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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 
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BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2016. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 34. § 

(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2016. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról a mellékletben foglaltak szerint számolok be. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2017. február 24. 
 

 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia  

                                                                         polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

     /2017. (III.30.) határozata 

Beszámoló a 2016. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1323-

13/2017. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat elfogadta. 



 

beszámoló melléklete 

 

16/2016. (II. 18.) határozat 

Kecskemét Megyei jogú Város Önkormányzatának közreműködése a 

„Környezetvédelem Jeles Napjai 2016.” rendezvénysorozatban 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Gaál József alpolgármester 

 

A rendezvénysorozat programjai közül önkormányzatunk az évtizedes hagyományoknak 

megfelelően a környezet- és természetvédelmi vetélkedő középiskolásoknak (2016. április 

14.), a „Föld Napi Játszóház” (2016. április 22.), és a „Környezetvédelmi Világnap” (2016. 

június 3.) elnevezésű rendezvényeket valósította meg, amelyről a beszámolót a közgyűlés a 

231/2016. (X. 27.) számú határozatával fogadta el. 

 

35/2016. (III.24.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: 2016. november 1. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

127/2016. (VI.30.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

176/2016. (IX.22.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: 2016. szeptember 23. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

209/2016. (X.27.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: 1. pont: 2016. november 26. 

                2. pont: 2016. november 11. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

- A Településszerkezeti Terv módosításával párhuzamosan a Helyi Építési Szabályzat is 

módosult Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016. (III.24.) önkormányzati 

rendelettel, amely a geotermális fűtőrendszer kiépítését lehetővé tevő módosítást tartalmazza 

2016. november 1-jei hatálybalépéssel. Ezt követően a településrendezési eszközök éves 

vizsgálatának záró döntésével a korábbi döntés hatálybalépésének időpontja 2017. május 1-re 

módosult. 

- Kecskemét településrendezési eszközeinek, azaz a Településszerkezeti Tervnek és a Helyi 

Építési Szabályzatnak, valamint mellékletének, a Szabályozási Tervnek a 2016. évi 

felülvizsgálata egyszerűsített eljárásban véleményezhető tételeinek jóváhagyása megtörtént, 

aminek eredményeképp a közgyűlés új településszerkezeti tervet fogadott el. A 

Településszerkezeti Tervről szóló határozat hatályba lépett. 

- Kecskemét településrendezési eszközeinek az atlétikai centrum megvalósítását lehetővé tevő 

módosítása tárgyalásos eljárásban folyt le. Az elfogadott településrendezési eszközökről szóló 

határozatot megküldtük az érintett hivataloknak. 

 



 

 

78/2016. (IV.28.) határozat 

Pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 

kiválasztására 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

266/2016. (XII.15.) határozat 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásra kiírt 

pályázat lezárása és a közszolgáltatás határozott időtartamra történő közvetlen 

odaítélése 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                3-8. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat kiírásra került, azonban a benyújtási 

határidőn belül pályázat nem érkezett, így a pályázat eredménytelenül zárult. A közgyűlés az 

eredménytelen pályázatra tekintettel Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén az 

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés 

keretében történő ellátására 2017. január 1. napjától kezdődően a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján, de legfeljebb 2018. december 31-ig 

tartó határozott időre közvetlenül bízta meg a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-t. 

A közszolgáltatási szerződést a felek 2016. december 22-én aláírták. 

 

132/2016. (VI.30.) határozat 

Gyógyhellyé minősítési kérelem benyújtása 

Határidő: 3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlési döntést követően a kérelem benyújtásához szükséges szakhatósági vélemények 

beszerzése, valamint a levegőterheltségi szint és zajszint mérések megkezdődtek, folyamatban 

vannak. A 2017. évben felmerülő költségek betervezésre kerültek a 2017. évi költségvetésben. 

 

139/2016. (VI. 30.) határozat; 184/2016. (IX. 22.) határozat; 272/2016. (XII. 15.) 

határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése a 2016. évi szabadság 

igénybevételéről 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A 2016. évi szabadságomat a közgyűlés döntésének megfelelően vettem igénybe. 

 

146/2016. (VI.30.) határozat 

A kecskeméti 10206 hrsz-ú, természetben a Kecskemét, Olimpia u. 1. szám alatt 

található ingatlan cca. 217 m
2
 nagyságú részének, valamint a városföldi 082/7 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 

247/2016. (XI.24.) határozat 

A kecskeméti 10206 hrsz-ú, természetben a Kecskemét, Olimpia u. 1. szám alatt 

található ingatlan jelenleg bérlet útján hasznosított részének, valamint a városföldi 082/7 



hrsz-ú ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázati felhívás és a pályázati kiírás közzététele 

megtörtént, a kiírt pályázatra egy ajánlat érkezett, amely érvényes volt. 

A közgyűlés megállapította, hogy a kecskeméti 10206 hrsz-ú, természetben a Kecskemét, 

Olimpia u. 1. szám alatt található ingatlan bérlet útján hasznosított részének értékesítésére 

kiírt pályázat eredményes volt, melynek nyertese az "IFESZ" Ingatlanfejlesztő Szolgáltató 

Kft. lett. Az adásvételi szerződést aláírásának előfeltételeként az ingatlan társasházzá történő 

átalakítása, illetve az ehhez szükséges eljárások folyamatban vannak. 

A városföldi 082/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése vonatkozásában a pályázat eredménytelen lett, 

ezen ingatlan értékesítése érdekében újabb pályázat nem került kiírásra. 

 

158/2016. (VI. 30.) határozat 

Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap megrendezése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: 1-2. pont: Gaál József alpolgármester 

                 3. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

 

A rendezvénysorozat programjai 2016. szeptember 16-24. időszakban sikeresen 

megvalósultak, amelyről a beszámolót a közgyűlés a 231/2016. (X. 27.) számú határozatával 

fogadott el. 

 

160/2016. (VI.30.) határozat 

Emléktáblák elhelyezése 

Határidő: 2016. augusztus 15. 

Felelős:   Hörcsök Imre, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Aomori és Süleymanpasa városok és Kecskemét városa 

között 22 éve fennálló barátság és partneri együttműködés emlékére kihelyezték és felavatták 

az emléktáblákat. 

 

174/2016. (VI.30.) határozat 

Képviselői indítvány a Városháza udvarainak elnevezésével kapcsolatban 

Határidő: 2016. augusztus 24-26. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Városháza épületének díszudvarát Lechner Ödönről 

nevezték el. Az udvar elnevezését majolika tábla jeleníti meg, melyet az Országos Főépítészi 

Konferencia ideje alatt avattak fel. 

 

177/2016. (IX.22.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítása 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

        3. pont: 2016. szeptember 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

file:///C:/Users/zsigmond.laszlo/AppData/Local/Microsoft/Windows/KGY%20anyagok/június/50_ET_Indítvány%20a%20Városháza%20udvarainak%20elnevezésével%20kapcsolatban.pdf


 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 

egységes szerkezetben a módosítás hatálybalépésekor a www.kecskemet.hu honlapon és a 

hivatal belső portálján közzétételre került. A közgyűlés döntésének megfelelően a 

polgármesteri hivatal módosító, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának megküldtük. 

 

178/2016. (IX.22.) határozat; 211/2016. (X.27.) határozat; 243/2016. (XI.24.) határozat; 

270/2016. (XII.15.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések aláírása megtörtént. 

 

179/2016. (IX.22.) határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések aláírása megtörtént. 

 

180/2016. (IX.22.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programjának módosítása a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Irányító 

Hatósága működtetéséért felelős Nemzetgazdasági Miniszter részére 2016. szeptember 27-én 

benyújtásra került és a 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban elfogadásra került. 

 

181/2016. (IX.22.) határozat 

Kecskemét Homokbánya térségében fekvő állami tulajdonban lévő út céljára szolgáló 

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek megküldtük a 

határozatot, amely alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményeztük a 

Magyar Állam tulajdonában és a Pallasz Athéné Egyetem (jogelőd Kecskeméti Főiskola) 

vagyonkezelésében lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanok - kecskeméti 

21922, 21930 helyrajzi számú kivett út és 21945/1 helyrajzi számú kivett közút - ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

182/2016. (IX.22.) határozat 

Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó 

támogatási kérelem benyújtásáról 

http://www.kecskemet.hu/


 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
Támogatói döntés született 1 db D típusú sportpark, illetve 1 db 400 m-es futókör megépítésének 
vonatkozásában. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van. 

 

183/2016. (IX.22.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a görög, a horvát, a lengyel és 

a német települési nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások 

módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

együttműködési megállapodások aláírása megtörtént. 

 

186/2016. (IX.22.) határozat 

A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlanrészre vonatkozó bérleti szerződés 

meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlanban 

található, volt Liberté Étterem néven ismert 809 m
2
 hasznos alapterületű ingatlanrész 300 m

2 

nagyságú része vonatkozásában a bérleti szerződést megkötöttük 2016. szeptember 1. napjától 

szeptember 30. napjáig. 

 

187/2016. (IX.22.) határozat 

Az Alsószéktó 21825/42, 21825/91, 21825/116, 21825/153 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

telekalakítás 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 21825/117 és 21825/62 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonosait meghatalmaztuk az önkormányzat nevében, hogy saját költségükön a 

kecskeméti 21825/116 és 21825/153 hrsz-ú utak megszüntetése érdekében eljárjanak a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál. 

 

188/2016. (IX.22.) határozat 

A Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatti, volt Rudolf laktanya részeként, „beteg lovak 

istállója” néven ismert ingatlanrész hasznosítása érdekében pályázat kiírása 

246/2016. (XI.24.) határozat 

A kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt található –  

volt Rudolf laktanya részeként, „beteg lovak istállója” néven ismert – ingatlanrész 

hasznosítása érdekében kiírt pályázat elbírálása 
Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 



 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat kiírása megtörtént. A beérkezett ajánlatok 

érvénytelenségére tekintettel a közgyűlés megállapította a pályázat eredménytelenségét, 

melynek figyelembevételével a pályázat ismételt kiírásáról döntött. 

 

189/2016. (IX.22.) határozat 

A KIK-FOR Kft. vagyonkezelői és ingatlanfejlesztési tevékenységével kapcsolatos 

döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot megküldtük a KIK-FOR Kft. részére. 

 

190/2016. (IX.22.) határozat 

Közérdekű felajánlások elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodásokat aláírtuk a Széchenyi Városi 

Társasházközösséggel, a II/116. számú Társasházközösséggel, valamint a Kecskemét-

Katonatelepi Ifjúságért Alapítvánnyal. 

 

191/2016. (IX.22.) határozat 

Térítésmentes teremhasználat biztosítása a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda 

Sportegyesület részére 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a térítésmentes használatra vonatkozó megállapodás 

megkötésével kapcsolatban a működtető intézmény vezetője tájékoztatásban részesült. 

 

192/2016. (IX.22.) határozat 

A Városi Szociális Közalapítvány térítésmentes ingatlanhasználatával kapcsolatos 

döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 495/A/9 hrsz-ú, 35 m
2
 alapterületű és a 

kecskeméti 495/C/1 hrsz-ú, 51 m
2
 alapterületű, természetben Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky 

utca 2. szám alatt található ingatlanok térítésmentes használatába adására vonatkozó 

szerződést aláírtuk. 

 

193/2016. (IX.22.) határozat 

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 



adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele megtörtént. 

 

194/2016. (IX.22.) határozat 

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az egységes szerkezetű alapító okirat aláírását követően 

a változásbejegyzést a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságánál átvezették. 

 

195/2016. (IX.22.) határozat 

A szakképzést szolgáló ingó és ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlési határozatot a Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak megküldtük. A megkötendő 

megállapodások elkészítése, aláírása folyamatban van. 

 

196/2016. (IX.22.) határozat 

Pályázat benyújtása a Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjászervezésének 

támogatására 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                   3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a dokumentumok elektronikus úton feltöltésre kerültek. 

A sikeres pályázatot követően a támogatási szerződés a felek által aláírásra került. Az elnyert 

400.000,- Ft átutalása várhatóan 2017 áprilisáig megtörténik. 

 

197/2016. (IX.22.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodást a Bács-Kiskun 

Megyei Kórházzal aláírtuk. 

 

198/2016. (IX.22.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. 

évi menetrendjének módosítása, új díjkedvezmény bevezetése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 

ellátásért felelős és a DAKK Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt., mint közszolgáltató 

között hatályban lévő személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását a felek 2016. 

október 14-én aláírták. 

 

 



 

 

199/2016. (IX.22.) határozat 

A Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A 2016. évi felülvizsgálat teljes eljárásban véleményezhető tételeinek államigazgatási 

egyeztetése során beérkezett vélemények elfogadása megtörtént. Kecskemét Megyei Jogú 

Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet és 

módosításáról szóló 4/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2016. 

(X.27.) önkormányzati rendeletével a módosítási kérelmekről a záró döntését a közgyűlés 

meghozta. A döntést követően az elfogadott településrendezési eszközöket megküldtük az 

érintett hivataloknak, a Várostervezési Osztály a kérelmezőket írásban értesítette a döntésről. 

 

200/2016. (IX.22.) határozat, 224/2016. (X.27.) határozat; 256/2016. (XI.24.) határozat 

Belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések és településrendezési szerződés 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések megkötésre kerületek. 

 

201/2016. (IX.22.) határozat 

Póttagok választása a szavazatszámláló bizottságokba 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a megválasztott póttagok letették az esküt. 

 

205/2016. (IX.22.) határozat 

Tájékoztató Kecskemét Fejlődésért Alap létrehozásával és működtetésével 

kapcsolatosan 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

282/2016. (XII.15.) határozat 

Kecskemét Fejlődéséért Alap kezelőjének kiválasztásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Határidő: 1-2.: pont azonnal 

                3-4.: pont értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozása és az alapkezelő kiválasztása érdekében a 

szükséges előkészületek és a lefolytatott egyeztetések eredményeként az „Adásvételi 

szerződés részvény átruházására” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, s 

ennek eredményeként az adásvételi szerződést 2017. január 17-én megkötöttük. 

 

210/2016. (X.27.) határozat 

Államháztartáson kívüli források átvételéről szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 



 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a felajánlásokról szóló megállapodások aláírása 

megtörtént, a támogatási összegek a XII. Hunyadivárosi napok megrendezésével kapcsolatos 

kiadásokra felhasználásra kerültek. 

 

212/2016. (X.27.) határozat 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének 

elhelyezésére vonatkozó döntések meghozatala 

Határidő: 3. pont: azonnal 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntéséről a tájékoztatást dr. Solti Pétert intézményirányítási és finanszírozási 

rendszer kialakításáért felelős miniszteri biztos részére megküldtük. 

 

213/2016. (X.27.) határozat 

Tájékoztató a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

támogatási kérelmekről és azokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-

laktanyában”, valamint az „Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában” című projektek 

támogatási szerződése aláírásra került. 

 

214/2016. (X.27.) határozat 

Tájékoztató a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című felhívás keretében benyújtott pályázatról 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat hiánypótlása 2016. október 25-én 

megküldésre került az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. részére. Támogatói döntés még 

nem született. 

 

215/2016. (X.27.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése labdarúgó sportszervezetekkel 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 

Kecskeméti Labdarúgó Club Kft. és a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet 

Sportiskola közötti együttműködési megállapodás aláírása 2016. november 11-én megtörtént. 

 

217/2016. (X.27.) határozat 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntéséről az Állami Számvevőszék elnökét tájékoztattuk. 



 

 

218/2016. (X.27.) határozat 

Hírös Sport Nonprofit Kft. cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenységének módosítására 

irányuló alapítói döntéshozatal 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságánál a 

főtevékenység változást átvezették. 

 

219/2016. (X.27.) határozat 

Közterületet érintő telekalakítással kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 8373/33 hrsz-ú kivett út megnevezésű 

ingatlan 7012 m
2
 alapterületű része út funkciójának megszüntetése érdekében felhatalmaztuk 

az ALFESTATE Kft.-t, mint a szomszédos kecskeméti 8373/32 és a 8373/34 hrsz-ú 

ingatlanok tulajdonosát, hogy saját költségén az útrészlet megszüntetése érdekében eljárjon a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál. 

 

220/2016. (X.27.) határozat 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása 

Határidő: 2016. november 4. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosító, valamint a módosításokkal egységes 

szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére 

megküldtük. 

 

221/2016. (X.27.) határozat 

Fenntartói megállapodás megkötése a Katona József Színházzal 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a három évre szóló fenntartói megállapodás az aláírást 

követően megküldtük az Emberi Erőforrás Minisztérium Művészeti Főosztálya és a Nemzeti 

Kulturális Alap Előadó-művészeti Irodája számára. 

 

222/2016. (X.27.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. 

évi menetrendjének módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 

ellátásért felelős és a DAKK Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt., mint közszolgáltató 

között hatályban lévő személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását a felek 2016. 

november 8-án aláírták. 



 

 

223/2016. (X.27.) határozat 

Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződést aláírtuk. A szerződésben 

meghatározott összeget átutaltuk a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére, majd 

ezt követően a kamerák telepítése is megtörtént. 

 

225/2016. (X.27.) határozat 

Közterületek elnevezése Bethlenváros, Hunyadiváros és Belváros városrészben 

Határidő: 2016. december 27. 

Felelős:    Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közterület elnevezések ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése, valamint az utcanév 

táblák kihelyezése megtörtént. Az új közterület, az új házszámok, valamint a változással 

érintett házszámpárok a címnyilvántartásba is felvezetésre kerültek. 

 

233/2016. (X.27.) határozat 

Képviselő indítvány bérleti díj csökkentésére vonatkozóan 

 

A közgyűlés a képviselői indítványra készített beszámolót 287/2016. (XII.16.) számú 

határozatával elfogadta a KIK-FOR Kft. által bérbe adott üzletek bérleti díjának a 

csökkentésével kapcsolatban. 

 

239/2016. (XI.24.) határozat 

Folyószámlahitel szerződés megkötése 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása érdekében a 2017. január 2. – 

december 31. közötti időszakra vonatkozó folyószámla-hitelkeretszerződés 2016. december 

12-én aláírásra került. 

 

241/2016. (XI.24.) határozat 

Tájékoztató a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívás keretében 

benyújtott pályázatról 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A pályázat hiánypótlását 2016. december 12-én megküldtük a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság részére. Támogatói döntés még nem született. 

 

242/2016. (XI.24.) határozat 

Megállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal állami 

támogatás átadása tárgyában 

Határidő: azonnal 



Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a megállapodást a felek aláírták. A szerződésben 

meghatározott összeg átutalása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére 

határidőben megtörtént. 

 

244/2016. (XI.24.) határozat 

A köznevelési feladatot ellátó, önkormányzat által működtetett intézmények állami 

működtetésbe adása 

Határidő: 1-2. pont: 2016. december 15. 

                4-6. pont: 2016. december 31. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti 

Tankerületi Központjának működtetésébe kerülő köznevelési intézmények átadás-átvétele 

vonatkozásában 2016. december 13-án megkötöttük a tankerületi központtal az átadás-átvételi 

megállapodást, valamint a vagyonkezelési szerződést. 

 

245/2016. (XI.24.) határozat 

Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ülnöki megbízatás megszűnéséről a Kecskeméti 

Járásbíróság elnökét értesítettük. 

 

248/2016. (XI.24.) határozat 

A kecskeméti 10955/47 hrsz-ú, természetben Máriahegyben található közút egy részének 

térítésmentes visszaadása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a földhivatali eljárás lefolytatásához szükséges 

telekalakítási vázrajz és megállapodás aláírása megtörtént. 

 

249/2016. (XI.24.) határozat 

A Kecskemét, Szent Imre utca 9. szám alatti ingatlan egy részének ingyenes használatba 

adása  
Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
Az ingyenes használatba adási szerződés nem került aláírásra, mivel a Szent Imre Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola kezdeményezte a közgyűlési döntés módosítását a 2 termet kiszolgáló, további két 
helyiség ingyenes használatba adása érdekében. 

 

250/2016. (XI.24.) határozat 

A Déli Iparterületen található kecskeméti 8373/33 hrsz-ú ingatlant (Kereskedő utca) 

érintő telekalakítással kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Határidő: értelemszerűen 



Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlési döntésnek megfelelően kecskeméti 8373/33 hrsz-ú ingatlan (Kereskedő utca) 

7012 m2 nagyságú részének út funkciója megszüntetésére irányuló eljárás lefolytatására 

meghatalmaztuk a kérelmezőt. 

 

251/2016. (XI.24.) határozat 

A Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft.-vel kapcsolatos döntések 

meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. 

saját üzletrész szerzése 4.010.000 forint névértéken megvalósult. 

 

252/2016. (XI.24.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 
A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Tervét elfogadta, s 
egyben döntött arról is, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója helyett új ifjúsági 
koncepció kidolgozására kerüljön sor, amelynek elkészítése jelenleg folyamatban van. 

 

254/2016. (XI.24.) határozat 

Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződés aláírásra került, az elfogadott 

helyszíneken a kamerarendszer kiépítése megtörtént. 

 

255/2016. (XI.24.) határozat 

A településrendezési eszközök 2017. évi felülvizsgálatának elindítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az évenkénti rendszeres felülvizsgálatot a hivatal 

megkezdte, a határozat szerinti módosítási tételek alapján. A 127 db beérkezett módosítási 

javaslatból 67 tétel megvizsgálását kezdeményezte a közgyűlés. A teljes eljárás tételeinek 

szakigazgatási véleményezési eljárását az önkormányzat megkezdte, a véleményezési 

anyagok kidolgozása és a jogszabály által előírt egyeztetéseket követően a záró testületi 

döntés 2017 őszére várható. 

 

268/2016. (XII.15.) határozat 

Kecskemét Homokbánya térségében fekvő állami tulajdonban lévő út céljára szolgáló 

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése 

 

 



 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskemét, Homokbánya térségében lévő kecskeméti 

21936/4 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű és a kecskeméti 21936/5 hrsz-ú, kivett közút 

megnevezésű ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményeztük a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. 

 

269/2016. (XII.15.) határozat 

A CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program megvalósítására vonatkozó 

együttműködési megállapodás megkötése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási 

Program megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást aláírtuk. 

 

271/2016. (XII.15.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. I. félévi munkaterve 

 

A közgyűlési határozat a polgármesteri hivatal valamennyi osztálya részére megküldésre 

került végrehajtás céljából. 

 

273/2016. (XII.15.) határozat 

A Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. társasági szerződésének 

módosítása 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságánál a székhely 

és ügyvezető személyében bekövetkezett változást átvezették a Kecskeméti Regionális 

Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. vonatkozásában. 

 

274/2016. (XII.15.) határozat 

A kecskeméti 1348 hrsz-ú (Nap utca) ingatlan 272 m
2
 alapterületű ingatlanrészének 

telek-kiegészítésként történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

Az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van a Plan Mérnöki Kft.-vel. 

 

275/2016. (XII.15.) határozat 

A kecskeméti 9391/2 hrsz-ú, Matkói út térségében található ingatlannal kapcsolatos 

döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

 



 

A közgyűlés döntésének megfelelően a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 

kecskeméti 9321/2 hrsz-ú ingatlanon fennálló vagyonkezelői jogának megszüntetése 

érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KIK-FOR Ingatlankezelő és 

Forgalmazó Kft. között fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása folyamatban van. 

 

276/2016. (XII.15.) határozat 

Hozzájárulás a Wojtyla Ház Nonprofit Kft. ingyenes használatában lévő Kecskemét, 

Egressy u. 5/B. szám alatti ingatlanon tervezett beruházáshoz 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
A közgyűlés döntésének megfelelően a tulajdonosi hozzájárulást megküldtük a Kecskemét, Egressy u. 
5/B. szám alatti ingatlanon, a Wojtyla Ház Nonprofit Kft. által végzendő, napelemek elhelyezésére 
vonatkozó beruházás megvalósításához. 

 

277/2016. (XII.15.) határozat 

A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási és 

közfeladat ellátási szerződés módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közszolgáltatási és közfeladat-ellátási szerződés módosítását felek 2016. december 16-án 

aláírták. 

 

278/2016. (XII.15.) határozat 

Köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítása és a gazdálkodási feladatok 

ellátásának racionalizálása 

Határidő: 2-3. pont: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A közgyűlés döntésének megfelelően a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratokat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának megküldtük. 

 

279/2016. (XII. 15.) határozat 

Pályázat kiírása a Ciróka Bábszínház intézményvezetői feladatainak ellátására 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázati kiírás határidőben megjelent az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján. 

 

280/2016. (XII. 15.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata intézményeinek 2017. évi belső ellenőrzési terve 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

 

Az Ellenőrzési Csoport 2017-ben a közgyűlés által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján 

végzi tevékenységét s folytatja le az ellenőrzéseket. 



 

 

 

286/2016. (XII.15.) határozat 

Beszámoló ingyenes önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok hasznosításáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés b) pontjában rögzített 

kötelezettségeinknek eleget téve a közgyűlési beszámolót, határozatot, valamint az ingatlanok 

kataszteri adatlapjait megküldtük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek. 

 

 

Zárt ülés határozatai: 

 

 

162/2016. (VI.30.) határozat 

„Pro Urbe” kitüntető cím adományozása 

163/2016. (VI.30.) határozat 

„Kada Elek-díj” adományozása 

164/2016. (VI.30.) határozat 

„Katona József-díj” adományozása 

165/2016. (VI.30.) határozat 

„Kodály Zoltán-díj” adományozása 

166/2016. (VI.30.) határozat 

„Bozsó János-díj” adományozása 

167/2016. (VI.30.) határozat 

„Tóth László-díj” adományozása 

Határidő: 2016. október 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 

 

168/2016. (VI.30.) határozat 

„Kecskemét Szociális Ügyéért Díj” adományozása 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A díj átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 

 

169/2016. (VI.30.) határozat 

„Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj” adományozása 

170/2016. (VI.30.) határozat 

„Mathiász János-díj” adományozása 

171/2016. (VI.30.) határozat 

A „Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj” adományozása 

172/2016. (VI.30.) határozat 

„Az Év Kecskeméti Mestere Díj” adományozása 

Határidő: 2016. augusztus 19. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 



 

A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 

 

173/2016. (VI.30.) határozat 

Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke részére 

megküldtük a javaslatokat. 

 

202/2016. (IX.22.) határozat; 226/2016. (X.27.) határozat 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeli strukturális keretei meghatározásával 

kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

                Lassú Tibor Attila ügyvezető 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságánál a változást 

átvezették és bejegyzésre került a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

 

257/2016. (XI.24.) határozat 

A Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos döntések 

meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közgyűlési határozatot megküldtük a Kecskeméti 

Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft-nek, a társaság saját üzletrész-megszerzésére 

irányuló szerződés aláírásra került. 

 

 

 

 


