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Tisztelt Bizottság!  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 49. § (1) bekezdés f) 

pontja értelmében az állandó bizottságoknak éves tevékenységükről beszámolót kell készíteniük a 

közgyűlés számára. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti tárgyban készült közgyűlési beszámolót megtárgyalni és 

a döntést a határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. február 29. 

                                                                                             

         

                     Leviczky Cirill 

                   bizottsági elnök 

          

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2016. (III. 22.) VPB.  sz. határozat 

Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Leviczky Cirill elnök 7263-1/2016. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a beszámolót a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

 

Határidő: 2016. március 24. 

Felelős: Leviczky Cirill elnök 
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B E S Z Á M O L Ó 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. március 24-én tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről  

 

 

 

 

A bizottság a 2015. évben 19 alkalommal ülésezett, 10 rendes és 9 rendkívüli ülést tartott.  

 

Együttes ülés szervezésére nem került sor, határozatképtelenség egyetlen esetben sem fordult elő. 

 

A bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében, 

valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva 

összesen 264 határozatot fogadott el.  

 

A rendkívüli ülések összehívását indokolta, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 

tervezetét és annak módosításáról szóló rendelet-tervezetet, továbbá a zárszámadásról szóló rendelet 

tervezetét a bizottsági véleménnyel együtt kell a közgyűlés tagjai részére megküldeni. 

Mindemellett egyes esetekben a gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntéseket (beszámolók, 

üzleti tervek elfogadása) célszerű volt rendkívüli ülés keretében megtárgyalni – az ülések 

időtartamára, illetve a meghívottak számára való tekintettel. 

 

 

I./ A bizottság az alábbi témakörökben hozott döntéseket: 

 

1./ Az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal 

kapcsolatban 43 esetben fogadott el határozatot, a következők szerint: 

 

 Az ügyvezetők, a könyvvizsgálók és felügyelő bizottsági tagok megválasztásával, 

díjazásával kapcsolatos ügyekben.  

 

 Az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

javadalmazási szabályzatának elfogadásáról. 

 

 A féléves és a számviteli törvény szerinti éves beszámolók, üzleti tervek, szervezeti és 

működési szabályzatok és a felügyelő bizottsági ügyrendek elfogadásáról. 

 

 



 

2./ A bizottság döntött a nettó 10 millió forintot elérő és nettó 25 millió forint értékhatár alatti, a 

lakáshasznosítási javaslatban nem lakáscélú hasznosításra kijelölt lakás bérbe- vagy használatba 

adására vonatkozó pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, illetve a pályázat mellőzéséről (12 

alkalommal). 

 

 Pályázat kiírása ingatlan értékesítésére vonatkozóan: 

- Kecskemét, Tavaszmező u. 133. szám alatti ingatlan  

- Kecskemét, Nándorfehérvári utcai ingatlanok 

- a kecskeméti 21503/9 hrsz-ú, Mérleg utcában található ingatlan - 1346 m
2
 nagyságú, kivett 

  beépítetlen terület 

 

 Pályázat kiírása ingatlan bérbeadására vonatkozóan: 

- Kecskemét, Reile Géza utca 22. szám alatti, 17/4/A/3 hrsz-ú üzlethelyiség  

- Kecskemét, Csokor u. 9. szám alatti, 8003/3 hrsz-ú ingatlan 

 

A fenti ingatlanokra beérkezett pályázatok közül a Tavaszmező u. 133. szám alatti ingatlan 

értékesítése megtörtént, a többi ingatlanra beérkezett pályázatot a bizottság érdeklődés hiányában 

eredménytelenné nyilvánította. 
 

 

3./ Két esetben fogadott el a bizottság háromoldalú egyezségi megállapodást perbeli vagy peren 

kívüli egyezség megkötésére irányuló ügyekben, melyekben az önkormányzattal szemben vagy az 

önkormányzat által támasztott igény a 3 millió forintot nem haladta meg.  

 

 

4./ A bizottság jóváhagyta:  

 

 a Ferenczy Ida Óvoda, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a 

Kecskeméti Planetárium, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 

közötti munkamegosztási megállapodást. 

 az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv és a Kecskeméti Katona József Múzeum, mint gazdasági szervezettel 

nem rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodást. 

 az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv és a Ciróka Bábszínház, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodást. 

 az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv és a Kecskeméti Városrendészet, mint gazdasági szervezettel nem 

rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodást. 

 a Katona József Színház, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a 

Ciróka Bábszínház, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti 

munkamegosztási megállapodás megszüntetését. 

 a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 

valamint a „Helpi” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, valamint a Kecskeméti 

Planetárium, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti 

munkamegosztási megállapodás megszüntetését. 

 

 

 



 

5./ A bizottság döntött az önkormányzatot az alábbiak szerint külföldön képviselő hivatalos 

delegáció tagjairól és tartalék tagjairól: 

 

 Tábori Fesztivál 

 49. Nemzetközi Gyermek Játékok Alkmaarban 

 51. Cseresznyefesztivál Rodostóban 

 Szent György Napok Sepsiszentgyörgyön 

 Marosvásárhelyi Napok 

 Galántai Vásár 

 Német egység jubileumi ünnepsége Rüsselsheimben 

 

 

6./ A bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 8. § (3) 

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva döntött arról, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő kecskeméti 0963/58 hrsz-ú, 38 ha 7417 m
2
 területű, szántó, 

legelő erdő művelési ágú mezőgazdasági ingatlanból 34 ha 9174 m
2
 nagyságú, legelő művelési ágú 

ingatlanrészt a 2015. december 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott 

időtartamra haszonbérbe adja 1.571.300,- Ft/év haszonbérleti díj ellenében. 

 

 

7./ A bizottság 3 esetben hagyta jóvá a költségvetésben szereplő „Választókerületi keret” 

felosztását. 

 

 

8./ A bizottság 2 esetben döntött az önkormányzat által alapított vagy részvételével működő 

alapítvány, közalapítvány felügyelőbizottsági, valamint kuratóriumi tagságával kapcsolatos 

ügyekben. 

 

 

9./ A bizottság 10 esetben döntött vételi kérelmekről, melyeket a bérlők az alábbi szociális alapon 

bérbeadható önkormányzati ingatlanokra nyújtottak be: 

 

 Kecskemét, Szolnoki út 2. I/11. szám alatti lakásra 

 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 2. I/4. szám alatti lakásra 

 Kecskemét, Hunyadi János tér 5/B. III/7. szám alatti lakásra  

 Kecskemét, Műkerti stny. 64. szám alatti lakásra  

 Kecskemét, Halasi út 11. I/12. szám alatti lakásra  

 Kecskemét, Hitel u. 2. III/25. szám alatti lakásra  

 Kecskemét, Fadrusz J. u. 10-12. fszt. 8. szám alatti lakásra  

 Kecskemét, Hunyadiváros 48. szám alatti lakásra  

 Kecskemét, Bethlen krt. 38. szám alatti lakásra  
 Kecskemét, Ótemető u. 1. szám alatti lakásra  

 

A bizottság a vételi kérelmeket mind a 10 esetben elutasította. 

 

 

10./ A bizottság 20 tájékoztatót fogadott el a 2015. évben, havonta megtárgyalta az önkormányzat 

tárgyhavi finanszírozási, illetve likviditási ütemterveit. 



 

11./ A bizottság elfogadta a 2015. I. és II. félévi munkatervét. 

 

 

II./ A bizottság az alábbi témákat véleményezte: 

 

- A bizottság véleményezési jogkörében eljárva hozta meg a legtöbb határozatot, 18 rendelet-

tervezetet és 108 határozat-tervezetet véleményezett, melyek közül az alábbiak kapcsán 

módosításokat javasolt a közgyűlés számára: 

 

 „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című projekt 

programalapjának pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása 

 Városi Támogatási Program 

 Pályázat kiírása társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást 

eredményező felújítási munkáinak támogatására 

 Behajthatatlan követelések 

 I. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos új 

önkormányzati rendelet megalkotása 

II. Közszolgáltatási szerződés megkötése 

 Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet igazgatójának nyugállományba vonulása miatti 

felmentése 

 

- A bizottság a Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett 

pályázatokat véleményezte: 

 

 A „Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok” előirányzatára 

beérkezett 89 pályázat közül 51 pályázatot javasolt, 36-ot nem javasolt támogatni, kettőt 

pedig érvénytelennek nyilvánított.  

 A „Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok” előirányzata 5%-os 

tartalékkerete terhére 9 kérelem érkezett be, melyek közül mindet támogatta a bizottság. 

 

III./ Sport ügyekben a bizottság: 

 

 meghatározta, hogy mely szervezetek, alapítványok, klubok, egyesületek által szervezett 

programok jogosultak a Messzi István Sportcsarnok térítésmentes igénybevételére.  

 

A bizottság a 4/2015. (II. 12.) VPB. számú határozatával létrehozta a Sport Munkacsoportot, 

amely 2015. február 13-én tartotta alakuló ülését. A 13 fős munkacsoport tagjai között 

megtalálhatóak a város eredményes és nagy hagyományokkal rendelkező sportágainak képviselői, a 

Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia vezetői, a fogyatékkal élő 

sportolókat foglalkoztató szervezetek és a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetségének tagjai. 

 

A munkacsoport 2015. évben hat alkalommal ülésezett. Az üléseken a legfontosabb napirendek 

között szerepelt a Messzi István Sportcsarnok térítésmentes igénybevételéről szóló döntés 

előkészítése, a Rudolf laktanya fejlesztésének lehetőségei, a kecskeméti labdarúgás helyzetének 

áttekintése, valamint a 2016. évi Sportbál és a sportolók köszöntésének előkészítése. 

 

 

 

 



 

IV./ A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette a „Kecskemét Gazdasági fejlődéséért Díj”, a 

„Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”, valamint a „Kecskemét Sportjáért Díj” 

adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatta a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről 

a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján javaslattételre jogosultakat. 

A bizottság véleményezte a „Kecskemét Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 

vonatkozó előterjesztést. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni, és azt a határozat-

tervezetben foglaltak szerint elfogadni.   

 

 

 

Kecskemét, 2016. február 29. 

 

 

 

 

   Leviczky Cirill 

                                                                                      bizottsági elnök  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (III. 24.) határozata 

Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről  

 

 

 

 

A közgyűlés a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 7263-2/2016. számú, fenti tárgyban készített 

beszámolójában foglaltakat elfogadta. 

 

 

 

 

 

 


