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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
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Jelen vannak: 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Bogasov István, Dobos József, 
Engert Jakabné, Falu György Tamás, Falusi Norbert, Hörcsök Imre, Király 
József, Kovács Ferenc, Leviczky Cirill, Lévai Jánosné, Mák Kornél, Molnár Pál, 
Nemcsik Mátyás Ferenc, Pászti András, Radics Tivadar, Sipos László, Süli 
Csontos Ottó László, Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Dr. Sztachó-Pekáry István 
képviselők (20 fő) 

 
Nem képviselő alpolgármesterek: Dr. Homoki Tamás, Gaál József 
 
Igazoltan van távol: Szőkéné Kopping Rita és Kósa József képviselők 
 
Jelen vannak továbbá:   
  

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

Dr. Szeberényi Gyula Tamás:   
 
Köszönti a jelenlévőket, majd az ülést megnyitja.  
A napirendi pontok tárgyalása előtt Dr. Bányai Endre, a rendszerváltás első polgármesterének 
köszöntésére kerül sor 85. születésnapja alkalmából.   
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Dr. Bányai Endre 1930. április 9-én született Kecskeméten. 1948 és 1952 között a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán tanult, később a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetemen pénzügyi diplomát és egyetemi doktori címet szerzett.  
1952-ben a Magyar Nemzeti Banknál kezdte pályafutását, ahol 42 évig dolgozott. 1987-től 
megyei igazgatóként, 1988-tól ügyvezető igazgatóként. 1995-től az Agrobank Rt. igazgatósági 
elnöke, 1997-től 2000-ig a Hitelintézeti Felszámoló Kht. ügyvezető igazgatója volt.  
A rendszerváltás meghatározó közéleti személyisége volt Kecskeméten.  Az MDF listájáról 
1990 és 1994 között önkormányzati képviselőként szolgálta a várost. 1990 októberében 
Kecskemét polgármesterévé választották, s ezt követően az önkormányzat különböző 
bizottságainak munkájában vett részt.   
A Koháry Alapítvány alapító tagja, az Idősek Római Katolikus Otthona Alapítvány és a 
Kecskemét Város Bozsó Gyűjtemény Alapítvány kuratóriumi tagja, valamint a Kecskemét- 
Marosvásárhely Baráti Kör Ellenőrző Bizottságának tagja.  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel köszönti Dr. Bányai Endrét 85. 
születésnapja alkalmából, s jó egészséget kíván számára.   
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes; a 22 fős képviselőtestületből az ülés kezdetén 18 fő 
van jelen.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony 
megérkezéséig az ülést Ő fogja vezetni.  
A közgyűlési munkát a napirend előtti felszólalásokkal kezdik.  
Első napirend előtti felszólalóként elmondja, hogy az Európai Ifjúsági Fórum szerda délelőtt 
tette közzé annak az 5 városnak a nevét, akik közül novemberben ki fogják választani az 
Európa Ifjúsági Fővárosát. Portugáliából Cascais, az Egyesült Királyságból Manchester, 
Szerbiából Újvidék, valamint Olaszországból Perugia jutott még a döntőbe Kecskemét mellett. 
Az első számú célt sikerült elérni.  
Novemberben döntenek arról, hogy 2018-ban melyik város viselheti az Európa Ifjúsági 
Fővárosa címet, s a nyertes jelölt nevét az Európai Ifjúsági Fórum az azerbajdzsáni Ganjában 
fogja közölni. Kecskemét maga mögé utasította Pozsonyt, Nápolyt, Isztambult, Ankarát és még 
sokáig lehetne sorolni a neveket.  
Gratulál azoknak, akik hittek és segítették a munkát.  
Köszönetét fejezi ki a kolozsvári magyar fiatalok által szervezett közösségnek a Pont 
csoportnak a szakmai segítséget, akik most is jelen vannak.  A jó munka jutalma nem az 
eredmény, hanem az, hogy tisztességesen elvégezték. Munkájukra a jövőben is számítanak.  
A pályázatot az önkormányzat nyújtotta be, de a munka jelentős részét az ötlettől a pályázat 
első részének a megírásáig  a városban működő civil szervezetek és ifjúsági csoportok 
végezték el. A kezdeményező KIFLI, vagyis a Kecskemét Európa Ifjúsági Főváros Liga hivta fel 
elsőként az önkormányzat vezetőségének a figyelmét a pályázat jelentőségére. A városban és 
az országban kiemelkedően sokan álltak a kezdeményezés mellé. Ezt tanúsítja az OPEN 2018 
Kecskemét facebook csoport is, melynek oldalát közel 10000-en lájkolták, s ezzel a két és fél 
hónapig tartó versenyt a 20 pályázó közül Kecskemét messze megnyerte.  
A kezdeményezést az önkormányzat és a helyi közösség mellett olyan támogatók is felkarolták, 
mint Magyarország legnagyobb fesztiválja, számos zenész, sportoló, képzőművészek, 
szervezetek és közélet szereplői. Helyi szinten is nagy közösség állt a kezdeményezés mellé. 
Hangsúlyozza az Európa Jövője Egyesület vezetőjének Farkas Gábornak a szerepét, aki nem 
csak ötletadó és szervező volt, hanem hatalmas tapasztalatával, kapcsolatrendszerével az 
eddigi siker záloga is.  
A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem fér bele, hogy minden szervezetet, személyt, 
ifjúsági csoportot megnevezzenek.  
Tegnap este örültek, s egymásnak gratuláltak, de nem ünnepeltek. Ünnepelni talán 
novemberben fognak, amikor a zsűri ki fogja választani a végső győztest. Még jobban szeretné, 
ha 2018. év végén ünnepelnének, amikor megvalósították a terveket és Kecskemétet Európa 
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Ifjúság Fővárosává tették. Egy elsődleges novemberi siker után egy eddiginél is hatalmasabb 
feladat vár, a lehetőséggel alázattal és összefogva élni kell.  
A következő szakaszban a pályázat végső formába öntéséhez szükséges a szervező csapat 
bővítése, valamint a 2018. évhez kapcsolódó ötletek, programok összeállítása. A közös siker 
érdekében várják mindenki gondolatát.  
A város vezetése felvállalt egy civil kezdeményezést, azonosult vele. Általános felpezsdülést 
eredményezett az ifjúság és az ifjúsági szektorban együttműködést alakított ki, pozitív 
gondolkodást eredményezett.  
A pályázat önmagában ifjúsági kezdeményezéseket, programokat generált. A létrejövő 
programokat, terveket szakmailag igen értékesnek tartják, s a végső eredménytől függetlenül 
megvalósítható elemeket fedeztek fel benne.  
Biztos abban, hogy Kecskemét 2018-ban Európa egyik jelentős ifjúsági városa lesz, s az 
elkövetkezendő hónapokban annak érdekében fognak dolgozni, hogy az Európa Ifjúsági 
Fővárosa címet a város elnyerje.  
 
Király József:  
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Május elseje Kecskeméten. 
A holnapi nap minden magyar és kecskeméti ember számára valamilyen szempontból jeles 
ünnep lesz. A helyi híradások igaz csak arról szólnak, hogy egy tavaszköszöntő felvonulással 
kezdődik a majális Kecskeméten, majd a Benkó-domb lábánál a koncertek mellett 
kirakodóvásár és vidámpark is lesz. 

Mit is jelentett korábban valójában ez az ünnep? Előzményei egészen a brit ipari forradalomig 
nyúlnak vissza, amikor megfogalmazták és közzétették a munkások követelését az addig 10-16 
órás munkaidő 8 órára csökkentéséről, azaz a hangzatos 8 óra munkát, 8 óra rekreációt és 8 
óra pihenést. 1886. május 1-jén a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot hirdettek a 8 órás 
munkaidő bevezetéséért, melynek később rendőri sortűzzel vetettek véget. 1889-ben a II. 
Internacionálé által megfogalmazott határozat május 1-jét jelölte meg a nemzetközi 
munkástüntetés időpontjaként. 

Mire is hívja fel a figyelmet most a kecskemétieknek ez az ünnep, ahol a Mercedes gyár és 
beszállítói megjelenésével alapvetően megváltozott a foglalkoztatás összetétele és minősége? 
Nagy volt a várakozás, hogy az új munkahelyek magasabb képzettséget igényelnek és ezt 
jobban meg is fogják fizetni. Hamarosan kiderült, hogy a gyáróriásban dolgozók fizetése 
semmivel sem különbözött a korábban idetelepült ipari cégekben dolgozóitól. Ráadásul 
megjelent a munkaerőpiacon a munkaerő kölcsönzés, a XXI. század modern rabszolga 
kereskedelme. 

A helyi szakszervezetek tehetetlenek - már ahol vannak, ugyanis nemrég arról értesültek, hogy 
egy igen jelentős, 1000 fős cégnél felszámolták azt – hiszen az ily módon dolgoztatott 
emberekre nem érvényesek azok a jogok, melyeket a szakszervezetek kiharcoltak maguknak. 
Ugyanilyen lehetetlen helyzetben vannak a közmunkások is. Ezt súlyosbítja az a tény is, hogy 
nemrég a Fidesz által elfogadott Munka Törvénykönyve nagyban korlátozza a szakszervezetek 
működésének lehetőségeit. A legutóbbi gazdasági világválság is felhívta mindenki figyelmét 
arra, hogy a munka világában élők még most is mennyire kiszolgáltatottak, védtelenek a 
különböző gazdasági, politikai érdekcsoportokkal szemben. Ezért nagyon fontos, hogy 
szolidárisak legyenek egymással, és a holnapi ünnepnap üzenete is ebben kell, hogy 
megnyilvánuljon. 

A majálison a kecskeméti szocialisták ott lesznek, ahol a délelőtt folyamán Bangóné Borbély 
Ildikó és Heringes Anita országgyűlési képviselőkkel kötetlen beszélgetésre kerül sor, amelyre 
mindenkit szeretettel várnak.  
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Végezetül a szolidaritás jegyében szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az ápolónők a jogaik 
érnyesítéséért Kecskeméten is felvonulnak.  

Május 2-án 10 órakor indul a menet a null kilométerkőtől a Benkó Zoltán Szabadidő Központig, 
és ahogyan ők megfogalmazták: „Összefogtunk, mert úgy éreztük, aki erre hivatott volt, nem tett 
értünk semmit. Ez az összefogás az egész magyarországi egészségügy érdeke.” 

Nemcsik Mátyás: 

Napirend előtti felszólalásának címe: Európa Ifjúsági Fővárosa. 

Mint ahogy alpolgármester úr is említette az Európai Ifjúsági Fórum tájékoztatása alapján 
Kecskemét város bejutott az 5 döntös város közé a 20 jelentkező közül. Mégegyszer megemlíti 
a döntős városokat: Portugáliából Cascais, az Egyesült Királyságból Manchester, Szerbiából 
Újvidék, Olaszországból Perugia és Kecskemét város. Ez az eredmény egy nagyon széles 
összefogással tudott megvalósulni, amelyben mind az önkormányzat, mind az ifjúsági szakma, 
mind a civil szervezetek és nem utolsó sorban a kecskeméti fiatalok azok, akik hozzá tették azt 
a munkát és kreativitást, amellyel ez a projekt sikerre tudott jutni. Kecskemét a lehetőségek 
városa, nemcsak a gazdálkodás szempontjából, hanem a fiatalok számára is. A fiatalok egy 
olyan jövőképet tudnak kialakítani, amely az egész életüket végig kísérheti, a munkahely, a 
szórakozás és a családalapítás szempontjából is Fiatal képviselőként fontosnak tartja 
megemlíteni, hogy a városvezetés az ifjúság irányában folyamatosan nyitott legyen és 
támogassa az ifjúsági kezdeményezéseket. Amennyiben Kecskemét kapná meg 2018-ban az 
Európa Ifjúsági Fővárosa címet, mely szélesítené a fiatalok életét, nemzetkozi és turisztikai 
szempontból növelné a városban megvalósuló programokat, a városnak az európai szintű 
megismerését, ismertségét.  

A program nem véletlenül az OPEN 2018 nevet viseli, hiszen maga a szó egy nyitottságot takar. 
Ez nem csak földrajzi, nem csak építészeti dolgokat jelent, hanem egyfajta hozzáállást, 
szemléletet is takar. Ez az a szellemiség, amely a kecskeméti emerek nyitottságát az európai 
kultúra felé ösztökéli.  

Javasolja képviselőtársainak és a kecskemétieknek is, hogy ennek a közös és nemes célnak az 
érdekében a továbbiakban is minél szélesebb körben fogjanak össze.  

Dobos József:  

Napirend előtti felszólalásának címe: Kecskeméti parkolás. 
 
2014 tavaszára elkészült a több milliárdos beruházással megvalósuló Bács-Kiskun Megyei 
Kórház bővítése. A nagyon szép korszerű intézmény megnyitásával egyidőben megszűnt a 
kórház Izsáki úti telephelye. Közben elkezdődtek a megyei kórházi átszervezések, így a 
kecskeméti kórház súlypontivá vált. 

Ezzel egyidejűleg egyre több vidéki beteg, valamint azok látogatói, hozzátartozói jelennek meg 
nap, mint nap a megyei kórházban. Sajnos a beruházással azonban új parkolóhelyek nem 
lettek kialakítva, s a már meglévő parkolóhelyek állapotán is javítani kellene. 

A Nyíri úti lakosok közül többen jelezték, hogy rémálommá vált a házaik előtti parkolás, amióta 
a kórház bővítése megvalósult. Elmondásuk szerint eddig is nagyon nehéz volt a megállás, de a 
kórház bővítésével szinte lehetetlenné vált a saját házuk előtti parkolás, amely megkeseríti a 
mindennapi életüket. 
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Ezt a problémát már többen jelezték az önkormányzat felé, azonban sajnos a mai napig nem 
történt semmi.  

Bízik benne, hogy polgármester asszony az általa felvetett problémát mielőbb kivizsgálja és 
megoldást talál rá. 

Sipos László:  
 
Napirend előtti felszólalásának címe: TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akció. 
 
Mindenki figyelmébe szeretné ajánlani a 2015. május 15-17. között megrendezésre kerülő V. 
TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért!  akciót. Ebben az időszakban Kecskeméten 
több civil szervezet fog össze és takarítja lakókörnyezetét. Erre az akcióra a Fidesz frakció és a 
városvezetés nevében is jelentkeztek. Az akció keretében a Szentháromság temető környékét 
teszik rendbe, illetve a zöldfelületet újítják fel.  
A civil szervezeteket, a lakóközösségeket és az önkénteseket arra bíztatná, hogy 
csatlakozzanak ehhez a programhoz, s tegyenek Kecskemét tisztaságáért.   
 
Radics Tivadar:  
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Krízisben az egészségügyi dolgozók. 
 
Mint láthatják szolidaritásuk jeléül képviselőtársával felvették a fekete szalagot, mellyel az 
egészségügyi dolgozók is tiltakoznak az őket érintő állapotok miatt. Az egészségügy válságban 
van, s vele együtt az ápolók ügye is. Az egészségügyi ellátórendszer súlyos létszámhiánnyal 
küzd, melynek következtében az ápolók lelkileg és testileg egyaránt le vannak terhelve. A 
létszámhiány veszélyezteti a betegek biztonságos ellátását. Ez a mostani állapot sokáig nem 
tartható fenn. A kórház révén a város különösen érintett a problémában, ezért sem meglepő, 
hogy hamarosan Kecskeméten is demostrálnak a válságos helyzet miatt. Az ápolók 
megelégelték a hosszú évek óta fennálló krízist és végre komolyan elhatározták magukat, hogy 
kikényszerítik az egészségügyben szükséges változásokat, a valódi társadalmi konzultációt a 
kérdésben. A Jobbik támogatja ezt a civil törekvést, sőt levében fordulnak Dr. Zombor Gábor 
egészségügyi államtitkár úrhoz azzal a kéréssel, hogy az Országházban vállalja fel és 
szorgalmazza az Orbán kormány és az egészségügyi dolgozók közötti diskurzus megkezdését.  
Bátorítja képviselőtársait, hogy csatlakozzanak a kezdeményezésükhöz, ugyanis véleményük 
szerint a dolog nem tűr halasztást.  Nem várná meg, hogy a kórházak sztrájkba kezdjenek.   
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Úgy gondolja, hogy államtitkár úr enélkül is tudja, hogy ez nagyon fontos, de tájékoztatni fogják 
képviselő úr napirend előtti felszólalásáról.  
 
Lévai Jánosné:  
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Anyák Napja. 
 
Május első vasárnapja előtt megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszönti a városban élő 
édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat Anyák Napja alkalmából. 
Az óvodások, a kisiskolások hetek óta készülnek erre az ünnepre, csodás rajzok születnek, 
köszönet ezért az óvónéniknek, a pedagógusoknak, hiszen gyermekeink személyisége általuk 
tükröződik vissza.  
Az édesanyák láthatatlanul, észrevétlenül hordozzák vállukon mindannyiunk lelki terheit, de 
megteremtik azt a melegséget, otthont, elfogadást és befogadást, amely természetükből adódik.  
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Az anyaság áldozatvállalás, lemondás, viszont hivatás is, mely legszebb a világon! Az anyai 
szeretet a legmagasztosabb érzés, amely megszépíti életünket, látóvá teszi szívünket.  
Nem szabad, hogy az Anyák Napja csupán egy önfeledt ünnepnap legyen az évben. Az Anyák 
Napja egész évben kötelességet ró ránk, feladatot ad. Az önkormányzatnak pl. azt, hogy olyan 
települést építsen, ahol jó gyermeknek lenne, jó gyermeket vállalni, jó édesanyának lenni. 
Meggyőződése, hogy Kecskemét ilyen, ahol biztonságban tudhatják gyermekeiket, ahol a 
közbiztonság nyugalmat teremt, ahol az óvoda szerető környezetet, az iskola az elvárt tudást, 
értékek átadását jelenti.  
Ne feledjék, hogy az anyaság, a gyermeknevelés tiszteletét, rangját közösen teremtik meg 
akkor, ha a hétköznapokban is megjelenik értékként, követendő példaként.  
A városban több családbarát hivatal van: pl. ilyen az Ügyfélszolgálati Iroda is, ahol játékfilm, 
ceruza, filctoll várja a legkisebbeket. 
Egy civil szervezet kezdeményezése kapcsán, a város főterén vasárnap anyák napi 
virágültetésre kerül sor, amely a Születésünnep programsorozat nyitó rendezvénye lesz: „Ültess 
annyi virágpalántát, ahány gyermeked van!”  Ehhez a kezdeményezéshez városunk is 
csatlakozott. A rendezvény fővédnöke: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony.  
Vasárnap sokan kimennek a temetőbe, gyertyát gyújtanak édesanyjuk sirjánál, emlékeznek, de 
a tőlük kapott szeretet őrzik, ápolják.  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetése, a FIDESZ-KDNP frakció tagjai és 
a maga nevében minden kecskeméti édesanyának, nagymamának, dédnagymamának kíván 
Anyák Napja alkalmából szép ünnepet, jó egészséget, sok-sok szeretet.        
A költő szavait idézi: „Fáradt kezedre könnyesen hajolva, megköszönjük neked az életet”! 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
A napirend előtti felszólalások végére értek. 
 
Bejelenti, hogy a napirend elfogadása következik. 
A 22 fős képviselőtestületből a napirend elfogadásakor 19 fő van jelen. 
 
A kiküldött írásos meghívóhoz az alábbi kiegészítést teszi: 
 

1. Javasolja, hogy a napirenden nem szereplő, később megküldött előterjesztéseket a 
közgyűlés 38. napirendként „Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése a 
2015. évi szabadság igénybe vételéről” és 39. napirendiként „Pályázat benyújtása a 2015. 
évi nyári gyermekétkeztetésre” tárgyalja meg.  

 

- Javasolja a 2., 3., 4., és a 11., sorszámú előterjesztéseket közvetlenül a zárt ülést 
megelőzően tárgyalni.   
 

- Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 37. sorszámú képviselői interpelláció és az arra adott 
válasz az ülés előtt került kiosztásra.  
 

Megállapítja, hogy a napirendi javaslathoz hozzászólás, több módosító javaslat nincs. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a 38. sorszámú előterjesztés napirendre való felvételével?  
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a 39. sorszámú előterjesztés napirendre való felvételével?  
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(Szavazáskor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a tárgyalási sorrenddel kapcsolatos módosító javaslatával? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet az ülés módosított napirendjével? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét a következő határozattal: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
74/2015.(IV.30.) határozata 
Az ülés napirendje 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. április 30-ai ülés napirendjét a meghívó 
szerint állapítja meg az alábbi kiegészítésekkel: 
 
 

- felveszi napirendjére a 38. és a 39. sorszámú előterjesztéseket, 
- a 2.; 3.; 4. és 11. sorszámú előterjesztéseket közvetlenül a zárt ülést megelőzően 

tárgyalja. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
 
 

* * * 
 

EZT KÖVETŐEN AZ ÜLÉS NAPIRENDJE AZ ALÁBBI: 
 
BESZÁMOLÓ: 
 
1. Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről (1) 

 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 
 
ELŐTERJESZTÉSEK: 
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2. Zártkörű pályázat kiírása a kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, Kecskemét, Napsugár u. 2. szám 
alatti ingatlan értékesítése érdekében (5) 
 

3. A Déli Iparterületen lévő, kecskeméti 8683/363 hrsz-ú közterületet érintő telekalakítás (6) 
 

4. A kecskeméti 5018/32 hrsz-ú kivett közút egy részének térítésmentes visszaadása (7) 
 

5. A kecskeméti 8 hrsz-ú, Lechner Ödön u. 3. szám alatti„ helyőrségi klub” megnevezésű 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala (8) 

 
6. Közösségi kert létesítése a Széchenyivárosban található kecskeméti 10576/279 hrsz-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon (9) 
 

7. Közérdekű felajánlás játszótér létesítése céljából (10) 
 

8. Tartozás-elengedéssel kapcsolatos döntések meghozatala (12) 
 

9. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű vagyon 2015. 
évi bérleti díjának felhasználása (13) 

 
A  2 - 9. napirendi pontok előadója: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
10. A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések végrehajtása (14) 

 
11. A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 

ellátására beérkezett pályázat véleményezése (15) 
 

12. A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, létrehozására 
benyújtott pályázat jóváhagyása (16) 

 
13. A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos döntések 

meghozatala (17) 
 

14. Együttműködési megállapodás megkötése az SOS-Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványával (18) 

 
A 10-14. napirendi pontok előadója: Mák Kornél alpolgármester  

 
15. Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 

szerződések (19) 
 

16. A Településrendezési Terv módosításának véleményezése (20) 
 

17. A Településrendezési Terv módosításának elindítása (21) 
 
A 15-17. napirendi pontok előadója: Király József, a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság elnöke  

 
18. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása 

és a maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) (2) 
 

19. Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja (3) 
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(Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja kizárólag elektronikusan kerül 
megküldére.) 

 
20. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2014. évről (4) 

 
A  18 - 20. napirendi pontok előadója: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

21. Kárpátaljai testvérvárosunk Beregszász támogatása (11) 
 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

 
 

ZÁRT ÜLÉS: 
 
 

22. Bírósági ülnökök választása (22) 
 

Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
 

23. Fellebbezések előterjesztése szociális ügyekben (23) 
 

Előadó: Mák Kornél alpolgármester 
 

24. Javaslat „Kecskemét Városért Oktatási Díj” adományozására (24) 
 

25. Javaslat a „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” adományozására (25) 
  

26. Javaslat a  „Kecskemét Ifjúságáért Díj” adományozására (26) 
  

27. Javaslat az "Ifjúság a Közösségért Díj" adományozására (27) 
 

 A 24-27. napirendi pontok előadója: Engert Jakabné, az Esélyteremtési Bizottság 
elnöke   

 
28. Javaslat „Kecskemét Közművelődéséért Díj” adományozására (28) 

 
Előadó: Hörcsök Imre, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke  

 
29. Javaslat a „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj” adományozására 

(29) 
 

30. Javaslat a „Kecskemét Sportjáért Díj” adományozására (30) 
 

A 29-30. napirendi pontok előadója: Leviczky Cirill, a Városstratégiai és Pénzügyi 
Bizottság elnöke  

 
31. Javaslat "Az Év Kecskeméti Rendőre" elismerő cím adományozására (31) 

 
32. Javaslat "Az Év Kecskeméti Tűzoltója" elismerő cím adományozására (32) 

 
A 31-32. napirendi pontok előadója: Király József, a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság elnöke  
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33. Javaslat "Az Év Kecskeméti Köztisztviselője" elismerő cím adományozására (33) 
 

Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
 
 
BESZÁMOLÓ: 

 
34. Beszámoló a 2015. I. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről (34) 

 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 
 

* * * 
 
TÁJÉKOZTATÓK: 
 

35. Behajthatatlan követelések (35) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 
36. Emléktábla szövegének módosításáról (36) 

 
Előadó: Hörcsök Imre, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke 

 
  

INTERPELLÁCIÓ: 
 

37. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a Városháza épületében végzett 
átalakítással kapcsolatban (37) 
 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 
ELŐTERJESZTÉSEK: 
 

38. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése a 2015. évi szabadság igénybe 
vételéről      

 
39. Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre 

 
A  38-39. napirendi pontok előadója: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

 
(A KÖZGYŰLÉS A NAPIRENDI PONTOK MINDEGYIKÉT MEGTÁRGYALTA.) 

 
 

* * * 
 
1.) NAPIRENDI PONT 
 
Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről (1.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester     
(A polgármester 15.085-3/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
Megtisztelő számára, hogy ismételten számot adhat a rendőrség munkájáról. Jó volt Kecskemét 
város rendőrkapitányának lenni az országos rendőrfőkapitány úr által tartott éves beszámolón, 
ahol elismerő szavakkal illette a munkájukat. Ez az eredmény azonban a képviselőtestület 
nélkül nem jöhetett volna létre. Megköszöni a 2014-ben nyújtott támogatást és azt a bizalmat, 
hogy 2015-ben is megkapják ezt a támogatást. Köszöni továbbá azokat a kritikai 
észrevételeket, melyek segítették a munkájukat, s kéri az idén is jelezzék számukra azokat a 
problémákat melyeket a város polgárai észlelnek, hiszen ezzel a munkájuk minősége javulni 
fog. Úgy gondolja, hogy Kecskemét város területén csökkent az elkövetett büncselekmények 
száma, javultak a felderítési mutatók, mely köszönhető a megszavazott támogatásnak. A 
rendőrség életében jelentős változás lesz, hiszen az Országgyűlés új törvényt szavazott meg, 
mely jelentősen befolyásolja a következő félévben a munkájukat. Erre a változásra 
megpróbálnak zökkenőmentesen felkészülni.  
Kéri, hogy a beszámolóban foglaltakat gondolják át és bizalmukat igen szavazattal fejezzék ki.  
 
Király József:  
 
A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 
javasolja. Szeretné kérni, hogy a rendőrség a jövőben képviselje magát a bizottsági ülésen. A 
visszajelzések alapján és tapasztalható is, hogy a közbiztonság valamelyest javult. Ez nem 
csak a mutatószámokban érzékelhető.  
Kéri, hogy a jövőben a polgárőrökkel adott esetben még jobban dolgozzanak együtt.   
 
Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
Igéri, hogy a jövőben a bizottsági ülésen is képviseltetni fogják magukat.    
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Felhívja a figyelmet, hogy először a kérdésekre van lehetőség, s utána a hozzászólalásokra.  
 
Falusi Norbert:  
 
Az anyagban a lakásbetörésekkel kapcsolatban olvasható, hogy Kecskeméten az 37%. Az 
látható, hogy Kecskeméten kívüli területeken is jelen kell lenni, helyt kell állni. Az anyagban 
található másik adat alapján a Kecskeméten kívüli területekre eső lakásbetörések száma 
mintegy 60%. Ennek mi az oka? Személyi, állománybeli problémák vannak?  
A beszámolóban olvasható, hogy adminisztrációs vagy egyéb más ok miatt az utcákon kevesen 
tudnak jelen lenni.  Itt felmerül az a kérdés, hogy milyen módon lehet javítani azon, hogy az 
állományban lévő személyek a közterületeken tudják ellátni feladatukat, s ne kelljen olyan 
feladatot ellátniuk, mely az utcai jelenlétet alacsonyítja le létszámban.  
A városban a közlekedési morál sokkal komplexebb. A belváros és a kiskörúti közlekedés 
kapcsán sokan tapasztalták, hogy a megengedett sebbeséget túllépve haladnak az autósok, sőt 
a zebrára lelépve is egy-két autó átmegy. Kéri, hogy találjanak megoldást a sebbesség 
betartatására.  
 
Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
A lakásbetörés mindig is fájó pont volt a rendőrség életében, hiszen ez az a bűncselekmény 
kategória, melynek felderítésére a rendőrség nagy hangsúlyt fektet. Azt kell tapasztalniuk, hogy 
az elmúlt időszakban a külterületeken növekszik meg a vagyon elleni bűncselekmények száma. 
Ennek többféle oka lehet. A szomszédok távolsága, kevesen vannak, nincs mindig rendőri 
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jelenlét. Az országos rendőrfőkapitányság folytatja a 19 megyés programot, mely kimondottan a 
közterületi jelenlétnek az erősítéséről szól. A rendőrség megítéléséről vannak célszámok és a 
lakásbetörések felderítésének mutatója valószínűsíthető, hogy a számok csökkenéséhez fog 
vezetni. 2015. év legfontosabb feladata a lakásbetörések visszaszorítása, illetve a felderítési 
mutatók javítása.  
A forgalomszervezés elsősorban nem a rendőrség feladta, hanem a törvények betartása és 
betartatása. Úgy gondolja, hogy a rendőrség mindent megtesz azért, hogy az állampolgárokat a 
jogkövető magatartás irányába szorítsák. Van, akinek tetszik, van akinek kevésbé. Csak egy 
példát említene. A rendőrség erkélyére kihelyezték a traffipaxot, mely felháborodást váltott ki az 
emberekből. Nem érti, hogy miért, hiszen a rendőrség épületében rendőri feladatokat végeznek. 
Ez pontosan ugyanolyan feladat, mint bármi más.  
Mindig is hangsúlyt fektett arra, hogy a kapott jelzéseket a munkájukba beépítsék. Megköszöni 
a traffipax kihelyezésével kapcsolatban érkezett állampolgári jelzéseket, de azt meg kell 
jegyeznie, hogy a traffipax nem tud különböséget tenni ott lakó és nem ott lakó állampolgár 
között.  
Kritika érkezett, hogy a Jókai utcában a 30 km-s táblánál is kihelyezték a trafipaxot. Erre azért 
volt szükség, mert volt ott egy halálos baleset. Úgy gondolja, hogy semmi olyat nem tesznek, 
ami az állampolgárokat veszélyeztetné, hiszen a trafipax csak 49 km/h sebességnél kezd el 
fényképezni. A szabályokat be kell tartani. A rendőrség álláspontja, hogy elsősorban 
figyelmeztetni, s nem büntetni. Bízik benne, hogy előbb – utóbb Kecskeméten javulni fog a 
közlekedési morál és a problémák megoldódnak.  
 
Lévai Jánosné:  
 
A beszámolóban utalás van az oktatási intézményekkel, a polgárőrséggel, az egyházakkal és a 
civil szervezetekkel való együttműködésre. Valamennyit kifejti, kivéve az egyházakat. 
Megkérdezi, melyik egyházakra utal?  
 
Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
Minden egyházzal tartják a kapcsolatot.  
 
Lévai Jánosné:  
 
Nem ír róla a beszámolóban.   
 
Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
A beszámolót leszűkítették. A rendőrségnek minden egyházzal van kapcsolata, s az egyeztető 
fórumon, melyre meghívást kapnak a problémáikat el tudják mondani.  
 
Dobos József:  
 
Minden évben elmondja, statisztikát lehet gyártani, de a közbiztonság olyan, amilyennek a 
lakosság érzékeli. A tendencia valóban javul.  
Egy körzeti megbízott hatalmas területet lát el, s fizikai képtelenség, hogy egy személy azt a 
területet végig tudja járni és gondozni tudja.  
Megkérdezi, hogy a jövőben van-e rá lehetőség és pénzügyi forrás a körzeti megbízottak 
létszámának a növelésére?  
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Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
A körzeti megbízottak létszáma adott, s a rendőrség állománytáblázatában meg van határozva, 
hogy hány körzeti megbízott van egy-egy területen, de folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy 
adott területnek milyen a bűnügyi helyzete. Gyakran igénybe veszik a készenléti rendőrség által 
biztosított lehetőségeket, például a lovas rendőröket. Minden esetben úgy csoportosítják 
erőiket, ahogy az igény kívánja.  
A létszámbővítés nem kompetenciája, azt az Országos Rendőrfőkapitányság rendelet alapján 
állapítja meg.   
Úgy gondolja, hogy a jelenlegi létszámmal is el tudják látni a feladatukat.  
 
Pászti András:  
 
Említette, hogy 2014-ben a rendőrség sok impulzust kapott a képviselőktől. Ez teljes mértékben 
igaz. Az is igaz, hogy azonnali intézkedéssel próbált meg segíteni a helyzeten. A Szent István-
városból kapott olyan emailt, hogy a rendőrség teljes mértékben megoldotta a problémát, s 
folyamatosan segítik az ott élőket. Megköszöni kapitány úrnak a segítségét. Jó kezdeményezés 
volt, amikor a nyugdíjas klub tagjainak a betörésekkel kapcsolatos prevencióról tartott előadást 
egy fiatal rendőr, aki megszívlelendő dolgokat mondott.  Igen jól elterjedtek azoknak a 
technikáknak az ismeretei, amelyek ismeretében az időseket a bűnözők nem tudják meglepni. 
Személy szerint a 2014. évet jónak tartja.  
Véleménye szerint is meg kell előzni a lakásbetöréseket, erre kell keresni programot, technikát, 
mellyel a lakásbetörések számát csökkenteni lehetne, vagy akár a lakosságot is be lehetne 
vonni akár az ismeretterjesztés, vagy akár a védekezés terén.   
A Hunyadivárosban az emberek erre nyitottak, s szeretnék, ha az ingatlanjaik még nagyobb 
biztonságban lennének.  
Ha kapitány úrnak a közbiztonság javítására vonatkozóan van javaslata, s képviselőként tud 
segíteni, akkor nyugodtan fordulhat hozzá, ezt akár a többi képviselő nevében is mondhatja.  
Mégegyszer megköszöni kapitány úrnak a munkát. 
 
Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
Köszöni az észrevételt és az évközben kapott segítséget. A bűnmegelőzés nagyon fontos 
feladata a rendőrségnek. Minden képviselőnek javasolja, hogy a választókörzetében terjesszék 
el, a „Szomszédok Egymásért Mozgalom” elvét. A szomszédok figyeljenek egymásra, az 
üresen hagyott ingatlanokra, lakásokra, s az információkat az azon a területen dolgozó 
rendőröknek adják át.  
A kamerarendszer kapcsán nemcsak nagy kamerákban lehet gondolkodni, hanem a 
lakóközösségek a lépcsőházakban kamerákat is felszerelhetnek.  
A kamerarendszerre 2015-ben nagyobb hangsúlyt fognak fektetni, s kérni is fogja képviselő úr 
segítségét.  
 
Falusi Norbert:  
 
A beszámolóban leírták, hogy a gazdasági bűnözés, a közpénzek „elsíbolásával” és a korrupció 
különböző formáinak csökkenésével nem lehet számolni. Ez egy nagyon fontos üzenet, ez 
alapvetően politikai felelősség kérdése is nemcsak Kecskeméten, hanem országosan is. El 
lehet mondani azt, hogy olyan jogszabály kiskapuk vannak, amelyek a törvényhozónak 
lehetőséget adnak: haveroknak, barátoknak, családtagoknak pályázatokon keresztül 
lehetőségeket osztottak, amelyekkel a korrupció melegágyát Magyarországon megteremtették. 
Ez igaz volt 2010 előtt is és 2010 után is. Az előterjesztésnek ez egy nagyon fontos üzenete, 
amely alapvetően politikai kérdést vet fel. Arra kér minden kormánypárti törvényhozót innen 
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Kecskemétről, hogy olyan törvényeket alkossanak, amely valóban visszaszorítja a korrupciót és 
nem pedig megágyaz a korrupciónak.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Természetesen képviselő úr azt lát bele az előterjesztésbe, amit akar, de arra kér mindenkit, 
hogy maradjon a tárgynál és a napirendnél.  
Napirend előtt, sajtóban minden lehetőség meg van, hogy ezeket a témákat felvesse, de a 
napirendi pontok tárgyalásánál kéri maradjanak a napirendi pont témájánál.  
 
Mák Kornél:  
 
Megköszönni kapitány úrnak és munkatársainak az önkormányzathoz, a városhoz tartozó 
szakággal való együttműködést. A szociális területtel, a gyermekjóléteti szolgálattal, oktatási és 
középfokú intézményekkel, a különböző hatósági ügyekben való együttműködésre, valamint a 
közlekedés ismereti előadásokra gondol.  
 
Lévai Jánosné:  
 
A Műkertvárosi Rendőrséggel kapcsolatban kéri, hogy lehetőleg gyakrabban legyen rendőri 
jelenlét és a környezetére nagyobb hangsúlyt fektessenek.  
Megköszöni a Zsinór utcában a Démász kommandóval kapcsolatos közös munkájukat, ilyen 
Kecskemét városában még nem volt. A hatékony intézkedésnek köszönhetően a városrészben 
megszűnt a többórás áramkimaradás. Kérték a Kinizsi utcában az egyik önkormányzati lakás 
lezárását, amely meg is történt. A polgárőrség és a rendőrség együttműködése valóban nagyon 
jó.  Néhányan a polgárőrökkel közösen szoktak éjszaka járőrözni, s igy belelátnak abba a nem 
könnyű munkába, amit értük tesznek.  
A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban érkeztek olyan jelzések, hogy vannak olyan utcák, 
ahol csak a járdán lehet közlekedni. Főleg kamaszok, akik nagy sebességgel közlekednek, s 
ezt az idősek sérelmezik. A zebrán is áthajtanak a fiatalok, s ez által veszélyeztetik önmaguk 
épségét is.  
Bízik benne, hogy a kerékpáros regisztrációnak köszönhetően Kecskeméten a kerékpárlopások 
száma lecsökkent.  
Rendőrfalu, Kósafalu, Muszály és a Kossuthváros vonatkozásában a lakásbetörések 
elszaporodtak, de az intézkedésről mindig kap visszajelzést. 
Kéri, hogy a képviselők felé negyedévente egyszer legyen visszajelzés, mert a lakók 
tájékoztatása nélkül nem tudnak a lakásbetörésekről.  
A belváros több utcájában buli után az esőcsatornákat összetörik, az autó lámpáját lábbal 
letörik. Kéri, erre fordítsanak nagyobb figyelmet, mert az utcán parkoló autósok már unják, hogy 
havonta, kéthavonta új lámpát kell vásárolniuk.  
Az együttműködést köszöni.  
 
Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
Köszöni az észrevételt. Munkatervükbe be fogják építeni.  
 
Király József:  
 
A balesetek nagy számát tekintve Kecskemét város határán belül sokszor a burkolat hibája is 
okoz elkerülhetetlen baleseteket. Ezt a bizottsági ülésen is megjegyezte, s azon vannak, hogy a 
legveszélyesebb utak megújuljanak.  
Megköszönné, ha a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság részére megküldenék, 
hogy melyek a legveszélyesebb utak.  
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A reggeli csúcsforgalomban a rendőrség emberei jelen vannak, de szeretné kérni, a 
gyalogosforgalom szabályozását is. Korábban ez működött, pontosan azért, hogy a reggeli és a 
délutáni forgalmak folyamatosabbá váljanak.  
Ebben az évben sort kell keríteni arra a figyelemfelhívásra, amivel a város elindítja a 
kerékpárosközlekedéssel kapcsolatos első ütemet, ami szétválasztja a kerékpárost a 
gyalogostól és adott esetben a közúti forgalomtól. Ez a városban közlekedők számára 
bizonyára szokatlan lesz, mind a kerékpárosok, mind a közúton közlekedőknek.   
 
Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
A rendőr kollegákat azért állították ki a gyalogosátkelőhelyekre, hogy a kerékpárosokat 
megtanítsák arra, hogy le kell szállni a kerékpárról. Mindenki tudja, hogy a legfrektentáltabb 
gyalogosátkelőhely a Dobó krt-i körforgalom. Ahhoz, hogy a rendőr be tudjon avatkozni a 
gyalogosközlekedésbe, ahhoz minden gyalogátkelőhely végére gyalogos rendőrt kellene 
állítani. A Dobó krt-i körforgalomhoz 6 rendőr kellene, melynek az összehangolása nem 
megoldott. Abban bízik, hogy a rendőri jelenlét már elengendő figyelemfelketés és a gyalogosok 
egy kevés önmérsékletet tanúsítanak a többi közlekedésben résztvevő kollegák felé.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Úgy gondolja, hogy a gyalogosok önmérséklete kevés lesz, ha még a rendőr is mellette áll. 
Nem lesz az az autós, aki rendőri jelzés nélkül elindul.  
 
Süli Csontos Ottó:  
 
Megköszöni a rendőrkapitányság munkáját, mert a lehetőségekhez képest mindent megtesznek 
azért, hogy Kecskemét közbiztonsága minél jobb legyen. A statisztikák ezen a téren javulást 
mutatnak.  
Kecskemét megyei szinten második helyen áll, hiszen nagyon sok bűnelkövetés történik.  
A körzeti megbízottnak nagyon nagy területe van, a létszám kötött, de törekedni kellene a 
kisebb területre.  
Nagyon fontos lenne a sajtóval a minél jobb együttműködés, a részletesebb, pontosabb 
tájékoztató. A sajtó által megírt bűncselekményeket a lakosság is elovassa. A bűnözők részéről 
is visszatartó ereje van, ha értesülnek róla, hogy bizonyos területeken az emberek jobban 
figyelnek a dolgokra, mert az újságok megírták. Erre volt is példa. Miután kiderült, hogy sokan 
panaszkodnak egy bizonyos városrészben és nagyon elszaporodott egy bizonyos 
bűncselekmény, utána szinte töredékére estek vissza a bűncselekmények.  
Egy érdekes dolgot olvasott, de bízik benne, hogy ez nem igaz: miszerint a rendőrségi 
szóvivőnek ki van adva, hogy azt kell kommunikálni itt béke, rend és fegyelem van 
országszerte.  
Köszöni rendőrkapitány úr munkáját.  
 
Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:  
 
Szívesen válaszolna a sajtóval kapcsolatban felhozottakra, de a sajtószolgálat egy külön 
szakterület.  
Az a városrész, melyről szó volt, úgy gondolja, hogy nemcsak a sajtónak köszönheti, hanem a 
rendőrség munkájának is, hogy a bűncselekmények megszűntek.   
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el. 
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Megkérdezi, ki ért egyet a beszámolóval.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
75/2015.(IV.30.) határozata 
Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester által 
előterjesztett 15.085-3/2015. számú, fenti tárgyban készített beszámolóban foglaltakat 
elfogadta. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
     és általa: Kerti István rendőr alezredes, kapitányságvezető 
 
(A határozat melléklete - a terjedelmére tekintettel - nem került beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthető a jegyzőkönyv mellékletei között az 1. napirendi pont 
mellékleteként.) 
 
 

* * * 
 
 
2.) NAPIRENDI PONT 
 
Zártkörű pályázat kiírása a kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, Kecskemét, Napsugár u. 2. szám 
alatti ingatlan értékesítése érdekében (5.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester    
(Az alpolgármester 14.892-3/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez térdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
76/2015.(IV.30.) határozata 
Zártkörű pályázat kiírása a kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, Kecskemét, Napsugár u. 2. szám 
alatti ingatlan értékesítése érdekében 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 14.892-3/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) A közgyűlés a kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Napsugár u. 2. szám 
alatt található, kivett óvoda megnevezésű ingatlan értékesítésére a határozat mellékletét 
képező pályázati kiírásban foglaltak szerint zártkörű pályázatot ír ki, amelyre kizárólagos 
pályázóként meghívja a Csillagbölcső Waldorf Egyesületet. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a zártkörű pályázati 
kiírást továbbítsa a Csillagbölcső Waldorf Egyesület részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: Csillagbölcső Waldorf Egyesület 

 
 

76/2015.(IV.30.) határozat melléklete  

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

a   76/2015. (IV. 30.) határozata alapján    

 z á r t k ö r ű  p á l y á z a t o t   í r    k i  

az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező kecskeméti 7143/7 hrsz-ú, kivett óvoda 
megjelölésű 2857 m² nagyságú, természetben Kecskemét, Napsugár utca 2. szám alatt 

található ingatlan értékesítése érdekében, 
 
amelyre meghívja a Csillagbölcső Waldorf Egyesületet. 
 

Az ingatlan minimális értékesítési ára 39.000.000,- Ft.  
 
Az értékesítés – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: 
Áfa törvény) 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján – ÁFA-mentesen történik, tekintettel arra, hogy 
az ingatlanon felépítmény található. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) alapján 
az ingatlan TRT szerinti besorolása „Vt 611776*”, azaz településközponti vegyes övezet, 
jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű, 
igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
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szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra; területén az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében foglalt 
előírások szerinti építmények helyezhetők el. 
 
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 szerződés érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlására 
jogosult nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen 
letelte. 
 
Az ajánlat benyújtásának helye, ideje és módja: 

Pályázó ajánlatát Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1.) félemelet 10. számú hivatalos helyiségében képviselője útján nyújthatja be 
legkésőbb 2015. május 15. napján 10.00 óráig. 
 
Az ajánlatot érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "Napsugár utca 2. 
szám alatti ingatlan” jeligével lehet.  
 
Hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázat kiírója – a pályázat benyújtására nyitva álló határidő 
letelte előtt – konzultációra lehetőséget biztosít.  
 
Az ajánlatot 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 ajánlatot magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem 
veszi figyelembe. 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlat bontását követő 120 nap. 
 
A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi 
szerződést kíván kötni. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

– A pályázó adatait: egyesület neve, címe, bírósági nyilvántartási száma, meghatalmazott 

képviselő neve, adószáma; 

– Nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) 

alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről. 

– A pályázónak az árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális 

értékesítési ár (azaz 39.000.000,- Ft), valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, 

ütemezését. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

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

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 11. § (4) bekezdése alapján a 

fizetési határidő a szerződés aláírásától számított 15 napnál hosszabb csak akkor lehet, ha 

az ellenérték megfizetése részben, vagy egészben pénzintézeti kölcsön igénybevételével 

történik, illetve, ha a fizetési határidőt a közgyűlés legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja. 

– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 120. napig 

ajánlati kötöttséget vállal. 

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.  

– A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 
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– 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 kiíró a Vagyonrendelet 25. § (1) bekezdésének g) pontja alapján fenntartja a jogot a pályázat 
indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására. 

Az ajánlat felbontásának helye, ideje, módja: 
A pályázat bontására legkésőbb 2015. május 15. napján 10.00 órakor Kecskemét Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 10. számú hivatalos 
helyiségében kerül sor. Amennyiben pályázó ajánlatát határidő előtt benyújtja, a pályázat 
bontására annak beérkezése napján is sor kerülhet. 
Az ajánlat bontására a pályázót a kiíró ezúton hívja meg.  
 
A pályázat elbírálása:  
A pályázat elbírálására Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az ajánlattételi kötöttség 
időtartamán belüli – 120 nap – rendes ülésén kerül sor. 
 
A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a 
Vagyonrendeletben foglaltak az irányadóak. 
 
 

* * * 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 
A Déli Iparterületen lévő, kecskeméti 8683/363 hrsz-ú közterületet érintő telekalakítás (6.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester   
(Az alpolgármester 13.628-4/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
77/2015.(IV.30.) határozata 
A Déli Iparterületen lévő, kecskeméti 8683/363 hrsz-ú közterületet érintő telekalakítás 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 13.628-4/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
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1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendeletével összhangban kezdeményezi 
a kecskeméti, 8683/363 hrsz-ú, kivett út megnevezésű ingatlan mellékelt 11/2015. munkaszámú 
változási vázrajz szerinti része út funkciójának megszüntetését, mivel annak nyomvonala 
megváltozik. 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza a kecskeméti 8683/382 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát, hogy saját 
költségén eljárjon a kecskeméti 8683/363 hrsz-ú, kivett út megnevezésű ingatlan egy részének 
megszüntetése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál. 
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy hozzájárul a mellékelt 11/2015. munkaszámú változási vázrajz 
alapján a 8683/363 és 8683/382 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekcsoport újraosztáshoz. 
 
4.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a földhivatali 
eljáráshoz szükséges telekalakítási vázrajzot aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: érintettek 
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77/2015.(IV.30.) határozat melléklete  
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* * * 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
 
A kecskeméti 5018/32 hrsz-ú kivett közút egy részének térítésmentes visszaadása (7.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  
(Az alpolgármester 14.921-2/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
78/2015.(IV.30.) határozata 
A kecskeméti 5018/32 hrsz-ú kivett közút egy részének térítésmentes visszaadása 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 14.921-2/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést 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, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
27. § (8) bekezdése alapján a közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 5018/32 hrsz-ú ingatlan 
180 m2 nagyságú részét a 97/2014 munkaszámú változási vázrajz szerint forgalomképessé 
nyilvánítja és térítésmentesen a kecskeméti 5018/33 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának a 
tulajdonába adja vissza tekintettel arra, hogy korábban az ingyenesen került Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonába. 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a földhivatali 
eljáráshoz szükséges telekalakítási vázrajzot és megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: kérelmező 
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78/2015.(IV.30.) határozat melléklete  

 

 

* * * 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
 
A kecskeméti 8 hrsz-ú, Lechner Ödön u. 3. szám alatti „helyőrségi klub” megnevezésű 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala (8.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  
(Az alpolgármester 13.177-3/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Király József:  
 
Korábban arról volt szó, hogy a honvédség a város tulajdonába adja a „helyőrségi klub”-ot, 
annál is inkább, mert mindig is a városhoz tartozott. Miért csak bérbe kapja a város?  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
A város szeretné az ingatlant megszerezni, de jogi és adminisztrációs akadályok merültek fel. 
Ez egy átmeneti megoldás annak érdekében, hogy az ingatlant használni tudja a város. A 
minisztériummal folynak a tárgyalások.  
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Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
79/2015.(IV.30.) határozata 
A kecskeméti 8 hrsz-ú, Lechner Ödön u. 3. szám alatti „helyőrségi klub” megnevezésű 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 13.177-3/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 8 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Lechner Ödön 
u. 3. szám alatt található „helyőrségi klub” megnevezésű ingatlant bérbe veszi, az ingóságokat a 
határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltak szerint megvásárolja, a 
műtárgyakra – a mellékelt tartalommal – haszonkölcsön szerződést köt. 
 
2.) A közgyűlés vállalja a honvédség gondoskodási körébe tartozó személyek képviseletét ellátó 
civil szervezetek elhelyezését az 1. pontban megjelölt ingatlanban a határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. 

 
3.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a határozat 1-2. 
pontjaiban foglalt döntésnek megfelelően a határozat mellékleteit képező alábbi 
dokumentumokat aláírja: 

- 1. melléklet: bérleti szerződés, 
- 2. melléklet együttműködési megállapodás, 
- 3. melléklet: adásvételi szerződés az ingóságokra, 
- 4. melléklet: haszonkölcsön szerződés a műtárgyakra. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: érintettek 
 
 
(A határozat mellékletei - a terjedelmükre tekintettel - nem kerültek beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthetőek a jegyzőkönyv mellékletei között a 8. napirendi pont 
mellékleteként.) 
 
 

* * * 
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6.) NAPIRENDI PONT  
 
Közösségi kert létesítése a Széchenyivárosban található kecskeméti 10576/279 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon (9.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester   
(Az alpolgármester 12.330-2/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Dobos József:  
 
Megkérdezi, hogy a Hunyadivárosban található közösségi kertet lakóközösség vagy civil 
szervezet üzemelteti? Számára megnyugtatóbb lenne, ha nem civil szervezet, hanem 
lakóközösség működtetné a kertet.  
 
Pászti András:  
 
A Hunyadivárosban a lakótelepen élők összefogtak, hogy kis területen, vegyszermentesen 
kertészkedjenek. Ez az összefogás budapesti, több nyugat-európai és amerikai mintára 
szerveződött. Az 1000 m2 területet egy volt részönkormányzati tag ajánlotta fel ingyen. Ezzel a 
közösségi kerttel már az országos sajtó is foglalkozott. A városrésznek magával a 
kertészkedéssel, illetve ezzel a szemlélettel igen régi hagyománya van, hiszen Hanszkovky 
Zsigmond már 100 évvel ezelőtt is foglalkozott kertészkedéssel.  
Válasza, a kert működtetése civil kezdeményezés. Ebben az évben is működtetni fogják a 
kertet.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Az önkormányzat társadalmi szervezettel köt szerződést, de a kertet ott lakók fogják gondozni.  
 
Dobos József:  
 
Örül a kezdeményezésnek, de nem ez a problémája, s azt is látja, hogy a Hunyadivárosban ez 
működik. A kérdése az volt, hogy a lakóközösségek művelik és működtetik a területet vagy 
pedig egyesület? Erre nem kapott választ. Félő, hogy az egyesület kisajátítja magának és nem 
a lakóközösségek fogják élvezni.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Parlagon lévő területről van szó.  
 
Engert Jakabné:  
 
Ez a terület már hosszú évtizedek óta a városrésznek egy elhanyagolt területe. Az elmúlt évben 
a Szent György utca egy szakaszában a közműépítés megtörtént, mely reményei szerint 
folytatódik. A Fáklya utca, a Szent-Györgyi utca és a Győzelem utcával határolt területről van 
szó, melynek évek óta nincs gazdája. A civil szervezet tagjai a városrészben élnek és közösen 
fogják a Fáklya utcai és a Győzelem utcai lakóközöséggel művelni ezt a földterületet. Örül 
annak, hogy ez a földterület gondozás címen átkerülhet a civil szervezethez és megbíznak 
benne. A munkában személyesen is részt fog venni, s biztosít mindenkit, hogy semmiféle 
kisajátításról szó nincs, sőt méltó kezekbe kerül.  
Egy felajánlásnak köszönhetően a terület és a megépült út közötti részre 100 db cserje kerül 
beültetésre.  
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Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Az előterjesztés melléklete az ingyenes hasznosítási szerződés tartalmazza, hogy a területet a 
civil szervezet határozatlan időre, de 60 napos felmondási idővel kapja meg. Ha bármilyen 
visszaélés történik, akkor azt 60 napon belül meg lehet szüntetni.  
 
Pászti András:  
 
Ezt a közösséget, mely civil alapon szerveződött a Hunyadivárosért Egyesület, de legfőképp a 
Hunyadivárosi Részönkormányzat támogatta évi 50-60 eFT összeg erejéig. Igazából az ott 
lakók kezelik a kertet, s ők biztosítják a magokat és minden más egyéb dolgot. A biztosított 
összegnél ez jóval többe kerül, hiszen speciális magokat kell venni,  mivel vegyszermentesen 
dolgoznak.   
 
Falusi Norbert:  
 
Kecskeméten nem a második kertet kellene alakítani, hanem a 10. vagy a 20. kertet. A 
kezdezményezés jó, az irányelv jó, csak azt sajnálja, hogy Kecskeméten kevés közösségi kert 
van. Arra bíztat minden kecskemétit, hogy alakítsanak közösségi kerteket.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
80/2015.(IV.30.) határozata 
Közösségi kert létesítése a Széchenyivárosban található kecskeméti 10576/279 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 12.330-2/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 10576/279 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlannak az önkormányzat által kizárólagosan használható és hasznosítható 
1528 m2 nagyságú részét 2015. május 1. napjától határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat 
ellátásának időtartamára a Széchenyivárosért Egyesület ingyenes használatába adja az 
alapszabályában meghatározott tevékenység szervezése céljából. 

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

 
3.) A közgyűlés a Széchenyivárosért Egyesület részére nyújtott közvetett támogatás összegét a 
2015. évre nettó 271.312,- Ft összegben határozza meg. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: a Széchenyivárosért Egyesület 
 

80/2015. (IV. 30.) határozat melléklete  

INGYENES HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 

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

másrészről:  
Széchenyivárosért Egyesület (székhely: 6000 Kecskemét, Kós Károly utca 24., megyei 
nyilvántartási szám: 03-02-0003247, országos nyilvántartásbeli azonosító: 25998/1991., 
képviseletében eljár: Szöllősi Balázs elnök), mint használó – a továbbiakban: Használatba 
vevő –, 

között, együtt úgy, mint Felek között az alábbiak szerint: 
 
1./ Használatba adó 5150/11030 arányú tulajdoni hányaddal rendelkezik a kecskeméti 
10576/279 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanban. 

2./ Használatba adó az 1. pontban megjelölt ingatlan általa kizárólagosan használt és 
hasznosított, a mellékelt helyszínrajz szerinti 1528 m2 nagyságú ingatlanrészét (a továbbiakban: 
ingatlanrész) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (IV. 30.) 
határozata alapján Használatba vevő ingyenes használatába adja 2015. május 1. napjától 
határozatlan időtartamra, legfeljebb azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti közfeladat ellátásának 
időtartamára az alapszabályában végzett tevékenység szervezése céljából.  

3./ Felek kijelentik, hogy Használatba adó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az 
ingatlanrészt Használatba vevő birtokába adja.  

4./ Használatba vevő az ingatlanrészt kizárólag a 2. pontban rögzített közfeladat ellátása céljára 
használhatja. 

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

6./ Használatba adó hozzájárul, hogy Használatba vevő az ingatlanrész használatát ingyenesen 
és ideiglenes jelleggel átruházza. 

7./ Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (IV. 30.) határozata 
alapján Használatba vevő az ingatlanrész használata után használati díjat nem fizet. 
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8./ Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanrész használata során felmerülő valamennyi 
költség megfizetése Használatba vevőt terheli. 

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

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

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

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

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

- a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, 
- az átengedett ingatlanrészt a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 
- a nemzeti vagyon hasznosításában - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 

jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható 
szervezetek vehetnek részt. 

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

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

- Használatba vevő az ingatlanrészen a szerződésben foglaltaktól eltérő tevékenységet 
folytat, 

- Használatba vevő nem biztosítja Használatba adó részére az ingatlanrész 
rendeltetésszerű (szerződésszerű) használatának bármely időpontban történő 
ellenőrzését, illetve ha azt bármely módon megakadályozza, 

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

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

A Használatba vevő jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha 

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

 ha Használatba vevő a közfeladatot nem tudja ellátni. 

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

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

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

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

19./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az Nvtv., valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. 
(VI.27.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

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

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

Kecskemét, 2015.  
 
  

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

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Szöllősi Balázs 
elnök 

Széchenyivárosért Egyesület 

Használatba adó képviseletében Használatba vevő képviseletében 
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* * * 
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7.) NAPIRENDI PONT  
 
Közérdekű felajánlás játszótér létesítése céljából (10.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester   
(Az alpolgármester 14.738-3/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
81/2015.(IV.30.) határozata 
Közérdekű felajánlás játszótér létesítése céljából 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 14.738-3/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés Szőnyi Nándor játszótér létesítésére vonatkozó közérdekű felajánlását 
elfogadja, és vállalja, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú játszóteret 
üzemeltetésre átveszi. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló megállapodást – az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével – 
Szőnyi Nándorral írja alá. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: Szőnyi Nándor 
 
 
 
 

* * * 
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8.) NAPIRENDI PONT  
 
Tartozás-elengedéssel kapcsolatos döntések meghozatala (12.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester     
(Az alpolgármester 10.354-2/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
82/2015.(IV.30.) határozata 
Tartozás-elengedéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 10.354-2/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés az „Értünk-Magunkért-Velünk” Mozgássérültekért Közhasznú Alapítvány 
rezsiköltség és annak késedelmi kamatokkal együtt számított összesen 1.037.873,- Ft összegű 
tartozásáról – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésének és 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 21.§ (3) 
bekezdésének megfelelően – lemond. 
 
2.) A közgyűlés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete 
342.278,- Ft összegű késedelmi kamat tartozásáról – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésének és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 
27.) önkormányzati rendelete 21.§ (3) bekezdésének megfelelően – lemond. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: érintettek 
 
 

* * * 
 



34 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 30-án megtartott üléséről 
 

 
9.) NAPIRENDI PONT 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű vagyon 
2015. évi bérleti díjának felhasználása (13.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 14.665-1/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
83/2015.(IV.30.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű vagyon 
2015. évi bérleti díjának felhasználása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 14.665-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízza a 
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-t, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközművek vagyonértékelését – a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési 
ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult víziközművek kivételével - elvégeztesse és 
hozzájárul, hogy a bevételek terhére történjen a teljesítés. 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 2013. január 
1. napján az önkormányzati tulajdonba átszállt víziközművekre vonatkozó határozatlan 
időtartamra a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt-vel, ágazatonként külön okiratban 
írásba foglalt üzemeltetési megállapodások módosítását az 1. pontban foglaltak szerint aláírja. 

3.) A közgyűlés a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között létrejött megállapodásoknak megfelelően, a szennyvízelvezetést és 
tisztítást, valamint az ivóvízellátást szolgáló közművek üzemeltetésére 2015. évben befolyó 
bérleti díjak felhasználását, a felek által közösen egyeztetett felújítási, üzemeltetési feladatok 
elvégzésére, valamint a vagyonértékelésre és vagyonbiztosítás megkötésére az alábbi 
táblázatokban részletezettek szerint elfogadja: 

 
Ivóvíz hálózat és tisztítómű vonatkozásában: 
 

sorszám Megnevezés Ft 

1 Havária jellegű felújítások – 2014. IV. negyedév                       5 627 763 + (27%) Áfa  
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(már elvégzett munka) 

2 Havária jellegű felújítások – 2015. I. negyedév                        
(már elvégzett munka) 4 459 757 + (27%) Áfa 

3 Meghibásodás miatt vezetékek, szerelvények, idomok 
cseréje, javítása 

67 211 456 + (27%) 
Áfa 

4 
Építmény, műtárgy felújítások 

  10 000 000 + (27%) 
Áfa 

5 Hegedűs köz, Református temető NA 300 vízvezeték 
kiváltása II. ütem 

 37 818 000 + (27%) 
Áfa 

6 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő víziközmű vagyon értékelése 

  34 013 500 + (27%) 
Áfa 

 7 
Összesen: ∑ 1 - 6 sor 

    159 130 476 +     
(27%)Áfa  

8 Vagyonbiztosítás 2 000 000 +   (0%) Áfa  

9 Mindösszesen: ( 7+8 sor ) 
 

161 130 476,- 
 (bruttó) 204 095 705,- 

 
 
Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep vonatkozásában: 
 

sorszám Megnevezés Ft 

1 Havária jellegű felújítások – 2014. IV. negyedév                       
(már elvégzett munka) 

98 878 101 + (27%) 
Áfa 

2 Havária jellegű felújítások – 2015. I. negyedév                          
(már elvégzett munka) 1 572 596 + (27%) Áfa 

3 Meghibásodás miatt vezetékek, szerelvények, idomok 
cseréje, javítása.  

45 446 528 + (27%) 
Áfa 

4 Építmény, műtárgy felújítások (szennyvíztelepen, 
csatornahálózaton) 

30 000 000 + (27%) 
Áfa 

5 Villamos berendezések felújítása a szennyvíztelepen és 
az átemelőknél. 5 000 000 + (27%) Áfa 

6 Gépészeti, technológiai eszközök pótlása, felújítása a 
szennyvíz telepen. (szivattyúk, szállító csiga, 
gázvezeték) 

18 000 000 + (27%) 
Áfa 

7 Irányítástechnikai felújítások a 
szennyvízátemelőkben.(PLC vezérlésről áttérés 
intelligens frekvenciaváltóra) 6 500 00 + (27%) Áfa 

8 Összesen: ∑ 1 - 7 sor  205 397 225+ 
(27%)Áfa 

9 Vagyonbiztosítás 2 000 000 +   (0%) Áfa  

10 Mindösszesen: ( 8+9 sor ) 
 

 207 397 225,- 
(bruttó) 262 854 476,- 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
     és általa: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 
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* * * 

 
10.) NAPIRENDI PONT 
 
A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések végrehajtása (14.) 
Előadó: Mák Kornél alpolgármester 
(Az alpolgármester 12.708-38/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Mák Kornél:  
 
Az előterjesztés az előző testületi ülés döntésének megfelelő intézkedések végrehajtását 
tartalmazza.  
Hörcsök Imre képviselő úr kezdeményezte, hogy a Belvárosi Óvoda a Ferenczy Ida elnevezést 
kapja.  
Király József képviselő úr javasolta, hogy a kiírandó pályázatokhoz a háromtagú szakértői 
bizottság létszáma öt fő legyen, melyet az előterjesztés tartalmaz. A szakértői bizottság további 
tagjának felkérték Juhászné Szikszai Piroska és Rácz Katalin nyugalmazott óvodavezetőket. 
Továbbá az óvodai intézmények alapító okiratainak az átvezetését is tartalmazza az 
előterjesztés.  
 
Király József:  
 
Mint műemlékvédő felhívná a figyelmet arra, hogy nemcsak a nevét kell használni Ferenczy 
Idának. Az épületre, ahol született nagyobb figyelmet kellene fordítani. Igaz, az ingatlan 
magánkézben van, de közös érdek, hogy az épület a korabeli állapotot tükrözze.  
Köszöni, hogy javaslatát elfogadták. Megjegyzi, nem látja értelmét annak, hogy három óvoda 
jöjjön létre az öttel szemben. Az MSZP frakció nem támogatja az előterjesztésnek az 
elfogadását.  
 
Mák Kornél:  
 
Egyetért képviselő úr Ferenczy Ida szülőházával kapcsolatos véleményével. Ezzel a 
kérdéskörrel már városvezetői szinten is foglalkoztak.   
Hozzászólalásának második felével kapcsolatban nem szeretne újabb vitát nyitni. Megjegyzi, 
fontosnak tartják, hogy az új intézményrendben és szakmai folyamatokban gondolkodjanak az 
óvodai létszámcsökkenés  és az előző ülésen elmondottak miatt.   
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Kéri, hogy ne nyissanak újra vitát a témában.   
 
Falusi Norbert:  
 
Az előző közgyűlésen az intézmények átszervezésével kapcsolatban már elmondta az 
álláspontját. Nem támogatják azt a törvényhozói döntést, amely alapvetően rákényszerítette az 
önkormányzatot egy ilyen nagyfokú átalakításra. Következetesen tartja magát ahhoz, hogy nem 
támogatja ezt az előterjesztést.   
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Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
84/2015.(IV.30.) határozata 
A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések végrehajtása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 12.708-
38/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  

 
1.) A közgyűlés jóváhagyja a határozat 1-5. számú mellékletét képező, a Belvárosi Óvoda, a 
Corvina Óvoda, a Kálmán Lajos Óvoda, a Művészeti Óvoda, valamint a Széchenyivárosi Óvoda 
megszüntető okiratát, és felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert annak 
aláírására. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Belvárosi Óvoda, a 
Corvina Óvoda, a Kálmán Lajos Óvoda, a Művészeti Óvoda, valamint a Széchenyivárosi Óvoda 
megszüntető okiratát a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 57/2015. (III. 26.) határozata I. 2. pontját az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

„A közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. július 1. napjával megalapítja a Ferenczy Ida Óvodát, 
a Corvina Óvodát, valamint a Kálmán Lajos Óvodát.” 
 

Határidő: 2015. július 1. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
4.) A közgyűlés jóváhagyja a határozat 6-8. számú mellékletét képező, a Ferenczy Ida Óvoda, a 
Corvina Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda alapító okiratát, és felhatalmazza Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármestert annak aláírására. 

 
5.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Ferenczy Ida Óvoda, 
a Corvina Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda alapító okiratát a Magyar Államkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
6.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére benyújtott 
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pályázatok szakértői véleményezésére a megválasztottakon kívül Juhászné Szikszai Piroska, 
valamint Rácz Katalin nyugalmazott óvodavezetőt kéri fel. 
                           
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Mák Kornél  alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Erdélyi Károly osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: érintettek 
 
(A határozat mellékletei - a terjedelmükre tekintettel - nem kerültek beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthetőek a jegyzőkönyv mellékletei között a 14. napirendi pont 
mellékleteként.) 
 

* * * 
 
 
11.) NAPIRENDI PONT 
 
A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 
ellátására beérkezett pályázat véleményezése (15.) 
Előadó: Mák Kornél alpolgármester     
(Az alpolgármester 13.791-8/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Mák Kornél:  
 
A KLIK-nél működő Bányai Júlia Gimnáziumról van szó. Egy pályázat érkezett Dr. Lukács Lajos 
mostani igazgató úr részéről. A szabály szerint az önkormányzatnak véleményezési joga van, s 
az előterjesztés erről szól.  
Kéri, hogy döntsön a közgyűlés.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított   határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 12 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
85/2015.(IV.30.) határozata 
A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 
ellátására beérkezett pályázat véleményezése 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 13.791-
8/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, az 
önkormányzat által működtetett Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó dr. Lukács Lajos megbízását nem támogatja. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületét tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Erdélyi Károly osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete 
 

 
* * * 

 
12.) NAPIRENDI PONT 
 
A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, létrehozására 
benyújtott pályázat jóváhagyása (16.) 
Előadó: Mák Kornél alpolgármester 
(Az alpolgármester 10.232-13/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Mák Kornél:  
 
A második pályázati körről van szó. A közgyűlés által elfogadott pályázatban a Cifrapalota és a 
Katona József Múzeum kiállítási helye már sikeres kiállításokat és felújításokat valósított meg. 
Ez a pályázat a szeceszió jegyében valósul meg. Egyrészt szeceszióhoz kapcsolódó állandó 
kiállítás valósulna meg, másrészt meg a látogatók konfortérzetét segítő, szolgáló fejlesztések 
valósulnának meg. Szecessziós tükrök, bútorok kerülnének elhelyezésre, valamint kávézó 
kerülne kialakításra. Kéri a közgyűlés támogatását.  
 
Király József:  
 
Támogatja a pályázatot azzal a kiegészítéssel, hogy Kecskemét szecessziós virágkora kerüljön 
bemutatásra. A városnak a helytörténeti múzeum létrejöttével adósok maradnak, ahol teljes 
mértékben be tudnák mutatni Kecskemét város történetét. Úgy gondolja, hogy pontosan ez az 
időszak az, amire a legbüszkébbek lehetnek a mai napig is. Nagyon fontosnak tartaná, hogy ne 
csak a Cifrapalota története és a Zsolnai kút legyen jelen, hanem a városban fellelhető más 
jeles, ebben az időszakban épített épületek is kerüljenek bemutatásra. Kecskemétiként nagyon 
sajnálja, hogy nincs helytörténeti kiállítás. Nagyon fontosnak tartaná, hiszen „Kecskemét a 
magyar szeceszió városa” címmel lehetne egy kiállítás.  Ez Kecskemét számára legalább 
annyira meghatározó, mint a barack. Kéri erre is figyeljenek oda.  
Az is megfontolás tárgya lehetne, hogy a múzeum belső udvara lefedésre kerüljön, de ez egy 
komolyabb beruházást igényelne.   
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Mák Kornél:  
 
A jelzéseket köszöni, melyeket a múzeum felé továbbgondolás céljából továbbítani fog.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 

Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
86/2015.(IV.30.) határozata 
A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, létrehozására 
benyújtott pályázat jóváhagyása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 10.232-
13/2015.számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az emberi erőforrások miniszterének - a 
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. c) pontja alapján 
meghirdetett pályázatára „Cifrapalota, zöld az ablaka…” 2. ütem címmel pályázat 
benyújtására került sor. A közgyűlés sikeres pályázat esetén felhatalmazza Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a szükséges 10%-os önkormányzati saját forrást, azaz 
3.858.233,- Ft-ot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelete Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzatának terhére biztosítja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Erdélyi Károly osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Kecskeméti Katona József Múzeum 
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* * * 
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13.) NAPIRENDI PONT  
 
A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos döntések 
meghozatala (17.)  
Előadó: Mák Kornél alpolgármester    
(Az alpolgármester 10.286-6/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
  
Mák Kornél:  
 
Az előterjesztés egyrészt a működési szabályzat módosítását, illetve kettő bizottsági tag 
felvételére érkezett javaslatot - Szőkéné Kopping Rita önkormányzati képviselő asszony és 
Tornyi László, a Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület elnöke – tartalmazza.   
Az előterjesztés a bizottság 2014. október 14. és 2015. február 28. közötti időszakban elvégzett 
munkájáról készült beszámoló elfogadását is tartalmazza.  
Megköszöni Dr. Sztachó-Pekáry István elnök úr munkáját, hiszen egy nagyon komoly munkát 
végeznek és valósítanak meg, amely által  a helyi értékek száma növekszik.  
 
Dr. Sztachó-Pekáry István:  
 
A hungarikum törvény értelmében, az országban egy hungarikum piramis alakult ki, a törvény 
ezt a piramist írja le. A piramis legalsó szintje a Települési Értéktár Bizottság. A bizottság 
javaslatai alapján kecskeméti értékek kerülnek meghatározásra a benyújtott javaslatok alapján. 
Mintegy 200 benyújtott javaslatból már több, mint 150 kecskeméti értékké vált, s a megyei 
értéktárba több, mint félszázat javasoltak. A megyei értéktárból kerülhetnek a nemzeti 
értéktárba, s a piramis csúcsára hungaricummá a legértékesebb javaslatok, értékek.  
Az előterjesztés a bizottság munkájának hasznosabbá, jobbá tételéről szól. A bizottság 
munkáját sokszor akadályozta, hogy a bizottsági tagok egy része nem jelent meg a bizottsági 
üléseken, s ennek következtében a bizottság nagyon nehezen tudott határozatképesen 
összeülni, illetve voltak olyan ülések is, amikor azt határozatképtelenség miatt el kellett 
halasztani.  
A bizottság tagjai sorába, mint bizottsági elnök Dr. Iványosi Szabó Andrást is javasolja, aki a 
felkérést vállalja.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
A módosító javaslatról szavazni kell.   
 
Falusi Norbert:  
 
A testületből többen tagjai a Települési Értéktár Bizottságnak.  A bizottság legutóbbi ülésén egy 
fontos észrevétel hangzott el, melyet ismertetni szeretne. Az eddig elfogadott értékeket fontos 
lenne, hogy Kecskemét lakossága jobban megismerhesse. A bizottsághoz nagyon sok ajánlás 
érkezik be, amely valóban Kecskemét értékeiről ad tanúbizonyságot. Felmerült az a terv, hogy a 
Város Napja alkalmából ne csak egy szűkebb kör ünnepelje a város fontos értékeit, hanem 
nyissanak a kecskeméti közönség felé és az eddig elfogadott kecskeméti értékek kerüljenek 
bemutatásra. Azok, akik eddig valamilyen értékeket teremtettek, nyitottak az együttműködésre. 
Kéri, fontolják meg azt, hogy az elfogadott és az értéktárba felvett helyi értékek kerüljenek 
bemutatásra a kecskemétiek számára.  
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Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Javasolja, miután képviselő úr is tagja a bizottságnak, hogy ott beszéljék meg ennek a módját.  
 
Király József:  
 
Egyetért az elnök úr előterjesztésével, miszerint egy kicsit szigorítani kell. Azonban azt is 
figyelembe kellene venni, hogy a meghívókat sorszor az utolsó pillanatban kapják meg, ezért 
lehetetlen időben felkészülni.  
Kéri, hogy a bizottság Működési Szabályzatába kerüljön beépítésre, hogy a kiértesítés ideje 8 
munkanap. A bizottságnak egy évben négyszer kell üléseznie, s ezért elvárható, hogy a 
meghívókat kellő időben kapják meg.    
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Ez módosító javaslat. A bizottság Működési Szabályzatában jelenleg 3 nap van. Célszerű lett 
volna ezt előre leegyeztetni.  
 
Mák Kornél:  
 
Célszerűbb lenne a bizottságon belül megbeszélni a javaslatokat, mert a közgyűlés csak dönt. 
Jelen van elnök úr és halotta a felvetéseket, melyeket tárgyaljon meg a bizottság és kerüljön 
újra a közgyűlés elé. Ezeket a felvetéseket a bizottságnak kell meghatározni, hiszen a bizottság 
működésének igazgatását a Nemezeti Művelődési Intézettől látják el.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Nem tudja megítélni a bizottság működési rendjét, s jó lett volna ezeket előre egyeztetni.  
 
Radics Tivadar:  
 
Megjegyzi, hogy a bizottságban a Jobbik részéről nincs tag. Megkérdezi, hogy mi az oka 
ennek?  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Nem jelentkezett jobbikos személy a bizottságba.  
 
Radics Tivadar:  
 
Nem kaptak erre felkérést.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Visszavonja az általa korábban elmondottakat. Amikor a bizottság megalakult, akkor a Jobbik 
még nem képviseltette magát a közgyűlésben.  
 
Radics Tivadar:  
 
Akkor most szeretnének tagot delegálni.  
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Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Elnök úr részéről elhangzott Dr. Iványosi Szabó András neve, s ezért nem látja akadályát egy 
újabb javaslatnak.   
 
Radics Tivadar:  
 
A bizottságba javasolja Süli Csontos Ottót és saját magát.  
 
Mák Kornél:  
 
Mint előterjesztő az értéktár bizottság Dr. Iványosi Szabó András, Süli Csontos Ottó és Radics 
Tivadar személyével történő kiegészítését felvállalja.  
 
Dr. Sztachó Pekáry István:  
 
Tekintettel arra, hogy nem a polgármesteri hivatal, hanem tőle független intézmény végzi az 
ülések szervezését, azt javasolja, hogy a kövekező ülésen velük egyeztetve a bizottság 
beszélje meg. Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy kéri a közgyűléstől egy következő 
alkalommal ezt a módosító javaslatot beterjesztik. Jelenleg nem tudja támogatni.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Megkérdezi ki ért egyet Király József módosító javaslatával, mely szerint a meghívót az ülésre a 
meghívottak az ülést megelőző 8. munkanapon elektronikusan megkaphassák?  
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 12 
tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
87/2015.(IV.30.) határozata 
A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 10.286-
6/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság módosított Működési 
Szabályzatát a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja azzal, hogy a működési 
szabályzat függeléke (a bizottság tagjai) az alábbi személyekkel egészüljön ki: 
 

 Dr. Iványosi Szabó András 

 Radics Tivadar 

 Süli Csontos Ottó 
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2.) A közgyűlés a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tagjainak sorába megválasztja 
Szőkéné Kopping Rita önkormányzati képviselőt és Tornyi Lászlót, a Kecskemét és Vidéke 
Általános Ipartestület elnökét. 

 
3.) A közgyűlés a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2014. október 14-től 2015. február 
28-ig tartó tevékenységéről szóló, a határozat 2. sz. mellékletét képező beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Erdélyi Károly osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
 
 

87/2015. (IV. 30.) határozata 1. sz. melléklete 

 
 

A „KECSKEMÉTI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG” 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) és a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján a „Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság” 
(továbbiakban: bizottság) Működési Szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a következők 
szerint határozza meg: 
 

I. 

 

Általános rendelkezések 
 
1. A bizottság hivatalos megnevezése: „Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság”  
2. A bizottság székhelye:    6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
3. A bizottság létszáma:   17 fő 
4. A bizottság tagjainak névsorát a szabályzat függeléke tartalmazza 
 

II. 

A bizottság feladatköre 
 
A bizottság feladatkörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 
(IV.16.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. 

 
A bizottság működése 

 
1. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer tartja. 
2. A bizottság szükség szerint, de legalább félévente – legkésőbb a félévet követő hónap 

utolsó napjáig – beszámol tevékenységéről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének. 
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3. A bizottság üléseit az elnök hívja össze elektronikus úton. A bizottság ülésére az írásbeli 
meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az 
ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák.  

4. A bizottság elnöke kiadmányozza a bizottság döntéseit.  
5. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a 

napirend kivételes esetben, szóban is előterjeszthető.  
6. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott tagok több mint a felének a jelenléte 

szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg.  
7. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a 

napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el.  
8. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.  
9. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  
10. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért 

tagja helyettesíti.  
11. A bizottság elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:  

a) lemondással,  
b) visszahívással 
c) a tag halálával. 
A bizottsági elnöki tisztség vagy bizottsági tagság megszűnése esetén a Közgyűlés választ 
új elnököt, választhat új tagot, vagy dönthet a bizottság létszámának csökkentéséről.  

12. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a 
szavazástól.  

13. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. 
14. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat 

formájában hozza.  
15. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és 

évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a KÉBH (Kecskeméti 
Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.  

16. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:  
a. az ülés időpontját és helyét, 
b. a jelenlévők nevét, 
c. a tárgyalt napirendi pontokat, 
d. a hozott határozatokat 
e. a szavazás számszerű eredményét és  
f. a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 

17. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 
a. a tárgyalt írásbeli előterjesztés, 
b. az írásban benyújtott kiegészítés, 
c. a jelenléti ív. 

18. A bizottság elnöke a nemzeti értéktárba történő felvételről szóló döntést, valamint a 
nyilvántartott nemzeti értékek adatait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére megküldi, és az a döntést követő 8 napon belül az Önkormányzat honlapján 
közzétételre kerül.  
 

A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei 
 

1. A tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan 
részt venni, az ülésről való távolmaradást előre jelezni. 

2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő 
költségek megtérítésére jogosultak. 

3. Az a bizottsági tag, aki nem vesz részt tevékenyen a bizottság munkájában, s legalább 
három ülésről igazolás nélkül távol marad, bizottsági tagsága megszűnik, tekintettel 
arra, hogy a bizottság munkájától rendszeresen távolmaradó tagok a bizottság 



50 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 30-án megtartott üléséről 
 

határozatképtelenségét idézhetik elő, ami veszélyezteti a bizottság folyamatos 
működését.  
 

Ügyviteli feladatok 
 

1. A Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája a bizottság ügyviteli és titkársági 
feladatait a megbízási szerződés alapján látja el. 
 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
A módosított szabályzat 2015. április 30. napján lép hatályba. 
 
 

Függelék 
 

A bizottság tagjai 
 

 
bizottsági tag   Tisztsége 

1. Dr. Sztachó-Pekáry István elnök 

2. Balanyi Károly tag 

3. Pászti András tag 

4. Király József tag 

5. Falusi Norbert tag 

6. Petőfi Sándor tag 

7. Loránd Klára tag 

8. Feczák Lászlóné tag 

9. Kovács Ferenc tag 

10. Ivanics István tag 

11. Kohajda László tag 

12. Komáromi Attila tag 

13. Lévai Jánosné tag 

14. Trencsényi Gizella tag 

15. Székelyné Kőrösi Ilona tag 

16. Szőkéné Kopping Rita tag 

17. Tornyi László tag 

 
87/2015(IV.30.) határozata 2. sz. melléklet 

 

Beszámoló 
a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2014. október 14-től 2015. február 28-ig tartó 

tevékenységéről 
 

● Előzmények, jogszabályi háttér 

A magyar nemzeti értékekről és  hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm.rendelet 
értelmében Kecskeméten is megkezdődött a helyi értékek feltárása. 
Az értékfeltárás célja: a település szellemi, tárgyi értékeinek összegyűjtése és dokumentálása. 
A fenti jogszabályok lehetőséget nyújtanak minden településnek egy helyi értéktár felállítására. 
A felveendő értékekre javaslatot bárki tehet. A beérkezett javaslatokat a Kecskeméti Települési 
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Értéktár Bizottság, szakértők bevonásával megvitatja, és az arra érdemesnek talált értékeket az 
értéktárba emeli. 
A helyi jelentőségen túlmutató értékek a megyei értéktárba vagy a Magyar Értéktárba kerülnek. 
Az itt nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző 
tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító 
nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a 
Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek. 
 
Az értéktár életre hívásának célja volt, feltárni és bemutatni Kecskemét tárgyi, szellemi, 
gazdasági, turisztikai, kulturális örökségének értékeit. Mindezt bekapcsolni a település, a 
megye, majdan az ország és a Kárpát-medence közösségi tudatába, gyarapítva a már meglévő 
lokális értékek körét. Meglátni és megláttatni egy-egy közösség speciális másságának értékeit, 
láthatóvá, értékké tenni magunk és mások számára is. Átvenni és átadni mindazt, ami 
gazdagabbá teheti a helyi létet. Ennek első lépéseként kezdődött meg a helyi értékek gyűjtése, 
és alakult meg az ezeket elbíráló Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság). 
 

– A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 

A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2014. február 18-án tartotta meg alakuló ülését. A 
Bizottság a közgyűlési döntés értelmében15 tagból áll: elnöke: Sztachó-Pekáry István, tagjai: 
Balanyi Károly, Falus Norbert, Feczák Lászlóné, Ivanics István, Király József, Kohajda László, 
Komáromi Attila, Kovács Ferenc, Lévay Jánosné, Lóránd Klára, Pászti András, Petőfi Sándor 
László, Székelyné Kőrösi Ilona, Trencsényi Gizella. 
 
A Bizottság munkáját felkért szakértők segítik: 

terület név cím 

Agrár-és élelmiszer-
gazdaság 

Dr. Nótári Márta Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 
főiskolai docens 

Egészség- és 
életmód 

Dr. Fáy Tamásné Ölelő Kéz Alapítvány, kuratóriumi titkár 

Épített környezet Kasza Gáborné BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi  
Hivatal, műemlékvédelmi felügyelő 

Ipari- és műszaki 
megoldások 

Dr. Tuskó László Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, főiskolai 
tanár 

Kulturális örökség ifj Gyergyádesz 
László 

művészettörténész 

Kulturális örökség 
(ezen belül 
népművészet) 

Berei Andrea A Duna–Tisza-közi Népművészeti Egyesület 
elnöke 

Sport Galamb Istvánné A Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács 
örökös tiszteletbeli elnöke 

Természeti 
Környezet 

Tóth Endre A Kiskunsági Nemzeti Park ökoturisztikai 
szakreferense 

Turizmus Deutschné Sipos 
Irén 

Az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke 

 
–  A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenysége 

A Kecskeméti Értéktárba a törvényben megjelölt nyolc kategóriákban gyűjtjük az értékeket. 
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Az Értéktár Bizottság a beszámoló időszakában 2014. december 8-án ült össze. Az ülésen az 
alábbi határozatok születtek: 

2014/7/1. Túri Endre rekeszzománcozott körplasztikáinak felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottsági tagok véleménye alapján kiegészítésre küldik. 
 
2014/7/2. Goór Imre életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyhangúlag 
elfogadja. 
 
2014/7/3. Noel. Ö. Gábor festőművész életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyhangúan elfogadja.   
 
2014/7/4. G. Szollát Katalin grafikus életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
kiegészítésre küldi vissza.  
 
2014/7/5. Mészáros Mariann grafikus életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyhangúlag elfogadja 
 
2014/7/6. Tintaló Társulás felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyhangúlag 
elfogadja.  
 
2014/7/7. Hírös Hét Fesztivál felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyhangúlag 
elfogadja 
 
2014/7/8. Kecskeméti Téli Fesztivál és Adventi Vásár felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság elutasítja. 
 
2014/7/9. . Bor és pálinka ünnep Kecskeméten felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
elutasítja. 
 
2014/7/10.  Kecskeméti Animációs Filmfesztivál felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való továbbküldését. 
 
2014/7/11. . Univer Édes Anna ételízesítő termékének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/12. . Kecskeméti Röplabda  felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen  
elfogadja. 
 
2014/7/13. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál felvétele a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/14. . Bóbis Gyula életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/15. Kalmárné Horóczi Margit festőművész életművének felvétele a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/16. Kecskeméti Képzőművészek Közösségének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság kiegészítésre visszaküldik.  
 



53 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 30-án megtartott üléséről 
 

2014/7/17. Szemereyné Törös Olga életművének felvétele a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja 
 
2014/7/18. Kecskeméti Népzenei Találkozó felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottsági 
tagok egyöntetűen elfogadják.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való továbbküldését. 
 
2014/7/19. Hegedűs Együttes munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/20. Csík Zenekar munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való továbbküldését 
 
2014/7/21. Tóth László munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja 
 
2014/7/22. Orosz László irodalomtörténész munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba 
a bizottság egyöntetűen elfogadja 
 
2014/7/23. Polyák Ferenc fafaragó munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/24. Kálmán Lajos népzenekutató munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való tovább küldését 
 
2014/7/25. . Leskowsky hangszergyűjtemény felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja 
 
2014/7/26. . Kodály Zoltán életművét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen 
elfogadja.  
Valamint javasolják a megyei értéktárba való tovább küldését. 
 
2014/7/27. Katona József életművét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen 
elfogadja. 
Valamint javasolják a megyei értéktárba való tovább küldését 
 
2014/7/28. Kecskeméti Városi Fúvószenekar munkásságának felvételét a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság nem fogadja el. Visszaküldi kiegészítésre.  
 
2014/7/29. Szoboszlay Péter munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/30. Messzi István életművének felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/31. Füzi László munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/32. Kecskemét Szatyor Egyesület munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság nem fogadja el. 
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2014/7/33. Leskowsky Albert hangszerész, képzőművész, múzeum alapító munkásságának 
felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/34. Buda Ferenc munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
egyöntetűen elfogadja. 
Valamint javasolják a megyei értéktárba való továbbküldését 
 
2014/7/35. Pintér Lajos költő, szerkesztő munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/36. Ulrich Gábor képzőművész, animációs rendező, művészeti pedagógus 
munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/37. . A Szappanos Család felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság nem fogadja 
el.  
 
2014/7/38. Id Szappanos István festőművész munkásságának felvételét a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/39. Csáky Lajos grafikus, festő munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság nem fogadja el. 
 
2014/7/40. Hirös Lovarda munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottság 
elfogadja turizmus kategóriába. 
 
2014/7/41. Kecskemét Táncegyüttes munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja. 
 
2014/7/42.  A Tudás a jövő üzemanyaga: Az energiatakarékos járművek nemzetközi versenye 
és a minőségi mérnökképzés felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottsági tagok 
kiegészítésre visszaküldik. 
 
2014/7/43. Dobozy Eszter írói- költői szociográfusi tevékenységének felvételét a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/44. Alföldy Jenő irodalomtörténész, tankönyvírói, kritikusi munkásságának felvételét a 
Kecskeméti Értéktárba a bizottság egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/45. Kő Ferenc festőművész munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság nem fogadja el.  
 
2014/7/46. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület munkásságának felvételét a Kecskeméti 
Értéktárba a bizottság nem fogadja el. 
 
2014/7/47. Kecskeméti Gong Rádió munkásságának felvételét a Kecskeméti Értéktárba a 
bizottság egyöntetűen elfogadja.  
 
2014/7/48. A Kecskeméti Helyi Települési Értéktár Bizottság a Kecskeméti Animációs 
Filmfesztivált, a Kecskeméti Népzenei Találkozót, a Csík Zenekar munkásságát, Kálmán Lajos 
népzenekutató munkásságát, Kodály Zoltán életművét, Katona József életművét és Buda 
Ferenc munkásságát a Megyei Értéktárba felvételre javasolja. 
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A jelzett időszakban 35 értéket vett fel a Bizottság, 12-őt elutasított vagy kiegészítésre 
visszaküldött. A Megyei értéktárba való felvételre a Bizottság 23 értéket javasolt az előző 
üléseken elfogadott értékekkel együtt. Ezek a alábbiak voltak:  
 

1.  Magyar Népmesék rajzfilmsorozat 
2.  Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Közösségi Alkotótevékenysége 
3.  Csiperó Fesztivál  
4  Kecskeméti Arborétum fa- és cserjegyűjteménye 
5.  Univer Erős Pista 
6.  Bohém Ragtime és Jazz Band munkássága 
7.  Kápolnák útja kecskeméti szakasza 
8.  Kecskeméti Repülőnap és Haditechnikai Bemutató 
9.  Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye 
10.  Tóth Menyhért életműve 
11. Kunbábonyi avar fejedelmi kincslelete 
12. Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteménye 
13.  Szekér Endre életműve  
14. Népi Iparművészeti és Néprajzi Gyűjtemény gyűjteménye és tevékenysége  
15. Csík zenekar munkássága  
16. Kodály Zoltán életműve 
17. Buda Ferenc munkássága 
18. Dobozy Eszter írói, költői, szociográfusi tevékenysége 
19. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál 
20. Kálmán Lajos népzenekutató munkássága 
21. Katona József életműve 
22. Kecskeméti Táncegyüttes 
23. Kecskeméti Népzenei találkozó 

 
–  Nyilvánosság 

A helyi értékekkel kapcsolatban honlap készült, mely a http://ertektar.kecskemet.hu címen 
érhető el. A honlapon minden Kecskemét Város Értéktár Bizottságának üléseiről szóló 
jegyzőkönyve, határozatai megtalálhatók. A honlapon továbbá az elfogadott értékekről szóló 
leírások is megtalálhatók. 
A honlapon elkészülte óta apróbb változtatásokat eszközöltünk. Az értékek számának 
növekedése miatt néhány felhasználói felületet érintő fejlesztést végeztünk el: keresősort 
implementáltunk az értéktár főoldalára, valamint külön menüt kaptak az érték kategóriák. 
A felület lehetőséget biztosít a javaslatok on-line beküldésére, ezt még mindig viszonylag 
kevesen használják. Jellemzően papíron, illetve elektronikus levélben érkeznek a javaslatok, 
melyek egy része formai és tartalmi hiánypótlásra szorul. 
Folyamatosan érkeznek a Bizottsághoz a javaslattevő ívek, következő ülésünket április 
hónapban tartjuk. 
 

–  A helyi aktivitás 

A helyi aktivitás növekedése volt tapasztalható az elmúlt időszakban, számos javaslat érkezett 
be magánszemélyektől, kulturális intézmények munkatársaitól. A kezdeti aktív feltárást követően 
a kecskemétiek megismerkedtek az értékfeltárással, kezdeti aktivitás tapasztalható, mely 
azonban még csekély mértékű, a közösségi értékfeltárás valódi elindulásához további, 
kecskeméti értékek iránt elkötelezett civil bevonása szükséges. 
 

– Összefoglaló 

 

http://ertektar.kecskemet.hu/
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A Bizottság körültekintően igyekszik dönteni a benyújtott értékekkel kapcsolatban. A bizottság 
összetétele biztosítja, hogy a beadványok többsége esetén a bizottsági tagok saját tudásuk 
alapján képesek dönteni az értékkel kapcsolatban. Azon értékek esetében, amelyek 
megítéléséhez a bizottsági tagok nem rendelkeznek elegendő információval, előterjesztői 
kiegészítést vagy szakértői véleményt kértünk.  
Munkánkkal el kívánjuk érni, hogy a hagyományosan értékként kezeltek mellé a feltárás során 
minél teljesebb katalógusát hozzuk létre a kecskeméti értékeknek. Célunk, hogy a feltárt 
értékek ne pusztán a honlapra kerüljenek fel, hanem érvényesüljenek is erősítve a város 
turisztikai, gazdasági erejét, erősítve identitását, közösségeit. 
 
Kecskemét, 2015. március 20. 
         

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István 
a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 
 

* * * 
 
14.) NAPIRENDI PONT  
 
Együttműködési megállapodás megkötése az SOS-Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványával (18.) 
Előadó: Mák Kornél alpolgármester     
(Az alpolgármester 13.663-1/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Mák Kornél:  
 
Az SOS-Gyermekfalu és a város között évek óta jó együttműködési folyamat van. Az SOS-
Gyermekfalu a gyermekvédelmi szakellátási feladatok mellett gyermekjóléti alapellátást is 
végez.  A „TIOP-3.4.1. B-11/1” jelű pályázati kiírás keretei között egy 12 férőhelyes gyermekek 
átmeneti otthona beruházás valósul meg. Az előterjesztés az együttműködés folytatásáról és a 
program további anyagi támogatásáról szól. Kéri a testület támogatását.  
 
Lévai Jánosné:  
 
A városnak az SOS-Gyermekfalu több éve stratégiai partnere. Alpolgármester úr is említette a 
várostól kötelező feladatot vesz át. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának olcsóbb 
az együttműködési megállapodás megkötése, nem beszélve a közös pályázatokról.  
A gyermekvédelem tekintetében törvény írja elő, hogy minden év május 31-ig be kell számolnia 
az SOS-Gyermekfalunak is a működéséről, a tervekről és egyéb feladatairól. Kéri 
képviselőtársait támogassák az együttműködési megállapodást.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, további hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
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Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
88/2015.(IV.30.) határozata 
Együttműködési megállapodás megkötése az SOS-Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványával 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 13.663-
1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást köt az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az együttműködési 
megállapodásban foglaltakat a 2015. évi költségvetés soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője 
     és általa: SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány 
 
 

88/2015.(IV.30.) határozat melléklete  

 
ügyszám:                           
ügyintéző:  

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 
Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03, KSH szám: 15724540-8411-321-03, 
képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),   
másrészről az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (székhelye: 1094 Budapest, 
Angyal u. 1-3., bírósági nyilvántartásba vételi száma: Fővárosi Bíróság 9984/2011, adószáma: 
18258772-1-43, képviseli: Gosztonyi Gábor ügyvezető igazgató, a továbbiakban: Alapítvány) 
között az alábbiakban meghatározott feltételek mellett: 
 
1. Az Alapítvány Kecskemét megyei jogú városban jelentős gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
feladatot lát el. Az együttműködők a megállapodás tartalmi kérdéseinek kidolgozásakor 
elemezték, értékelték a korábban meglévő, kölcsönösen hasznosnak ítélt munkakapcsolatukat, 
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és egybehangzóan kinyilvánítják a kapcsolatok további fenntartásának és fejlesztésének 
szándékát.  
 
2. A fentieknek megfelelően az Alapítvány vállalja, hogy szerepet vállal a Kecskeméten élő 
gyermekek szükség szerinti átmeneti gondozásában, valamint a nevelőszülői és a 
gyermekotthoni ellátásban. Ennek keretében: 
 
 a) a gyermekjóléti alapellátási feladatai tekintetében: 

- a családban nevelkedő rászoruló gyermekeket – szükség és indokoltság esetén 
anyával együtt – fogadja be gyermekek átmeneti otthonába; 

- biztosítja a gyermekek teljes körű ellátását az átmeneti gondozás időtartama alatt; 
- segíti a gyermekek családjukba történő visszakerülését; 
- segíti az átmeneti gondozást előidéző okok megszüntetését; 
- további források bevonásával célzott családmegerősítő programot indít családok 

számára (pl. szülők iskolája, fiatal szülők megsegítése, lakáskörülmények 
rendezésében való segítségnyújtás, gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett 
fiatal szülők támogatása); 

- önkénteseket von be a családmegerősítő programba; 
- lépéseket tesz a lakáshelyzetükben veszélyeztetett családok érdekképviseletének 

érdekében; 
- a rendszerszemléletű együttműködés fejlesztése érdekében képzéseket szervez a 

gyermekvédelemben dolgozó önkormányzati és civil szereplők bevonásával. 
 

b) a gyermekvédelmi szakellátás tekintetében: 
- nevelőszülői hálózatot működtet a szakellátásba került gyerekek családban történő 

nevelése, gondozása érdekében; 
- lakásotthonokat működtet a fiatal felnőttek önálló életre nevelése érdekében; 
- érdekképviseleti tevékenységet végez a szakellátásban élő gyerekek magas színvonalú 

ellátása érdekében; 
- pályázati forrásokat von be a veszélyeztetett helyzetű gyerekek magasabb színvonalú 

ellátása érdekében, szolgáltatásait hozzáférhetővé teszi a város és környéke gyerekei 
és szolgáltatói számára (pl. szexuálisan bántalmazott gyerekek kezelése és a velük 
foglalkozó szakemberek képzése); 

- képzési programokat szervez nevelőszülők és szakemberek számára új eszközök, 
módszerek bemutatására, készségek fejlesztésére. 

 
3. Az Alapítvány az Önkormányzat számára minden év március 31-ig pénzügyi és szakmai 
beszámolót készít, amelyet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése szociális és 
gyermekjóléti ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága megtárgyal. 
 
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy:  
 
a) költségvetése terhére általános működési támogatást nyújt az Alapítvány részére a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásához,  
 
b) az alapítvány szakirányú pályázatait lehetőségeihez mérten támogatja,  
 
c) a szakmai konzultációkon és tapasztalatcseréken szociális szakembereivel részt vesz,  
 
d) az általa, vagy gyermekjóléti intézményei által szervezett szakmai továbbképzésekről, 
tudományos konferenciákról az együttműködő partnert tájékoztatja,  
 
e) szakmai információk biztosításával és cseréjével segíti az Alapítvány hatékony munkáját.  
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5. Az Önkormányzat és az Alapítvány évente támogatási szerződést köt, amelyben az adott évi 
támogatás célját és összegét rögzítik. 
 
6. Együttműködő felek évente áttekintik és értékelik az elvégzett munkát.  
 
7. Együttműködő felek a megállapodást 2015. július 1. napjától határozatlan időre kötik. A 
megállapodást bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 
 
8. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatosan a felek – hatáskörtől függően - kikötik a 
Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
 
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.  
 
10. Ezen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták. 
 
  
Kecskemét, 2015……………………. 

 
 

 Szemereyné Pataki Klaudia      Gosztonyi Gábor 
      polgármester         ügyvezető igazgató 
 

 

* * * 
 
15.) NAPIRENDI PONT  
 
Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 
szerződések (19.)  
Előadó: Király József, a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke      
(A bizottság 5.763-1/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
89/2015.(IV.30.) határozata 
Belterületbe vonáshoz és közterület rendezéshez kapcsolódó településrendezési 
szerződések 
 



60 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 30-án megtartott üléséről 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság 5763-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést 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 
(Szerződ

és) 

Térké
pi 

mellék
let 

Városrész Területfelhasználási cél 

1. 18512 1. 1. Felsőszéktó Településközponti vegyes terület-
közterületszabályozással érintett terület 

2. 18514 1. 1. Felsőszéktó Településközponti vegyes terület-
közterületszabályozással érintett terület 

3. 18517 1. 1. Felsőszéktó Falusias lakóterület– közterület szabályozással 
érintett terület 

4. 18826 2. 2. Külső-
Máriahegy 

Falusias lakóterület– közterület szabályozással 
érintett terület 

5. 0628/101 3. 3. Szolnoki-
hegy 

Kertvárosias lakóterület– közterület 
szabályozással érintett terület 

6. 0628/107 3. 3. Szolnoki-
hegy 

Kertvárosias lakóterület– közterület 
szabályozással érintett terület 

7. 0628/108 3. 3. Szolnoki-
hegy 

Kertvárosias lakóterület– közterület 
szabályozással érintett terület 

8. 0628/113 3. 3. Szolnoki-
hegy 

Kertvárosias lakóterület– közterület 
szabályozással érintett terület 

9. 0628/206 3. 3. Szolnoki-
hegy 

Kertvárosias lakóterület– közterület 
szabályozással érintett terület 

 

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. 0628/1
01 

2239 Szolnoki-
hegy 

Belterületbe vonás (Településközponti vegyes 
terület) 

2. 020/25 288 Belső-
Máriahegy 

Belterületbe vonás (Falusias lakóterület) 

3. 0992/7
0 

2877 Alsószéktó 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 igazgatási szolgáltatási díjak igazolása alapján a Kecskeméti Járási Hivatalnál a 
belterületbe vonási eljárást indítsa meg és a földvédelmi eljárással kapcsolatban az 
Önkormányzat képviseletében járjon el. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

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

KMJV Önkormányzata Közgyűlése 89/2015. (IV.30.) határozata 1. számú melléklete 

 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Kis Lajos 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Huszka Zoltán 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Petényi Zoltán 
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 
Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (IV.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 
szerződés tárgyát képező ingatlanoknak: 
 

 Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 
hányad 

Terület (m2) 

1
. 

18512 szántó Kis Lajos 1/1 1559 

2
. 

18514 kivett lakóház, 
udvar, 

gyümölcsös 

Huszka Zoltán 1/1 2363 

3
. 

18517 kivett lakóház, 
udvar, szőlő 

Petényi Zoltán 1/1 3525 
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2. Tulajdonosok tudomással bírnak 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 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.  

 
 

4. 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.  
 

5. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közterület céljára átadandó területen 
lévő kerítés, közműfelépítmény áthelyezését saját költségükön elvégzik.  

 
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. 
 

Kecskemét, 2015. május 
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Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

 Kis Lajos 
Tulajdonos 

   
 

Huszka Zoltán 
Tulajdonos 

   
 

Petényi Zoltán 
Tulajdonos 

 
KMJV Önkormányzata Közgyűlése 89 /2015. (IV.30.) határozata 2. számú melléklete 

 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Molnár József 
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 
Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (IV.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a kecskeméti 18826 
hrsz-ú szőlő és gazdasági épület, kert megjelölésű ingatlannak. 

 

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. 
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3. 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.  

 

4. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 1. pontban körülírt ingatlan 
ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben 
előírt közműellátását.  
 

5. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő 
kerítés áthelyezését saját költségén elvégzi.  

 

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 Tulajdonos 
kötelezettséget vállal.  

 

14. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2015. május 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

 Molnár József 
Tulajdonos 
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 KMJV Önkormányzata Közgyűlése 89 /2015. (IV.30.) határozata 3. számú melléklete 

 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Székhely:  
Adószám:  
Képviselő neve:  

Deák Tamás 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Besenyei Julianna 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Kunné Dollák Eszter 
Születési idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 

 

Molnár Beáta 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Herczeg Ferenc 
Születési idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 

 

Szőlősiné Endrész Tünde 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Dinókné Endrész Erika 
Születési idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 

 

B. Szabó Ferenc 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Endrész Istvánné 
Születési idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 

 

Endrész Tamás 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Endrész Balázs 
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 …/2015. (IV.30.) 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: 
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 Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni hányad 

1. 0628/101 szántó, gazdasági 
épület 

KMJV 
Önkormányzata 

1/1 

 

2. 0628/107 kivett tanya, szőlő B. Szabó Ferenc 256/4800 

Endrész Istvánné 392/4800 

Dinókné Endrész 
Erika 

129/4800 

Szölösiné Endrész 
Tünde 

129/4800 

Endrész Tamás 65/4800 

Endrész Balázs 65/4800 

Deák Tamás 3764/4800 

3. 0628/108 szőlő, gazdasági 
épület 

Kunné Dollák Eszter 1575/4350 

Molnár Beáta 1575/4350 

Herczeg Ferenc 1200/4350 

4. 0628/113 kivett gazdasági 
épület, udvar, szőlő 

Besenyei Julianna 1/1 

5. 0628/206 gyümölcsös Besenyei Julianna 1/1 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanokon vezetékjogok és 
özvegyi jog állnak fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a Járási 
Hivatal előtti eljárás során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek beszerezni a 
vezeték-, és özvegyi jog 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. A 0628/206 és 0628/113 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa vállalja, hogy ezen telkek 
rendezése során a telek közös telekhatárának rendezését saját költségén 
végrehajtja, oly módon, hogy a visszamaradó telkek nagysága és szélessége a 
HÉSZ-ben előírt telekalakítási szabályoknak megfeleljen. 
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8. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közterület céljára átadandó 
területen lévő kerítés áthelyezését saját költségükön elvégzik.  

 
9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának 

szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 
  
 

10. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

11. 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. 

 

12. 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. 
 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései 
az irányadók. 

 

14. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 

15. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

16. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok 
kötelezettséget vállalnak.  

 

17. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2015. május 
 
 

Szemereyné Pataki 
Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város  
Önkormányzata 

Dinókné Endrész Erika 
Tulajdonos 

Deák Tamás 
Tulajdonos 

 
 
 

 
 
 

Besenyei Julianna 
Tulajdonos 

Kunné Dollák Eszter 
Tulajdonos 

 
 

Molnár Beáta 
Tulajdonos 

 
 

 
 

Herczeg Ferenc 
Tulajdonos 
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B. Szabó Ferenc 
Tulajdonos 

 
 

Szőlősiné Endrész Tünde 
Tulajdonos 

 
 

Endrész Istvánné 
Tulajdonos 

 
 

Endrész Tamás 
Tulajdonos 

Endrész Balázs 
Tulajdonos 

 

 

 
 

* * * 
16.) NAPIRENDI PONT  
 
A Településrendezési Terv módosításának véleményezése (20.) 
Előadó: Király József, a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke   
(A bizottság 10.061-25/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Király József:  
 
A Nissin Foods Kft. azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy fejleszteni 
szeretne. Ehhez a fejlesztéshez járul hozzá a város területrendezési eszközökkel. A Kft. 
még az idén el szeretné kezdeni a fejlesztést. A bizottság az előterjesztést elfogadásra 
javasolja a közgyűlésnek.   
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:   
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
90/2015.(IV.30.) határozata 
A Településrendezési Terv módosításának véleményezése 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság 10.061-25/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1.) A közgyűlés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
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sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése 
alapján a város Településrendezési Tervének Búzakalász utca térségében történő 
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 főépítész hatáskörében eljáró Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
     és általa: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 90/2015. (IV.30.) határozata melléklete 
 

ÖSSZEGEZÉS 
Kecskemét, TRT 2015. évi felülvizsgálat, Búzakalász u. térsége  egyszerűsített 

eljárás  
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/01/89-1/2015.) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

A módosításra vonatkozóan észrevételt 
nem tesz, egyebekben az eljárási 
szabályokat ismerteti. 

Egyetértő vélemény. 
 

2. ATIKÖTEVIFE 6701 Szeged, Felső Tisza-part 17. ( Iktatószáma:11545-12-
5/2015) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

Nem emel kifogást, a további 
véleményezésben részt kíván venni. 

Egyetértő vélemény. 
 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Kecskemét, Liszt F. u. 19. 
(Iktatószám:1074-2/2015.) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

Észrevételt nem tesz, a jóváhagyott 
terveket digitálisan kéri. 

Egyetértő vélemény. 
 

4. Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged, Stefánia 4. (Iktatószáma:0089-
0080/2015  

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 

Nem emel kifogást. Egyetértő vélemény. 

5. BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét, Deák F. tér. 3. 
(Iktatószáma:35300/168-2/2015. ált.) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
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Általános követelményeket fogalmaz 
meg, a konkrét módosítások ellen 
észrevételt nem tesz, további 
véleményezésben részt kíván venni. 

Egyetértő vélemény. 

7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve (Iktatószáma: BKR/001/00138-6/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Az övezeti előírás módosítása nem 
eredményezhet a lakóépületek 
vonatkozásában az előírások szerinti 
terhelési határértéket meghaladó 
mértékű hatást. Be kell tartani „A levegő 
védelmével kapcsolatos egyes 
szabályokról” szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet, 
„A környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról” szóló 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet előírásait. A további eljárási 
szakaszokban részt kíván venni, a 
dokumentációt elektronikusan kéri. 

A jogszabályok betartását az építésügyi 
hatóság és az egyes engedélyezési 
eljárásokban résztvevő szakhatóságok 
biztosítják. 
Kifogást nem emelő véleményezőnek 
tekintendő 
 
 
 
 

8. NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1389 Budapest, Teréz krt. 62  pf. 
30.(UVH/UH/38/13/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A módosításokkal kapcsolatban 
észrevételt nem tesz, annak elfogadását 
támogatja. 

Egyetértő vélemény. 

9. NKH Légügyi Hivatal 1675 Budapest, Ferihegy I. pf. 41.(FD/RR/NS/A/371/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A tervmódosításhoz hozzájárult, a 
további egyeztetési eljárásban nem 
kíván részt venni. 

Egyetértő vélemény. 
 

10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
Kecskemét, Szent István krt. 19/a. ( Ikt.sz: BK/UO/78/7/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Közlekedési érdeket nem sért, ellene 
kifogást nem emel. 

Egyetértő vélemény. 

11. BKM KH. Kméti Jár. Hiv. Építésügyi és Örökségvédelmi Hiv. Kecskemét, 
Széchenyi krt.12. 
 (Ikt.sz.:BK-05D/008/155-3/2015)) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A módosítás örökségvédelmi érdeket 
nem sért, ellene kifogást nem emel. 

 Egyetértő véleményező. 

12. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 1014 
Budapest, Táncsics u. 1. . (Ikt.sz.:100/6-3/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A tervezett módosítások településképi 
szempontból nem befolyásolják a 
világörökség várományos listában 

Egyetértő vélemény. 
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szereplő helyszínt, ezért a tervezett 
módosítások ellen kifogással nem él. 

13. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala 6000 Kecskemét, 
Nagykőrösi u. 32. (Iktatószám:10032/5/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Nem emel kifogást, mivel belterület. Egyetértő vélemény. 

14. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Kecskemét, 
József A. u. 2.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Nyilvántartott erdőt nem érint a 
módosítás, ezért kifogást nem emel. 

Egyetértő vélemény. 

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. (HHI/1114-1/2015)  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Észrevételt nem tesz. Egyetértő vélemény. 

17.BKM-I Rendőr Főkapitányság Kecskemét, Batthyány u. 14.  
(03000/7414/03/2014.ált)  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Követelményeket, elvárásokat nem 
fogalmaz meg,észrevételt nem tett 
a további véleményezési eljárásban 
nem kíván részt venni. 

Egyetértő vélemény. 
 

18. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Szolnok, 
Templom u. 5. 5001 Szolnok, Pf.: 164. (SZBK/3574-2/2014.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Észrevételt nem tesz, kéri az elfogadott 
dokumentumok CD-n való megküldését. 

Egyetértő vélemény. 

19. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Információszolgáltatási és 
Nyilvántartási Kompetencia Központ Szeged, Csongrádi sgt. 15. (CE/4718-
2/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A módosítási ügyekkel kapcsolatban 
észrevételt nem tesz, az egyeztető 
tárgyaláson nem kíván részt venni. 

Egyetértő vélemény. 
 

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. (2209-2/2015)  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

észrevételt nem tesz Egyetértő véleményező 

22.Kerekegyháza Város Polgármestere Kerekegyháza, Fő u. 47/a (182-1/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A módosítással kapcsolatban 
észrevétele nincs, a véleményezési 
eljárás további szakaszában nem 
kíván részt venni. 

Egyetértő vélemény.  
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23.Lajosmizse Város Polgármestere Lajosmizse, Városház tér 1.(I/1908-08/2014) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A módosítással kapcsolatban 
javaslata, észrevétele nincs, a 
véleményezési eljárás további 
szakaszában részt kíván venni. 

Egyetértő vélemény. 

24.Szentkirály Község Polgármestere, Szentkirály, Kossuth u. 13. (ikt. sz: 535-
2/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Észrevételt nem tesz, a további 
eljárásban nem kíván részt venni. 

Egyetértő vélemény. 

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. (517-
2/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A módosítás a település érdekeit nem 
sérti, javaslata, észrevétele nincs. 

Egyetértő véleményező 

27.Helvécia Község Polgármestere Helvécia, Sport u. 42.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Határidőben nem válaszolt. Egyetértő véleményezőnek tekintendő. 

28. Ballószög Község Polgármestere Ballószög, Rákóczi u. 15. (1034-2/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A módosítás a település érdekeit nem 
sérti. 

Egyetértő véleményező. 

29. Fülöpjakab Község Polgármestere Fülöpjakab 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Határidőben nem válaszolt. Egyetértő véleményezőnek tekintendő. 

30.Jakabszállás Község Polgármestere Jakabszállás, Petőfi u. 14. (21-6/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Kifogást nem emel. Egyetértő vélemény. 

31. BÁCSVÍZ Zrt Kecskemét, Izsáki út 13. (000004-002/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Általános követelményeket fogalmaz 
meg, észrevételt nem tesz. 

Egyetértő vélemény. 

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-128-2/2015.) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Tájékoztat, hogy útfejlesztési 
kérdésekben a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ illetékes, mint 
országos közutak fejlesztése ügyében 
nyilatkozni jogosult országos hatáskörű 
szervezet. Kéri véleménye 
figyelembevételét, a további 
eljárásokban részt kíván venni. 

Egyetértő vélemény. 
 
 
 
 
 
 



 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 30-án megtartott üléséről 
 
 

73 

34.DÉMÁSZ Zrt. Kecskemét, Szultán u. 2. 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Határidőben nem válaszolt. Egyetértő véleményezőnek tekintendő. 

35. Egyéb,BKM-i Építész Kamara   

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Határidőben nem válaszolt. Egyetértő véleményezőnek tekintendő. 

36. Egyéb, BKM-i Mérnöki  Kamara Kecskemét, Klapka u. 19.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Határidőben nem válaszolt. Egyetértő véleményezőnek tekintendő. 

37. Egyéb, BKM-i Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét, Árpád krt. 4.  

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Határidőben nem válaszolt. Egyetértő véleményezőnek tekintendő. 

38. Egyéb, BKM-i Agrárkamara (BACS01-00920-1/2015) 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Észrevételt nem tett. Egyetértő vélemény. 

39. Egyéb, Városszépítő Egyesület Kecskemét, Halasi út 2. 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

Határidőben nem válaszolt. Egyetértő véleményezőnek tekintendő. 

40. Egyéb, Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete Kecskemét, Kápolna u. 8. 

ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

„Mivel a NISSIN Foods Kft beruházása 
Kecskemét város érdeke, ezért 
egyesületünk támogatja a 60 %-os 
beépítés engedélyezését. Az építési 
engedély kiadásánál a csapadék víz 
elvezetésére különös gondot kell 
fordítani a helyszíni körülmények 
miatt.” 

Egyetértő véleményezőnek tekintendő, az 
engedélyezésre vonatkozó előírásokat a 
HÉSZ nem tartalmazhat, azt magasabb 
szintű jogszabályok szabályozzák. 

 
 

* * * 
 
 
17.) NAPIRENDI PONT  
 
A Településrendezési Terv módosításának elindítása (21.) 
Előadó: Király József, a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke     
(A bizottság 11.079-4/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Király József:  
 
A Politext Csövek Kft. Matkón munkahelyteremtő beruházást szeretne megvalósítani.   
 
Sipos László:  
 
A választókörzetében lévő egyik legnagyobb Kft-ről van szó, amely nagyon sok embernek 
ad munkát. A TRT felülvizsgálat már végre lett hajtva, s ez annak a folytatása lenne. A Kft. 
több, mint 100 millió forint összegű támogatást nyert telephelyfejlesztésre, mellyel 15 új 
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munkahely jöhet létre. A helyben lakók 80 %-a a Kft-nél dolgozik. Kéri a testület tagjait 
támogassák az előterjesztést.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, további hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
91/2015.(IV.30.) határozata 
A Településrendezési Terv módosításának elindítása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság 11.079-4/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy 15 új munkahely megteremtését biztosító 
gazdaságfejlesztő beruházás érdekében a kecskeméti 01329/16 és 01329/40 hrsz-ú 
telkek vonatkozásában kezdeményezi a Szabályozási Terv módosítási eljárásának 
megindítását. A módosítás tárgya az építési övezet határának áthelyezése. 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a településrendezési 
eszközök egyszerűsített eljárásban történő lefolytatására. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
     és általa: Poliext Csövek Kft. 
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91/2015.(IV.30.) határozat melléklete  

 

 
Ezt követően Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpogármester 15 perc szünetet rendel el.  
 
 

- Szünet - 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Köszönti képviselőtársait és a megjelenteket. Néhány mondatban ismertetné, hogy a 
közgyűlés ülésén az elmúlt órában miért is nem vett részt. Megköszöni Dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármesternek az ülés vezetését. Lajosmizsén vett részt a kecskeméti 
Kollár család vállalkozásában létrehozott tojás- és keltető üzem átadásán. A Kollár család  
tulajdonában lévő lajosmizsei Mizsetáp Kft. és a Hírös Tojás Kft. az elmúlt négy évben 400 
milliárd forintos csődből újraépült és ma átadhatták a korszerű technológiának megfelelő 
tojásválogató és keltető üzemét.  
Másfél milliárd forintos beruházást hajtott végre, annak ellenére, hogy hatalmas veszteség 
érte 2007-2008-ban, amiből talpra állt, és ma a vállalkozását újra elindíthatta. A család a 
magyar élelmiszerágazat termelésében meghatározó szerepet is vállal, hiszen a 
magyarországi tojástermelés 3%-át itt állítják elő.  
Megköszöni Dr. Határ Mária jegyző asszony, a Műszaki Osztály közreműködő munkáját, 
valamint Öveges László főépítész úr segítségét is. Nagyon rapid és gyors engedélyezési 
eljárást kellett végrehajtani, hogy a kapott támogatással és Növekedési Hitelprogrammal 
élni tudjon a Kft. Mindennek köszönhetően 60 főnek teremt munkát és további beszállítói 
körnek ad megélhetési lehetőséget. 
Gratulál a vállalkozónak és bízik benne, hogy a következő európai uniós ciklusban is az 
ilyen forrásokkal és lehetőségekkel egyre több mintaértékű vállalkozó fog élni. Tolmácsolja 
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a kormányfő köszönetét a hivatal rugalmas eljárásáért. Elmondja, hogy a legmodernebb 
német technológiával felszerelt gyártósorral dolgoznak, de további fejlesztési 
elképzeléseik vannak. Húsz éves jubileumát is ünnepli ez a családi kisvállalkozás, amely 
példa értékű. 
 
 
18.) NAPIRENDI PONT 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
végrehajtása és a maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) (2.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 11.555-1/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tavalyi év az előző évekhez hasonlóan 
megfelelő stabilitással, zökkenőmentesen zajlott. Bölcsen meghozták azokat a döntéseket, 
hogy egy választási év figyelembevételével is stabilan, a korlátokat betartva, az elfogadott 
költségvetés alapján végezték a munkájukat. A város vagyona tovább emelkedett 1,6 
milliárddal. A tavalyi évben zajlott le az adósságkonszolidáció, amely ez által 7,6 
milliárddal csökkent az önkormányzat adósságállománya, valamint a helyi iparűzési 
adóbevétel 536 millió forinttal emelkedett. 
 
A hatékony gazdálkodásnak megfelelően tartották a kiadás-bevételi arányokat is hónapról 
hónapra, és az év végén a lekötött pénzbetét 1,2 milliárd forint volt. 152 millió forint került 
folyósításra közvetlen lakossági támogatás címén az iparosított technológiával épült 
lakóépületek felújításához, a lakossági önerős útberuházások esetében pedig 448 millió 
forint. Közvetett formája a közterületek fejlesztése, az intézmény fenntartásába stb., 
amelyekre a tavalyi év kiadás-bevételi oldala nagy támogatási összeget biztosított. A 
Városi Támogatási Programban 426 szervezet kapott támogatást 100 millió forint 
értékben. Tájékoztatásul elmondja, hogy az idei évben több mint 600 szervezet szeretne 
pályázni.  
 
A záró pénzkészletet kiegészíti még az is, hogy nem volt kifizetetlen számlája az 
önkormányzatnak 2014. december 31-én. Azt gondolja, hogy hatékonyan, takarékosan, 
kellő gondossággal gazdálkodott a város vezető testülete és az a mértéktartó 
szemléletmód, amit évek óta alkalmaznak látható a számokból is. 
Gratulál a tavalyi év eredményeihez és köszöni az együttműködő segítséget. 
 
Király József: 
 
Elmondja, hogy ez egy nagyon feszes költségvetés. Az anyagban az áll, hogy „A 2014. évi 
adóbevételek tervezésénél számoltunk a GDP növekedésével. Az építőipar teljesítése a 
tervezett szint alatt teljesült, a kereskedelemből, illetve pénzügyi szolgáltatóktól származó 
bevételek csökkentek, vagy változatlan szinten maradtak. A jelentős összegű helyi 
iparűzési adóbevétel növekedését a feldolgozóipar és ezen belül a közúti járműgyártás és 
gépipari berendezések gyártása produkálta.” Azt gondolja, hogy a Mercedes-gyár mellett 
legalább olyan fontos, hogy a helyi kereskedelem, helyi cégek, magánvállalkozások 
működjenek. 
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Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ez intő jel, hogy sajnos elmaradások vannak. A 
banki szektor bevételkiesései is nagyban befolyásolják azt, hogy a helyi vállalkozások nem 
vettek igénybe banki szolgáltatást, nem beruháztak kellőképpen, mint ahogy egyébként 
egy igazi városi fejlődés megkövetelné.  
Úgy gondolja, hogy ha a korábbi adóbevételek nem úgy jöttek be a kereskedelemből és 
más egyéb jogcímen, akkor a Mercedes-gyár erőn felül produkált vélhetően. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Kéri, hogy a termelőszektort ne szűkítsék le csak a Mercedes-gyárra. A termelő és 
feldolgozó ipar - beleértve az élelmiszeripart is - nagyon jól teljesített a tavalyi évben. Az 
építőipar is lendületet kapott, egyre több helyen lát építkezést és ez az engedélyezési 
eljárásokban is látszódik. Bízik benne, hogy az építőipar és az ingatlanszektor is 
fejlődésnek indul. 
A kis szolgáltatókat, kis vállalkozókat arra kell ösztönözni, hogy felkészüljenek a következő 
időszakban, és minél több európai uniós forrást, valamint kedvező hitelkonstrukciót 
tudjanak igénybe venni a stabil kis- és közepes vállalkozások kialakulása érdekében.  
 
Falusi Norbert: 
 
A közvilágítás, a LED lámpafejlesztés Kecskeméten végbe ment, de az előterjesztésből 
arra nem kapott választ, hogy ez mekkora megtakarítást jelent.  
A lakossági önerős útépítéssel kapcsolatban megkérdezi, hogy a korábbi keret 2,5 milliárd 
forint volt, amely a tavalyi évben szerződés módosítást követően 4-4,5 Mrd forintra 
emelkedett. Ennek mi az oka? 
 
Az észrevétele az, hogy visszatérő probléma a parlagfű, illetve a pollen koncentráció. 
Szeretné felhívni a figyelmet erre a problémára, amely nemcsak szigorúan Kecskemétet 
érinti, ezért fontos lenne, hogy Kecskemét és környéki települések közösen egy olyan 
cselekvési tervet dolgozzanak ki, amellyel vissza lehet szorítani a pollenszennyezés 
nagyságát. Úgy gondolja, hogy ez egy olyan probléma, amelyet meg kell oldani a jövőben.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A közvilágítás korszerűsítésének a számait még nehéz bemutatni a 2014. évi 
értékelésben, mert a műszaki átadás-átvétel novemberben történt meg. Szakaszos 
átadások voltak, és egy hónap alatt mért adat nem mutat egy éves adatot, azt gondolja, 
hogy az első valós adat 2015-ben tud kialakulni. 
A pollenszennyezettséggel kapcsolatban elmondja, hogy az idei évben szavaztak meg a 
költségvetésben támogatást a Kecskeméti Főiskola részére, és kérték meg őket egy ilyen 
rendszerszemléletű gondolkodásra, koncepcióra. Az általuk kifejlesztett, kifejezetten a 
parlagfű biológiai szer alkalmazásával történő elpusztítására, úgyhogy majd megnézik és 
felvették már a kapcsolatot a főiskolával, hogy második félévben tudjanak erről konkrétan 
beszélni. 
A keretmegállapodásban szereplő összeget - ami alapján kiírták a közbeszerzést az 
útépítésre, útkarbantartásra vonatkozóan - a KÖZOP-os pályázatok miatt kellett 
megemelni. Azok útfejlesztéseket is tartalmaznak, és több évre szóló megállapodásról van 
szó. A keretösszeget alapvetően a KÖZOP-os útfejlesztés indukálja. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
 Megkérdezi, ki ért egyet a rendelet-tervezettel?  
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  
 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 5 tartózkodással megalkotta a 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
2014. évi pénzmaradvány megállapításáról, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
   
 Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  
 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
92/2015.(IV.30.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
végrehajtása és a 2014. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 11.555-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2014. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének 
Összes elvonás elnevezésű „P” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől 
elvonásra kerülnek. 

2.) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 
2014. évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követő hatvan napon belül rendezni 
szükséges. 

3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 239.747 E Ft forrás 
terhére az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzata kerüljön megemelésre. 

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
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* * * 
 
19. NAPIRENDI PONT 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja (3.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   
(A polgármester 10.182-5/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 Szemereyné Pataki Klaudia:  
  
Ismerteti az előterjesztést. Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja  - 
ami egy előkészítő anyagként készült el a Területi Operatív Programhoz - kapcsolódó 
előkészítési feladatai között szerepel az is, hogy a kijelölt Nemzetgazdasági 
Minisztériumban zajlik a folyamatos egyeztetés, hogy a Területi Operatív Program megyei  
jogú felosztásában milyen keretek és korlátok között lehet gondolkodni. Az ehhez 
szükséges felosztást tartalmazza az előterjesztés. Itt látjuk a prioritásoknak megfelelően, 
hogy elsősorban gazdaságfejlesztési célokat szolgáló projektekben lehet a következő hét 
évben gondolkodni. Annyit kell még elmondani, hogy ez szintén egy előkészítő anyag, 
amit a Nemzetgazdasági Minisztérium még minősít, jóváhagy és Brüsszellel is elfogadtat. 
Ha ez visszaigazolásra kerül, akkor tud a kormány dönteni és megállapodni a megyei jogú 
várossal a keretszámok, az egyedi projektszintekre és éves ütemezés tekintetében. Most 
gyakorlatilag azt kell elfogadniuk, amit az Európai Unió irányelvként, prioritásként 
meghatározott, s azt elfogadja-e ilyen formában a város.  
 
Király József: 
 
Elmondja, hogy ebben az anyagban azt látja, hogy a prioritás elsősorban a fejlesztésekre 
irányul, ugyanakkor rengeteg pénzre lenne szükség az utak, különböző közintézmények, 
lepusztult városrészek rendbetételére és pontosan ezek azok, amikre kevés százalékban 
költhetnek. Kételkedik abban, hogy az Európai Unió így írta elő, hogy kötelezően ezeket a 
prioritási értékeket, százalékokat kell betartani. Azt gondolja, hogy azért van egyfajta 
szabadsága egy városnak és a városatyáknak sok más dolga is van, ami a városi életet 
szebbé, jobbá és elviselhetővé teszi. Elmondja, hogy gazdaságfejlesztés 29,82%, 
gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 18,61%, viszont kevesli a 
társadalmi kohéziót célzó helyi programok 2,95%, leromlott városi területek rehabilitációja 
2,37% tervezeteket. 
 
Falusi Norbert: 
 
Az Európai Unió tervezési szakaszában elhangzott az a kritika az Unió felé, hogy 
rendkívüli súlypont eltolódások figyelhetők meg a pénzek felosztásánál, elsősorban a helyi 
társadalomépítés ellenében. Amit Király József képviselő úr felvetett nemcsak a 
magyarországi kormányzati erős indikátorok miatt, hanem az Európai Unió részéről is van 
egy ilyen szándék, hogy kevesebb pénz jusson a helyi társadalom fejlesztésére, a helyi 
közösségek megerősítésére és nem beszélve a környezetvédelmi és ezzel kapcsolatos 
kérdésekre.   
Be kell látni, hogy ilyen a világ rendje sajnos, hogy van egy erős neoliberális 
gazdaságpolitika a világban, amelyben egyébként a kormányok alapvetően partnerek és 
ennek következtében a gazdaságfejlesztésre helyezik egyértelműen a hangsúlyt. Sokkal 
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erőteljesebben kell képviselni mind a helyi testületnek, mind pedig Magyarország 
kormányának, hogy a társadalomépítésre, társadalomfejlesztésre kerüljön sokkal nagyobb 
erő. 
Meg kell nézni például Ausztriát: rengeteg pénzt költenek helyi projektekre, helyi 
társadalomépítésre és igazából ez egy erős autonóm helyi közösségekből felépülő ország. 
Ez több éves munka, oktatási kérdéseket, szemléletformáló programokat vet fel, amelyek 
megjelennek ezekben a programokban és tényleg lehet mondani, hogy a társadalmi 
kohéziót célzó programokra 3% jut ebből a 20 Mrd forintból, amit Kecskemét kap. Ez 
rengeteg pénz és óriási lehetőség van benne, viszont jól kell felhasználni. Hosszabbtávú 
gondolkodást kell megjeleníteni, ami egyébként hiányzik mind Magyarországon, és az 
Európai Unió működéséből kifolyólag, ezen kell változtatni. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Alapvetően szemléletbeli, logikai és értékrendbeli különbséget tud megfogalmazni az 
észrevételekkel kapcsolatban. Az Európai Unió fejlődési tendenciáját tekintve elmondható, 
hogy elsősorban strukturális és infrastrukturális felzárkóztatási jellegű projekteket írtak ki 
az előző hét éves időszakban. A felzárkóztatást és a különböző területek közötti 
kiegyenlítődést szolgáló projekteket lehetett volna elérni hatékonyabban, hogy ha erre 
kicsit felkészültebb az ország.  
A következő hét éves időszakban abban kell gondolkodni, hogy a kapott támogatás 
felhasználása után már valamilyen jövedelemtermelő területet is indítsanak el, amiből 
tovább tud fejlődni az ország, a térség, a régió és az adott gazdaság, mert nem lehet 
mindig úgy gondolkodni, hogy csak támogatásból élünk.  
Véleménye szerint a helyi társadalom és a helyi kohézió építésébe ne szóljon bele az 
Európai Unió. Pontosan azért vannak független államok, és azért vannak itt helyben a 
képviselők, hogy dolgozzanak a helyi értékekért, mivel ők tudják, hogy mire van szükség. 
Az ehhez szükséges önkéntességet, társadalmi szerepvállalást és értékrendet a 
városatyák állítsák fel és ne irányítottan Brüsszelből intézzék mindezeket.  
Nem lát ebben olyan nagy hibát, hogy csak egy kisebb arányú támogatás van 
megjelenítve az ilyen típusú kohéziós feladatokra. Sokkal inkább az a felelősségük, hogy 
megtalálják azokat a fejlesztési projekteket, amelyekkel felkészülhetnek arra, hogy ha 
2020 után már nincs támogatás, akkor talpon tudjon maradni a régió, a térség, és a város. 
 
Falusi Norbert: 
 
Azt gondolja, hogy Magyarország is alkalmazkodik egy olyan világhoz, ahol egyébként 
koncentrálódik a tőke és alapvetően minden centralizálódik. Ebben egyébként a mai 
magyarországi kormány tökéletesen partner. Ha a helyi közösség erősítéséről van szó, 
meg kell csak nézni a helyi önkormányzati rendszer átalakítását, ahol egyébként 
folyamatosan évek óta csökken az önkormányzatok lehetősége és beleszólása a 
társadalom építésébe. Tendencia az elmúlt évek alatt Európában és Magyarországon is, 
hogy a helyi közösségek gyengülnek, az autonómiák helyi szinten gyengülnek és ebben a 
kormányok partnerek voltak. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
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Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
93/2015.(IV.30.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 10.182- 5/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 
Programját a mellékelt tartalommal fogadja el. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy gondoskodjon 
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának a Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybizottsághoz történő benyújtásáról. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
     és általa: Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 
 
(A határozat melléklete - a terjedelmére tekintettel - nem került beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthető a jegyzőkönyv mellékletei között a 3. napirendi pont 
mellékleteként.) 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:   
 
Bízik benne, hogy a továbbiakban sokkal részletesebb körülmények között tudnak 
dolgozni és a feltételrendszert is részletesebben megkapják majd a kormánytól, hogy 
konkrét projektekről tudjanak tárgyalni. 
 
 

* * * 
 

20. NAPIRENDI PONT 
 
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2014. évről (4.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
(A polgármester 15.017-2/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Király József: 
 
A jelentés a Kecskeméti Katona József Múzeum gazdálkodási rendszerének ellenőrzése 
tekintetében is tartalmaz megállapításokat és észrevételeket arra, hogy mi az, ami nem 
megfelelően működik. Ugyanez a helyzet a Hírös Sport Nonprofit Kft. esetében is. 
Azonban pont ennél a két egységnél nem talál intézkedésre való felhívást, hogy kinek a 
dolga, a gazdálkodási vagy esetleg elszámolási problémák hogyan fognak majd 
megoldódni, vagy azokat mennyiben sikerült orvosolni.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
2014 decemberében olvasta a Hírös Sport Nonprofit Kft. ellenőri jelentését, amelyre 
készült egy intézkedési terv. Úgy gondolja, hogy ennek a teljesítése 2015. évre fog 
átcsúszni és szerinte a múzeum tekintetében is hasonló a helyzet, mivel ezek 
novemberben és decemberben készült jelentések. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
94/2015.(IV.30.) határozata 
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2014. évről 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 15.017-2/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2014. évi 
ellenőrzési jelentését, valamint az intézmények éves ellenőrzési jelentései alapján 
összeállított 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1-3. mellékletek szerint 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Ónodiné Takács Erika, az Ellenőrzési csoport vezetője 

 
(A határozat melléklete - a terjedelmére tekintettel - nem került beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthető a jegyzőkönyv mellékletei között a 4. napirendi pont 
mellékleteként.) 
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* * * 

 
21. NAPIRENDI PONT 
 
Kárpátaljai testvérvárosunk Beregszász támogatása (11.) 
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  
(Az alpolgármester 11.401-2/2015. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
A tegnapi frakcióvezetői egyeztetésen azt a javaslatot tették a képviselők, hogy a pénzbeli 
támogatást, amit Beregszásznak nyújtanak, emeljék meg 2 millió forintra. Azt gondolja, 
hogy tényleg óriási gondok és problémák alakultak ki Kárpátalján. Babják Zoltán 
polgármester úrral folyamatosan tartják a kapcsolatot. Pap Zsolt bizottsági külső tag, 
illetve Dr. Sztachó-Pekáry István képviselő úr is többször járt a területen, és tájékozódott 
személyesen a problémákról. 
A Kecskeméti Főiskola felajánlotta, hogy az élelmiszer adományok gyűjtését meghirdetik a 
mai nappal, és a gyűjtéshez szükséges helyet biztosítja az Izsáki úti 10. szám alatti 
telephelyén. Ott állandó portaszolgálat van és a szükséges raktárhelyiség is rendelkezésre 
áll reggel 8 órától délután 16 óráig. A Kecskeméti Főiskola a saját tangazdaságában 
előállított termékeit már fel is ajánlotta induló élelmiszeradományként. 
 
Dobos József: 
 
Az lenne a kérése a Szociális Konyha segélyprogrammal kapcsolatban, hogy a téli 
időszakra is próbáljanak tartalékolni ebből az összegből. Elmondja, hogy látták milyen 
állapotok vannak kint és tényleg nagyon rászorul ez a testvérváros, hogy amivel tudják, 
próbálják segíteni.  
 Ez egy nemes gondolat, és kéri a közgyűlést, hogy támogassa a javaslatot. 
 
Falusi Norbert: 
 
Elmondja, hogy ő maga is járt 3 héttel ezelőtt Kárpátalján és egy másik szervezeten 
keresztül gyűjtenek adományokat kárpátaljai gyermekotthonoknak, mert most minden 
segítségre szükség van, minden korosztály szinte nélkülöz.  
Egy praktikus dologra hívná fel a figyelmet. Amikor elkezdték a gyűjtést, akkor a helyi 
konzulátussal beszéltek, hiszen minden adomány átvitele bonyolult és rendkívül 
bürokratikus. Ők ezt úgy oldják meg, hogy a helyi konzulátustól kérnek egy ukrán 
rendszámú autót, amivel az adományt kiszállítják az országból. Az élelmiszer kérdést 
különösen le kell egyeztetni, hogy át tudjon jutni az élelmiszer a határon túli magyar 
közösséghez, de ebben alapvetően a konzulátus partner lesz. 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Elmondja, hogy Kecskeméthez képest sokkal kisebb létszámú települések sokkal nagyobb 
adományokkal szolgálnak Beregszász részére. Azt javasolja, hogy egy második 
fordulóban további 5 millió forint körüli összeggel támogassák Kárpátalját, ha nem is 
konkrétan csak a testvérvárost, akkor más települést is lehet. 



 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 30-án megtartott üléséről 
 
 

84 

A lámpatestek átadásával kapcsolatban azt olvassa, hogy azok szállításáról, illetve a 
szállításhoz fűződő valamennyi költség megfizetéséről Beregszász Megyei Jogú Város 
Önkormányzata gondoskodik. Úgy gondolja, hogy Kecskemétnek illene megoldani a 
szállítást, és lehet, hogy találnának olyan vállalkozót, aki munkával tudná segíteni a 
felszerelését ezeknek a lámpatesteket. 
 
Radics Tivadar: 
 
Ő is úgy gondolja, hogy az 5 millió forint összegű adomány méltóbb lenne Kecskemét 
városához és megkéri a televízió nézőket, a JOBBIK szimpatizánsokat és mindenkit, aki 
nem határokban, hanem nemzetben gondolkodik, hogy most tegyenek a határon túli 
magyar testvéreikért és gyűjtsenek adományokat. A Bocskai utca 10. szám alatti JOBBIK 
irodában minden szerdán 5 órakor várják az adományozókat. 
 
Mák Kornél: 
 
Nagyon örül annak, hogy ilyen összefogás van a testületben, olyan célt támogatnak, ami 
nagyon fontos, hiszen elmondhatják, hogy minden egyes magyar ajkú ember számít. 
Elmondja, hogy a FIDESZ-KDNP frakció részéről is sok gyűjtést, akciót felvállalnak. Ahogy  
polgármester asszony említette a BEKECS Alapítvány, a Beregszász-Kecskemét Baráti 
Társaság Egyesület évről évre nagyon komoly tevékenységet valósít meg és évről-évre 
támogatják Beregszászt. Többek között a  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
képzéseihez, felsőfokú OKJ-s szakképzéshez nyújtott támogatást. Meg kell említeni a 
kecskeméti egyházakat is, akik eljuttatják az adományaikat és segítségüket Beregszászra. 
Elmondja, hogy a segítő szándék minden képviselőtársában megvolt és meg is lesz. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Elmondja, hogy folyamatos támogatásról van szó, és ezért kéri, hogy ne hasonlítsák össze 
más városokéval. 2014. évben is külön költségvetési forrást kapott, amit a képviselők 
szavaztak meg. A lámpatestek értéke 6 millió forint jelen pillanatban. 
Javasolja, hogy a 1,5 millió forint, amivel megemelik az összeget, az az általános tartalék 
terhére történjen. Elmondja, hogy a szállításban a BEKECS ígérte a közreműködő 
segítségét, ezért nem foglalkoztak ezzel külön. 
Az előterjesztő felvállalta a támogatás összegére vonatkozó módosítást. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el, ezért megkérdezi, ki ért egyet a módosított határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
95/2015.(IV.30.) határozata 
Kárpátaljai testvérvárosunk Beregszász támogatása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 11.401-2/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
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1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy 500.000 Ft támogatást nyújt a BEKECS Beregszász-Kecskemét 
Baráti Társaság Egyesületen keresztül a beregszászi Szociális Konyha segélyprogram 
működtetéséhez Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 4065112 Határon túli magyar kapcsolatok előirányzata terhére, továbbá 
1.500.000 Ft támogatást nyújt az általános tartalék terhére. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy tegyen közzé lakossági 
felhívást a beregszászi Szociális Konyha számára további pénzadományok gyűjtése céljából. 

 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 100 db „Altra” típusú 
leselejtezett lámpatestet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése 
alapján ingyenes tulajdonba adja Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

 
4.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a határozat 3. 
pontjában foglalt döntésnek megfelelően az ingyenes tulajdonba adási szerződést aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Ladics Monika, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője 
5.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
     és általa: Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata 

  
 

* * * 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pontok (a meghívó szerinti 22-34. napirendek) 
tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, ezért kéri, hogy az ülésteremben csak a 
képviselők, a jegyző, az aljegyző, a napirendekhez meghívottak, valamint az érintett 
osztály munkatársai és a jegyzőkönyvvezetők tartózkodjanak. 

 
 
 

A JEGYZŐKÖNYV  86 - 114. 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 22-es sorszámon szereplő előterjesztés megtárgyalása során bírósági 
ülnököket választott a  

 Kecskeméti Törvényszékre 8 fő bírósági ülnököt, illetve 3 fő pedagógus ülnököt, 

 Kecskeméti Járásbíróságra 30 fő bírósági ülnököt, illetve 15 fő pedagógus 
ülnököt, 

 Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 8 fő bírósági ülnököt, 
 

- a meghívón 23-as sorszámon szereplő előterjesztés megtárgyalása során 
fellebbezéseket bírált el szociális ügyekben, melyeket elutasított, 
 

-  a meghívón 24-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 
Városért Oktatási Díj”-at Kapásné Pusztai Edit, a Corvina Óvoda intézményvezetője 
és Retkes Anna nyugdíjas testnevelő tanár részére adományozta, 

 
- a meghívón 25-ös sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 

Városért Egészségügyi Díj”-at Dr. Ráczné Turcsányi Réka védőnő és Dr. Szajki 
Károly, a Bács-Kiskun Megyei Kórház osztályvezető főorvosa részére 
adományozta, 

 
- a meghívón 26-os sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 

Ifjúságáért Díj”-at a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája Híd 
Munkacsoportjában dolgozó tanárok és szakoktatókra részére adományozta, 
 

- a meghívón 27-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során az "Ifjúság a 
Közösségért Díj"-at a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán működő hallgatói 
járműfejlesztő csapat részére adományozta, 

 
- a meghívón 28-as sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 

Közművelődéséért Díj”-at Komáromi Attila magyar-történelem-szociológia szakos 
tanár, a Katona József Társaság elnöke, a Forrás szerkesztőségi munkatársa 
részére adományozta, 

 
- a meghívón 29-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 

Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”-at Dr. Bagány Mihály, a Kecskeméti 
Főiskola GAMF kar főiskolai docense részére adományozta, 

 
- a meghívón 30-as sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 

Sportjáért Díj”-at Torbavecz József, az Utánpótlás Futball Club elnöke, a Tóth 
László Általános Iskola tagintézmény-vezetője részére adományozta, 

 
- a meghívón 31-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során "Az Év 

Kecskeméti Rendőre" elismerő címet Pintér Gábor, a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője részére adományozta, 
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- a meghívón 32-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során „Az Év 
Kecskeméti Tűzoltója" elismerő cím Szabó János tűzoltó főtörzsőrmester részére 
adományozta, 

 
- a meghívón 33-as sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során "Az Év 

Kecskeméti Köztisztviselője" elismerő címet Dr. Orbánné Veres Ildikó, Kecskemét 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Képviselőtestületi Osztály vezetője 
részére adományozta, 
 

- a meghívón 34-es sorszámon szereplő beszámolóban foglaltakat elfogadta a 2015. I. 
negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről. 
 

 
* * * 

 
35.) NAPIRENDI PONT  
 
Behajthatatlan követelések (35.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 5.952-14/2015. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megkérdezi, ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(A határozathozatalkor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
115/2015.(IV.30.) határozata 
Behajthatatlan követelések 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
5952-14/2015 számú, fenti tárgyban készített tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette. 

 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 
 

* * * 
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36.) NAPIRENDI PONT  
 
Emléktábla szövegének módosítása 
Előadó: Hörcsök Imre, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke  
(A bizottság 12.675-4/2015. számú tájékoztatója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Király József: 
 
Elmondja, hogy érdekes dolgokra derülhet fény egy ilyen esetben, az egyházfők egymás 
közötti levelezéséből nem teljesen az tükröződik vissza, amit egyesek erre az 
emléktáblára ráíratni szándékoznak. Szeretné felhívni a figyelmet A kecskeméti Római 
Katolikus Plébánia története című könyvre, és kicsit jobban nézzenek utána az 
előterjesztést készítők, mert az a fajta megfogalmazás, ami az emléktáblának az utolsó 
cikkelyét illeti, nem egészen helytálló. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs, 
módosító javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki az aki, a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
116/2015.(IV.30.) határozata 
Emléktábla szövegének módosításáról 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Értékmegőrzési Bizottság 12.675-4/2015. 
számú, fenti tárgyban készített tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
 
 
 
 
 

* * * 
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37.) NAPIRENDI PONT 
 
Képviselői interpelláció és arra adott válasz a Városházi felújítással kapcsolatban 
(37.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 17.358-2/2015. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Király József: 
 
A türelmetlenségéről ad hangot, hogy a Városházának a leromlott állapotában nem tartja 
elfogadhatónak, hogy új „polgármesteri együttes” jöjjön létre. Úgy tudja, hogy Kada Elek 
óta mindenki a korábbi helyen volt és ezt nehezményezi.  
Akkor tudná elfogadni a választ, hogy ha konkrét számok volnának a mögött, hogy a 
Városháza felújítása, rehabilitációja megtörténik. A födémmel is gondok vannak, és a 
környékből látszik az, hogy a homlokzaton is nagyon nagy hiányok vannak. 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 
tartózkodás az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
117/2015.(IV.30.) határozata 
Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a Városháza épületében végzett 
átalakítással kapcsolatban 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
17.358-2/2015. számú, fenti tárgyban készített beszámolójában foglaltakat elfogadta. 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: Király József képviselő 
                      Dobos József képviselő 
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* * * 
 
 
38.) NAPIRENDI PONT  
 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése a 2015. évi szabadság igénybe 
vételéről (38.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 17.571-1/2015. számú előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Elmondja, hogy igénybe vette Húsvétkor a szabadságát, azonban májusban nem tud 
elmenni szabadságra a programjai miatt. 
 
Megállapítja, hogy a előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
118/2015.(IV.30.) határozata 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése a 2015. évi szabadság igénybe 
vételéről 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 17.571-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
A közgyűlés tudomásul veszi Szemereyné Pataki Klaudia polgármester tájékoztatását 
2015. március 30. - 2015. április 4. közötti időszakra engedélyezett 5 munkanap 
szabadságának ütemezés szerinti igénybe vételéről. 
  
A közgyűlés a polgármester bejelentését, miszerint a 2015. május 21. – 2015. május 26. 
között időszakra jóváhagyott 3 munkanap szabadságából csak 1 munkanapot - a 2015. 
május 22-ét – tudja igénybe venni, jóváhagyja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Kun Istvánné, a Humánpolitikai csoport vezetője 
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*** 

 
39.) NAPIRENDI PONT  
 
Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre (39.) 
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 17.578-3/2015. számú előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 20 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
119/2015.(IV.30.) határozata 
Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 17.578-3/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot 
nyújt be 301 gyermek 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre, és a pályázathoz szükséges 
önerőt biztosítja. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról intézkedjen és az ahhoz szükséges valamennyi nyilatkozatot tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője 

 
 

* * * 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés a kitűzött napirendi pontok tárgyalását befejezte. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közgyűlés a következő rendes ülését 2015. május 28-
án tartja.  
Az ülést 12 óra 35 perckor bezárja. 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
  Szemereyné Pataki Klaudia                Dr. Határ Mária 
                    polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
  Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
  alpolgármester 


