanokat a hasznosítás 
érdekében a hatályos építési övezeti előírások figyelembe vételével a közterület 
alakítással egy időben összevonja. 
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5. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 1. pontban körülírt 
ingatlanok ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a 
HÉSZ-ben előírt közműellátását. 
 

6. A Tulajdonos kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a településrendezési tervben 
rögzített beültetési kötelezettséget a Főépítészi Osztállyal egyeztetett kertészeti 
terv alapján megvalósítja a telekalakítástól számított 1 éven belül. 
 

7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának 
szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 

 

8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

9. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 
további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 
további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 
alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 

 

10. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 
az irányadók. 

 

12. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 

13. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

14. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos 
kötelezettséget vállal.  

 

15. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2014. november 
 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

 Kubicsek András 
Tulajdonos 
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276/2014.(XI.13.) határozat 7. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Szabó Gergely László 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Farkasné Szabó Rita Lotti 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Farkas Pál 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 
másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata 
alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 
következőekben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

 Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 
hányad 

Terület (m2) 

1. 0245/10 kivett lakóház, 
udvar, legelő és 

út 

Szabó Gergely László 
Farkasné Szabó Rita 

Lotti 

630/1020 
390/1020 

4 980 

2. 0245/34 szántó Farkasné Szabó Rita 
Lotti Farkas Pál 

1/2 
1/2 

12 914 

3. 0245/55 legelő Farkasné Szabó Rita 
Lotti 

1/1 4 353 

4. 0245/56 legelő Farkasné Szabó Rita 
Lotti 

1/1 2 472 

5. 0245/64 szántó Farkasné Szabó Rita 
Lotti Farkas Pál 

1/2 
1/2 

2 796 

 
 

2. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt belterületbe 
vonási eljárásban mindenben jóhiszeműen együttműködnek, az eljárásokat együtt, 
egy időben hajtják végre.  
 

3. A Tulajdonosok az 1. pontban körülírt ingatlanok belterületbe vonásának minden 
költségét (eljárási és átvezetési költségek, változási vázrajz, talajvédelmi terv 
készíttetése és földvédelmi járulék költsége) közösen viselik. 
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4. A Tulajdonosok vállalják, hogy a belterületbe vonási eljárás megindításához minden 
szükséges tulajdonosi és hatósági nyilatkozatot beszereznek. 
 

5. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban megjelölt 
ingatlanok vonatkozásában egy időben megindítja a belterületbe vonási eljárást a 
Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.  
 

6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

7. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 
további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 
további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 
alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 
 

8. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 
 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 
az irányadók. 
 

10. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 

11. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

12. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos 
kötelezettséget vállal.  
 

13. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2014. november 
 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 Szabó Gergely László 
Tulajdonos 

   
Farkasné Szabó Rita Lotti 

Tulajdonos 

   
 

Farkas Pál 
Tulajdonos 
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276/2014.(XI.13.) határozat 8. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Balázs Gergely 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 

 

- továbbiakban: Tulajdonos 
másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata 
alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a kecskeméti 
0245/9 hrsz-ú kivett tanya, szántó és a kecskeméti 0245/27 hrsz-ú szántó 
megjelölésű ingatlanoknak. 
  

2. A Tulajdonos az 1. pontban körülírt ingatlanok belterületbe vonásának minden 
költségét (eljárási és átvezetési költségek, változási vázrajz, talajvédelmi terv 
készíttetése és földvédelmi járulék költsége) viseli. 

 

3. A Tulajdonos vállalja, hogy a belterületbe vonási eljárás megindításához minden 
szükséges tulajdonosi és hatósági nyilatkozatot beszerez. 

 

4. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban megjelölt 
ingatlanok vonatkozásában egy időben megindítja a belterületbe vonási eljárást a 
Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.  

 

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

6. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 
további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 
további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 
alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 
 

7. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel 
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érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 
 

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 
az irányadók. 
 

9. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 
 

10. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

11. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos 
kötelezettséget vállal.  
 

12. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2014. november 
 
 
 

Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 

 Balázs Gergely 
Tulajdonos 
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276/2014.(XI.13.) határozat 9. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Csík Zsolt István 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Dudás Ildikó 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 
másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (XI.13.) határozata 
alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 
Kecskemét 01199/1 hrsz-ú szántó megjelölésű, 1 293 m2 terület nagyságú 
ingatlannak: 

a) Csík Zsolt István tulajdoni illetősége:      1/2 
b) Dudás Ildikó tulajdoni illetősége:       1/2 

 

2. A Tulajdonosok az 1. pontban körülírt ingatlan belterületbe vonásának minden 
költségét (eljárási és átvezetési költségek, változási vázrajz, talajvédelmi terv 
készíttetése és földvédelmi járulék költsége) viselik. 

 

3. A Tulajdonosok vállalják, hogy a belterületbe vonási eljárás megindításához minden 
szükséges tulajdonosi és hatósági nyilatkozatot beszereznek. 
 

4. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban megjelölt 
ingatlan vonatkozásában egy időben megindítja a belterületbe vonási eljárást a 
Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.  
 

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

6. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 
további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 
további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 
alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 
 

7. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
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és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 
 

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 
az irányadók. 
 
 

9. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 

10. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

11. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos 
kötelezettséget vállal.  
 

12. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2014. november 
 
 
 

Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 

 Csík Zsolt István 
Tulajdonos 

   
Dudás Ildikó 
Tulajdonos 

 
 

* * * 
 
22.) NAPIRENDI PONT  
 
A Településrendezési Terv módosításának véleményezése (22.) 
Előadó: Király József, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke    
(A bizottság 23.187-69/2014. 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.) 
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Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
277/2014.(XI.13.) határozata 
A Településrendezési Terv módosításának véleményezése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság 
23.187-69/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot 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 2014. évi második módosításának 
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 főépítésznek. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Öveges László, a Főépítészi Osztály vezetője 
 

277/2014.(XI.13.) határozat melléklete 
 

ÖSSZEGEZÉS 

Kecskemét, TRT 2014. évi második módosítás  

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§-a szerinti véleményezési szakaszban beérkezett 

véleményekről 
1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész 6720 Szeged, 
Horváth M. u. 1/b. 
 ( Iktatószáma: CSD/01/265-15/2014.) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

A településszerkezeti tervben javasolt 
területhasználati módosításokkal kapcsolatban 
észrevételt nem tesz. 
A módosító rendelet-tervezettel és a 
szabályozási tervi módosításokkal 
kapcsolatban kifogást nem emel. 
Az útterületek változása miatti módosítási 
tétellel összefüggésben kéri átgondolni a 
közlekedési területekre vonatkozó 
szabályozási előírásokat. Az alátámasztó 
munkarészben az út melletti véderdők 
kiváltására a védő zöldsávokat említi, melyek 
helyigényét az útterv tartalmazza, így 
kialakításuk az úttal együtt biztosított. A HÉSZ 

 
 

 

 

 

 

A HÉSZ tervezetét kiegészítve terjesztjük 
be, melyben az országos fő és mellékutak 
mentén pontosan meghatározzuk a 
védőzöld sávval kapcsolatos előírásokat  
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a közlekedési területek esetén csak a fasorok 
telepítésének szükségességével foglalkozik. 
Javasolja az érintett 47. § előírásait legalább 
az országos fő és mellékutak esetében a 
minimális szükséges zöldsáv szélességi 
mérettel, esetleg többszintes növényállomány 
telepítési kötelezettséggel kiegészíteni. 
Az alátámasztó munkarész nem tartalmaz a 
területrendezési tervi megfelelés igazolása 
fejezetet. Kéri az anyag mielőbbi kiegészítését. 

Egyebekben az eljárási szabályokat ismerteti 

2. Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 6701 
Szeged, Felső Tisza-part 17. ( Iktatószáma:11545-10-9/2014) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

A módosítási tervezetet ellen kifogást nem 
emel  

Egyetértő véleményező 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Kecskemét, Liszt F. u. 19. (Iktatószám: 
2994-4/2014.) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

A módosítási tervezetet ellen kifogást nem 
emel 

Egyetértő véleményező 

4. Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó-Tisza vidéki Kirendeltsége Szeged, Irinyi u. 1. 
(Iktatószáma:110/2014/1/K és 110/2014/2/K) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

határidőben észrevételt nem tett egyetértő véleményezőnek tekintendő 

5. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság Szeged, 
Berlini krt. 16-18. 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

Vízügyi, vízvédelmi szempontból kifogást nem 
emel 

egyetértő véleményező 

6. BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét, Deák F. tér. 3. (Iktatószáma:93-
15/2014/EHAT) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

észrevételt nem tett, kifogást nem emelt egyetértő véleményező 

7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
(Iktatószáma: BKR/001/00353-14/2014.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

- „A” jelű ügy kapcsán az 54. Sz. főúttól 
nyugatra eső szakasz ÉNY-i oldala melletti 
védőerdősáv Köá területté átsorolását csak 
abban az esetben támogatja, ha az útterületen 
belül a védő zöldsávot a beruházó 
megvalósítja 
- a további eljárási szakaszokban részt kíván 
venni 

- Az Állami Főépítész véleményét is 
figyelembe véve a HÉSZ tervezetét 
kiegészítjük akként, hogy a védő zöldsáv 
úttal együtt valósuljon meg. 
 
 
 

8. NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1389 Budapest, Teréz krt. 62  Pf. 30. 
(UVH/UH/38/7/2014) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Előzetes véleményében a TRT módosításának 
elfogadását támogatta, észrevételt nem tett 

Egyetértő véleményező 
 

9. NKH Légügyi Hivatal 1675 Budapest, Ferihegy I. pf. 41.(LR/RK/NS/A/259/1/2014, és  
LR/RK/NS/A/2258/1/2014) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
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- A tervmódosításhoz hozzájárult 
- A további egyeztetési eljárásban nem kíván 
részt venni 

Egyetértő véleményező 
 

10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Kecskemét, 
Szent István krt. 19/a. 
( Ikt.sz: BK/UO/187/18/2014.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

„A” jelű módosításhoz: A kiemelt beruházások 
engedélyezési terveinek készítése és 
engedélyezése során felmerült műszaki 
követelmények miatt szükségessé váló 
szabályozási vonal korrekciókkal a 
megkereséshez mellékelt dokumentumok 
alapján egyetért. 
Az 541. Sz. főút 2014. okt. 3-án tartott 
egyeztető tárgyalásán felmerült annak a 
módosítási javaslatok között nem szereplő 
igénye, hogy a főút 1+100 km szelvénye 
térségében tervezett gyalogátkelőhely 
járdakapcsolatának kialakításához a jelenlegi 
szabályozási vonal minimális változtatásra 
kerüljön. A jelenlegi szabályozási vonalak 
között ugyanis a gyalogosforgalmi építmények 
nem helyezhetők el a gyalogátkelőhelyeknél a 
főút szelvényezés szerinti jobboldali részén. 
Ezért indokoltnak tartja a javaslatot ennek 
megfelelően kiegészíteni. 
 
A további tervezett módosításokkal 
kapcsolatban ellenészrevételt nem tesz. 

Egyetértünk, a javaslat ennek megfelelően 
módosul 
 

11. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal Kecskemét, Széchenyi krt.12. 
 (Ikt.sz.:BK-05D/008/1995-2/2014.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A tervezett módosítások közvetlen 
örökségvédelmi érdeket nem érintenek, a 
tervezet elfogadása ellen kifogást nem emel. 
A további esetleges véleményezésben részt 
kíván venni, a terveket digitálisan kéri 

egyetértő véleményező 
 

12. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 1014 
Budapest, Táncsics u. 1. (Ikt.sz.:100/654-5/2014.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A tárgyi tervezési terület világörökségi 
várományos területbe (Kecskemét 
közigazgatási területe) tartozik. 
A tervezett módosítások ellen kifogással nem 
él, azok településképi szempontból nem 
befolyásolják előnytelenül a világörökségi 
várományos területet. 

egyetértő véleményező 
 

13. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 
32. (Iktatószám:10056/15/2014.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

- A módosítások ellen kifogást nem emel, de a 
termőföld más célú hasznosítására a „A”-„B” 

Tudomásunk van erről, betartását a 
magasabb szintű jogszabályok biztosítják, 
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jelű ügyekben a Kecskeméti Járási Hivatal 
Járási Földhivatalával előzetesen 
engedélyeztetni kell. 
- A termőföldek hasznosítására, a 
földvédelemre, a földminősítésre és a 
talajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban:Tfvt.) tartalmazza. 
- A földhivatalok által szolgáltatott állami 
alapadatok jogszerűen kizárólag az 
adatigénylésben megjelölt célra, egy 
alkalommal és egy eljárásban használhatók 
fel.  

nem a TRT feladata erről rendelkezni 
 
 
igazoljuk 

14. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Kecskemét, József 
A. u. 2.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

15. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 6001 
Kecskemét, Halasi út 36. Pf.: 171.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

16.HM. Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

17.BKM-I Rendőr-főkapitányság Kecskemét, Batthyány u. 14.  (03000/5548-4/2014.ált)  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Észrevételt nem tett, 
a további véleményezési eljárásban nem kíván 
részt venni 

egyetértő véleményezőnek tekintendő 
 

18. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Szolnok, 
Templom u. 5. 5001 Szolnok, Pf.: 164. (SZBK/2574-2/2014.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A véleményezési eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni, de kéri a jóváhagyott 
tervek megküldését. 

egyetértő véleményező 

19. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Információszolgáltatási és 
Nyilvántartási Kompetencia Központ Szeged, Csongrádi sgt. 15. (CE/23609-5/2014.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Megállapítja, hogy a dokumentáció tartalmazza 
az elektronikus hírközléssel foglalkozó szakági 
anyagot, a módosítás ellen kifogást nem emel 

egyetértő véleményező 
 
 

20. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. () 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

21.Nagykőrös Város Polgármestere Nagykőrös, Szabadság tér 5. () 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

22.Kerekegyháza Város Polgármestere Kerekegyháza, Fő u. 47/a (450-09/2014) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

a módosítással kapcsolatban észrevétele nincs egyetértő véleményezőnek tekintendő 

23.Lajosmizse Város Polgármestere Lajosmizse, Városház tér 1.() 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

24.Szentkirály Község Polgármestere, Szentkirály, Kossuth u. 13. () 
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ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

25. Nyárlőrinc Község Polgármestere Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. () 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

26.Városföld Község Polgármestere Városföld, Felszabadulás u. 35. (116-20/2014) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

a módosítás a település infrastruktúrájára 
nincs hatással, környezeti hatásai a községre 
nincsenek 

egyetértő véleményező 

27.Helvécia Község Polgármestere Helvécia, Sport u. 42. (371-10/2014) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

a módosítással kapcsolatban javaslata, 
észrevétele nincs 
 véleményezési eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni. 

 egyetértő véleményező 

28. Ballószög Község Polgármestere Ballószög, Rákóczi u. 15. (290-12/2014) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

a módosítás a település infrastruktúrájára 
nincs hatással, környezeti hatásai a községre 
nincsenek 

egyetértő véleményező 

29. Fülöpjakab Község Polgármestere Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

30.Jakabszállás Község Polgármestere Jakabszállás, Petőfi u. 14.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

31. BÁCSVÍZ Zrt. Kecskemét, Izsáki út 13. (0014363-002/2014) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

- A módosítással kapcsolatban javaslata, 
észrevétele nincs, általános előírásokat és 
szakmai javaslatokat tesz. 
- A véleményezési eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni. 

egyetértő véleményező 
 

32. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Kecskemét, Ipoly sor 5.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

33. Magyar Közút Zrt. 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.  (BKK-271/14/2014.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

- Az előzetes egyeztetésnek megfelelő és az 
engedélyezési tervekhez igazodó 
5,52,54,441,445,541 sz. utak menti 
szabályozási vonalak korrekciójával egyetért, 
támogatja azzal, hogy üzemeltetésre kezelésre 
csak a műszakilag szükséges területeket veszi 
át. 
- Az 53102 j. bekötőút melletti építmény-
magasság emelése közlekedési érdeket nem 
sért, a módosítással egyetért. 
- Minden olyan esetben, ahol a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
értelmében a közútkezelő hozzájárulása 
szükséges (pl. építmény elhelyezés, bővítés 
stb.), kéri bevonni az eljárásba. 

az üzemeltetési kérdések külön 
megállapodásban rögzítendők, nem a TRT 
feladata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a magasabb szintű jogszabályok biztosítják 
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- Kéri véleménye figyelembevételét, a további 
eljárásokban részt kíván venni. 

34.DÉMÁSZ Zrt. Kecskemét, Szultán u. 2. 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

35. Bács-Kiskun Megyei Építészkamara, Kecskemét, Klapka u.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

36. Bács-Kiskun Megyei Mérnöki  Kamara Kecskemét, Klapka u. 19.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

37. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét, Árpád krt. 4.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

38. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Tatársor 6. 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

39. Városszépítő Egyesület Kecskemét, Halasi út 2. 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

40. Kecskeméti Lokálpatrioták Egyesülete Kecskemét, Balaton u. 5. 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

támogatja a B jelű módosítási tételben az 
építménymagasság 4,5 m-ről 7,5 m-re történő 
emelését 

egyetértő véleményező 

 
* * * 

Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pontok (a meghívó szerinti 23-27. napirendek) 
tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, ezért kéri, hogy az ülésteremben csak a 
képviselők, a jegyző, az aljegyzők, a napirendekhez meghívottak, valamint az érintett 
osztály munkatársai és a jegyzőkönyvvezetők tartózkodjanak. 
 

A JEGYZŐKÖNYV  160-187. OLDALAI A ZÁRT ÜLÉS ANYAGÁT TARTALMAZZÁK, 
KÜLÖN JEGYZŐKÖNYVBEN 
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Dr. Határ Mária: 
 
Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat, melyek szerint a közgyűlés: 
 
- a meghívón 23-as sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során fellebbezést bírált el 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése tárgyában, melyet elutasított 
 
- a meghívón 24-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során fellebbezést bírált el 
településképi kötelezés ügyben, melyet elutasított 
 
- a meghívón 25-ös sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során fellebbezéseket bírált 
el szociális ügyekben, melyeket elutasított 
 
- a meghívón 26-os sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során úgy döntött, hogy az 
önkormányzat benyújtja pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma Arany János 
Tehetséggondozó Programjában való részvételre, továbbá vállalta, hogy 1 gyermek részére 5 
tanéven keresztül havi 5000 Ft ösztöndíjat nyújt a szorgalmi időszakban, valamint 
 
- a meghívón 27-es sorszámon szereplő beszámolót elfogadta a 2014. III. negyedévi 
önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről. 
 

* * * 
 
 
28.) NAPIRENDI PONT  
 
Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységéről 
(28.) 
Előadó: Mák Kornél alpolgármester  
(Az alpolgármester 32.093-3/2014. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Mák Kornél: 
 
Megköszöni a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság elnökének, Dr. Sztachó-Pekáry 
István képviselőnek azt a munkát, amelyet a bizottság tagjaival és szakértőivel eddig 
elvégeztek. 160 értéket emeltek be a helyi értéktárba, amelyek egyrészét javasolták a 
megyei és az országos értéktárba, valamint egyes elemei esetlegesen hungarikumok is 
lehetnek. A nyilvánosság felé is nemrégiben megszervezésre került egy szakmai 
konferencia az eddig nyilvántartásba vett helyi értékekről. 
Nagyon sok megkeresés érkezik a bizottsághoz, az értékek felvétele folyamatos az 
értéktárba, tehát ez a beszámoló nem a folyamat végét jelenti. Biztatja a kecskemétieket, 
hogy jelezzék azokat a helyi értékeket, amelyek méltóak arra, hogy bekerüljenek az 
értéktárba. Végül felhívja a figyelmet arra, hogy a www.hirosertek.hu weboldalon 
részletesebb információkat is lehet erről olvasni.  
 
Falusi Norbert: 
 
Az Értékmegőrzési Bizottságban nagyon széleskörű beszélgetés folyt erről a témáról, 
mely ülésen Dr. Sárközy István egykori alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy 
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milyen sok érték van még Kecskeméten, amelyek bekerülhetnének az értéktárba. A Csík 
Zenekartól kezdve több épület is felmerült, amelyek még nem kerültek be az értéktárba, 
hiszen ez a bizottság csak kb. fél éve alakult meg. Most tehát csak azt szeretné kiemelni, 
hogy a bizottság elé számos nagyon fontos érték került be és várja a bizottság a 
kecskemétiek észrevételeit, hiszen ezek közös értékek, melyekre büszkék lehetnek.  
 
Dr. Sztachó-Pekáry István: 
 
Számtalan megkeresés érkezett hozzá, hogy bizonyos dolgok miért nem részei a 
kecskeméti értéktárnak. Hangsúlyozza, hogy az Értéktár Bizottságnak nem az a feladata, 
hogy értékeket nevezzen meg, jelöljön ki, hanem az, hogy a beérkezett javaslatokat 
elbírálja. Kecskemét város honlapján (www.kecskemet.hu), illetve a már említett 
www.hirosertek.hu weboldalon is elérhető az a viszonylag egyszerűen kitölthető űrlap, 
amely akár postán, akár személyesen, akár elektronikus úton benyújtható, melyet a 
bizottság el fog bírálni, valószínűleg pozitívan. Kéri tehát, hogy a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló törvény által előírt ügymenetet mindenki tartsa be.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Örömmel látja, hogy a csütörtöki kitelepülések alkalmával a Városháza előtt a helyi 
termelők portékái között az értéktárba felvett értékek közül is megjelent néhány, tehát 
nemcsak a honlapról lehet tájékozódni, hanem közvetlenül is megnézhetőek ezek az 
értékek.  
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz több kérdés, hozzászólás nincs. 
Megkérdezi, ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 
 
(A határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
292/2014.(XI.13.) határozata 
Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységéről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Mák Kornél alpolgármester 32.093-3/2014. 
számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat elfogadta. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Vazul Zsolt, az Intézményi Osztály vezetője 
 

* * * 
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29.) NAPIRENDI PONT  
 
Beszámoló a 2023111 számú Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elnevezésű 
előirányzatból megvalósult rendezvényekről (29.) 
Előadó: Gaál József alpolgármester  
(Az alpolgármester 20.904-63/2014. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Megkérdezi, ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 
 
(A határozathozatalkor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
293/2014.(XI.13.) határozata 
Beszámoló a 2023111 számú Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elnevezésű 
előirányzatból megvalósult rendezvényekről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Gaál József alpolgármester 20.904-63/2014. 
számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat elfogadta. 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Csányi Katalin, az Építéshatósági Osztály vezetője 
 

* * * 
 
30.) NAPIRENDI PONT  

 
A Kecskeméti Sportiskola működése a 2013/2014. tanévben (30.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 35.176-2/2014. számú tájékoztatója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Kiemeli, hogy egyre színvonalasabban és egyre több sportágban tud működni a 
Kecskeméti Sportiskola, lehetőséget biztosítva több száz kecskeméti diáknak a 
sportolásra. Megköszöni a sportiskola vezetőinek, az edzőknek és a szakosztályok 
vezetőinek a munkáját. 
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Megállapítja, hogy a tájékoztatóhoz kérdés nem hangzott el, ezért megkérdezi, ki az, aki 
az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 22 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
294/2014.(XI.13.) határozata 
A Kecskeméti Sportiskola működése a 2013/2014. tanévben 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
35.176-2/2014. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Vazul Zsolt, az Intézményi Osztály vezetője 
     és általa: Hírös Nonprofit Kft. 
 

* * * 
 
31.) NAPIRENDI PONT  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. II. félévi munkatervének 
módosítása (31.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
(A polgármester 18.889-2/2014. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Arra tesz javaslatot az előterjesztésben, hogy 1 héttel később kerüljön összehívásra a 
közgyűlés decemberben. Ennek két oka is van. Egyrészt az, hogy a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége december 11-12-én tartja a tisztújító közgyűlését. De nem ez az elsődleges 
ok, hanem inkább az, hogy arra kéri a bizottságok elnökeit, tagjait, hogy a bizottsági 
SZMSZ-t, hatáskört és feladatköröket gondolják át, alaposan dolgozzák ki és konzultálják 
meg. Ezt követően el lehet készíteni a hivatal részéről egy olyan előterjesztés formájában, 
amelyet a közgyűlés előtti héten meg tudnak tárgyalni és a következő közgyűlésre be 
tudják hozni elfogadásra SZMSZ szerint is. Erre tehát 1 héttel több idő lenne a munkaterv 
módosításával, hogy ne kelljen rohamtempóban végezni a munkát.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
 
 
 
 
 



164 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014.november 13-án megtartott  üléséről 

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 
295/2014.(XI.13.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. II. félévi munkatervének 
módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 18.889-2/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
A közgyűlés a 222/2014. (IX.4.) határozatával módosított, 180/2014. (VI.12.) 
határozatában foglalt 2014. II. félévi rendes ülések időpontját az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

 2014. szeptember 4. 
 2014. november 13. 
2014. december 18.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
     és általa: valamennyi osztályvezető 
 

* * * 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés a kitűzött napirendi pontok tárgyalását befejezte.  
A következő közgyűlés időpontja 2014. december 18., melynek keretében 
közmeghallgatásra is sor fog kerülni a korábbiakhoz hasonlóan 14.00-15.00 óra között. 
Megjegyzi, hogy a közmeghallgatások időpontját is majd meg kell vitatni és ha érkezik rá 
javaslat, akkor lehet módosítani az SZMSZ-ben. 
Megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 10.20 órakor bezárja. 
 

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


