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KIVONAT
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2015. február 19-ei ülésének jegyzőkönyvéből
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3/2015.(II.19.) határozata
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester 146-4/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:
1.) A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti
módosítással jóváhagyja az alább kiegészítéssel:
- Az SZMSZ 46.§ (19) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:
„ (19) Ellátja a játszóterek üzemeltetésével, a parkfenntartással, a véderdők ápolásával és
fenntartásával valamint az utcafásítással kapcsolatos feladatokat.”
- Az SZMSZ 56.§-a az alábbi (18) ponttal egészüljön ki:
„Közreműködik a kisajátítási ügyekben.”
2.) A közgyűlés az önkormányzat és a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. között 2010.
szeptember 17. napján megkötött megbízási keretszerződés módosítását a határozat 2.
számú melléklete szerint jóváhagyja.
3.) A közgyűlés az önkormányzat és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. között
2013. április 30. napján megkötött közfeladat ellátási szerződés 4. számú módosítását a
határozat 3. számú melléklete szerint jóváhagyja.
4.) A közgyűlés az önkormányzat és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. között
2014. április 29. napján megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosítását a határozat 4. számú melléklete szerint jóváhagyja.
5.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 2-4.
pontban foglalt szerződés módosításokat írja alá.
6.) A közgyűlés jóváhagyja a határozat 5. számú mellékletét képező Hírös Sport Nonprofit
Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, és a 6. számú mellékletét képező, a
társasággal megkötött, egységes szerkezetbe foglalt közhasznú megállapodás
módosítását, és felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert azok aláírására.
A közgyűlés felhatalmazza a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság jogi
képviselőjének útján gondoskodjon az alapító okirat módosításával összefüggő

változásbejegyzési eljárás lefolytatásáról.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
7.) A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala a Hírös Sport Nonprofit Kft-vel határozatlan időtartamra, a közfeladat ellátásának
időtartamára ingyenes használati megállapodást kössön a kecskeméti 1 hrsz-ú,
természetben Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatti ingatlan 47,15 m 2 nagyságú, fszt. 10.
számú, Kecskeméti Tourinform Irodaként üzemelő helyiségére vonatkozóan – a leltár
szerint hozzá tartozó ingóságokkal együtt – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontja szerinti turizmussal kapcsolatos
közfeladat ellátása érdekében. A közgyűlés mentesíti a Hírös Sport Nonprofit Kft-t az
ingatlanrész fenntartásával kapcsolatos költségek megfizetése alól.
A közgyűlés a Hírös Sport Nonprofit Kft. részére 2015. évre nyújtandó közvetett támogatás
értékét 558.225,- Ft-ban határozza meg.
8.) A közgyűlés felkéri dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a Hírös Sport Nonprofit Kft.
ügyvezetőjével együtt írja alá a 7. pont szerinti ingyenes használati megállapodást,
valamint a Magyar Turizmus Zrt-nél a jelen határozat alapján kezdeményezze a
Kecskeméti Tourinform Irodára vonatkozó névhasználati szerződés módosítását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Határ Mária jegyző
9.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy legkésőbb a
júniusi közgyűlési ülésre terjessze be a KIK-FOR Kft-vel kötendő vagyonkezelési
szerződés tervezetét.
Határidő: 2015. júniusi közgyűlési ülés
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Tisztségviselők
2.) Állandó bizottságok elnökei
3.) Berenténé Dr. Meskó Mária, a Jegyzői Titkárság vezetője
4.) Dr. Temesvári Péter, a Jogi Osztály csoportvezetője
és általa: érintettek
K. m. f.
Szemereyné Pataki Klaudia sk.
polgármester

Dr. Határ Mária sk.
jegyző
A kiadmány hiteléül:

Szabóné Pataki Gyöngyi
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője

