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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2016. június 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamarával 
 

 

Tisztelt Bizottság!  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 3.4.1. pontjában foglaltakra tekintettel az 

előterjesztést véleményezni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2016. május 27. 

            

                 Gaál József 

               alpolgármester 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2016. (VI.28.) FKAB. sz. határozat 

Együttműködési megállapodás a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamarával 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

megtárgyalta Gaál József alpolgármester 9863-6/2016. számú közgyűlési előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság…./2016 (VI.28.) FKAB. számú határozat 

Városstartégiai és Pénzügyi Bizottság                  …./2016 (VI.28.) VPB. számú határozat 
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 Ügyiratszám: 9863-6/2016. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. június 30–án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamarával 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei szinten működő 

Bács-Kiskun Megyei Szervezete és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

megállapodás alapján működik együtt a testületek működése, valamint Kecskemét Megyei 

Jogú Város agrárközponti szerepköre megőrzésének és fejlesztésének területén. 

Figyelemmel arra, hogy szükségessé vált a fenti területeken a hazai és nemzetközi 

együttműködés fejlesztése, a Kamara kérelemmel fordult önkormányzatunk felé, melynek 

tárgya az együttműködési megállapodás felülvizsgálata.  

 

Az együttműködési megállapodás célja többek között az agrár- és élelmiszergazdaság, 

valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók piacra jutásának 

elősegítése, az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőinek széleskörű integrálása és 

összérdekének képviselete, valamint az agrárturizmus fejlesztése. 

Tekintettel arra, hogy az együttműködés az önkormányzat és a megyei szervezet között 

történik, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara elnöke Győrffy 

Balázs meghatalmazta az együttműködési megállapodás megkötésére a Kamara megyei 

szinten működő Bács-Kiskun Megyei Szervezetének képviselőjét, Domján Gergely megyei 

elnököt. 

A fentiek alapján az együttműködési megállapodás-tervezetben – a korábbi együttműködés 

kereteit és főbb tartalmi elemeit megtartva – az alábbi szerződéses rendelkezések szerepelnek: 

 

A tárgyi együttműködésben felek megállapodnak, hogy bevonják egymást a megyei és 

regionális agrár-élelmiszergazdaság és vidékfejlesztési ágazatokat érintő döntések 

előkészítésébe, valamint folyamatos munkakapcsolatot létesítenek és tartanak fenn 

környezetvédelmi, gazdaságfejlesztési, élelmiszeripari és vidékfejlesztési ügyekkel foglalkozó 

bizottságaik, szervezeti egységeik keretein belül. 

A megállapodás értelmében felek kölcsönösen biztosítják az általuk rendezett közösségi, 

lakossági fórumokon, rendezvényeken való részvétel, közreműködés lehetőségét. 

A megállapodás kimondja, hogy a nemzetközi kapcsolatok ápolása során a felek biztosítják a 

jelen megállapodásban foglalt szakterületek kapcsán ide érkező delegációk szakemberei 



kölcsönös fogadásának és a kiutazó delegációkban való saját költségen történő részvétel 

lehetőségét. 

Az együttműködés alapján a felek az oktatás, ismeretterjesztés eszközeit kölcsönösen 

felhasználják, alkalmazzák az agrártermelők érdekében az európai uniós versenyképességet 

segítő programok átvétele, szervezése, támogatása kapcsán, valamint a fiatal gazdák 

felkészítése, segítése során a gazdálkodásban. 

Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodás aktualizálásával önkormányzatunk 

hozzájárul a megyei és regionális agrár-élelmiszergazdaság és vidékfejlesztési ágazatokat 

érintő fejlesztésekhez, valamint az együttműködés javításához a hazai és nemzetközi 

kapcsolatok területén, javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az együttműködési megállapodás 

megkötését. 

Az előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi 

és Agrár Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság előzetes véleményezésre megkapta. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. 05. 27. 

 

             Gaál József 

                                                                                 alpolgármester  



 

H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (VI. 30.) határozata  

Együttműködési megállapodás a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamarával 

 

A közgyűlés megtárgyalta Gaál József alpolgármester 9863-6/2016. iktatószámú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar 

Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával együttműködési megállapodást 

köt. 

 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával a határozat melléklete szerinti 

együttműködési megállapodást kösse meg. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 



 
Amely létrejött egyrészről: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 

1., képviseletében: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester), a továbbiakban: önkormányzat, 

 

másrészről: 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (székhely: 1119 

Budapest, Fehérvári út 89-95., képviseletében Győrffy Balázs elnök meghatalmazása alapján 

Domján Gergely a Kamara megyei szinten működő Bács-Kiskun Megyei Szervezetének 

elnöke), a továbbiakban: Kamara, 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alábbiak szerint: 

 

Testületek működése területén 

 

1.) A Felek megállapodnak arról, hogy az önkormányzat együttműködik a Kamara 

megyei szinten működő Bács-Kiskun Megyei Szervezetével (székhely: 6000 

Kecskemét, Tatár sor 6.,). A Kamara jelen megállapodásból fakadó kötelezettségeit, 

valamint jogait a Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete teljesíti, illetve gyakorolja. 

 

2.) Felek kölcsönösen bevonják egymást a megyei és regionális agrár-élelmiszergazdaság 

és vidékfejlesztési ágazatokat érintő döntések előkészítésébe. 

 

3.) Felek egymás között folyamatos munkakapcsolatot létesítenek és tartanak fenn 

környezetvédelmi, gazdaságfejlesztési, élelmiszeripari és vidékfejlesztési ügyekkel 

foglalkozó bizottságaik, szervezeti egységeik keretein belül. 

 

4.) Felek kölcsönösen biztosítják az általuk rendezett közösségi, lakossági fórumokon, 

rendezvényeken való részvétel, közreműködés lehetőségét. 

 

5.) Az együttműködés a piac helyi termékeinek jó minősége és helyben eladhatósága a 

fogyasztói lakosság kapcsolatát, egészséges táplálkozását és egészséges életvitelét 

szolgálja, mely hozzájárul a polgárok jó közérzetéhezés a termelők megélhetésének 

elősegítéséhez. 

 

6.) A nemzetközi kapcsolatok ápolása során a Felek biztosítják a jelen megállapodásban 

foglalt szakterületek kapcsán ide érkező delegációk szakemberei kölcsönös 

fogadásának és a kiutazó delegációkban való saját költségen történő részvétel 

lehetőségét 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város agrárközponti szerepköre megőrzésének és 

fejlesztésének területén 

 

7.) A Felek az agrár- és élelmiszergazdaság, valamint a vidékfejlesztés ágazatainak 

erősítése, a gazdák és gazdálkodók piacra jutásának elősegítése, az agrár- és 

élelmiszergazdaság szereplőinek széleskörű integrálása és összérdekének képviselete 

érdekében együttműködnek. 

 

8.) A Felek kölcsönös erőfeszítéseket tesznek a térség agrártermelői jövedelemszerző 

képességének javítására, melynek értelmében feladatuk: 

- a helyi szabályok korszerűsítése, célszerű módosítása 

- a mezőgazdasági területek vízgazdálkodási feltételeinek javítása 



- a külterületi infrastruktúra fenntartása, fejlesztése különös tekintettel az illegális 

szemétlerakó helyekre 

- a közbiztonság, vagyonvédelem fokozatos javítása. 

 

9.) A Felek kölcsönösen törekszenek az agrártermelők piacra jutásának elősegítésére, 

melynek keretében: 

- bővítik az agrártermelők – élelmiszer feldolgozók bemutatkozásának, kiállításának 

lehetőségét, különös tekintettel a Kecskeméti Tanyai Termék Piac együttműködési 

megállapodásban foglaltakra 

- elősegítik a testvérvárosi, külhoni kapcsolatok agrármarketing szemléletű 

hasznosítását. 

 

10.) Felek együttműködése kiterjed különösen: 

 

- vidékfejlesztési és tájgazdálkodási-, területfejlesztési stratégiák, programok 

kidolgozására a helyi adottságok figyelembe vételével 

- támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatásokra 

- környezetvédelmi programok előkészítésére, véleményezésére 

- agrárvonatkozású fejlesztési programok és projektek kidolgozására és megvalósítására 

- a mezőgazdasági-, és élelmiszeripari rendezvények szervezése során az 

együttműködésre. 

 

11.) A Felek az oktatás, ismeretterjesztés eszközeit kölcsönösen felhasználják, alkalmazzák 

az agrártermelők érdekében  

- az európai uniós versenyképességet segítő programok átvétele, szervezése, támogatása 

kapcsán 

- a fiatal gazdák felkészítése, segítése során a gazdálkodásban. 

 

12.) A Felek az alternatív foglalkoztatás és a termelő tevékenység kiegészítésének 

elősegítése érdekében az agrárturizmus fejlesztését célul tűzik ki, amelyet az 

önkormányzat figyelembe vesz a városmarketing tevékenysége során. 

 

13.) Az önkormányzat az intézményi hátterével – alaptevékenységük jellege szerint – is elő 

kívánja segíteni a jelen megállapodásban megfogalmazott célok érvényesülését. 

 

14.) Jelen együttműködési megállapodást a Felek a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése ……/2016. ( ) határozata, valamint a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete Elnökségének …../2016. ( ) 

sz. határozata alapján kötötték meg. 

A fenti megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Kecskemét, 2016. ……………………… 

 

-----------------------------------                                                  ------------------------------------ 

Szemereyné Pataki Klaudia                                                         Kamara képviseletében 

polgármester                                                                          Domján Gergely megyei elnök 

 


