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Jelen vannak:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester,  

Bogasov István, Dobos József, Engert Jakabné, Falu György 
Tamás, Hörcsök Imre, Király József, Kovács Ferenc, Kósa József, 
Lévai Jánosné, Leviczky Cirill, Mák Kornél, Molnár Pál, Nemcsik 
Mátyás Ferenc, Radics Tivadar, Süli Csontos Ottó László, Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás, valamint Szőkéné Kopping Rita 
képviselők (18 fő) 

 
Nem képviselő alpolgármesterek: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
 
Igazoltan van távol: Falusi Norbert, Pászti András, Sipos László,  
                                  Dr. Sztachó- Pekáry István képviselők (4 fő), valamint  
                                  Gaál József nem képviselő alpolgármester 
 
Jelen vannak továbbá:   

Dr. Határ Mária jegyző, 
Dr. Mayer Endre aljegyző,  
Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője, 
Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbesz. Osztály vezetője, 
Dr. Bodóczky Judit, a Hatósági Iroda vezetője, 
Tóth Péter, az Adó Osztály vezetője, 
Dr. Molnár András, az Igazgatási Osztály vezetője, 
Csányi Katalin, a Műszaki Osztály vezetője, 
Szűcsné Pajkos Valéria, a Szociálpolitikai O. csoportvezetője, 
Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője, 
Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője, 
Ladics Monika, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője,  
Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője,  
Öveges László, a Mérnöki Iroda vezetője, 
Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője,  
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, 
Ónodiné Takács Erika, az Ellenőrzési Csoport vezetője,  
belső ellenőrzési vezető, 
Berenténé Dr. Meskó Mária, a Jegyzői Titkárság vezetője, 
Frittman Julianna, a Humánpolitikai Csoport vezetője, 
Szabóné Pataki Gyöngyi, a Képviselőtestületi Osztály 
csoportvezetője,  
László Anita és Novák Andrea, a Képviselőtestületi Osztály 
munkatársai, valamint a meghívottak, újságírók és érdeklődő 
állampolgárok.           
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Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Köszönti a jelenlévőket, majd az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes; a 22 fős képviselőtestületből az ülés 
kezdetén 15 fő van jelen.  
Ezt követően bejelenti, hogy napirend előtti felszólalásra 3 képviselő jelezte 
előzetesen igényét írásban, akiknek megadja a szót. 
 
Leviczky Cirill: 
 
Napirend előtti felszólalásának témája: Kecskemét város Szakképzésének 
eredményei. 
2013-ban ugyan elkerültek Kecskemét fenntartásából a szakképző intézmények – 
2015-től a Kecskeméti Szakképzési Centrum fennhatósága alá tartoznak – de az 
iskolák mégiscsak a városban maradtak és az odajáró gyerekek többsége továbbra 
is kecskeméti maradt. Azt gondolja, hogy ez továbbra is fontos ügy, ráadásul a duális 
szakképzés fellegvárában egy fontos kérdés a középfokú szakképzés helyzete. 
Ebben az évben több mint 100 millió forintot fordítottak az intézmények 
karbantartására, felújítására. Ezzel az elmúlt évek hiányosságait sikerült bepótolniuk. 
Több száz milliós fejlesztéseket indítanak, energiahatékonysági fejlesztéseket, a 
legtöbb iskolában fotovoltaikus berendezéseket építenek be, hogy elektromos 
energia felhasználást tudjanak megtakarítani, illetve hőszigetelést, nyílászárócserét 
fognak több iskolában elvégezni. Úgy véli, hogy ezzel olyan környezetet tudnak 
kialakítani a kecskeméti szakképző iskolákban, amivel azt tudják a szülők és a 
továbbtanulni vágyó gyerekek számára üzenni, hogy olyan kulturált körülmények 
között tudnak tanulni a kecskeméti gyerekek, amilyet igazából meg is érdemelnek.  
Hogy ne csak egy „önfényezésről” szóljon ez a hozzászólás, van gyakorlati, tanítási 
alapja is ennek az úgymond dicsekvésnek. Az elmúlt héten rendezték meg a 
Szakmák Éjszakája elnevezésű eseményt, immár másodszor ebben az évben. Ez 
egy országos kezdeményezés, amelyhez tavaly csatlakoztak a kecskeméti iskolák is 
és ebben az évben még nagyobb számban vettek részt fiatalok ezen a 
rendezvényen, ahol az 5., 6., 7. osztályos gyerekeket szólították meg, hogy 
megismerjék a Kecskeméten tanulható szakmákat, lássák, hogy van élet a 
gimnáziumokon kívül is. A szakgimnáziumokban és a szakközépiskolákban is 
egyenértékű érettségit lehet szerezni a gimnáziumokkal és a továbbtanulás ráadásul 
megkönnyített, hiszen egy plusz szakmát is kapnak hasonló időszak alatt a fiatalok. 
Nagy megtiszteltetés éri évről évre a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár 
András Szakgimnázium és Szakközépiskoláját, hiszen most már negyedik éve 
rendezik meg Kecskeméten a közlekedési szakmacsoportos Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyt, illetve országos szakmai tanulmányi versenyt és ezen szép eredményeket 
érnek el tanulóik. Tegnap volt az eredményhirdetése a Szakma Sztár fesztiválnak, 
ahol a 18 Bács-Kiskun megyei tanulóból 11 kecskeméti volt, tehát szépen 
reprezentálták magukat, és közülük sokan szép eredményeket is értek el ezeken az 
országos versenyeken.  
Mechatronikai technikus versenyben Kövér Dániel első helyezést ért el, felkészítő 
tanára Labáth Ferenc volt. A második helyezett is Kandó Kálmán Szakgimnázium és 
Szakközépiskolából került ki, Meggyesi János személyében.  
Második helyezést értek el kőműves és hidegburkoló szakmában Tóth Krisztián 
révén és nyolcadik helyezést ért Gurmai Levente. Felkészítő tanáruk Szappanos 
Mihály volt.  
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Pincér szakmában Faragó Laura ötödik helyezést ért el.  
Szárazépítő szakmában Halutkai Márk második helyezést ért el, felkészítő tanára 
Szappanos Mihály volt.  
Szintén második helyezést ért el Szagri Péter szerszámkészítő, akinek Szarvasi Imre 
volt a felkészítő tanára, aki a Knorr-Bremse Kft-nál tartja a gyakorlatát. Igaz hatodik 
lett Iványi László, de ő különdíjat kapott, mert törött lábbal csinálta végig a versenyt 
és ez nyilván akadályozta a munkavégzésben, de így is szépen helyt állt.  
Ötödik lett Fejes Péter a magasépítők között, felkészítő tanára Jóljárt Zoltán volt. 
Negyedik helyezést ért el a festő-mázolók között Nyúl Richárd, Kovács László 
felkészítésével.  
Komáromi Dániel, műszaki informatikus, negyedik helyezést ért el, Kovács Gábor 
felkészítésével.  
Nem csak a szakma világában, hanem az egyéb területeken is sok szép eredményt 
érnek el tanulóik. Földházi Réka – a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola 
tanulja –, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, 11. osztályos kategóriában, országos 
harmadik helyezést ért el, Körmöczi Bulcsú felkészítésével és a Nemzetközi Kenguru 
Matematikaversenyen pedig országos első helyezést ért el.  
Magyarok Európában csapatversenyében a Gróf Károlyi Szakgimnázium tanulói 
második helyen végeztek. A magyarországi cigány-roma nemzetiségek komplex 
vetélkedőjén a 3 fős csapatok között második és harmadik helyezést értek el ebből 
az iskolából, Tótok-Gubcsi Hajnalka felkészítésével.  
A Kecskeméten megrendezett OSZTV versenyen az autószerelők között Menyik 
Balázs országos második helyezést ért el, illetve a gépjármű mechatronikus 
kategóriában – aminek a megrendezéséhez a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. nagy segítséget nyújtott számukra – Kotmajer Zoltán országos első, 
Tóth Sándor második és Rokolya Gábor harmadik helyezést ért el, tehát az országos 
verseny első három helyezettje kecskeméti diák lett.  
Gratulál a diákoknak és a felkészítő tanároknak, reméli, a gazdasági környezetet is 
megfelelően tudják alakítani, hogy a jövőben is ilyen eredményeket tudjanak a 
tanulóik is elérni.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megköszöni igazgató úr napirend előtti felszólalását, és kéri, mindannyiuk nevében 
tolmácsolja gratulációjukat a diákok és a felkészítő tanárok felé is. Nagyon örülnek 
ezeknek a sikereknek, de el fogják ezeket az eredményeket ismerni, mint ahogy 
minden évben meg szokták ezt tenni. Jó hír, hogy a szakma még mindig fontos, még 
mindig a hétköznapokban él és egyre népszerűbbé tudják ezt tenni, lelkesíteni a 
fiatalokat, hogy vegyenek részt a szakképzésben, ne csak a gimnáziumi 
képzésekben.  
 
Dobos József: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: kecskeméti vendéglátó egységek. 
Újabb Kéttemplom közi vendéglátó egységtől kell elbúcsúznia a kecskemétieknek. A 
Sweet Store kávéház és fánkozó, majd a HelloHal megszűnését követően immáron a 
Köz’Pont is végleg bezárja kapuit. Jelenleg alig marad vendéglátóhely a Kéttemplom 
közi sétálóutcában. Három év után búcsút intett a városnak a Köz’Pont, reggeliző, 
bor- és tapas bár. Óriási csalódás ez a minőségi borok, pezsgők, koktélok 
kedvelőinek. Egyrészt a hely sajátos hangulata, s a hozzáértő személyzet miatt, 
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másrészt pedig azért, mert nincs, ami pótolná, vagyis mélységes űr marad utána, 
amit csak Budapesten vagy Szegeden tud egy kecskeméti pótolni. Az okairól az 
üzemeltetők nem igazán beszélnek, de nem titkosak ezek a problémák, hiszen a 
magas bérleti díjak, a minimálbér emeléssel járó járulékterhek, éjfél utáni nyitvatartás 
ellehetetlenítése a városközpontban, a melegkonyha engedély problematikussága – 
sorolhatná még – mind hozzájárulnak egy viszonylag jól működő vendéglátóhely 
bezárásához. Ez történt a Genius Étterem és Kávéház esetében is. A Frei Kávézó, a 
Liberté Kávéház, Sweet Store, Genius Étterem, HelloHal és most a Köz’Pont. 
Kecskemét vendéglátóipara tovább hanyatlik, a belvárosi bérleti díjak 
kigazdálkodhatatlannak bizonyulnak. Természetesen tudja, hogy a Kéttemplom közi 
üzletek egyházi tulajdonban vannak, de sajnos ugyanezek a problémák jellemzőek a 
Rákóczi úton is, a városközpontban is. Kérné polgármester asszonyt, hogy gondolja 
át, mivel tudnák ezeket a vendéglátó egységeket életben tartani. Gondol itt a 
hosszabbított nyitvatartásra, vagy a téli időszakban a bérleti díj csökkentésére. Kéri, 
találjanak ki valamit, hogy beinduljon a városi élet. Probléma, hogy ha az embernek 
vidéki vendégei érkeznek és bejönnének a városba éjszaka, akkor nincs nyitva 
semmi.  
Továbbá szeretné a televíziónézőket tájékoztatni arról, hogy május 1-jén mindenkit 
vár az MSZP a sátrában.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megköszöni a tájékoztatást és az észrevételt. Megnézik azokat a lehetőségeket, 
amik a város kezében vannak, hiszen kicsit összetett ez a kérdés. Vannak olyan 
helyek, amik nagyon jól mennek és be sem férnek a vendégek és vannak olyan 
helyek, amik sajnos kevésbé mennek jól. Ez nem biztos, hogy az ő lelkükön szárad, 
de mindenesetre megnézik a lehetőségeiket.  
 
Molnár Pál: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Anyák napi köszöntő. 
Anyák napjára az Alaptörvényből idéz: „Magyarország védi a házasság intézményét 
mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, 
valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.” A magyar nemzet 
életében eljött az a korszak, amikor a család fogalmát definiálni, rögzíteni, 
tudatosítani kell. Vannak, akik szerint nincs szükség családra, nincs szükség anyákra 
és apákra. A Brit Orvosi Kamara szerint nem szabad a várandós hölgyeket többé 
kismamának, anyának hívni, mert azzal sértik egyes polgárok jóérzését. Ehelyett a 
semleges hangzású állapotos ember vagy a terhes személy használata ajánlott az 
egészségügyi intézményekben, mert az állítólag mindenki számára elfogadható. A 
magyaroknak csak egy elnevezés van, ami elfogadható és ez így volt mindig, így 
gondolták elődeik, olyannyira, hogy az emberi élet legalapvetőbb értékeit is így 
mondják: anyanyelv, anyaföld, anyatermészet. József Attila szerint: 
 
„Nem tud úgy szeretni a világon senki, 
mint az édesanyám tud engem szeretni. 
Akármit kivántam megtette egy szóra, 
még a csillagot is reám rakta volna. 
Mikor a faluban iskolába jártam, 
rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. 
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El nem tűrte volna ő azt semmi áron, 
hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. 
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam, 
magát nem kimélte, csak értem aggódott. 
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében 
öröm könnynek égtek, s csókolva becézett. 
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat, 
viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. 
Lássak a szemében boldog örömkönnyet, 
ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.” 
 
A jó Isten áldjon meg minden magyar édesanyát, a következő taps nekik szóljon. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Bejelenti, hogy a napirend előtti felszólalásokat követően egy megemlékezés, majd a 
napirend elfogadása következik.  
 
Földi Imre, olimpiai bajnok, életének 78. évében elhunyt. Kecskeméti születésű, ezért 
gondolta úgy, hogy emlékezzenek meg róla. 17 éves korában elköltözött a városból, 
de mégiscsak Kecskeméten született. Az önkormányzat természetesen a temetésén 
részvétét fogja nyilvánítani. Tisztelettel búcsúznak tőle és emlékeznek rá.  
A temetés május 4-én lesz, 16 órakor, Tatabányán.  
1972-ben lett olimpiai bajnok, a nemzet sportolója, az évszázad súlyemelője és 
Tatabánya díszpolgára.  
 
A kiküldött írásos meghívóhoz az alábbi kiegészítéseket teszi: 
  

- Később került megküldésre az „Intézkedési terv felülvizsgálata” című 
előterjesztés. Javasolja, hogy a közgyűlés 40. sorszámon tárgyalja az 
előterjesztést.  

 
- Javasolja, hogy a napirenden nem szereplő, később megküldött képviselői 

indítványokat a közgyűlés 41. és 42. napirendi pontként tárgyalja. Az SZMSZ 
13. § (2) bekezdése értelmében a képviselői indítványokat napirendre 
felvettnek kell tekinteni. 

 
- Végezetül jelzi, hogy később került megküldésre a 10. sorszámon szereplő 

előterjesztés és a 39. sorszámon szereplő képviselői interpelláció és az arra 
adott válasz, valamint a 3. és 22. sorszámú napirendhez egy előterjesztés 
kiegészítés, illetve a 11. sorszámú napirendhez egy előterjesztés módosítás, 
amelyeket kéri, vegyenek figyelembe a tárgyalás során.  

 
Megállapítja, hogy a napirendi javaslathoz további hozzászólás, módosító javaslat 
nincs. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy az „Intézkedési terv felülvizsgálata” című 
előterjesztést 40. sorszámú napirendi pontként tárgyalja a közgyűlés? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 17 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
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Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet az ülés módosított napirendjével? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét a következő határozattal: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
62/2017.(IV.27.) határozata 
Az ülés napirendje 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2017. április 27-ei ülés 
napirendjét a meghívó szerint fogadja el az alábbi módosítással: 
 

 felveszi napirendjére a 40-es sorszámú előterjesztést (Intézkedési terv 
felülvizsgálata) 

 

 az SZMSZ 13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően napirendre 
felvettnek tekintendő képviselői indítványokat 41-es, 42-es sorszámon 
tárgyalja. 

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

EZT KÖVETŐEN AZ ÜLÉS NAPIRENDJE AZ ALÁBBI: 
 
BESZÁMOLÓK: 
 

1) Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről (1.) 
 
2) Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről (2.) 
 

A 1-2. napirendi pontok előterjesztője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 

ELŐTERJESZTÉSEK: 
 
3) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 

végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) (3.) 
 
4) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet 
felülvizsgálata és a tárgyban új önkormányzati rendelet megalkotása (4.) 
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5) Gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása (5.) 
 
6) Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás (6) 
 
7) Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a 

kárpátaljai magyar közösségek megsegítésére (7.) 
 
8) A Kodály Emlékév programjainak megvalósítására a Nemzeti Kulturális 

Alaphoz benyújtott pályázat jóváhagyása (8.) 
 
9) Interreg Central Europe pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala (9.) 
 
10) "Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 

labdarúgópályával kapcsolatos döntések meghozatala (10.) 
(Később kerül megküldésre) 

 
11) Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala (11.) 
 
12) A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések 

meghozatala (12.) 
 

13) Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2016. évről 
(13.) 
 

14) Bizottsági külső tag választása (14.) 
 
 

A 3-14. napirendi pontok előterjesztője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

15) Hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú cégekkel kapcsolatos döntések meghozatala (15.) 
 

16) Megvalósuló Kecskeméti Atlétikai Centrum működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala (16.) 

 
17) A kecskeméti 21934/2 hrsz-ú, természetben Homokbánya térségében található 

ingatlan ideiglenes sportcélú hasznosítása (17.) 
 

18) Kecskemét, Rávágy tér 5. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása 
(18.) 

 
19) Univerzális eszközhordozó gépjármű ingyenes használatba adása (19.) 
 
20) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű 

vagyon 2017. évi bérleti díjának felhasználása (20.) 
 
21) Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása (21.) 
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A 15-21. napirendi pontok előterjesztője: Dr. Szeberényi Gyula Tamás  
                                                                      alpolgármester 
 

22) Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 
pályázatok véleményezése (22.) 

 
23) A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének 

véleményezése (23.) 
 

A 22-23. napirendi pontok előterjesztője: Mák Kornél alpolgármester 
 

24) Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala (24.) 
 
Előterjesztő: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
 

25) Telekhasznosításhoz és belterületbevonáshoz kapcsolódó döntések, 
településrendezési szerződések (25.) 

 
Előterjesztő: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  
 

26) Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben (26.) 
 
Előterjesztő: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 
 

ZÁRT ÜLÉS: 
 

 
27) Javaslat „Kecskemét Városért Oktatási Díj” adományozására (27.) 

 
28) Javaslat „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” adományozására (28.) 
 
29) Javaslat a „Kecskemét Ifjúságáért Díj” adományozására (29.) 
 
30) Javaslat az „Ifjúság a Közösségért Díj” adományozására (30.) 
 

A 27-30. napirendi pontok előterjesztője: Esélyteremtési Bizottság 
 

31) Javaslat „Kecskemét Közművelődéséért Díj” adományozására (31.) 
 

Előterjesztő: Értékmegőrzési Bizottság 
 

32) Javaslat a „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj” 
adományozására (32.) 

 
33) Javaslat a „Kecskemét Sportjáért Díj” adományozására (33.) 
 

A 32-33. napirendi pontok előterjesztője: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
 

34) Javaslat „Az Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím adományozására (34.) 
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35) Javaslat „Az Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím adományozására (35.) 

 
A 34-35. napirendi pontok előterjesztője: Városrendezési és Városüzemelte- 

tési Bizottság 
 

36) Javaslat „Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím adományozására 
(36.) 

 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
* * * 

 
BESZÁMOLÓ: 
 

37) Beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi 
tevékenységéről (37.) 

 
Előterjesztő: Dr. Határ Mária jegyző 

 
 
TÁJÉKOZTATÓ: 

 
38) Behajthatatlan követelések (38.) 
 

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 

INTERPELLÁCIÓ: 
 

39) Képviselői interpelláció és az arra adott válasz állat- és kirakodóvásárral 
kapcsolatban (39.) 
(Később kerül megküldésre) 

 
40) Intézkedési terv felülvizsgálata (40.) 

 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

41) Képviselői indítvány polgári kezdeményezés támogatására vonatkozóan (41.) 
 

42) Képviselői indítvány az egyes sajtóorgánumok kiegyensúlyozott 
tájékoztatására vonatkozóan (42.) 

 
 
(A KÖZGYŰLÉS A NAPIRENDI PONTOKAT MEGTÁRGYALTA.) 
 

* * * 
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1.) NAPIRENDI PONT  
 
Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről (1.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 10.116-3/2017. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Köszönti az 1. és a 2. napirendhez érkezett vendégeket.  
 
Gratulál Kerti István kapitányságvezető úrnak, hogy megkapta az év vezetője 
elismerést Szent György-napon. Kéri, hogy tartsa meg a kitartást és a lendületet a 
jövőben is, mert látják az eredményeket.  
Ha a beszámolót átolvasták, akkor látható, hogy az elmúlt években egy nagyon 
látványos javulás következett be a közbiztonság területén a városban. Gratulál 
kapitányságvezető úrnak, illetve a rendőrség minden egyes tagjának, hogy így helyt 
állnak mindamellett, hogy közben megjelent egy olyan feladat, amivel – úgy gondolja 
– nem számoltak. Ez a migráció kérdésköre, a határzár és a határon lévő feladatok, 
annak a segítése. Megköszöni, hogy abban is részt vesznek és ezzel párhuzamosan 
Kecskeméten is sikerült fenntartani, sőt javítani is egy kicsit a biztonsággal 
kapcsolatos érzetet. 
Megadja a szót Kerti Istvánnak.  
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Megköszöni polgármester asszony elismerő szavait. Azt gondolja, hogy a 
szakmájában eltelt 33 év egyik legjelentősebb erkölcsi elismerését kapta. Büszke 
erre és azokra a kollégáira, akiket szintén elismertek Szent György-nap alkalmával. 
Hála Istennek sok kollégája részesült kitüntetésben és elismerésben. Megköszöni 
mindenkinek a támogatást.  
 
Úgy gondolja, hogy mindenki megkapta a beszámolót és látta azokat a 
számadatokat, miszerint a Kecskeméti Rendőrkapitányság az elmúlt 6 év legjobb 
eredményét érte el. A bűncselekmények száma csökkent, a felderítési mutató pedig 
javult. Bízik abban, hogy nem azért javult a felderítési eredmény, mert csökkent a 
bűncselekmények száma, hanem azért csökkent a bűncselekmények száma, mert 
nőtt az eredményesség. Vannak azonban az eredményeknek árnyoldalai is. Évek óta 
küzdenek a közlekedési balesetek számának visszaszorításával. Országosan és a 
megyében is csökkent a közlekedési balesetek száma, azonban a csökkenés 
ellenére Kecskemét illetékességi területén a halálos balesetek száma sajnos nőtt. 
Ugyanilyen növekedés figyelhető meg az ittasan elkövetett cselekmények kapcsán 
is, annak ellenére, hogy valószínűleg a jelenlévők is tapasztalták, hogy a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít az ittas vezetés visszaszorítására, mind 
rendőri intézkedésben, mind pedig megelőzés terén. Azt gondolja, hogy ezt a munkát 
nem hagyhatják abba. Az idei év célkitűzése továbbra is a közlekedési balesetek 
számának a csökkentése, az ittas vezetések visszaszorítása és a halálos balesetek 
megakadályozása. Ezért mind rendőri intézkedésben, mind pedig megelőzésben 
folytatni fogják a tevékenységüket.  
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Polgármester asszony említette, hogy a Kecskeméti Rendőrkapitányság állománya 
kivette részét a határőrzési feladatokból. Tavalyi évben elmondta, hogy elkezdett 
épülni a műszaki határzár. Az építés ütemének az előrehaladtával az élő erő 
kivonása lassan megtörténik, így a Kecskeméti Rendőrkapitányság állománya ugyan 
ad határőrizeti feladatú állományt, de ez a létszám jelentősen csökkent, így a 
felszabaduló erőt – bízik benne –, hogy Kecskemét közbiztonságának a javítására 
tudják fordítani. 
 
Megköszöni a jelenlévők támogatását, amit az elmúlt évben nyújtottak. Köszöni, hogy 
az idei évre is megszavazták azt a támogatást, amivel a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság állományának a munkafeltételeit, a közérzetét és a szakmai 
feltételeit javítani tudják. Megköszöni a segítséget és amennyiben van kérdés, kéri, 
tegyék fel. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megköszöni Kerti Istvánnak a szóbeli kiegészítést. 
Arról is beszéltek, hogy ebben a felderítésben a kamerarendszernek is van szerepe, 
ha jól tudja. Kéri, hogy ezt pár mondatban foglalja össze. 
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Elnézést kér, érdemtelenül felejtette ki a kamerarendszert, hiszen már sokszor 
elmondta, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Kecskemét rendelkezik a 
legtöbb intelligens kamerával az országban. 31 helyszínen, 62 intelligens kamerája 
van a városnak, illetve a fixen épített kamerarendszer is elég kiterjedt. Ez a fejlesztés 
a tavalyi évben folytatódott, illetve az anyagi lehetőségekhez képest az idei évben is 
folytatódni fog. Átdolgozták a kamerarendszer felhasználását. A Kecskeméti 
Városrendészetet is bevonták a kamerarendszer figyelésébe, illetve a bűnügyi 
szolgálat, valamint a közlekedésrendészet főleg az intelligens kamerarendszert 
használja a munkájuk színvonalának az emelésére.  
Az intelligens kamera lényege, hogy a közeledő járműveket azonosítja és megadja 
azokat az információkat a kezelőszemélyzetnek, amivel eredményeket tudnak elérni.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megkérdezi, hogy ez érzékelhető, a felderítéseknél tudják ezt a kamerarendszert 
használni. 
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Ismerteti röviden, hogy milyen ügyek vonatkozásában használják. A gépkocsi 
feltöréseknél, az utcai garázdaságok felderítésében jelentős eredményeket értek el 
vele. El kell mondania, hogy az újonnan telepített kamerák közül egy párat a tiltott 
prostitúció visszaszorítása érdekében is felhasználnak.  
 
Radics Tivadar: 
 
A Jobbik frakció nevében megköszöni a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkáját, 
örömmel olvasták az egyes esetekben jelentős javulást mutató közbiztonsági és 
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nyomozás-eredményességi tendenciákat. Tavaly ilyenkor a beszámoló kapcsán 
kritikát fogalmazott meg a kapitányság felé ez Erzsébetváros egyes területein 
uralkodó helyzetek miatt. Felszólalásában a városképet elcsúfító szemétkérdést, a 
kábítószer problémát és a rendőri jelenlét megerősítésének fontosságát emelte ki a 
bűnözés által fokozottan érintett déli peremterületen. Egy év elteltével 
konstatálhatják, hogy a szemétkérdés nem szűnt meg. A Kiskunfélegyházi út felől, 
amikor a felüljárón áthaladnak és balra néznek, a tornyok városának gyönyörű 
látképe rajzolódik eléjük, jobbról pedig a nyomort, a szemetet és a szemét közt legelő 
lovakat láthatják. Ez a kép kiválóan mutatja be, hogy micsoda különbségek vannak a 
városban egyes társadalmi rétegek között, bár ez egy másik felszólalás témája 
lehetne.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Úgy gondolja, hogy nem is a kapitányság feladata.  
 
Radics Tivadar: 
 
Érdemi változás tehát nem történt azóta az illegális szemétlerakás ügyében, sőt 
ezzel kapcsolatos megjegyzést nem is ír a beszámoló. Megkérdezi, hogy miért nem 
üldözik hatékonyabban az illegális szemét lerakását. Megjegyzi, hogy nagyon 
köszönik a TeSzedd akció keretében résztvevő civileknek a terület megtisztítását, 
viszonylag sokáig gyönyörködhettek munkájuk eredményében.  
Másik fontosabb témája a tavaly a városban is egyre inkább elharapódzó kábítószer 
probléma rendezésére vonatkozott. Sajnos ebben az évben sem tudnak komoly 
fellépésről az ügyben, hiszen 2016-ban csupán kettő kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekményt regisztráltak a beszámoló alapján. Alig hinné, hogy csak ennyi 
visszaélés lenne. Mást mutat a tapasztalat és a sajtóhírek. Az előbbi adat a 
beszámolóban olvasható, ami azt is tartalmazza, hogy a nyomozás-eredményesség 
kábítószer ügyekben mindössze 9,1%-os volt és ez sajnálatosan drasztikus 
csökkenést mutat az előző évekhez képest. Tisztában van vele, hogy mekkora 
problémát jelent, hogy a törvény által tiltott drogokon kívül rengeteg más anyagot 
használnak kábítószer gyanánt, melyek ügyében nem indíthatnak eljárást. Azt 
gondolja, hogy beszélniük kell a problémáról és főleg kezdeniük kell vele valamit, 
mert elképesztő fenyegetést jelent a város fiataljai számára. Nem elég azt mondani, 
hogy nem lehet. Azt gondolja, hogy rendkívül fontos lenne minél több, akár alternatív 
megoldást kipróbálni a bűncselekmények feltárásának nagyobb hatékonysága 
érdekében. Itt pozitív megerősítésként fontos megjegyeznie, hogy a rendőrség 
rendkívül aktívan részt vesz Kecskemét Drogellenes Stratégiájának kidolgozásában, 
ami bizakodásra ad okot.  
Harmadik felvetésében pedig a rendőri jelenlét megerősítését kérte a város 
közbiztonsága szempontjából neuralgikus pontnak tekinthető területeken, kiemelten 
az Erzsébetvárosban. Nos, a lakosság szubjektív biztonságérzete az elmúlt évben 
annyira javult, hogy az Erzsébet krt-i Penny Market helyett többen a Rákóczi úti 
Aldiba, vagy az Auchanba mennek bevásárolni, mert félnek, hogy meglopják, 
kirabolják őket. Megkérdezi, hogy mit tervez a rendőrség annak érdekében, hogy 
Kecskemét egyes területei ne váljanak „no go” zónákká. Jelenleg azt látják, hogy 
egyes városrészek olyan szegregátumokká fajulnak, ahonnan az ott élők egyes 
csoportjai, mintegy kalandozó hadjáratok keretében, bicikli, autó és egyéb tolvajlások 
formájában sarcolják meg a lakosságot. Ez nem mehet így tovább. Tudja, hogy ez 
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nagyban szociális és szocializációs probléma is, erről az oldalról is sürgősen 
foglalkozni kell a problémával, de emellett azt gondolja, hogy mindennél fontosabb, 
hogy a törvényeket mindenkivel betartassák.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Elmondja, hogy az illegális szemétlerakás nem a rendőrség területe. 
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Ennek ellenére tájékoztatja képviselő urat, hogy ha illegális szeméttel kapcsolatban 
bejelentés érkezik a Kecskeméti Rendőrkapitányságra és ez bűncselekményi 
kategória, akkor természetesen eljárnak az elkövetőkkel szemben. Az, hogy milyen 
eredményességgel, az esetenként valóban kérdésessé válhat.  
A kábítószerrel kapcsolatos észrevételét is félig-meddig valós problémának érzi. 
A felderítés vonatkozásában azért nem tud egyetérteni Radics Tivadar képviselő 
úrral, mert a tavalyi évben épp az említett városrészben hajtott végre a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság egy nagyobb akciót, ahol gyakorlatilag egy családi alapokra 
szerveződő bűnbandát vont eljárás alá. Az, hogy ennek az eljárásnak mikor lesz 
vége, az már nem rendőrségi hatáskörbe tartozik, hanem az ügyészség és a bíróság 
hatáskörébe. Abban is igaza van képviselő úrnak, hogy ez ellen tenniük kell és nem 
csak a megelőzés, felvilágosítás terén, hanem valóban a nyomozások terén, a 
hathatós rendőri fellépéssel. Nem is keres kifogásokat a dizájner drogokkal 
kapcsolatban. El szokta mondani – Radics Tivadar is nagyon jól mondta –, hogy 
vannak olyan tudatmódosító szerek, amelyek nem tartoznak a kábítószerek közé, de 
ezeknek az üzletszerű terjesztése bűncselekmény és az előbb említett esetet így 
sikerült megoldaniuk. Kéri, fogadja el ezt a válaszát ezzel kapcsolatban. 
Bízik abban, hogy jövőre is be tud majd számolni olyan akcióról, ami ennek a 
visszaszorítására irányul. 
A rendőri jelenléttel kapcsolatban szeretné tájékoztatni képviselő urat, hogy 3 
hónapja az Országos Rendőrfőkapitány úr támogatásával a nap 24 órájában, 
kimondottan arra a városrészre 3 járőrautó van vezényelve, a KR egységétől. Tehát 
gyakorlatilag a város közbiztonságát plusz 3 pár járőr biztosítja 24 órában. 
Természetesen a járőrök elsődleges feladata valóban az Erzsébetváros és környéke, 
azonban ha küldés van, az esküjükhöz híven máshol is intézkedésbe kezdenek, de 
kimondottan azon a részen teljesítenek szolgálatot. Kéri, fogadja el válaszát.  
 
Dobos József: 
 
Az MSZP frakció nevében ő is gratulál kapitányságvezető úrnak, valóban érezhető a 
javulás. Emlékszik rá, amikor 3 éve mondta a statisztikát, ő pedig azt mondta, hogy: 
„kapitányságvezető úr, ez statisztika, majd a lakosság közbiztonságérzete eldönti, 
hogy jól dolgozik a rendőrség, jól érzi magát a városban vagy megmaradtak a 
bűncselekmények”. Valóban látszik a haladás, valóban érezhető a külterületen is, 
hogy javulás van. Sok sikert kíván a jövőben. 
Megkérdezi, hogy érintette a rendőrséget, hogy a mezőőri szolgálat visszaállítása 
sajnos nem sikerült. Látta, hogy az előterjesztésben is foglalkoztak ezzel a témával. 
Úgy tűnt a múlt évben, hogy a rendőrség mellé biztosítani tudják a mezőőri 
szolgálatot, ami véleménye szerint nagyon jól működött volna a külterületi részen.  
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Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Megköszöni képviselő úr észrevételét. Jól esnek neki a dicsérő szavak és 
tolmácsolni fogja a kollégái felé.  
A mezőőri szolgálattal kapcsolatban elmondja, hogy ő minden plusznak örül, de ha 
nincs, anélkül oldják meg a feladatot. Kéri, fogadja el válaszát. 
 
Mák Kornél: 
 
Rengeteg terület az, ahol a Kecskeméti Rendőrkapitányságnak helyt kell állnia. 
Nagyon komoly hangsúlyt fektetnek a prevencióra – ez nem hangzott el – az 
iskolákban. Partnerek abban, hogy az osztályfőnöki órákon, programokon, a 
gyerekek helyes nevelésében felhívják erre a területre a figyelmet. Bármi olyan 
jellegű kérdés van az oktatás, nevelés területén, mindig készséggel segített a 
rendőrség. Ezt ezúton is köszöni. Bármilyen program van – képviselői, városi, civil –, 
a rendőrség mindig segített, mindig ott voltak. Nem hangzott el, hogy a polgárőrökkel 
együtt egy nagyon szép összefogást valósítanak meg. Most már elindultak olyan 
folyamatok, hogy két-három képviselői körzet, egy-két település polgárőrei és a 
rendőrök egész éjszakás „portyát” tartanak minden egyes területen, igen komoly 
hatékonysággal. Sajnos naivitás lenne azt hinni, hogy egyszer eljutnak abba az 
állapotba, hogy bűnözők ne legyenek. Ez mindig kihívás lesz és ez a küzdelem évről-
évre meglesz. Kecskeméten elmondható, hogy a legjobb tudásuk szerint – ezt 
tapasztalja – partnerek és végzik a dolgukat a rendőrök.  
 
Szőkéné Kopping Rita: 
 
Kiegészítést szeretne tenni Radics Tivadar szavaihoz. Az elmúlt közgyűlésen 
napirend előtt említette a Mátis Kálmán utca környékét. Úgy gondolja, hogy ott is van 
elég sok minden, amit jobbá lehetne tenni.  
A drogprevencióval kapcsolatban szeretne javasolni egy dolgot. Létezik egy Ifjúsági 
Munkacsoport. Azt gondolja, hogy jó lenne velük leülni, hátha ők több olyan dolgot 
tudnak, amit esetleg a rendőrségnek segítségként el tudnak mondani.  
Szeretné megköszönni a rendőrség munkáját. A rendezvényeiken mindig helyt álltak. 
Azt gondolja, hogy nem lehet nagyon mit tenni, de szeretné megemlíteni a családon 
belüli erőszakot. 213 családon belüli erőszakot regisztráltak és ebből csak 14 
alkalommal történt büntetőeljárás megindítása. Tudják, hogy ez egy nagyon nehéz 
probléma, de ezzel a kérdéssel foglalkozni kell továbbra is és azt gondolja, hogy 
ezen még lehet javítani. Tudja, hogy nem feltétlen a rendőrségen múlik, hanem a 
családokon és azokon, akik ennek a részesei sajnos.  
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Elnézést kér, lehet, hogy a válasza nem lesz egészen pozitív a családon belüli 
erőszakkal kapcsolatban, inkább a problémát vetné fel. A kérdés mindig akkor kérdés 
és akkor probléma, amikor bejelentik a rendőrségen. Amikor már az eljárás van, 
akkor változik. Nagyon sok esetben a rendőrséggel próbálják megoldatni a családon 
belüli problémákat. Azt gondolja, hogy erre nem biztos, hogy ők a leghivatottabbak. 
Persze ennek ha van bűncselekmény vonzata, akkor valóban eljárnak.  
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Falu György Tamás: 
 
Gratulál az állomány valamennyi kitüntetettjének és kiemelten kapitányságvezető 
úrnak. A város igen komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a közbiztonság minél jobb 
legyen, rengeteg pénzt áldoznak a kamerarendszerre – ezt a Kecskemét 
Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül tudják megvalósítani. A Városi 
Támogatási Programon belül is lehet pályázni közbiztonságot célzó programokra. 
Amiről ma még nem esett szó az az, hogy nagyon komoly összeggel támogatja a 
város a polgárőr egyesületeket. 2000-től kezdődően sorra alakultak az egyes 
városrészi polgárőr egyesületek, így ma már számuk lassan megközelíti a tízet. 
Nagyon komoly gépjármű parkkal is rendelkeznek és az ő támogatásuk is a 
költségvetésben külön tételsoron szerepel, illetve a képviselők számára 
rendelkezésre álló – több millió forintos – keretből is elég sokat – ő a saját 
körzetében 1 millió 350 ezer forintot – szánnak a támogatásukra. Tehát a város 
nagyon komoly pénzügyi áldozatot hoz ezen a területen is.  
Megkérdezi, hogy a polgárőr egyesületek működése, hatékonysága, 
együttműködése milyen. Erről szeretne néhány gondolatot hallani.  
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
A polgárőrség mindig is kiemelt stratégiai partnere volt a rendőrségnek és azt 
gondolja, hogy a beszámolóban is kitértek erre a kérdéskörre. Csak jókat tud 
mondani az együttműködésükről. Azt gondolja, hogy a polgárőrség tényleg az a civil 
szerveződés, akire a rendőrség a legnagyobb mértékben számíthat, ők azok, akik 
önzetlenül, szabadidejükben segítik a rendőrség munkáját. Úgy véli, hogy a kezdeti 
esetleges súrlódásokon már túl vannak és egy olyan együttműködést alakítottak ki, 
ami úgy gondolja, hogy országosan is példaértékű. Olyan gyors információáramlás 
van a két szervezet között, hogy gyakorlatilag napokon belül értesülnek azokról a 
bűncselekmény kategóriákról, körözöttekről, akik a rendőrség látókörébe kerülnek. 
Azt kell, hogy mondja, hogy a médiumokban is gyakran jelennek meg olyan cikkek, 
hogy a polgárőrök azok, akik elfogják a körözött személyeket, úgyhogy nagyon nagy 
segítséget jelentenek. A külterületi bűncselekmények kapcsán ők bírnak a 
legnagyobb helyismerettel, személyismerettel és folyamatosan segítik a munkájukat. 
Csak hálával és köszönettel tartoznak nekik.  
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Elmondja, hogy az előtte szólok több olyan dolgot is megkérdeztek, amit ő is 
szeretett volna és ezekre választ is kapott.  
Képviselő társai hozzászólásától függetlenül szeretné kiemelni és megköszönni a 
polgárőrség munkáját. Megemlíti továbbá a Kecskeméti Városrendészet munkáját, 
akik nem közvetlenül a rendőrséghez tartoznak, de mégis egy nagyon kicsit hasonló 
a tevékenységi körük. Megköszöni nekik is és a rendőrségnek is az áldozatos 
munkát. 
Kapitányságvezető úr biztosan tudja, hogy a közgyűlésen folyamatosan téma az 
éjszakai szórakozóhelyek nyitvatartása. Körülbelül egy héttel ezelőtt történt egy 
verekedés a Simonyi utcában. Gondolta magában, hogy „nesze neked éjféli 
nyitvatartás”. Mindegy, hogy meddig vannak nyitva a szórakozóhelyek, verekedés 
akkor is történhet. Tudja, hogy lehetetlen mindent megakadályozni, mindenhová 
rendőrt állítani, de szeretné, hogy ha továbbra is kiemelten foglalkoznának ezekkel a 
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területekkel, az éjszakai szórakozás lehetőleg kulturált, civilizált, a szórakozóhelyen 
kívüli feszültség levezetés kezelésével.  
Szerette volna még megemlíteni a határőrizetet, de ha jól vette ki Kerti István 
szavaiból, akkor most már ez határozottan javul. A határőrizet eddig meglehetősen 
nagy erőket kötött le a kecskeméti állományból, de talán ez az idei évtől erőteljesen 
csökkenő tendenciát mutat és egyre kevesebb egységet kell odavezényelni.  
Csak dicsérő szavakat mondana és reméli, hogy a statisztikák a következő években 
folyamatosan csak javulást fognak mutatni.   
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a határvadász toborzás eredménye, hogy ezek a 
századok lassan kiképzésre kerülnek és elkezdik a munkát. 
A Simonyi utcai esettel kapcsolatban azt kell, hogy mondja, hogy nagyon jó kis 
„szórakoztató” filmet rögzített az ott lévő kamera. Úgy gondolja, hogy egy akciófilmbe 
illő jelenet, ami ott történt. Mindenki tudja, hogy ott van kamera, de nem igazán 
hatotta ez meg őket. Az elkövetőket pont a kamerarendszeren keresztül 
azonosították. Annyit tud ígérni képviselő úrnak, hogy fokozott figyelmet fognak 
fordítani a kulturált szórakozásra és az azt követő indulatok levezetésének a 
kezelésére. Habár ezeknek a fiataloknak igazából egy sport klubot, vagy valamilyen 
hasonló tevékenységet tudott volna ajánlani, de hát sajnos oda nem mennek.  
 
Engert Jakabné: 
 
Tájékoztatásul elmondja a drogprevencióval kapcsolatban, hogy egy olyan pályázati 
programon dolgoznak, amelynek része egy egészségfejlesztési irodának a 
létrehozása Kecskeméten. Természetesen ennek nagyon sok eleme van, de nagyon 
fontos része a drogprevenció. Itt nagyon számítanak majd a rendőrség további 
együttműködésére, hiszen ennek a programnak a keretében óriási lehetőségeik 
lesznek, hogy a fiatalok körében más formában felvilágosító, interaktív jellegű 
programokat tudjanak megvalósítani.  
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Megköszöni, továbbá elmondja, hogy élni fognak a lehetőséggel és minden 
segítséget felajánl.  
 
Radics Tivadar: 
 
Megköszöni kapitányságvezető úr válaszait. Megjegyzi, hogy ha csak félig tartja 
problémának a drogkérdést, akkor az probléma.  
Megkérdezi, hogy a három rendőrpár személyautóval járja az Erzsébetvárost.  
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Személyautóval is és természetesen ha a feladat olyan, akkor gyalogosan is. 
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Radics Tivadar: 
 
Azt gondolja, fontos lenne, hogy esetleg kerékpárral vagy gyalogosan járják ezt a 
területet, mert ő is tapasztalta azt, hogy nem lehet gyakorlatilag abba az utcába 
bemenni. Tett rá kísérletet, de kijött a fél utca, pedig semmi rosszat nem csinált, 
higgyék el. Tisztában van a rendőrség túlterheltségével, tisztában van azzal, hogy 
sokkal több rendőrre lenne szükség. 
Sok erőt kíván a Kecskeméti Rendőrkapitányságnak ezeknek a problémáknak a 
megoldásához.  
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Megköszöni az észrevételt. 
Valószínűleg kicsit félreértette Radics Tivadar képviselő úr. Problémának érzi a 
drogproblémát, lehet egy kicsit pontatlanul fogalmazott.  
Ha jó idő lesz – márpedig lassan jó idő lesz –, akkor elő fogják venni a kerékpárokat, 
amiket az önkormányzat támogatásából vásároltak és be fognak menni az utcába a 
kerékpáros járőrök. 
 
Nemcsik Mátyás: 
 
Többen megemlítették a fiatalokat, őket több téma is érinti. Szeretné megköszönni a 
rendőrségnek és kapitányságvezető úrnak is, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Tanácsban 
is jelen vannak folyamatosan és járnak az ülésekre. Nem csupán járnak és 
meghallgatják őket, hanem aktívan próbálják bevonni az ott jelenlévő fiatalokat az 
Ifjúsági Tanácson keresztül azokba a figyelemfelhívó kampányokba, ötletelésekbe, 
amelyeket már említettek. Valós ötletekkel tudnak a kecskeméti fiatalok hozzájárulni 
a rendőrség minél hatékonyabb munkájához. Szeretné megköszönni és szeretné, 
hogy ha ez jó együttműködés és a közös munka, ötletelés továbbra is így zajlana. 
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Megköszöni a lehetőséget, hogy részt vehetnek ezeken a fórumokon és többször 
elmondták, hogy élnek minden ilyen lehetőséggel. Ez így van, hiszen nem csak a 
dicséretből, hanem a kritikákból is tanulnak, ezért köszöni képviselő úr 
megjegyzését. Igazat tud adni abban, hogy egy autóban szolgálatot teljesítő járőr 
nincs olyan kontaktusban az ott lakókkal és a környezettel, mint akár kerékpáron 
vagy gyalogosan. Menni fognak. Megköszöni a kritikákat, az észrevételeket. Azt 
gondolja, hogy az eredményekhez ezek is hozzájárulnak. 
 
Dr. Homoki Tamás: 
 
Megköszöni kapitányságvezető úrnak a beszámolót, ami kellő részletességű, kellően 
tartalmazza azokat a pozitív eredményeket, amelyeket a kapitányság elért és nyilván 
önkritikusan kitér azokra a területekre is, ahol az eredmény nem mindig és nem olyan 
módon valósult még meg. Nem is ennek a taglalásáról szeretne beszélni. Azt, hogy a 
téma milyen fontos, jelzi az, hogy mennyi hozzászólás volt és hogy mennyi olyan 
építő javaslat is elhangzott, ami a rendőrség munkáját segítheti. Kéri, engedjenek 
meg néhány gondolatot azzal kapcsolatban, hogy általánosságban a rendőrséghez 
való viszonya milyen a civileknek, az állampolgároknak, a kecskeméti polgároknak. 
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Azt gondolja, hogy ez az utóbbi időben, az utóbbi évtizedekben egy nagyon jelentős 
változáson ment keresztül. Azok a tankönyvek, amelyekből még annak idején ő 
tanult, azok a rendőrséget úgy határozták meg, mint az állam erőszakszervezete. 
Vallják meg őszintén, hogy ez nem túlzottan hangzik jól. Úgy gondolja, hogy a 
korábbi időszakban a rendőrség nyilván a helyzetéből adódóan bizonyos politikai 
áramlatoknak megfelelően eljárva sokkal jobban védte az államot magát, mint 
sokszor az állampolgárokat. A polgárok viszonya is egészen más volt a 
rendőrséghez, kicsit tartottak tőle, mindenesetre volt egy olyan távolság, amit jó volt 
megtartani. Úgy gondolja, hogy ez az erőszakszervezet dolog az utóbbi 
évtizedekben átment egy abszolút polgárbarát, abszolút segítő, segítőkészséget 
mutató szervezetté. Most már a rendőrt nem olyan személynek tekintik a magyar 
emberek, akitől tartani kell, hanem olyannak, akihez nyugodtan lehet segítségért 
fordulni. Ugyanakkor nyilvánvaló ahhoz, hogy a rendőrség az alapvető feladatát el 
tudja látni, ahhoz az is kell, hogy azzal körrel szemben, akinél ez a felállás 
szükséges, ott kellő határozottsággal, kellő keménységgel lépjen fel. Ez a feladat 
gyakorlatilag az elmúlt időszak, a demokratizálódás folyamatában megállapíthatóan 
a rendőrség is megtalálta azt a szerepét, ami az államban az ő szerepe. 
Rátérve a kecskeméti kötődésekre, elhangzott az önkormányzat és a rendőrség 
kapcsolatának számos eleme. Ezeket nem kívánja elismételni, egy dolgot szeretne 
kiemelni – mint a rendőrséggel talán a tisztségéből adódóan legsűrűbben 
kapcsolatban lévő városvezető –, hogy az önkormányzat és a Kecskemét 
Rendőrkapitányság minden esetben nagyon gyorsan és nagyon pozitívan tud 
egymásra reagálni. Abban az esetben, hogy ha az önkormányzat részéről 
felmerülnek, olyan a közbiztonságot, a rendvédelmet, egyáltalán Kecskemét rendjét 
érintő igények, kérések, amelyeket fontosnak tartanak, akkor el kell, hogy mondja, 
hogy ezt a rendőrség minden esetben soron kívül, azonnal megfelelő 
hatékonysággal kezeli. Azt reméli, hogy amikor a rendőrség részéről merülnek fel 
olyan igények, olyan problémakörök, amikben az önkormányzat tud segíteni, akkor 
igyekeznek ezt ugyanilyen módon megtenni. Reméli, hogy ez a jövőben is így lesz és 
fel is ajánlja valamennyijük segítségét.  
 
Kerti István r.alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Megköszöni alpolgármester úr hozzászólását. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megköszöni a hozzászólásokat, észrevételeket és Kerti István kapitányságvezető úr 
válaszait, további jó munkát kíván. Erőt, egészséget! 
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz további kérdés, hozzászólás nincs. 
Megkérdezi, ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 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 
63/2017.(IV.27.) határozata 
Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester által előterjesztett 10.116-3/2017. 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, rendőrségi tanácsos; kapitányságvezető 
 

* * * 
 
2.) NAPIRENDI PONT  
 
Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről (2.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 9947-3/2017. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A Tűzoltóparancsnokság is elkészítette beszámolóját, a 2016. évi tevékenységéről. 
Az ülésen jelen vannak a Tűzoltóparancsnokság képviselői, Szőke Kálmán őrnagy úr 
is, akit ezúton üdvözöl.  
Kéri, amennyiben szeretnék kiegészíteni a beszámolót, tegye meg. 
 
Szőke Kálmán tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok:   
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
alapján, a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről, és az azokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról a 2016. évi 
tevékenységről szóló beszámolót elkészítette, melyet Kecskemét Megyei Jogú Város 
képviselőtestületének eredetben megküldött. 
A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben a vonatkozó törvények 
és jogszabályok alapján, azok betartásával, és alkalmazásával végezte munkáját. 
Működésük jogszabályi, személyi és technikai feltételei a központi szerv által egész 
évben biztosítottak voltak. A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési 
területe Kecskemét Megyei Jogú Város és a körülötte elhelyezkedő 14 település 
közigazgatási területét fedi le, ahol mentő-tűzvédelmi feladataikat látják el. 
A zavartalan működéshez egész évben biztosítva volt a szakmailag kiképzett tűzoltói 
állomány. 87 fő 24/48 órás váltásos munkarendben dolgozó és 6 fő hivatali 
munkarendben dolgozó tűzoltó látta el szolgálati feladatait. 
Tűzoltóságuk mindent megtett a sikeres feladatellátás érdekében. A készenléti 
állomány napi munkavégzése az éves továbbképzési terv szerint folyt. A BM OKF és 
az Igazgatóság által meghatározott továbbképzéseken, szakmai napokon részt 
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vettek. Az éves képzési terv alapján, a KAP- Online felületen rögzített helyismereti 
foglalkozások, begyakorló és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok megtartásra 
kerültek. A gyakorlatokat a parancsnok, a parancsnokhelyettes ellenőrizte. Minden 
esetben a gyakorlat „megfelelt” minősítést kapott. 
A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság technikai állománytáblájában 
szereplő gépjárműveket folyamatosan készenlétben tartották. A rájuk málházott 
tűzoltó szakfelszerelések segítségével gyorsan és hatékonyan tudják a tűz és 
káreseményeket felszámolni. Az állomány által használt védőfelszerelések az 
előírásoknak megfelelőek. Összességében elmondható, hogy a tűzoltóság által 
használt gépjárművek, technikai eszközök, védőfelszerelések a működéshez 
szükséges hatósági iratokkal, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, műszaki 
vizsgával és felülvizsgálattal rendelkeznek, ami nélkülözhetetlen a biztonságos 
beavatkozások szempontjából. 
Kijelenthető, hogy a tavalyi év számukra csöndesebb, nyugodtabb év volt. Nagyobb 
erőt és eszközt igénybe vevő riasztás működési területükön egy esetben sem lett 
elrendelve. A tűzesetek és a műszaki mentések száma összességében az előző 
évekhez képest kis emelkedést mutatott. A tűzoltóság működési területén összesen 
830 esetben történt káreseményhez vonulás, ebből 376 volt tűzeset, ami 13%-kal 
kevesebb az előző évekhez képest. 454 esetben műszaki mentéshez vonultak, ami 
26%-kal több az előző évhez képest. A műszaki mentéseik számát jelentősen 
befolyásolja a térséget érintő nagyobb károkozással járó viharok kialakulása, aminek 
következtében megnő a fa eltávolítások és a víz szívatások száma. Összességében 
a tűzoltóknak 519 alkalommal kellett beavatkozni káresemény felszámolása 
érdekében. 57 esetben kiérkezés előtt felszámolt és 232 esetben téves jelzéshez 
vonultak egységeik. 19 esetben utólagos tűzjelzést és 3 esetben szándékosan 
megtévesztő jelzést kaptak. A téves jelzések döntő hányada az automatikus 
tűzátjelző rendszereken keresztül kapott riasztásokból származik. 
Működés szempontjából meghatározó a megyeszékhely, ahol az ipari létesítmények, 
közigazgatási, kulturális és oktatási intézmények, valamint a lakosság döntő hányada 
koncentrálódik. Ebből következően a beavatkozásaik nagy részét Kecskemét város 
területén hajtják végre. Kiemelt figyelmet kap a lakóingatlanokban, valamint az ipari 
létesítményekben bekövetkezett tűz- és káresetek kezelése. 
A tűzoltóság polgári védelmi szakterület terén is teljesítette a 2016. évre 
meghatározott feladatait, mind a lakosságvédelmi feladatok ellátása során, mind 
pedig a tanuló ifjúság katasztrófavédelmi felkészítése terén. A munka jelentős részét 
a járások szerinti katasztrófavédelmi megbízottak, a közbiztonsági referensek 
bevonásával hajtották végre. 
A tűzoltósághoz polgári védelmi tekintetben 30 település tartozik, melyek 
katasztrófavédelmi besorolása a végrehajtott kockázatelemzés alapján a tavalyi 
évben nem változott. 
A tanuló ifjúsággal való foglalkozás nagyon fontos számukra. Minden évben 
megrendezik a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi 
fordulóját. Tavaly a versenyen 20 általános- és középiskolás csapat vett részt. A 
középiskolások részére a tűzoltóság lehetőséget biztosít az 50 óra közösségi 
szolgálat teljesítésére. Nagyon sok tanuló választja őket, akiket szeretettel fogadnak. 
Ezen felül a „nyitott szertár” programnak köszönhetően nagyon sok általános iskolás 
és óvodás csoport látogatott el egész évben hozzájuk. Ezeken a körülbelül egy órás 
foglalkozásokon a korosztályuknak megfelelően ismertették meg a tűzoltók 
mindennapi életét és a munkájuk során használt eszközöket. 
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2016-ban a szakterület elsődlegesen a katasztrófavédelmi megbízottak útján végezte 
a vízelvezetők, védművek, vízkár-elhárítási tervek, belterületi fák-fasorok, melegedő 
helyek, lakossági riasztó eszközök, befogadó helyek, földtani veszélyforrások, közúti 
kockázati helyszínek ellenőrzéseit. 
Nagyon fontos számukra a káresemények megelőzése, ezért azok bekövetkeztét a 
felvilágosító, tájékoztató munkákkal, illetve a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt 
előírások szigorú és következetes betartásával igyekeztek megelőzni. 
Végezetül szeretné megköszönni Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által a 2016. évben tűzoltóságuk részére biztosított támogatását. A támogatásból a 
mentő-tűzvédelmi munkákat segítő szakfelszerelések kerültek beszerzésre, amivel a 
beavatkozó állomány munkáját tudták hatékonyabbá és korszerűbbé tenni. Bízik 
abban, hogy a segítő jellegű együttműködést még tovább tudják fejleszteni és közös 
munkával a működési területükön lakó állampolgárok tűzbiztonságát tovább tudják 
növelni. 
Kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy beszámolóját vitassa meg és fogadja el. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megköszöni Szőke Kálmánnak a szóbeli kiegészítést. 
Elmondja, hogy majdnem mindennapos kapcsolatban vannak, folyamatosan kapja az 
értesítéseket. Megköszöni, hiszen a polgári védelem területén elég szoros az 
együttműködés, úgyhogy ha véletlen beavatkozásra van szükség, akkor azonnal 
szoktak segíteni, illetve a Városházán hallható, hogy ha indulnak a tűzoltók, így 
rögtön tudható, hogy baj van. 
Kétségtelenül hatalmas terhet jelent az autópályán történő problémák megoldása. 
Látják a tűzoltóság leterheltségét és a feladatuk súlyát. 
Megköszöni a korrekt, jó, szakmai együttműködést és az egész állomány áldozatos 
munkáját. 
 
Dobos József: 
 
Az MSZP frakció nevében megköszöni az áldozatkész munkájukat és sok sikert 
kívánnak a jövőre vonatkozóan. 
Megkérdezi, hogy lehet-e már tudni, hogy az új tűzoltó laktanya mikorra épül meg. 
Évek óta téma ez, bár mostanában csend van róla. 
 
Szőke Kálmán tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok:   
 
Az új tűzoltó laktanyával kapcsolatban azt a tájékoztatást tudja adni, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi az ehhez kapcsolódó 
feladatokat. 2020. december 31-ig kell elkészülnie a laktanyának és az ezzel 
kapcsolatos feladatokat is eddig kell befejezni. Már látható közelségben van az, hogy 
az építési munkák megkezdődjenek, és ha ez megtörtént, akkor egy új és korszerű 
laktanyában lesz a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Kecskeméti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, illetve a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság elhelyezése. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz további kérdés, hozzászólás nincs. 
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Megkérdezi, ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 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 
64/2017.(IV.27.) határozata 
Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester által előterjesztett 9947-3/2017. 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: Szőke Kálmán tűzoltóparancsnok 
 
 

* * * 
3.) NAPIRENDI PONT  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) (3.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 (A polgármester 7130-17/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megkapták képviselőtársai ezt az igen vaskos anyagot, táblázatokat, számadatokat. 
Nem csekély összegről és felelősségről döntöttek a tavalyi évben sem. 
Összességében év végéig 39,7 milliárd forinttal gazdálkodott 2016-ban az 
önkormányzat. Megemlíti a főszámokat. Működési költség 18,5 milliárd forint és több 
mint 20 milliárd forint a fejlesztési és felhalmozási kiadás. Most látszódik az eltolódás 
a működési és a fejlesztési feladatokban is, már a számadatok is ezt tükrözik. A 
létszámadatok tekintetében elmondja, hogy 1780 fő az, aki ebből a költségvetésből 
és a hozzá tartozó intézményrendszerből szolgálja és segíti a feladataikat és 
tevékenységeiket. Azt gondolja, hogy a rájuk bízott vagyonnal – hiszen az is mintegy 
144 milliárd forint – központi pénzzel, közösségi forrással prudens módon, 
átláthatóan és a szabályoknak megfelelően gazdálkodtak a tavalyi évben. Nagyon 
széles és gazdag lehetőségeket biztosítottak már a többletbevételekből is.  
Az adóbevételek mindig központi kérdéskör, hiszen azok képezik a gazdálkodás 
gerincét. Elérték azt a szintet, hogy a működési kiadások több, mint a felét az 
adóbevételekből tudják fedezni. Az adóerő képességük miután évről évre egyre jobb 
lesz, a központi állami támogatások összege zsugorodik. Ez is látható a 
beszámolóból. Az adózás tekintetében az a gazdaságfejlesztési program és 
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folyamat, ami elindult ebben a városban, az forintálisan is évről évre mérhető, hiszen 
az iparűzési adó bevétel tavaly is és idén is a tervezetthez képest – amin egyébként 
már emeltek is – 700 millió forinttal több. Ennyivel több realizálódott a város 
költségvetésében. Ismerteti a nagyobb összegeket, hogy a tavalyelőtti 700 millió 
forint, amivel többletbevétel keletkezett mire került elköltésre. Egyrészt az 
intézmények, oktatási, kulturális, szociális költségvetési szerveiknek egy nagyobb 
működési és fejlesztési lehetőséget biztosítottak, valamint a bérkompenzációk is 
elindultak a tavalyi évben és egy 370 milliós összeggel kapott többet az 
intézményháló, mint az előző évben. Tehát nem abban kell most már gondolkodni, 
hogy megint 10%-ot hol vegyenek el, hanem szépen lassan tudják visszapótolni 
azokat az elmaradásokat, amelyek a rosszabb években sajnos erre kötelezte őket. A 
sportszervezetek támogatásánál nyilván a sportinfrastruktúrának az önerő 
támogatása az, ami megjelent. A műfüves pályák, a sportcsarnokok, a 
sportlétesítmények felújításai és a sportszervezetek összességében kaptak több 
finanszírozást – 290 millió forinttal –, mint az előző évben. A helyi tömegközlekedés 
támogatása is látszódik, hogy évről évre növekszik, mintegy 75 millió forinttal fizettek 
többet. Továbbá égető feladat – örök és sosem érnek a végére, hiszen a város 
közigazgatási területe óriási – a városüzemeltetés, a kommunális és közterület-
fejlesztés. Erre 100 millió forinttal többet költöttek már a tavalyi évben, ide is 
próbáltak átcsoportosítani ebből a többletbevételből. Nyilván kisebb összegek is 
vannak, ezt meg lehet nézni a zárszámadásból. A nagyobbakat próbálta 
összefoglalni, de ez már bőven túllépett a 700 millió forinton, ha összeadták, a 
maradványból is gazdálkodtak.  
Látszódik, hogy mennyire stabil a gazdálkodás, hiszen 3,1 milliárd forint volt a nyitó 
pénzkészlet, majd a záró pénzkészlet több mint 18 milliárd forint. Ennek jelentős 
részét képezik a fejlesztésre megkapott előlegek – a pályázatokra megkapott 
előlegek –, mintegy 12 milliárd forint összegben. Világosan látható, hogy a 
fennmaradt összeg is több mint 5 milliárd forint, tehát jól gazdálkodtak, jól használták 
fel a pénzüket és megvan az a kellő stabilitás, hogy ha szükség van bármilyen 
kiegészítésre, akkor azt meg tudják tenni és ne alakuljon ki egy lehetetlen helyzet a 
város életében.  
Még egy számot kiemel, mivel erről is viszonylag keveset beszélnek. A zárszámadás 
melléklete tartalmazza, hogy melyek azok az egyéb szervezetek – civil szervezetek, 
sportszervezetek, zeneiskola, egyházak –, akik a város vagyonát ingyenesen 
megkapták használatba. Ennek is kimutatják most már az értékét, ami az elmaradt 
bérleti díjakat mutatja – hiszen ezt a vagyont bérleti formában is lehetne hasznosítani 
–, ezek 1,4 milliárd forintos nagyságrendet tesznek ki. Tehát a közösséget szolgálják 
a város közvagyonaival és megadják nekik a lehetőséget, hogy minél szélesebb 
körben használják a város ingatlanjait és infrastruktúráját.  
Összefoglalóan ennyit szeretett volna elmondani a zárszámadásról. 
 
Leviczky Cirill: 
 
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a múlt héten tárgyalta az előterjesztést és 
értelemszerűen a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Ahogy áttekintették az 
előterjesztést, illetve a rendeletet, megállapították, hogy egy nagyon precíz, pontos, 
alapos, mindenre kiterjedő tájékoztatást adó előterjesztés és rendelet. Megköszöni a 
hivatal munkatársainak, hogy – egyébként szokásos módon – ilyen precízen 
elkészítették az előterjesztést. Valóban a zárszámadás egy stabil gazdálkodást mutat 
az önkormányzat tekintetében. Az elmúlt időszak gazdaságpolitikájának a 
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beérésének az egyik eredményét látják, hogy a város stabilan tud gazdálkodni, és 
amikor a zárszámadást elkészítik, akkor nagyon biztató számokat látnak. Néhány 
számadatot feljegyzett, ezek közül sokat elmondott már polgármester asszony, így 
azokat kihagyja. 
Hitelfelvételre nem került sor az elmúlt évben. Ez egy nagyon fontos eredménye 
egyrészt a kormányzati intézkedéseknek, másrészt pedig az önkormányzat 
gazdálkodásának. A gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az 
intézmények működése és az önkormányzat feladatellátása, finanszírozása 
biztosított volt. A kötelező feladatokat megfelelően látta el az önkormányzat, illetve az 
önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.  
Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésre kerültek, ebből több mint 51 millió 
forint kamatbevételre tett szert az önkormányzat. Ez is mutatja az önkormányzat 
likviditását, hogy a szabad pénzeszközökből ennyi bevétel keletkezett, miközben 
azért nagyon alacsony már a kamatszint, amire ezeket a pénzeket el lehet helyezni. 
Az elmúlt évben 4 milliárd forintot kaptak a Modern Városok Program keretében az 
útfelújításokra, aminek a nagy része elkészült, bizonyos része pedig áthúzódik a 
2017-es évre. Nagyjából 12-13 milliárd forintnyi többlettámogatás érkezett az 
önkormányzathoz, ez is azt mutatja, hogy jól tudnak pályázni, a kormányzat és az 
Európai Unió elismeri azokat a törekvéseket, amivel az önkormányzat a várost 
szeretné fejleszteni.  
A végkonklúzió: 3 milliárd forint megtakarítás, szabad pénzmaradvány marad az 
önkormányzatnál, aminek egy részét értelemszerűen az intézmények lekötötték 
igényekkel, de még ezen felül is marad olyan pénzeszköz, amiről a jövőben lehet 
gondoskodni. Ez egy fontos lépés, az idei költségvetést egy részével fogják tudni 
bővíteni.  
Az elmúlt hetekben megnézte Szeged, Győr, illetve Pécs városának a költségvetését 
és azt kereste benne, hogy a civil szervezeteknek, a civil világnak vajon mennyi 
támogatást adnak és hogy áll ebben Kecskemét város önkormányzata. Bizony 
nagyságrendekkel több pénzt fordít Kecskemét a Városi Támogatási Program 
keretében az önszerveződések támogatására, mint a hasonló nagyságrendű 
városok. Ez egy fontos lépés és azt gondolja, hogy ezt a jövőben is folytatniuk kell. 
A közgyűlés számára elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Dobos József: 
 
Megköszöni a tájékoztatást, nagyon korrekt volt. Az elmúlt években Kecskemét több 
mint 13 milliárd euró támogatást kapott az Európai Uniótól. Látszik, hogy a város 
szépen fejlődik, rengeteg német beruházás van, nőnek az adóbevételek. Egy 
probléma van, amikor jön a német befektető és látja, hogy ’Állítsuk meg Brüsszelt’. 
Kérné polgármester asszonyt, hogy ha tud, hasson az országos politikára, mert ez 
nem igazán jó a városnak.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Csak egy egyszerű példát említ Brüsszellel kapcsolatban. Egy héten belül teljesen 
más állásfoglalást adnak ki egy kérdéssel összefüggésben. Teljesen önkényuralmi 
kedv alapján fogalmaznak meg véleményeket, mindenféle alátámasztás nélkül. Az 
utolsó impulzust mondja el a közbeszerzésekkel kapcsolatosan. Úgy indították el a 
közbeszerzési eljárást, ahogy az irányelveik mutatják, majd amikor odateszik eléjük – 
a Vizsgálati Iroda asztalára –, hogy elkészült a dokumentáció, összeállították 
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szakmailag az iránymutatás alapján, akkor egy hat oldalas hiánypótlást kapnak 
hozzá, amibe teljesen új típusú szemléleteket, szempontokat, oda nem illő 
megjegyzéseket tesznek, és magyarán szólva blokkolják a folyamatokat. Tehát ez a 
mindennapi tapasztalat. Az együttműködést próbálnák meg velük egy kicsit 
gördülékenyebbé tenni, de ez valahogy nem igazán sikerül. 
 
Dobos József: 
  
Nyilvánvaló nem zökkenőmentes az élet, de csak haszonélvezői ennek. Ha nincs az 
európai uniós támogatás, nincsenek beruházások.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Miután befizették a nemzeti hozzájárulásukat. 
 
Dobos József: 
 
Jóval kevesebbet fizettek be, de nem is szeretne ezzel foglalkozni. A lényeg az, hogy 
ez a tábla tényleg kompromittálja a befektetőket, amikor jönnek. Nem csak itt, hanem 
az országban is. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Nem kompromittálja, mert akkor nem jönnének ide. 
 
Dobos József: 
 
De mondják.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Valamiért ide jönnek. 
 
Dobos József: 
 
Polgármester asszony is szokott beszélni a befektetőkkel, lehet, hogy megjegyzik 
négyszemközt. 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Mindenek előtt szeretné megköszönni ezt az áttekinthető és részletes anyagot a 
Gazdálkodási Osztálynak és Varga Miklós osztályvezető úrnak. Ha az embernek van 
ideje és végignézi, akkor el tud igazodni a számok között. Azt gondolja, hogy 
mindenképpen dicséretes és tényleg a számok tükrében azt látják, hogy jól 
gazdálkodott a város. Két apró megjegyzést szeretne tenni. Az egyik, hogy konkrétan 
a számokban nem látszódik, de amit hall, olvas, hogy valahogy a városban lévő 
vállalkozókat a közbeszerzések kapcsán kellene valahogy még inkább előtérbe 
helyezni. 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Erre próbált célozni az előbb, hogy pont egy olyan szabályozást kaptak, ami egy nyílt 
európai uniós kiírásra kötelezi őket. Innentől kezdve a helyi vállalkozók ezen már 
nem tudnak részt venni. 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Mérettől függetlenül szeretné azt, hogy a pénz lehetőleg maradjon Kecskeméten és 
ne menjen nyugatra. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Igen, ők is ezt szeretnék. 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
A másik pedig, hogy abban bízik, hogy ezt a gazdálkodást, ennek eredményét a 
város lakói is és az idelátogatók is fogják majd élvezni. Remélhetőleg ez észrevehető 
lesz az utak, a kerékpárutak, a közparkok állapotán. Reményei szerint látható lesz 
ezeken, hogy mennyi pénz folyik be a város kasszájába, pluszban. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ezért sorolta fel, hogy mire költötték el a többletbevételt, hogy érzékelhetőek 
legyenek a súlyok. Az ő döntésük, hogy ezt hogy osztják fel, tudnak-e erre többet 
fordítani, a belső arányokat hogyan tudják módosítani. A keret az adott, látják, hogy 
mennyi folyik be és annyit tudnak költeni. Ha említi képviselő úr, a 17., 18., 19., 20., 
21. oldala a zárszámadásnak – a szöveges résznek – mind azt sorolja fel, hogy hol 
csináltak járdát, parkoló felújítást, utakat a 4 milliárdos fejlesztésnek köszönhetően. 
Ne felejtsék el, hogy új utcák tömkelege épült most meg a városban. Pontosan erre 
szeretnének minél többet fordítani, érzik ennek a hátrányát, lemaradását. 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Igen, de sokszor még mindig a kátyúk győznek. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A kátyúk azok győzni is fognak. 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Ez nem mindenhol van így. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
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Ha megépítenek egy új utat, az pár éven belül úgyis kátyús lesz. Kátyúk mindig 
lesznek, nem fognak eltűnni sajnos. 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Úgy gondolja, hogy el lehet tűntetni a kátyúkat. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Olyan gazdagok sosem lesznek, hogy olyan alapokkal építsék meg az összes 
úthálózatot, mint ahogy az Akadémia krt-t megépítették. 2006-ban 100 millió forintért 
építették meg a Bács-Kiskun Megyei Kórház és az Irinyi úti bekötő szakaszát. 
Kétségtelen, hogy jó állapotban van, de ha így tennének, akkor az életben nem 
érnének még csak egy pici aszfaltozással sem különböző külső városrészekre. 
Sokszor szeretnék a legjobb minőséget elérni, de közben pedig a sorban állás nem 
csökken, hanem nő sajnos ezen a területen. Mivel Kecskemét ilyen nagyon szép, 
lepényszerűen kiterjedt közigazgatási területtel bír, több ezer kilométeres 
úthálózattal, ezért van bőven feladat, hogy megszerezzék a forrásokat. Nyilván 
mindent megtesznek ennek érdekében. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, további 
módosító javaslat nem hangzott el. Kéri, hogy az előterjesztés kiegészítés 
figyelembevételével hozzák meg döntésüket.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított rendelet- tervezettel.  
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 17 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással megalkotta a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletét 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a 2016. évi maradvány megállapításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
65/2017.(IV.27.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)  

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7130-17/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
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1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2016. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének 
Összes elvonás elnevezésű „H” oszlopában kimutatott összegek az érintett 
intézményektől elvonásra kerülnek. 
 
2.) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő 
összeget a 2016. évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követő hatvan napon 
belül rendeznie kell. 
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 202.168 E Ft 
forrás terhére az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének soron 
következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzata kerüljön 
megemelésre. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 

* * * 
 
4.) NAPIRENDI PONT  
 
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet 
felülvizsgálata és a tárgyban új önkormányzati rendelet megalkotása (4.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 6989-2//2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a rendelet-tervezettel.  
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 17 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletét a 
házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és szolgáltatási díjairól, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

* * * 
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5.) NAPIRENDI PONT  
 
Gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása (5.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 858-4/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Sikerült most már megtalálni azt a területet, ahova esetleg a jövőben további 
fejlesztéseket lehet végezni és ezt ki is jelölik, elindítják a kérelmet, hátha egyszer 
megépül az a szálloda a Kecskeméti Fürdő közelében, amit terveztek. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 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 
66/2017.(IV.27.) határozata 
Gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 858-4/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 132/2016. (VI. 30.) határozatának 1. pontját úgy módosítja, hogy a 
Kecskeméti Fürdő, valamint a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark területének 
meghatározott részére, azaz a 10211/1 hrsz-ú és 10211/2 hrsz-ú ingatlanok 
területén, jelen határozat melléklete szerinti térképen jelölt területre vonatkozóan 
gyógyhellyé nyilvánításra irányuló kérelmet nyújt be Budapest Főváros 
Kormányhivatalához. 
 
2.) A közgyűlés a kérelem benyújtásának határidejét 2017. október 31. napjában 
határozza meg. 
 
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: Budapest Főváros Kormányhivatala 
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* * * 
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6.) NAPIRENDI PONT  
 
Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás (6.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 4939-21/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A napirend egy együttműködési megállapodásról szól, amit elsősorban a 
Balatonfüreddel való kapcsolatuk indított el, majd egyre szélesebb körben 
kiteljesedett, egyéb településekkel együtt kialakult egy jó kulturális együttműködés. 
A jövőben is megpróbálják a kulturális értékeiket közösen fejleszteni, illetve 
bemutatni az egyes térségek, városok kultúráját. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 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 
67/2017.(IV.27.) határozata 
Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 4939-21 /2017. számú előterjesztését és 
az alábbi döntést hozta. 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Balatonfüred, Gyula, Komárom, Vác városok, 
valamint Debrecen, Győr, Szolnok megyei jogú városok önkormányzataival kulturális 
együttműködésre lép és megköti a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodást. 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: érintettek 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 67/2017. (IV.27.) határozata 

melléklete 

Együttműködési megállapodás 
 

 
amely létrejött Balatonfüred, Gyula, Komárom, Vác városok és  Debrecen, Győr,  
Kecskemét,  Szolnok megyei jogú városok önkormányzatai  (a továbbiakban: Felek) 
között Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2017. május 8-án az alábbi 
feltételek szerint. 
 
Felek rögzítik, hogy együttműködésük alapja a történelem, a közművelődés, a 
tudomány, a kultúra, a művészet, a köznevelés és a sport tárgykörében kialakított 
közös, jó gyakorlat.  
 
Felek kinyilvánítják, hogy az idegenforgalom, a kulturális turizmus, és a művészetek 
(színház, zenei élet, irodalmi élet) területén kialakult hagyományaikat a jövőben 
közösen, egymással együttműködve kívánják ápolni és a jövő nemzedékeire 
átörökíteni. 
 
Felek kijelentik, hogy fenti célok megvalósítása érdekében egymást támogatva 
kívánnak élni az Európai Unió által nyújtott gazdasági lehetőségekkel.  
 
Felek ezennel megerősítik a történelem, a közművelődés, a tudomány, a kultúra, a 
művészet, a köznevelés és a sport területén a közös értékrend mentén kialakult 
együttműködésüket, melynek érdekében az alábbi megállapodást kötik. 

Felek vállalják, hogy  

- együttműködnek a kulturális és idegenforgalmi programok, rendezvények 
szervezésében, megvalósításában, melynek keretében bemutatják 
egymásnak a településeiken jellemző hagyományaikat, helyi értékeiket, 

- szakmai-módszertani programok kidolgozásával segítik a helyi értéktárak 
tevékenységét, 

- e megállapodás tárgyát illetően lehetőség szerint közösen pályáznak hazai és 
európai uniós programokra, és azok sikerességét egymás támogatásával 
erősítik, 

- lehetőség szerint együttesen jelennek meg bel- és külföldi idegenforgalmi 
vásárokon, bemutatókon és rendezvényeken, és 

- helyi adottságaik és kapcsolataik igénybevételével kölcsönösen segítik 
egymást mind a helyi, mint az országos média felületeken történő 
megjelenésben.  

Felek jelen együttműködési megállapodást határozatlan időtartamra kötik, azzal, 
hogy az három hónapos határidővel felmondható. 

Felek e megállapodás témakörét érintő konkrét kérdésekben külön egyedi 
megállapodásokat kötnek. 
 
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és 
értelmezés után jóváhagyólag írják alá. 



33 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 27-én megtartott üléséről 
 

 
 
 
 
 
 
 Dr. Bóka István  Dr. Papp László 
 polgármester polgármester 
 Balatonfüred Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
      képviseletében      képviseletében  
 
  
  
 
  
  
 Borkai Zsolt  Dr. Görgényi Ernő István 
 polgármester polgármester 
 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyula Város Önkormányzata 
 képviseletében      képviseletében 
          
  
 
  
 
 
 
 Szemereyné Pataki Klaudia  Dr. Molnár Attila 
 polgármester polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Komárom Város Önkormányzata 
 képviseletében     képviseletében  
 
  
 
 
 
 
 
 Szalay Ferenc  Fördős József Attila  
 polgármester polgármester 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Vác Város Önkormányzata 
 képviseletében      képviseletében  
 
 

 
 

* * * 
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7.) NAPIRENDI PONT  
 
Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a 
kárpátaljai magyar közösségek megsegítésére (7.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 3.890-6/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A tavalyi évhez hasonlóan továbbra is úgy döntött a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége, hogy szeretné a kárpátaljai magyar közösségeket támogatni. Látható, 
hogy még mindig szükség van egy ilyen jellegű támogatásra. A tavalyi évben is 
gyógyszerekre és egészségügyi szolgáltatásokra fordították ezeket az összegeket. 
Olyan alapvető egészségügyi szolgáltatások nincsenek meg a gyermekeknél sem, 
nemhogy a felnőtteknél, amelyek egyszerűen elszomorítóak. Ezzel a kis szerény 
összeggel elég sok mindent el tudnak érni. Ha összeadják ezeket az összegeket – a 
megyei jogú városok –, akkor már nem is olyan csekély az összeg. 
Kéri, hogy támogassák ezt a kérését a Megyei Jogú Városok Szövetségének. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 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 
68/2017.(IV.27.) határozata 
Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a 
kárpátaljai magyar közösségek megsegítésére 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3.890-6/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez a kárpátaljai 
magyar közösségek megsegítése érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 5 millió 
forint támogatási összeget a következő költségvetés-módosításkor vegye figyelembe. 

 



35 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 27-én megtartott üléséről 
 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Megyei Jogú Városok Szövetsége 
 

 
* * * 

 
8.) NAPIRENDI PONT  
 
A Kodály Emlékév programjainak megvalósítására a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz benyújtott pályázat jóváhagyása (8.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 4005-7/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Benyújtásra került egy pályázat a Kodály Emlékév kapcsán, aminek keretében már 
meg is érkezett a támogatói nyilatkozat. A Tavaszi Fesztiválon már lehetett találkozni 
a programsorozat elemeivel és az év következő részében is folyamatosan színesíteni 
fogják a város kulturális kínálatát.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 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 
69/2017.(IV.27.) határozata 
A Kodály Emlékév programjainak megvalósítására a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz benyújtott pályázat jóváhagyása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 4005-7/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keret terhére a 
„Kodály Emlékév programjainak megvalósítása” című pályázat benyújtását 
jóváhagyja. 
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2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a 
Támogatási Szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
4.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
 

* * * 
 
9.) NAPIRENDI PONT  
 
Interreg Central Europe pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala (9.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 9556-5/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést, amely szerint Brüsszelhez folyamodik a város egy 
pályázati lehetőséggel. Kicsit nehéz az előterjesztés nyelvezetét megérteni a 
magyaroknak, pl. Slow Planet és egyéb angol kifejezések szerepelnek benne, tehát 
a nagy részét le kell fordítani. Megjegyzi tehát a korábbi ’Állítsuk meg Brüsszelt!’ 
felszólalás kapcsán, hogy talán az sem lenne baj, ha a nemzetiségek nyelvi 
lehetőségeit is figyelembe vennék Brüsszelben.  
Összességében az egészséges táplálkozás és a gasztronómia fejlesztéséről, 
lehetőségeiről szól ez a pályázat. Reméli, hogy majd a város vendéglátósai is kapnak 
ezáltal egy új szellemiséget, egy irányvonalat, egy trendet, hogy merre fejlődjenek 
tovább. Az előzetes támogatói döntés is megérkezett már, tehát elfogadták a 
szakmai koncepciót és így tovább lehet tárgyalni a támogatási szerződés megkötése 
érdekében. 
  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 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 
70/2017.(IV.27.) határozata 
Interreg Central Europe pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 9556-5/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kultúra, Örökség, Identitás és Étel” című támogatási 
kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 
felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási 
szerződést aláírja. 
 
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 
 

* * * 
 
10.) NAPIRENDI PONT  
 
"Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 
labdarúgópályával kapcsolatos döntések meghozatala (10.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 10.567-3/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
71/2017.(IV.27.) határozata 
"Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 
labdarúgópályával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10567-3/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
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A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai út 2/D., adószám: 19020848-
2-43, képviseli: Dr. Vági Márton) közötti Együttműködési Megállapodás 
önkormányzatunk általi aláírását jóváhagyja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a 
Magyar Labdarúgó Szövetség az önkormányzat tulajdonát képező kecskeméti 
0445/34 hrsz-ú ingatlanon sportcélú ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz 
beruházást és felújítást hajtson végre a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény szerinti társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító 
támogatás igénybevételével. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Ladics Monika irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
4.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: Magyar Labdarúgó Szövetség 
 

* * * 
 
11.) NAPIRENDI PONT  
 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala (11.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 10454-5/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Jelzi, hogy az előterjesztéshez kiosztásra került egy előterjesztői módosítás is, 
melyet kér figyelembe venni.  
Minden évben megpróbál pályázni erre a lehetőségre is az önkormányzat, de nyilván 
a város adóerő képessége miatt eléggé hátra kerülnek a sorban. A lehetőséget 
azonban nem halaszthatja el a város és továbbra is a belterületi utak és járdák 
felújítására pályázik a város, hiszen ez folyamatos kérés.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, további módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 17 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
72/2017.(IV.27.) határozata 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10454-5/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerint az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra pályázatot 
nyújt be, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
pályázat elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a 
pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 
 
2.) A „Belterületi utak, járdák, és hidak felújítása: Nyíri úti (Juhar utca – Széchenyi 
körút között), valamint a Budai úti (Március 15. utca – Akadémia körút között) járda 
és kerékpárút szakaszok javítása” című pályázat nyertessége esetén a szükséges 
önerőt az önkormányzat 22.028.428,- Ft összeggel biztosítja 
 

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 
 

* * * 
 
12.) NAPIRENDI PONT  
 
A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések 
meghozatala (12.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 11.393-3/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A Tudomány és Technika Háza kapcsán már évek szó van arról, hogy egy olyan 
lehetőséget kellene ott kialakítani, mint amit ez a pályázat biztosít. Ezáltal egy jó 
tartalmat adnának a Tudomány és Technika Házának egy közösségi tér 
kialakításával, ezért érdemes lenne aktívan részt venni ebben a pályázatban. Az 
önkormányzat nem pályázhat, hanem egyesületek és civil szervezetek. A Bács-
Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ebben egy nagyon jó partner, 
ezért javasolja, hogy az önkormányzattal konzorciumi formában dolgozzák ki a 
pályázatot.  
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Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
73/2017.(IV.27.) határozata 
A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 11.393-3/2017. számú előterjesztését és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja a Bács-Kiskun Megyei Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat által konzorciumvezetőként EFOP-3.3.6-17 
„Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos 
élményközpontok fejlesztése” pályázati kiírás keretében benyújtandó 
„Természettudományos élményközpont” pályázatban Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint konzorciumi partner részvételét. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
2.) A pályázat pozitív elbírálása esetén a közgyűlés felkéri Mák Kornél 
alpolgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulattal való közművelődési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot 
terjessze a közgyűlés elé. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
4.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
     és általa: Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
 
 

* * * 
 
 
 
 



41 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 27-én megtartott üléséről 
 

13.) NAPIRENDI PONT  
 
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2016. évről 
(13.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 6275-15/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Az elfogadott menetrend alapján folyamatosan zajlanak az önkormányzati 
intézményeknél, gazdasági szervezeteknél a belső ellenőrzések és összességében 
elmondható, hogy nagy problémákat nem tapasztalnak. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
74/2017.(IV.27.) határozata 
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2016. évről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6.275-15/2017. számú előterjesztését és 
az alábbi döntést hozta: 

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2016. évi 
ellenőrzési jelentését, valamint az intézmények éves ellenőrzési jelentései alapján 
összeállított 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1-3. mellékletek szerint 
jóváhagyja. 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Ónodiné Takács Erika csoportvezető, Ellenőrzési csoport 
 
(A határozat mellékletei - a terjedelmükre tekintettel - nem kerültek beillesztésre 
a jegyzőkönyvbe, megtekinthetőek a jegyzőkönyv mellékletei között a 13. 
napirendi pont mellékleteként.) 
 

* * * 
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14.) NAPIRENDI PONT  
 
Bizottsági külső tag választása (14.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 11.670-2/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Molnár Ferenc, a Városrendezési és Városüzemeltetési 
Bizottság külső tagja lemondott a bizottsági tagságáról. Helyette Koskár Istvánt 
javasolja megválasztani.  
 
Király József: 
 
A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság elnökeként megköszöni Molnár 
Ferenc bizottsági külső tag eddigi munkáját. Azt gondolja, hogy kiváló munkát 
végzett és mindig a város érdekeit tartotta szem előtt.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
75/2017.(IV.27.) határozata 
Bizottsági külső tag választása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 11670-2/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés 2017. május 1-től Koskár Istvánt a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság külső tagjának megválasztja. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a bizottság 
nem képviselő tagjának esküjét vegye ki. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
     és általa: Koskár István 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Bejelenti, hogy Koskár István nem képviselő bizottsági tag eskütételére kerül sor.  
 
(Szemereyné Pataki Klaudia polgármester kiveszi az esküt Koskár István nem 
képviselő bizottsági tagtól, aki leteszi az esküt.) 
 
Az eskü szövege: 

„Én, ………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom 
és másokkal is megtartatom; bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat 
Kecskemét fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 

 
(Az eskütételről az érintett esküokmányt írt alá.) 

 
* * * 

 
15.) NAPIRENDI PONT  
 
Hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú cégekkel kapcsolatos döntések meghozatala (15.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 10.181-1/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
76/2017.(IV.27.) határozata 
Hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú cégekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 10.181-1/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 

I. 

1) A közgyűlés, mint tulajdonosi joggyakorló úgy dönt, hogy a Kecskeméti Regionális 
Hulladéklerakó Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KRHK 
Kft.) 1.470.000.- Ft névértékű saját üzletrészét Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, mint a KRHK Kft. döntésre jogosult tagjának térítésmentesen 
átadja. A közgyűlés felhatalmazza Csongor Attila Zsolt ügyvezetőt az erről szóló 
szerződés aláírására. 
 
 
2) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
a KRHK Kft. tagja – az ügyvezető ajánlatát elfogadva – a KRHK Kft. 1.470.000.- Ft 
névértékű saját üzletrészét ingyenesen átveszi. A közgyűlés felhatalmazza 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az erről szóló szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
II. 

3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a KRHK Kft. nonprofit gazdasági társaságként 
működik tovább. A KRHK Kft. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
4.) A közgyűlés úgy dönt, hogy 

 
a) a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. (továbbiakban: VG Kft.) 
ügyvezetőjének a felügyelőbizottság véleményével alátámasztott javaslata 
alapján egyetért a VG Kft. egyesüléssel kapcsolatos szándékával, amely 
szerint a KRHK Kft. beolvad a VG Kft-be, 

 
b) a VG Kft. vonatkozásában készített egyesülési vagyonmérleg-tervezet 
fordulónapja 2017. május 1. napja, 

 
c) a VG Kft. vonatkozásában az egyesüléssel járó könyvvizsgálói feladatok 
ellátásával Fenyvesi Gábornét bízza meg. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
5) A közgyűlés úgy dönt, hogy  
 

a) a KRHK Kft. ügyvezetőjének a felügyelőbizottság véleményével 
alátámasztott javaslata alapján egyetért a KRHK Kft. egyesüléssel 
kapcsolatos szándékával, amely szerint a KRHK Kft. beolvad a VG Kft-be, 
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b) a KRHK Kft. vonatkozásában készített egyesülési vagyonmérleg-tervezet 
fordulónapja 2017. május 1. napja, 

 
c) a KRHK Kft. vonatkozásában az egyesüléssel járó könyvvizsgálói feladatok 
ellátásával Fenyvesi Gábornét bízza meg. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
6.) A közgyűlés felkéri a KRHK Kft. és a VG Kft. ügyvezetőjét, hogy legkésőbb a 
közgyűlés 2017. júniusi rendes ülésére készítse elő az egyesülési tervet, valamint a 
végleges egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratokat. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia Polgármester 

 
7.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a KRHK Kft. 
és a VG Kft. ügyvezetőit a közgyűlés döntéseiről tájékoztassa. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: érintett gazdasági társaságok ügyvezetői 
 
(A határozat melléklete - a terjedelmére tekintettel - nem került beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthető a jegyzőkönyv mellékletei között a 15. napirendi 
pont mellékleteként.) 
 

* * * 
 
16.) NAPIRENDI PONT  
 
Megvalósuló Kecskeméti Atlétikai Centrum működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala (16.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 8338-3/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
77/2017.(IV.27.) határozata 
Megvalósuló Kecskeméti Atlétikai Centrum működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 8338-3/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 10202/2 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló 
Kecskeméti Atlétikai Centrumot a Hírös Sport Nonprofit Kft. részére bérleti 
konstrukció keretében működtetésre átadja és a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Hírös Sport Nonprofit Kft. között létrejött használati szerződést 
a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal módosítja. 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt használati szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 
 

77/2017.(IV.27.) határozat melléklete 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS  
egységes szerkezetben Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 77/2017. (IV.27.) 

határozatával jóváhagyott 1. sz. módosításokkal 

 

amely létrejött egyrészről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH száma: 15724540-8411-321-03, adószáma: 

15724540-2-03) mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó) 

 

másrészről 

Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A., képviseli: Szenes Márton ügyvezető, 

statisztikai számjele: 21067202-8551-572-03, adószáma: 21067202-2-03), mint használatba vevő 

(a továbbiakban: Használatba vevő)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Használatba adó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a kecskeméti 10202/2 hrsz-ú, 

Széktói Stadion elnevezésű, 12.7895 m2 alapterületű, természetben Kecskemét, Csabay 
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Géza krt. 1/A. szám alatt található ingatlan jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező 

térképvázlaton II. jelzéssel feltüntetett ingatlanrésze.  

 

2. Használatba adó az 1. pontban megjelölt ingatlanrészt Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 13/2016. (II.18.) határozata alapján 2016. március 1. napjától 

határozatlan időtartamra használatba adja Használatba vevő részére  a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja 

szerinti közfeladatok ellátása céljából.  

 

3. Használatba vevő a 1. pontban megjelölt ingatlanrészt kizárólag a 2. pontban 

meghatározott tevékenység folytatása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges 

mértékben használhatja. 

4. Használatba vevő és a STADION Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság köteles a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 13/2016. (II.18.) határozata 7. pontjában foglalt átadás-átvételi eljárást a 2016. 

március 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időszakban maradéktalanul 

lefolytatni. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:3. § alapján 

megállapodnak, hogy Használatba vevő az ingatlanrész birtokába az átadás-átvételi eljárás 

lezárását követően, legkésőbb azonban 2016. április 1. napján lép. 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. Felek rögzítik és elfogadják, hogy a 

fenti ingatlant érintő térképi, ingatlan-nyilvántartási állapot a természetbeni állapottól eltér. 

Ezen eltérésre vonatkozóan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozza, 

hogy ezen eltérés eredményeként harmadik személynek nincs olyan joga, amely 

Használatba vevőt használati jogának gyakorlásában korlátozná, vagy akadályozná. Felek 

megállapodnak abban, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 

Kecskemét, belterület, 10202/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a térképi, ingatlan-

nyilvántartási és a természetbeni (tényleges) állapot rendezése érdekében a szükséges 

lépéseket megteszi. 

5. Használatba vevő köteles az ingatlanrészt rendeltetésszerűen használni, megtéríteni minden 

olyan kárt Használatba adónak, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered. 

 

6. Használatba vevő az ingatlanrész hasznosítását a Használatba adó előzetes hozzájárulása 

nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes jelleggel sem – nem 

ruházhatja át. 

 

7. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 13/2016. (II.18.) határozata 

alapján Használatba vevő az ingatlanrész használata után használati díjat nem fizet. 

 

8. Használatba vevő köteles az 1. pontban megjelölt ingatlanrész üzemeltetésével 

kapcsolatos valamennyi közüzemi szolgáltatás díját a birtokba bocsátásának időpontjától 

kezdődően a közüzemi szolgáltatók részére megfizetni. 

9. Az ingatlanrész külső, belső állagának megóvása, karbantartása, felújítása Használatba 

vevő feladata és kötelezettsége. Használatba vevő köteles az épület tartozékainak 

karbantartásáról, szükség esetén javításáról, cseréjéről gondoskodni. Használatba vevő 

saját költségén végzi el az 1. pontban megjelölt ingatlanrészen felmerülő egyéb szerkezeti 

és állagmegóvó munkálatokat. Használatba vevő az ingatlanrészen belül és kívül csak 

Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet átalakításokat saját költségén. 

Az átalakításhoz és működéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése 
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Használatba vevő kötelessége. 

 

10. Használatba adó a 10202/2 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló Kecskeméti Atlétikai 

Centrumot – a beruházás során létrejövő létesítményeket, eszközöket – Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2017. (IV.27.) határozata alapján 

Használatba vevő részére bérleti konstrukció keretében működtetésre átadja. 

11. Használatba adó és Használatba vevő a 10. pontban meghatározott beruházás 

hasznosítására tekintettel fizetendő bérleti díjat a beruházás pontos bekerülési 

költségének ismeretében, valamint az üzemeltető által a tervezett hasznosításra tekintettel 

összeállított előzetes üzleti terv (költséghasznon-elemzés) alapján – az ezeken alapuló, 

független ingatlanforgalmi szakértő által készített szakvéleménnyel alátámasztva –, a 

beruházás üzembe helyezésétől számított 60 napon belül, a közgyűlés döntése alapján 

határozzák meg. 

12. A 11. pont szerinti megállapított bérleti díjat – a 10. pont szerinti beruházás sikeres 

üzembe helyezését  követő hónap első napjától számítva – havonta utólag a Használatba 

vevő a Használatba adó által kiállított számla alapján a Használatba adó 

bankszámlájára történő utalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési 

határidővel fizeti meg. A Használatba adó jogosult a Használatba vevő késedelmes 

fizetése esetén késedelmi kamatot felszámítani a Polgári Törvénykönyvben foglaltak 

szerinti mértékben, melyet a Használatba vevő köteles megfizetni. 

13. Használatba vevő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori tűzrendészeti, 

érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat megtartani. 

 

14. Használatba adó bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult a szerződés 

rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 

 

15. 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. Használatba vevő köteles az 

ingatlanrészre vagyonbiztosítást kötni.  

 

16. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) 

bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak átlátható 

szervezettel köthető. Használatba vevő az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja 

szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

17. Az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint Használatba vevő vállalja, hogy 

a) a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket 

teljesíti, 

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek 

részt. 

 

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

- Használatba vevő az ingatlanrészben jelen szerződésben foglaltaktól eltérő 

tevékenységet folytat, 

- Használatba vevő nem biztosítja Használatba adó részére az ingatlanrész 

rendeltetésszerű (szerződésszerű) használatának bármely időpontban történő 
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ellenőrzését, illetve ha azt bármely módon megakadályozza, 

- Használatba vevő az ingatlanrész hasznosítását más személynek hozzájárulás nélkül 

átengedi, 

- Használatba vevő egyéb súlyos szerződésszegést követ el, 

- Használatba vevő, vagy a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely 

szervezet jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

 

19. 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. 

 

20. Jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha Használatba vevő az ingatlanrészban 

felhagy a 2. pontban megjelölt közfeladat ellátásával. 

 

21. Felek megállapodnak, hogy jelen 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. 

 

22. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése 

esetén a Használatba vevő az ingatlanrészt 15 napon belül kiüríti, azt a berendezési és 

felszerelési tárgyakkal együtt tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a 

leltár jegyzőkönyvben rögzítetteknek megfelelően átadja, egyúttal tudomásul veszi, hogy 

csereingatlanra és kártalanításra semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. 

 

23. Felek jelen szerződés hatálya alatt a jogviszonnyal és az ingatlanrész használatával 

kapcsolatos kérdésekben kölcsönösen együttműködnek. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

26. Felek jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

  

Kecskemét,  

  

 

......................................................... 

 

......................................................... 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 

Szenes Márton 

ügyvezető 

Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket 

Működtető és Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

Használatba adó képviseletében Használatba vevő képviseletében 
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* * * 

17.) NAPIRENDI PONT  
 
A kecskeméti 21934/2 hrsz-ú, természetben Homokbánya térségében található 
ingatlan ideiglenes sportcélú hasznosítása (17.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 4019-2/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést, amelyben egy jelenleg használaton kívüli ingatlanra 
érkezett megkeresés paintball játék szervezése kapcsán. Amíg nem történik meg a 
terület fejlesztése, addig véleménye szerint ez egy jó ötlet, színesítené Kecskemét 
szolgáltatásait.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
78/2017.(IV.27.) határozata 
A kecskeméti 21934/2 hrsz-ú, természetben Homokbánya térségében található 
ingatlan ideiglenes sportcélú hasznosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 4019-2/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat paintball játékok szervezése 
céljából 90 nap határozott időre bérleti szerződést köt Varga Mátyással a kecskeméti 
21934/2 hrsz-ú, természetben Homokbánya térségében található ingatlanon található 
jelenleg használaton kívüli volt laktanyaépület vonatkozásában (szombati napokon 
történő használat mellett) összesen bruttó 16.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében. 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: Varga Mátyás 

 
78/2017.(IV.27.) határozat melléklete 

 
Bérleti szerződés 

 
Mely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, székhelye: 6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., KSH száma: 15724540–8411–321–03, bankszámláját vezető 
pénzintézet: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszáma: 11732002-15337544) mint 
bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),  
 
Másrészről Varga Mátyás (szül. név: Varga Mátyás, szül: ……………., anyja neve.: 
…………, adószám: ………, lakcím: ……………….) mint bérlő (a továbbiakban: 
Bérlő), a továbbiakban együtt szerződő felek között, alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek szerint: 
 

1. Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a kecskeméti 21934/2 
hrsz-ú, kivett udvar, épület megnevezésű, az egykori homokbányai szovjet 
laktanya részét képező ingatlan. 

 
2. Bérbeadó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (IV.27.) határozata alapján határozott időre, 2017. május 1. napjától 
2017. július 31. napjáig terjedő időszakra paintball játékok szervezése céljából 
bérbe adja az 1. pontban megjelölt ingatlanon található, a mellékelt 
helyszínrajzon jelölt felépítményt (a továbbiakban: bérlemény), amelyet bérlő 
az általa ismert és megtekintett állapotban vesz bérbe. Bérlő szombati 
napokon, és csak az 5. pontban meghatározott célra jogosult az épület 
használatára. 

 
Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 108/B. § b) pontja alapján kilencven napnál nem hosszabb 
határozott idejű bérleti szerződés megkötésére versenyeztetés nélkül adott a 
jogi lehetőség. 

 

3. A szerződő felek a bérleti díj nagyságát havi bruttó 16.000,- Ft összegben 
állapítják meg. 

 
4. Bérlő a 3. pont szerinti bérleti díjat havonta, minden hónap 15. napjáig 

bérbeadó részére számla ellenében köteles a bérbeadó OTP Bank Nyrt-nél 
vezetett 11732002-15337544 számú bankszámlájára átutalni. Bérlő fizetési 
késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) által meghatározott mindenkori késedelmi kamatot 
köteles megfizetni.  
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5. Bérlő vállalja, hogy a bérleményt kizárólag paintball játékok szervezése 
céljából használja.  

 
6. Bérlő vállalja, hogy a bérleményt a használat időtartama során az 1. pont 

szerinti ingatlan általa nem használt részeitől mobil kerítéssel elválasztja. 
 

7. Bérlő köteles a bérleményben általa folytatni kívánt tevékenység 
gyakorlásához szükséges módon a bérleményt kialakítani, valamint a 
bérlemény tisztántartásáról és az állagvédelemről gondoskodni. 

 
8. Bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja, illetve harmadik személy részére 

nem hasznosíthatja, a bérlemény használatát – az általa szervezett paintball 
játékokban résztvevők kivételével – másnak nem engedheti át. 

 

9. Bérlő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvtv.) 11. § (11) bekezdés a)-c) pontjai alapján kötelezettséget vállal, hogy: 
 
- a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, 
- az ingatlant a szerződési előírásoknak, tulajdonosi rendelkezéseknek, 

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

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

10. Bérlő köteles a bérleményt a jó gazda gondosságával kezelni, az abban 
keletkezett valamennyi kárt megtéríteni.  

 
11. Bérlő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori tűzrendészeti, 

érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat 
megtartani, és a bérleményt jelen szerződésnek megfelelően használni. 
 

12. Bérlő felel minden olyan kárért, amelyet a bérlemény rendeltetésellenes 
használatával a bérbeadónak, illetve harmadik személynek okoz, ideértve a 
hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával okozott károkat is. 

 
13. Bérbeadó a hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásából és a 

bérlemény műszaki állapotából eredő, a használat során esetlegesen 
bekövetkező személyi és anyagi károkért felelősséget nem vállal.  

 
14. Bérlő kijelenti, hogy a bérleményben folyó tevékenység folytatására a jelenleg 

hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult. Bérlő írásban köteles 
tájékoztatni bérbeadót arról, ha a bérleményben folyó tevékenység 
folytatására bármilyen oknál fogva alkalmatlanná válik.  

 
15. Bérlő a bérleményen átalakítási, építési munkálatokat nem végezhet. 

 
16. Bérbeadó bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult a bérleti szerződés 

rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 
 

17. A bérbeadó a bérleti szerződést írásban felmondhatja, ha 
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- a bérlő a bérleti díj megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztotta és 

írásbeli felszólításra az abban közölt megfizetést sem teljesítette, 
- a bérlő a bérleményben a szerződésben foglaltaktól eltérő tevékenységet 

folytat, 
- a bérlő a bérleményt másnak albérletbe adja, vagy egyéb módon harmadik 

személynek (akár ideiglenes jelleggel is) használatra átengedi, 
- a bérlő nem biztosítja bérbeadó részére a bérlemény rendeltetésszerű 

(szerződésszerű) használatának bármely időpontban történő ellenőrzését, 
illetve ha ezt bármely módon megakadályozza. 

 
18. Bérbeadó a bérlemény településfejlesztési célokat jobban szolgáló 

hasznosítása esetén jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal írásban 
felmondhatja. 

 
19. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a bérleményt kiürítve bérbeadónak 

visszaadni. 
 

20. Felek jelen okirat aláírásával nyilatkoznak arról, hogy velük szemben jelen 
megállapodás megkötésével kapcsolatban törvényi akadály nem áll fenn. 
 

21. Bérlő 2017. május 31. napjáig írásban kezdeményezheti Bérbeadónál a bérleti 
szerződés legfeljebb 90 nappal történő meghosszabbítását. 

 
22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 
rendelkezései és az Nvtv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 
23. 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. 

 
A fenti szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
szerződéses érdekeikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 

 
 
Kecskemét,  …………………… 
 
 
 

………………………………………  ……………………………………… 
 Szemereyné Pataki Klaudia Varga Mátyás 
 polgármester  
Kecskemét Megyei Jogú Város   
 Önkormányzata  
 bérbeadó képviseletében bérlő  
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* * * 
 
18.) NAPIRENDI PONT  
 
Kecskemét, Rávágy tér 5. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása (18.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 10.478-2/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
79/2017.(IV.27.) határozata 
Kecskemét, Rávágy tér 5. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 10478-2 /2017. számú előterjesztését és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 2163/A/7 helyrajzi számú, 89 m2 
alapterületű, természetben a Rávágy tér 5. sz. alatt található, gyógyszertár 
megnevezésű ingatlant 2017. május 1. napjától határozatlan időre, de legfeljebb a 
közfeladat ellátásának időtartamára telephely működtetése céljából a Magyar 
Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete ingyenes használatába adja, 
alapszabályában rögzített, közérdekű célokkal összhangban lévő szociális, gyermek- 
és ifjúsági feladatai ellátása, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek 
elősegítése céljából. 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 
ingyenes használatba adásról szóló szerződés aláírására. 
 
3.) A közgyűlés a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete részére 
nyújtott közvetett támogatás összegét a 2017. évre 94.717,- Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete 
 

79/2017.(IV.27.) határozat melléklete 

INGYENES HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 
Amely létrejött egyrészről: 

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

másrészről:  
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete (székhely: 6000 
Kecskemét, Rávágy tér 5., adószám: 19043014-2-03; képviseli: Lipóthné Komjáti 
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Andrea megyei igazgató) mint használó – a továbbiakban: Használatba vevő –, 

között, együtt úgy, mint Felek között az alábbiak szerint: 
 

1. Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi a kecskeméti 2163/A/7 hrsz-ú, 
természetben Kecskemét, Rávágy tér 5. szám alatt található ingatlan.  
 

2. Használatba adó az 1. pontban megjelölt 89 m2 alapterületű ingatlant 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ……./2017. (IV. 
27.) határozata alapján a Magyarország helyi ömkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXXI. törvény 13. § (1) bekezdés 8. , 8a, és 15. pontja szerinti 
közfeladat ellátásának céljából határozatlan időtartamra, de legfeljebb a 
közfeladat ellátásának időtartamára Használatba vevő ingyenes használatába 
adja.  
 

3. Használatba vevő az ingatlant kizárólag a 2. pontban rögzített közfeladatok 
ellátása céljára használhatja. 
 

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

5. Használatba vevő köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni, 
megtéríteni minden olyan kárt Használatba adónak, amely a nem 
rendeltetésszerű használatból ered. 
 

6. Használatba vevő az ingatlan használatát a Használatba adó előzetes 
hozzájárulása nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még 
ideiglenes jelleggel sem – nem ruházhatja át. 
 

7. Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti ingatlan tekintetében a Magyar 
Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete rendelkezik a 
közszolgáltatókkal megkötött, hatályos közüzemi szolgáltatási szerződésekkel. 
Használatba vevő az általa használt ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos 
valamennyi közüzemi szolgáltatás díját a közszolgáltatókkal kötött külön 
megállapodás alapján köteles megfizetni. 

 
8. Az ingatlan külső, belső állagának megóvása, karbantartása, felújítása 

Használatba vevő feladata és kötelezettsége. Használatba vevő köteles az 
épület tartozékainak karbantartásáról, szükség esetén javításáról, cseréjéről 
gondoskodni. Használatba vevő saját költségén végzi el az 1. pont szerinti 
ingatlanban felmerülő egyéb szerkezeti és állagmegóvó munkálatokat. 
Használatba vevő az ingatlanon belül és kívül csak Használatba adó előzetes 
írásbeli hozzájárulásával végezhet átalakításokat saját költségén. Az 
átalakításhoz és működéshez szükséges szakhatósági engedélyek 
beszerzése Használatba vevő kötelessége. 
 

9. Használatba vevő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori 
tűzrendészeti, érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi 
előírásokat megtartani. 
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10. Használatba adó bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult a szerződés 

rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 
 

11. Használatba vevő felel minden olyan kárért, amelyet az ingatlan 
rendeltetésellenes használatával a Használatba adónak, illetve harmadik 
személynek okoz, ideértve a hatósági és jogszabályi előírások be nem 
tartásával okozott károkat is. Használatba adó az ingatlanra érvényes 
vagyonbiztosítási szerződéssel rendelkezik. Az ingatlanrészekben lévő, 
Használatba vevő tulajdonát képező vagyontárgyak tekintetében a 
vagyonbiztosítás megkötése Használatba vevő feladata. 
 

12. A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 
11. § (10) bekezdése alapján, a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerződés csak átlátható szervezettel köthető. A Használatba vevő az Nvtv. 3. 
§ (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
 

13. Használatba vevő az Nvtv. 11. § (11) bekezdés a)-c) pontjai alapján 
kötelezettséget vállal arra, hogy: 
o a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, 
o az átengedett ingatlant a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak 
megfelelően használja, 

o a nemzeti vagyon hasznosításában - a hasznosítóval közvetlen vagy 
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag 
természetes személyek vagy átlátható szervezetek vehetnek részt. 

 
14. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél 30 napos 

felmondási idővel, a másik fél előzetes, írásban történő megkeresésével 
felmondhatja. 
 

15. A Használatba adó jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, 
ha 
o Használatba vevő az ingatlanban a szerződésben foglaltaktól eltérő 

tevékenységet folytat, 
o Használatba vevő nem biztosítja Használatba adó részére az ingatlan 

rendeltetésszerű (szerződésszerű) használatának bármely időpontban 
történő ellenőrzését, illetve ha azt bármely módon megakadályozza, 

o Használatba vevő az ingatlan használatát más személynek hozzájárulás 
nélkül átengedi, 

o Használatba vevő egyéb súlyos szerződésszegést követ el, 
o Használatba vevő, vagy a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 

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

 
16. A Használatba vevő jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, 

ha 
o az ingatlan a Használatba vevőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű 

használatra alkalmatlanná válik, 
o ha Használatba vevő a közfeladatot nem tudja ellátni. 
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17. Jelen megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, ha Használatba vevő az 

ingatlanban felhagy a 2. pontban megjelölt közfeladat ellátásának végzésével. 
 

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

19. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás bármilyen okból történő 
megszűnése esetén a Használatba vevő cserehelyiségre és kártalanításra 
semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. 
 

20. Felek jelen szerződés hatálya alatt a jogviszonnyal és az ingatlanrészek 
használatával kapcsolatos kérdésekben kölcsönösen együttműködnek. 
 

21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban: Ptk.), 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. 
 

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

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

Kecskemét,  
 
  

 
......................................................... 

 
......................................................... 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Lipóthné Komjáti Andrea 
igazgató 

Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun 
Megyei Szervezete  

Használatba adó képviseletében Használatba vevő képviseletében 
 

* * * 
 
19.) NAPIRENDI PONT  
 
Univerzális eszközhordozó gépjármű ingyenes használatba adása (19.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 905-26/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
80/2017.(IV.27.) határozata 
Univerzális eszközhordozó gépjármű ingyenes használatba adása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 905-26/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat által az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 
azonosítószámú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – 
zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 
beszerzésével II. szakasz” című projekt keretén belül beszerzésre kerülő univerzális 
eszközhordozó gépjárművet a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Kft.) részére 2017. május 23-tól az önkormányzat és a Kft. között 
fennálló közfeladat-ellátási szerződés hatályáig ingyenes használatába adja azzal, 
hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi költség (kötelező felelősség 
biztosítás, karbantartás stb.) a Kft-t terheli, és azzal a közfeladat ellátásán túl más 
tevékenységet nem folytathat. 

 
2.) A közgyűlés a Kft-nek az 1. pont szerinti ingyenes használatba adással, 
közfeladatai ellátásához a 2017. évre nyújtandó önkormányzati közvetett támogatás 
összegét 3.643.850,-Ft -ban határozza meg. 

 
3.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 
ingyenes használatba adásról szóló szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
     és általa: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
 

* * * 
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20.) NAPIRENDI PONT  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű 
vagyon 2017. évi bérleti díjának felhasználása (20.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 10.344-1/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. A vagyon az önkormányzat tulajdonában van, tehát a 
vízvezetékek, a hálózatok, a szennyvíztelep stb. A BÁCSVÍZ Zrt. pedig bérleti díj 
ellenében működteti ezt a vagyont és a bérleti díj minden évben a szabályzatok 
alapján felosztásra kerül a hálózat felújítására, rekonstrukciójára.  
 
Király József: 
 
A bizottsági ülésen is felmerült részéről az a kérdés, melyre nem kapott megnyugtató 
választ. A 2. táblázatban szereplő szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep 
vonatkozásában talált több olyan tételt is, amelyek a szennyvíztisztító telep 
karbantartási, fenntartási és felújítási tételei. Azt gondolja, hogy a bérleti díjból inkább 
a lakosság számára meglévő dolgok felújítására kellene költeni. Erre példa a 
táblázatból a Mezei utca szennyvíz főgyűjtő gerinccsatorna béleléses felújítása. 
Ilyenekre gondolt tehát és nem pedig az alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások 
fedezésére. A KIK-FOR Kft. is megkapta az önkormányzati lakásokat kezelésbe, de 
a felújítások kapcsán mégsem fordul a cég az önkormányzathoz amiatt, hogy pl. a 
Csilléri telepen egy csapcseréhez kapjon támogatást.  
Azt javasolja tehát, hogy inkább a lakossági fejlesztések irányába kerüljön ez a pénz 
felhasználásra.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
 
Valószínűleg most sem tudja majd a képviselő urat megnyugtatni, de elmondja 
ugyanazt, amit a bizottsági ülésen is elmondott a kérdésére válaszolva. Kéri, hogy 
ítélje majd meg a testület, hogy megfelelő válasz-e ez a kérdésre.  
Ezek az ingatlanrészek, ingóságok nem a BÁCSVÍZ Zrt. tulajdonát képezik, hanem a 
városét. Ez igaz a BÁCSVÍZ Zrt. kerítésén belüli elemekre és az azon kívüliekre is, 
tehát a csatornára is. Ezekért az önkormányzat bérleti díjat kap és ezt a pénzt fordítja 
a város ezen eszközök felújítására. Nem teheti meg a város, hogy bármilyen 
szempont szerint kiválasztja az egyiket és csak azt újítja fel és a másikra azt mondja, 
hogy az önkormányzati tulajdont a BÁCSVÍZ Zrt. újítsa fel. Ebben az esetben 
ugyanis egy zavaros jogi helyzet keletkezne attól függően, hogy milyen 
beruházásokat végezne a BÁCSVÍZ Zrt. ezeken az ingatlanrészeken, vagy 
ingóságokon. Ettől kezdve újra kellene tárgyalni az egész bérleti konstrukciót, 
kevesebb lenne a bérleti díj.  
Attól még, hogy valami a kerítésen belül van, az az önkormányzat tulajdona, tehát a 
városnak kell rá fordítani. A tulajdon ugyanis jogok és kötelezettségek összessége. A 
jog ebben az esetben az, hogy bérleti díjat szedhet a város, a kötelezettség pedig az, 
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hogy fenn kell tartani. Nem lehet tehát ilyen szempontból különbséget tenni. 
Ugyanúgy szolgálja a lakosság érdekét a főgyűjtő a Mezei utcában, vagy bármelyik 
utcában, mint ahogy azok a belső eszközök is, amelyek kapcsán Király József 
képviselő azt javasolja, hogy ne az önkormányzat tartsa azokat karban és újítsa fel. 
Teljesen más a KIK-FOR Kft-vel a helyzet, amely esetben apportba adta a város és a 
cég gazdálkodik a vagyonnal.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A szabályzatoknak és a szakmai javaslatoknak megfelelően készült el az 
előterjesztés, a képviselők dönthetnek arról, hogy elfogadják-e a tartalmát. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
81/2017.(IV.27.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-
vagyon 2017. évi bérleti díjának felhasználása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 10.344-1/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 

1.) A közgyűlés a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. és Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között létrejött megállapodásoknak megfelelően, a 
szennyvízelvezetést és tisztítást, és az ivóvízellátást szolgáló közművek 
üzemeltetésére 2017. évben befolyó bérleti díjak felhasználását, a felek által 
közösen egyeztetett felújítási, üzemeltetési feladatok elvégzésére, valamint a 
vagyonbiztosítás megkötésére az alábbi táblázatokban részletezettek szerint 
elfogadja: 
 
Ivóvíz hálózat és tisztítómű vonatkozásában 
 

sorszám Megnevezés Ft 

1 Havária jellegű felújítások - 2016. IV. negyedév                       
(már elvégzett munka) 5 695 738 + (27%) Áfa  

2 I.-II. sz. vízmű telepnél: automata öntöző rendszer kiépítése, 
8 db kút aknatető cseréje, térvilágítás felújítása, térfigyelő 
rendszer felújítása, szivattyúház és üzemi épület 
villámvédelem kialakítás, kapumozgató felújítás, indukciós 
vízmérő beépítése, I telep. Primer kábel rekonstrukció, 5 db 
búvár szivattyú (szivattyú, frekvenciaváltóval), II. telep épület 
felújítás, zárkamra csapózár és végrehajtó csere (4 db 90 300 000 + (27%) Áfa 
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DN500) 

3 Bekötővezeték cserék, vízhálózat rekonstrukció, csomópont 
felújítás (Boróka u., 5 sz. főút Szélmalom körforgalom, 
Hetényegyháza öblítő csomópont kiépítése, Béke utcai 
vezeték rekonstrukció tervezése, átadási pontok mérősítése 91 872 398 + (27%) Áfa 

4 Vízhálózat rekonstrukció /vízjogi engedély köteles/ (Borz u., 
Galamb u., Jósika u., Kazinczy u., Kenderessy u., Kis u., 
Martinovics u., Széchy M. u.) 

66 000 000 + 
(fordított)Áfa 

5 Összesen: ∑ 1 - 4 sor 253 868 136 + (27%)Áfa 

6 
Vagyonbiztosítás 

3 000 000 (tárgyi 
adómentes 

7 Mindösszesen: (5+6 sor) 
 

  256 868 136,- 
 (bruttó) 325 412 533,- 

 
 
Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep vonatkozásában 
 

sorszám Megnevezés Ft 

1 Havária jellegű felújítások – 2016. IV. negyedév                       
(már elvégzett munka) 3 050 519 + (27%) Áfa 

2 Rácsszemét tömörítő berendezés beszerzése és beépítése 18 000 000 + (27%) Áfa 

3 Homokmosó és tömörítő berendezés beépítés 18 000 000 + (27%) Áfa 

4 Homokfogó felújítás II. ütem 25 000 000 + (27%) Áfa 

5 Mezei u. szennyvíz főgyűjtő gerinccsatorna béleléses 
felújítása 40 000 000 + (27%) Áfa 

6 Juhász utcai átemelő légszűrés kiépítése 10 000 000 + (27%) Áfa 

7 Szivattyúk és egyéb gépészeti elemek felújítása, pótlása 
szennyvízcsatorna hálózaton és szennyvíztisztító telepen 22 500 000 + (27%) Áfa 

8 Szivattyúk, keverők gépészeti, villamos és irányítástechnikai 
felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a 
szennyvíztisztító telepen 13 700 000 + (27%) Áfa 

9 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 15 994 357 + (27%) Áfa 

10 Déli feltáró út szennyvíz gerincvezeték és kiállások 6 000 000 + (fordított) 
Áfa 

11 Összesen: ∑ 1 - 10 sor 172 244 876 + (27%)Áfa 

12 
Vagyonbiztosítás 

3 000 000 (tárgyi 
adómentes  

13 Mindösszesen: (11+13 sor) 
 

175 244 876,- 
(bruttó) 221 750 993,- 

2.) A közgyűlés határozatlan időre megbízza a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató 
Zrt.-t, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek vagyonbiztosításáról 
gondoskodjon a mindenkori bérleti díjak terhére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

3.) Tekintettel arra, hogy a 2. pont szerint a közgyűlés határozatlan időre javasolja 
megbízni a Bácsvíz Zrt.-t a vagyonbiztosítás megkötésére, ezért szükséges annak 
többéves kihatással járó pénzügyi fedezetét biztosítani. Ennek érdekében a 
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közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés 
módosításakor a fentieket vegye figyelembe. 
 
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. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
     és általa: BÁCSVÍZ Zrt. 

 
* * * 

 
21.) NAPIRENDI PONT  
 
Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása (21.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 10.244-2/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Sok ilyen felajánlás lenne jó, hogy ezáltal többet tudjon a 
város az utakra, a járdákra és a közterületekre fordítani. 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
82/2017.(IV.27.) határozata 
Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 10.244-2/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 

 
1.) A közgyűlés vállalja, hogy „Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért” alapítvány által 
felajánlott rendeltetésszerű használatra alkalmas nyílászárókat és tartozékaikat 
átveszi. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló megállapodást az „Alapítvány a Mikszáth körúti 
Óvodáért”alapítvánnyal írja alá. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért 
 

 
82/2017.(IV.27.) határozat melléklete 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 

 
amely létrejött másrészről Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért (székhely: 6000 
Kecskemét, Mikszáth körút 30., adószám: 18020838-1-03., szervezet nyilvántartási 
száma: 03-01-0000163, képviseletében eljár: Adácsi Zoltánné kuratóriumi elnök), 
továbbiakban, mint adományozó, 
   
harmadrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 6000 
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH 
szám: 15724540-8411-321-03, adószám: 15724540-2-03), továbbiakban, mint 
önkormányzat között az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények 
 

Adományozó célja a Corvina Óvoda Mikszáth Kálmán Körúti Óvodájában nevelt 
gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához szükséges emberi és 
tárgyi erőforrások biztosítása. Adományozó közérdekű kötelezettségvállalás 
keretében ingyenes adományt ajánlott fel az önkormányzat részére az óvoda által 
ellátott köznevelési feladatok infrastrukturális biztosításához (nyílászárók 
kicserélése). 
 

Megállapodás tárgya 
 

1. Adományozó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
fent nevezett intézményi épületen a homlokzati fa nyílászárók kicserélését és az 
ablakokon külsőtokos műanyag lamellás redőnyök elhelyezését elvégzi, és az 
elhelyezett nyílászárókat, illetve redőnyőket (továbbiakban: adomány) 
térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.  
 

2. Az adomány értékét Felek bruttó 4.226 EUR, bruttó 1.310.060,-Ft, azaz bruttó 
egymillió-háromszáztízezer-hatvan forint összegben határozzák meg. 

 
3. Az önkormányzat a felajánlott közérdekű kötelezettségvállalást jelen 

szerződésben meghatározott feltételekkel – figyelemmel Kecskemét Megyei 
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Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2017. (IV.27.) határozatára – 
elfogadja. 

 
4. Felek megállapítják, hogy az adomány átvételével kapcsolatban az 

önkormányzatnak nem merül fel költsége, Feleket ÁFA fizetési kötelezettség sem 
terheli. 

 

5. Jelen szerződés tárgyaként szereplő adomány, mint beruházás a szerződés 
teljesítésével az önkormányzat analitikus nyilvántartásában saját vagyonaként 
kerül aktiválásra. 

 
Felek jogai és kötelezettségei 

 
– Adományozó szavatol azért, hogy az adomány a vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak és uniós szabványoknak egyaránt megfelelő, első osztályú 
minőségben valósul meg, valamint az önkormányzat tehermentes 
tulajdonszerzéséért. 
 

– Az adománnyal kapcsolatos szavatossági és garanciális jogokat az adomány 
átadásával adományozó az önkormányzatra engedményezi. 

  
– A felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés 

úton, tárgyalások során kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, 
ha a tárgyalásos út nem vezetett eredményre. 

 
 Felek a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita peres úton való 

rendezésére kikötik – hatáskörtől függően – a Kecskemét Járásbíróság illetve a 
Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
– Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
– A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 

készült,  amelyekből 1 példány az Adományozónál, 2 példány pedig az 
önkormányzatnál marad. 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Kecskemét, 2017.  

......................................................... ......................................................... 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Adácsi Zoltánné 
elnök 

 Alapítvány a Mikszáth körúti 
Óvodáért  

Adományozó 
  

* * * 
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22.) NAPIRENDI PONT  
 
Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 
pályázatok véleményezése (22.) 
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
(Az alpolgármester 10.826-3/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Jelzi, hogy jelen van az ülésen a két pályázó is a két intézmény vonatkozásában. 
Mindkét pályázó megbízott vezetője volt az adott intézménynek. 
 
Mák Kornél: 
 
A szakbizottság támogatta a két pályázót. Az előterjesztés elkészítését követően 
pedig érkezett még egy véleménykérés, a Kecskeméti Szakképzési Centrum 
Fazekas István Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására beérkezett 
pályázatra vonatkozóan. A szakbizottság ezt is megtárgyalta és a módosított 
határozat-tervezetet az írásban kiosztott előterjesztői kiegészítés tartalmazza.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megköszöni a Kecskeméti Szakképzési Centrum vezetőjének, hogy gesztust 
gyakorol az önkormányzat felé, mivel számukra nem írja elő a törvény a vélemény 
kikérését. A jó együttműködés alapja azonban, hogy tájékoztatják az önkormányzatot 
a szakképzés területén zajló változásokról is.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, további 
módosító javaslat nem hangzott el.  
 
A pályázókról külön-külön kell szavazni. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított határozat-tervezet I/A) pontjával. 
 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta Szalayné Mónus Ildikó megbízását.  
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 18 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított határozat-tervezet II/A) pontjával. 
 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta Bibok Róbert Béla megbízását.  
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 18 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított határozat-tervezet III/A) pontjával. 
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Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta Török Anita megbízását.  
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 17 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Munkájukhoz jó egészséget és kitartást kíván.  
Megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
83/2017.(IV.27.) határozata 
Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 
pályázatok véleményezése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Mák 
Kornél alpolgármester 10.826-3/2017. számú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Szalayné Mónus 
Ildikó megbízását támogatja. 

 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 
Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezetői (magasabb 
vezetői) beosztás ellátására pályázó Bibok Róbert Béla megbízását támogatja. 

 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Szakképzési Centrum Fazekas István 
Szakiskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó 
Török Anita megbízását támogatja. 

 
4.) A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti döntésről a 
Kecskeméti Tankerületi Központot, valamint a Kecskeméti Szakképzési Centrumot 
tájékoztassa. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Kecskeméti Szakképzési Centrum 
 

* * * 
 
 
23.) NAPIRENDI PONT  
 
A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 
(23.) 
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
(Az alpolgármester 11.493-2/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Mák Kornél: 
 
A következő tanévre vonatkozó változásokat tartalmazza az előterjesztés, amely 
tulajdonképpen a tankerület intézményeinek az élethez való igazítását jelenti. 
 
Király József: 
 
A felvételi jelentkezések kapcsán többen jelezték neki, hogy sajnos a Bolyai János 
Gimnáziumban csak félosztályos sport tagozati osztály indul a korábbival szemben, 
amikor egész osztályt indítottak. Tavalyi évben lett lecsökkentve fél osztályra, holott 
nagyon sok tehetséges fiatal sportoló van a városban. Ezért javasolja, hogy a 
tankerületi vezetőnek továbbítsa azt a kérést az önkormányzat, hogy újra állítsák 
vissza a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban az egész osztályos sportosztályt.  
 
Mák Kornél: 
 
Jelezni fogják ezt a kérést a tankerület felé, hiszen nekik van joguk erről dönteni. Ha 
egyébként igény van rá és az osztályindítási lehetőségek is megvannak, akkor biztos 
figyelembe veszik. Erről mindenképpen egyeztetni kell, de továbbításra kerül a kérés.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Jelezni fogja tehát az önkormányzat hivatalosan is az észrevételt.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
84/2017.(IV.27.) határozata 
A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Mák 
Kornél alpolgármester 11.493-2/2017. számú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozta: 
 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 
köznevelési intézményeket érintő átszervezés tárgyú tervezetet változtatási javaslat 
nélkül támogatja. 
 
A Közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti önkormányzati 
véleményt a Kecskeméti Tankerületi Központnak küldje meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Kecskeméti Tankerületi Központ 
 

* * * 
 
24.) NAPIRENDI PONT  
 
Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala (24.) 
Előterjesztő: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
(A bizottság 10.292-1/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
85/2017.(IV.27.) határozata 
Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 10292-1/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1.) A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 4611662 
Választókerületi keret előirányzat terhére az alábbi támogatásról dönt: 

 

1. sz.  egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet / partner Összeg Ft 

1. 

SOS Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványa részére: népi játékok- 
programok 

SOS Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványa 

100 000 Ft 
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2. 

Felsőszéktóért Alapítvány részére 
működési költségre, rendezvények, 
kulturális programok kiadásaira  

 Felsőszéktóért Alapítvány  

300 000 Ft 

3. 

Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért 
Alapítvány a Kecskeméti Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában az alábbi célokra: 
osztálykirándulás: 100.000.-Ft, 
elismerések, jutalmazások: 110.000.-Ft. 

Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért 
Alapítvány  

210 000 Ft 

 4.1 

Hírös Diák Alapítvány részére működési 
költségre, városrészi kiadvány, 
rendezvényének kiadásaira  

Hírös Diák Alapítvány 
1 590 000 

Ft 

 4.2 

Hírös Diák Alapítvány 
eszközbeszerzésre támogatás: kerékpár 
vásárlás  

Hírös Diák Alapítvány 50 000 Ft 

1. sz.  egyéni választókerület összesen:   
2 250 000  
Ft 

 
 
 

   2. sz.  egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet / partner Összeg Ft 

1. 

Hetényegyházi Hétszínvirág Alapítvány 
részére támogatás az 50 éves jubileumi 
rendezvény költségeire 

Hetényegyházi Hétszínvirág 
Alapítvány  

200 000 Ft 

2. 

Szabadságharc 1848-49. Alapítvány 
működési költségeinek támogatása 

Szabadságharc 1848-49. 
Alapítvány  100 000 Ft 

3. 

Kecskeméti Móricz Zsigmond Iskoláért 
Alapítvány részére támogatás 
informatikai eszközök beszerzésére  

Kecskeméti Móricz Zsigmond 
Iskoláért Alapítvány 

450 000 Ft 

2. sz.  egyéni választókerület összesen:   750 000 Ft 

    3. sz.  egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet / partner Összeg Ft 

1. 

M. Bodon Pál Zeneiskoláért Alapítvány 
támogatása hangszer beszerzéshez 

M. Bodon Pál Zeneiskoláért 
Alapítvány  200 000 Ft 

2. 

Magyar Ilona Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány támogatása 
eszközök beszerzésére 

Magyar Ilona Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány  300 000 Ft 

3. 

Hosszú utcai Óvoda Gyermekeiért 
Alapítvány támogatása eszközök 
beszerzésére 

Hosszú utcai Óvoda Gyermekeiért 
Alapítvány  300 000 Ft 

4. 
Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány 
támogatása eszközbeszerzésre 

Lakótelepi Gyermekekért 
Alapítvány  300 000 Ft 

5. 

Térfigyelő kamera kihelyezés a Gőzhajó 
utcai játszótér, parkoló és óvoda közötti 
területre 

Kecskemét Közbiztonságáért 
Közalapítvány 600 000 Ft 

6. 
Térfigyelő kamera kihelyezés a Szent 
Imre utcában 

Kecskemét Közbiztonságáért 
Közalapítvány 600 000 Ft 

3. sz.  egyéni választókerület összesen:   
2 300 000 

Ft 
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4-5-6. sz.  egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft 

1. 

Rehabilitációs tornaterem kialakítás a 
Bács-Kiskun Megyei Kórház Neurológiai 
és Stroke Osztályán 

Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórházáért 

Alapítvány 500 000 Ft 

4-5-6. sz.  egyéni választókerület összesen:   500 000 Ft 

 
 

   6. sz. egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft 

1. 

Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért 
Alapítvány támogatása az "Év  Diákja" 
jutalmazására 

Móra Ferenc Iskoláért és 
Diákjaiért Alapítvány  50 000 Ft 

2. 

Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért 
Alapítvány támogatása az iskola 
hátrányos helyzetű gyerekeinek 
támogatására és a tehetségsegítő 
programokra 

Móra Ferenc Iskoláért és 
Diákjaiért Alapítvány  200 000 Ft 

3. 

Tündérkert Alapítvány részére 
(Forradalom utcai Óvoda) az alapítvány 
céljainak a támogatására Tündérkert Alapítvány  200 000 Ft 

4. 

Appendix Alapítvány a Bolyai János 
Gimnáziumért részére az alapítvány 
céljainak támogatására Appendix Alapítvány  200 000 Ft 

6. sz. egyéni választókerület összesen:   650 000 Ft 

 
 

   8.sz. egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  Összeg Ft 

1. 

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice 
Alapítvány: egészségügyi szűrések 
támogatása 

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice 
Alapítvány 

200 000 Ft 

2. 

Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány - A 
hitoktatás jövője: "Hittanárok 
konferenciája a Városházán" szervezése 

Alföld Idegenforgalmáért 
Alapítvány  100 000 Ft 

3. 

Dr. Batthyányi -Strattmann László 
Konferencia megrendezése  - szállás, 
étkezés biztosítása az előadók részére 

Idősek Római Katolikus Otthona 
Alapítvány 

400 000 Ft 

8. sz. egyéni választókerület összesen:   700 000 Ft 

    10. sz.  egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet Összeg Ft 

1. 
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány 
támogatása kiállítás megrendezéséhez 

Kiskunsági Nemzeti Park 
Alapítvány  30 000 Ft 

2. 
Corvina Óvoda Napsugár Óvodája 
részére mesekönyvek vásárlására Gyermeklánc Alapítvány 50 000 Ft 
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3. 
Kecskeméti Corvin Mátyás Iskola 
részére tonett székek vásárlása 

Corvin, az Emberközpontú 
Nevelésért Alapítvány 150 000 Ft 

4. 

Kecskeméti Hunyadi János Általános 
Iskola részére bútorok, egyedi székek, 
asztalok vásárlása 

Hunyadi János Általános Iskoláért 
Alapítvány  100 000 Ft 

10. sz.  egyéni választókerület összesen:   330 000 Ft 

     
11. sz.  egyéni választókerület 

  

  Javasolt cél Támogatott szervezet / Partner Összeg Ft 

1. 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 
Általános Iskola Damjanich János 
Általános Iskolája Kecskemét, Cserhát 
u. 1. eszközbeszerzésére (udvari, 
játszótéri elemek vásárlása) 

Halasi úti Általános Iskoláért 
Alapítvány  

50 000 Ft 

11. sz.  egyéni választókerület összesen:   50 000 Ft 

    13. sz.  egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet Összeg Ft 

1. 

Sokszínű Tehetséggondozásért 
Alapítvány támogatása a Kecskeméti 
Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 
Béke Általános Iskolája tanulmányi 
versenyeinek szervezésére, 
lebonyolítására  

Sokszínű Tehetséggondozásért 
Alapítvány  200 000 Ft 

2. 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért 
Alapítvány támogatása 
eszközbeszerzésre 

II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskoláért Alapítvány 250 000 Ft 

3. 

Alapítvány a Kecskeméti Katona József 
Gimnáziumért támogatása 
eszközbeszerzésre 

Alapítvány a Kecskeméti Katona 
József Gimnáziumért  200 000 Ft 

4. 

A Kecskeméti Kodály Iskoláért 
Alapítvány támogatása 
eszközbeszerzésre 

A Kecskeméti Kodály Iskoláért 
Alapítvány  200 000 Ft 

13. sz.  egyéni választókerület összesen:   850 000 Ft 

    

14. sz.  egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet Összeg Ft 

1. 
Kadafaláért Alapítvány által 
megvalósítandó rendezvényre Kadafaláért Alapítvány  

1 200 000 
Ft 

2. 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kadafalvi Általános Iskolájának 
oktatást segítő eszközök, taneszközök, 
informatikai eszközök, valamint iskolai 
és irodabútor beszerzés 

Kadafaláért Alapítvány  
1 000 000 

Ft 

14. sz.  egyéni választókerület összesen:   
2 200 000 

Ft 
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15. sz.  egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet Összeg Ft 

1. 

Kecskemét Katonatelep Ifjúságáért 
Alapítvány 
Az alapítvány működésére, célkitűzései 
megvalósítására 100.000.- Ft, 
Katonatelepi közügyek kiadvány 
nyomdai előállítási költsége 656.000.- Ft   

Kecskemét Katonatelep 
Ifjúságáért Alapítvány 

756 000 Ft 

2. 

Mathiász János Iskoláért Alapítvány 
részére, 2016-ban megkezdett burkolat 
fejlesztés folytatása (aula és folyosók 
linóleum cseréje hidegburkolatra) 

Mathiász János Iskoláért 
Alapítvány  

500 000 Ft 

3. 
Katonatelepi Óvodáért Alapítvány 
részére, játszótéri eszközök vásárlása Katonatelepi Óvodáért Alapítvány  300 000 Ft 

4. 

Ménteleki Általános Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány támogatása, 
Méntelek, óvoda: kerítés, udvari 
fajátékok festése, javítása 

Ménteleki Általános Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány  

300 000 Ft 

5. 

Ménteleki Általános Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány támogatása - 
Méntelek, iskola: iskolai közösségi terek 
komplex fejlesztése 

Ménteleki Általános Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány  

800 000 Ft 

6. 

Ménteleki Általános Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány támogatása: 
Ménteleki nyugdíjas karácsony 
támogatása 

Ménteleki Általános Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány  

50 000 Ft 

15. sz.  egyéni választókerület összesen:   
2 706 000 

Ft 

 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány részére 
Beke Márk Zoltán Kaliforniában (Redlands-ben) a Nemzetközi Harsona Szövetség 
által meghirdetett harsonás világversenyen történő részvételének költségeihez 
200.000,- Ft összegű támogatást nyújt. 
 
3.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a 
támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
4.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 
 

* * * 
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25.) NAPIRENDI PONT  
 
Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, 
településrendezési szerződések (25.) 
Előterjesztő: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
(A bizottság 7419-1/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
86/2017.(IV.27.) határozata 
Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, 
településrendezési szerződések 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a 
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 7419-1/2017. számú előterjesztését 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az alábbi helyrajzi számok tekintetében hiánytalanul 
benyújtott telepítési tanulmányterveket elfogadja, egyben dönt arról, hogy Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a beépítésre szánt területen elhelyezkedő 
földrészletre vonatkozó, a határozat mellékletét képező településrendezési 
szerződéseket megköti. 
 

 

 Hrsz Melléklet 
(Szerződé

s) 

Térképi 
mellékle

t 

Városrész Területfelhasználási cél 

1. 01003/48 1. 1. Alsószéktó Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – belterületbe 
vonás 

2. 0873/129 2. 2. Alsószéktó Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – belterületbe 
vonás 

3. 0873/306 2. 2. Alsószéktó Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – belterületbe 
vonás 

4. 18377/41 3. 3. Felsőszékt
ó 

Falusias lakókertes terület 

 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat 
mellékletét képező településrendezési szerződés aláírására. 
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3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy kezdeményezi az alábbi kecskeméti földrészletek 
belterületbe vonását: 
 

 Hrsz Terület (m2) Városrész Területfelhasználási cél 
1. 01003/48 789 Alsószéktó Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – 

belterületbe vonás 

2. 0873/129 1500 Alsószéktó Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – 
belterületbe vonás 

3. 0873/306 548 Alsószéktó Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – 
belterületbe vonás 

 
4.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az érintett 
ingatlantulajdonosok nyilatkozata és a későbbiekben csatolt vázrajzok, talajvédelmi 
tervek és a befizetett igazgatási szolgáltatási díjak igazolásai alapján a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalánál a belterületbe vonási eljárást 
indítsa meg és a földvédelmi eljárással kapcsolatban az önkormányzat 
képviseletében járjon el. 
 
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 
 

86/2017. (IV.27.) határozat 1. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Szabó Zoltán 
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 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2017. (IV.27.) 
határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a 
kecskeméti 01003/48 hrsz-ú, kivett tanya megnevezésű 789 m2 nagyságú 
külterületi fekvésű ingatlannak. 
 

2. Felek megállapították, hogy a jelen szerződés az 1. pontban meghatározott 
ingatlan belterületbe vonásához és telekalakításához fűződő feltételek 
tisztázásáról szól. 

 

3. A 2. pontban meghatározott fejlesztési feladatok közül a belterületbe vonási 
eljárást a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell indítani, 
mely eljárásnak minden költségét a Tulajdonos viseli.  

 

4. A 3. pontban megállapított belterületbe vonási eljárás lezárása után 6 
hónapon belül meg kell indítani a telekalakítási eljárást, mely eljárásnak 
minden költségét a Tulajdonos viseli. 
 

5. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendeletének mellékletét képező szabályozási terv 47-22. számú szelvényen 
található és azt kertvárosias lakóövezetbe (Lke-4232) sorolja. 
 

6. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését 
követően az 1. pontban rögzített ingatlan vonatkozásában megindítja a 
belterületbe vonási eljárást, amennyiben a Tulajdonos a szükséges 
dokumentációkat és eljárási-szolgáltatási díjakat megfizette. 

 

7. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy a szabályozási terv 47-22. számú 
szelvényén jelölt szabályozási vonal a fejleszteni kívánt ingatlant érinti. A 
Tulajdonos vállalja, hogy a telekalakítás során érintett területrészről, a kerítést, 
illetve a szabályozással érintett területen található közműveket saját költségén 
áthelyezi. A kialakuló közterületet üzemeltetésre és használatra alkalmas 
állapotban az önkormányzat részére díjmentesen átadja. 
 

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szükséges, ám önmagában nem 
elégséges feltétele a belterületbe vonásnak és a telekalakításnak. 
 

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

 
 

10. 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. 
 

11. 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 
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"nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. 
napon kézbesítettnek kell tekinteni. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és az Étv. rendelkezései az irányadók. 

 

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

 

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

15. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos 
kötelezettséget vállal.  

 

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

Kecskemét, 2017. április 
 
 
 

Szemereyné Pataki 
Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város  
Önkormányzata 

 Szabó Zoltán 
tulajdonos 
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86/2017. (IV.27.) határozat 2. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Zoller Lászlóné 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 Héjjas Pálné 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Telekyné Héjjas Teodóra Zsuzsanna 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 Héjjas Gábor 
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 …/2017. (IV.27.) 
határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai 
a következőkben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 

 Hrsz Művelési ág Terület (m2) Tulajdonos Tulajdoni hányad 

1. 0873/129 Kivett tanya 1 500 Zoller Lászlóné 1/1 

2. 0873/306 Szántó 548 Héjjas Pálné 2/4 

Telekyné Héjjas  

Teodóra Zsuzsanna 

1/4 

Héjjas Gábor 1/4 

 

2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokon vezetékjog van 
bejegyezve. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a fejlesztéshez 
kapcsolódó eljárások során kötelesek beszerezni a jelen pontban szereplő jog 
jogosultjának hozzájárulását. 
  

3. Felek megállapították, hogy a jelen szerződés az 1. pontban meghatározott 
ingatlanok belterületbe vonásához és telekalakításához fűződő feltételek 
tisztázásáról szól. 

 

4. A 3. pontban meghatározott fejlesztési feladatok közül a belterületbe vonási 
eljárást a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell indítani, 
mely eljárásnak minden költségét a Tulajdonosok viselik.  
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5. A 3. pontban megállapított belterületbe vonási eljárás lezárása után 6 
hónapon belül meg kell indítani a telekalakítási eljárást, mely eljárásnak 
minden költségét a Tulajdonosok viselik. 
 

6. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését 
követően az 1. pontban rögzített ingatlanok vonatkozásában megindítja a 
belterületbe vonási eljárást, amennyiben a Tulajdonosok a szükséges 
dokumentációkat és eljárási-szolgáltatási díjakat megfizették. 

 

7. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a szabályozási terv 47-22. számú 
szelvényén jelölt szabályozási vonal, a fejleszteni kívánt ingatlanokat érinti. A 
Tulajdonosok vállalják, hogy a telekalakítást követően a kerítést, illetve a 
szabályozással érintett területen található közműveket áthelyezik.  
 

8. Tulajdonosok kijelentik, hogy a szabályozási terven rögzített közterület 
telkének kialakítását, illetve a kialakuló telek közművesítését, illetve 
áthelyezését saját költségükön viselik. A kialakuló közterületet üzemeltetésre 
és használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére díjmentesen 
átadják. 
 

9. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a közterület alakítással egyidőben a 
0873/129 és a 0873/306 hrsz-ú ingatlanokat összevonják. 
 

10. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy amennyiben a fejleszteni kívánt 
ingatlanokhoz az ingatlannyilvántartásban rögzített min. 4,0 m széles 
közterületet nem áll rendelkezésre az Önkormányzat felé követeléssel, 
igénnyel nem élnek, azt saját költségükön valósítják meg. 

 
11. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanok Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendeletének mellékletét képező szabályozási terv 48-32. szelvényen 
találhatóak és azokat kertvárosias lakóövezetbe (Lke-4132) sorolja. 
 

12. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szükséges, ám önmagában nem 
elégséges feltétele a belterületbe vonásnak. 
 

13. Tulajdonosok egyhangúlag kijelentik, hogy a szabályozási terven rögzített 
közterület telkének kialakítását, illetve a kialakuló telkek közművesítését saját 
költségükön viselik. 
 

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

 
15. 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 
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szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés 
céljainak teljesüléséhez. 
 

16. 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. 
 

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és az Étv. rendelkezései az irányadók. 

 
18. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – 

hatáskörtől függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

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

 
20. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok 

kötelezettséget vállalnak.  
 

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

Kecskemét, 2017. április 
 
 
 
 

Szemereyné Pataki 
Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város  
Önkormányzata 

Zoller Lászlóné 
tulajdonos 

Héjjas Pálné 
tulajdonos 

 
 
 
 

Telekyné Héjjas 
Teodóra Zsuzsanna 

tulajdonos 

 
 
 
 

Héjjas Gábor 
tulajdonos 
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86/2017. (IV.27.) határozat 3. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Szabó László 
Székhely:  
Adószám:  
Számlaszám:  
Számlavezető pénzintézet: 

Szabóné Kovács Klára 
Székhely:  
Adószám:  
Számlaszám:  
Számlavezető pénzintézet: 

 

- 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 …/2017. (IV.27.) 
határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai 
a következőkben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlannak: 

 Hrsz Művelési ág Terület (m2) Tulajdonos Tulajdoni hányad 

1. 18377/41 zártkerti művelés 
alól kivett terület 

1 515 Szabóné Kovács Klára 1/2 

Szabó László 1/2 
 

2. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: HÉSZ) 9.§(2) bekezdése alapján „Az M5 autópálya – Széles 
köz – Hetényegyházi út – Csalánosi krt. – 52. sz. út által határolt, továbbá a 
Ladánybenei út – Széles köz – Nyíri út – 062 hrsz-ú út által határolt, valamint 
a Kiskőrösi út – belterületi határ – Halasi út – M5 autópálya által határolt 
területek beépítésre szánt területein csak településrendezési szerződés 
alapján lehet telket alakítani és épületet elhelyezni, bővíteni, átalakítani.”, 
valamint a 9.§ (3) bekezdése szerint „amennyiben út vagy egynél több építési 
telek kialakítására irányul a telekalakítás, az érintett telekcsoport egészére 
részletes telepítési tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési 
szerződés megkötéséhez.” 
 

3. Felek rögzítik, hogy a 18377/41 hrsz-ú ingatlan a HÉSZ mellékletét képező 
szabályozási terv 38-22. és 38-24. számú szelvényein található és azt falusias 
lakókertes építési övezetbe (Lfk) sorolja. 
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4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési 
szándék a meglévő 18377/41 hrsz-ú ingatlan építési feltételeinek előzetes 
tisztázására irányul. 
 

5. Az 1. pontban meghatározott ingatlan a HÉSZ 2.8. mellékletében 
meghatározott legkisebb beépíthető 1500 m2-es telekméretnek 
megfeleltethető. 
 

6. Felek rögzítik, hogy az ingatlanhoz a megközelítés a HÉSZ 8.§ (4) 
bekezdésében rögzítetteknek megfelel. 
 

7. Felek rögzítik, hogy a Tulajdonosok a beruházás során az országos, helyi 
építési és egyéb vonatkozó jogszabályok betartásával és azokban 
rögzítetteknek megfelelően járnak el. 

 
 

8. Felek rögzítik, hogy a tervezett hasznosításhoz szükséges közművek 
rendelkezésre állnak, azonban amennyiben nem kellő teljesítménnyel, abban 
az esetben a Tulajdonosok saját költségükön viselik azok kialakítását, ez 
vonatkozik a tűzi vízellátásra is. 
 

9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szükséges, ám önmagában nem 
elégséges feltétele a beépítésnek. 
 

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

 

11. 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. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 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. Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

16. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos 
kötelezettséget vállal.  
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17. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2017. április 
 
 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 

Szabóné Kovács 
Klára 

tulajdonos 

Szabó László 
tulajdonos 

 

 

* * * 
 
26.) NAPIRENDI PONT  
 
Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben (26.) 
Előterjesztő: Jogi és Ügyrendi Bizottság 
(A bizottság 8235-2/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
87/2017.(IV.27.) határozata 
Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság 8235-2/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Lándzsa utca és Lant utca elnevezéseket felcseréli, 
mely szerint a kecskeméti 6392/12 hrsz-ú ingatlan a Lant utca, a kecskeméti 6329/21 
és 6392/1 hrsz-ú ingatlan a Lándzsa utca elnevezést viseli. 
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2.) A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterület átnevezések folytán 
szükségessé vált utcanév táblák megrendelése és kihelyezése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
3.) A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterületek átnevezéseiről a 
helyben szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az 
illetékes szerveket. 
 
Határidő: 2017. május 27. 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Molnár András, az Igazgatási Osztály vezetője 
4.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
5.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 

87/2017.(IV.27.) határozat melléklete 
 

Jelenlegi állapot 
 

 
 

 
 
 
 
 

Liszt 
Ferenc utca  

Lándzsa utca 

hrsz: 6392/12 

Serleg utca 

Kard utca 

Lant utca 
hrsz: 6329/21, 

6392/1 

Sólyom 
utca 

Mátyás király 
körút 
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 Határozat-tervezet 1. pontja szerinti állapot 
 
 

 
 
 

* * * 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pontok (a meghívó szerinti 27-36. napirendek) 
tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, ezért kéri, hogy az ülésteremben csak a 
képviselők, a jegyző, az aljegyző, a napirendhez meghívottak, valamint az érintett 
osztály munkatársai és a jegyzőkönyvvezetők tartózkodjanak. 

 
 

A JEGYZŐKÖNYV 86-97. OLDALAI A ZÁRT ÜLÉS ANYAGÁT 
TARTALMAZZÁK, KÜLÖN JEGYZŐKÖNYVBEN 

Liszt 
Ferenc utca  

Ceglédi út 

Lant utca 

hrsz: 6392/12 

Serleg utca 

Mátyás király 
körút 

Kard utca 

Lándzsa utca 
hrsz: 6329/21, 

6392/1 

Sólyom 
utca 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Dr. Határ Mária jegyző az ülés végén hirdeti ki a zárt ülésen hozott határozatokat. 
 

* * * 
37.) NAPIRENDI PONT 
 

Beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi 
tevékenységéről (37.) 
Előterjesztő: Dr. Határ Mária jegyző  

(A jegyző 5843-17/2017. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A beszámolóból látható, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
279 fővel látja el a szerteágazó feladatstruktúrát. Megköszöni jegyző asszonynak és 
a hivatal munkatársainak a munkáját.  
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nincs. 
Megkérdezi, ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
98/2017.(IV.27.) határozata 
Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi 
tevékenységéről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dr. Határ Mária jegyző 
5.843-17/2017. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat elfogadja. 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Berenténé Dr. Meskó Mária osztályvezető, Jegyzői Titkárság 
     és általa: valamennyi osztályvezető 
 

* * * 
38.) NAPIRENDI PONT 
 

Behajthatatlan követelések (38.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

(A polgármester 7843-12/2017. számú tájékoztatója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Király József: 
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Megkérdezi, hogy a tájékoztatóban látható összegek miből erednek. A Bács-Kiskun 
Megyei Katona József Könyvtár esetében vélhetően a vissza nem vitt könyvekből, 
illetve folyóiratok stb. eltűnéséből fakad, de az óvodáknál a sok behajthatatlan 
kintlévőség miből adódik? 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A be nem fizetett étkezési térítési díjakból adódik az óvodáknál az összeg és a 2016. 
évre vonatkoznak.  
 
Megállapítja, hogy a tájékoztatóhoz kérdés nem hangzott el, ezért megkérdezi, ki az, 
aki az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
99/2017.(IV.27.) határozata 
Behajthatatlan követelések 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester 7843-12/2017. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában 
foglaltakat tudomásul vette. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 

* * * 
 
39.) NAPIRENDI PONT 
 

Képviselői interpelláció és az arra adott válasz állat- és kirakodóvásárral 
kapcsolatban (39.) 
Előterjesztő: Gaál József alpolgármester 

(Az alpolgármester 11.667-2/2017. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megkérdezi, hogy Király József képviselő elfogadja-e az interpellációjára adott 
választ. 
 
Király József: 
 
Elfogadja a választ, mivel a beszámolóból kiderül, hogy már foglalkozik a város a 
lehetőségek szélesítésével. Természetesen tudja, hogy egyik napról a másikra a 
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nagyobb állatok vására nem valósulhat meg. 1995-ig volt állatvásár Kecskeméten. 
Azt is látja, hogy sajnos a gazdálkodás is abba az irányba ment el, hogy inkább a 
nagyobb gazdaságok uralják jelenleg ezt a területet, ezért az igények is visszaestek. 
A nagykőrösi és a lajosmizsei piacokon pedig jelenleg is van nagyállat vásár.  
Bízik abban, hogy az említett fejlesztések valóban meg fognak valósulni 
Kecskeméten. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A kisállat és haszonállat vásárról már gondolkodott az Intézmény- és Piacfenntartó 
Szervezet vezetője. A nagyállatok esetében azonban több feltételnek kell megfelelni. 
Véleménye szerint a város már túlnőtt a 20-25 évvel ezelőtti állapotán, megváltozott 
az arculata is ahhoz, hogy a nagyállat vásár Kecskeméten legyen. Lajosmizse és 
Nagykőrös gyorsan elérhető, ahol hagyományosan van nagyállat vásár is.  
 
Megállapítja, hogy miután Király József képviselő elfogadta az interpellációjára adott 
választ, így nem kell a beszámolóról szavazni.  
 

* * * 
40.) NAPIRENDI PONT  
 
Intézkedési terv felülvizsgálata (40.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 2147-9/2017. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 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 
100/2017.(IV.27.) határozata 
Intézkedési terv felülvizsgálata 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2.147-9/2017. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1.) A közgyűlés elfogadja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 9/2017. (II. 16.) határozata 2.) pontja szerint jóváhagyott, az Állami 
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Számvevőszék „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése” című jelentésében 
foglalt megállapításai alapján készített intézkedési terv 1. a) pontja az alábbiak 
szerint kerül kiegészítésre: 
 
„A Kecskeméti Katona József Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) pénzügyi-

gazdálkodási feladatait ellátó Intézmény– és Piacfenntartó Szervezet irányító 
szerv részéről történő megkeresése annak érdekében, hogy  
a) vizsgálja felül a Múzeum hatályos eszközök és források értékelési 
szabályzatát a kisösszegű követelések év végi meghatározásának 
követeléstípusonkénti tartalmával, továbbá az egyszerűsített értékelési eljárás 
alá vont követelések besorolásának elveivel és azok dokumentálásának 
szabályaival kapcsolatban, szükség esetén egészítse ki,” 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az intézkedési terv 
módosítás előírt határidőn belüli megküldésére az Állami Számvevőszék részére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Állami Számvevőszék 
 

* * * 
 
41.) NAPIRENDI PONT  
 
Képviselői indítvány polgári kezdeményezés támogatására vonatkozóan (29.) 
(Az indítvány írásos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Röviden ismerteti az indítványát.  
 
Király József: 
 
Ez egy európai uniós felvetés, ami csak azért furcsa számára, mert ő úgy 
emlékezett, mintha a Jobbik nem lenne annyira unió-párti. Úgy tudja, hogy az euró 
bevezetését sem támogatnák, holott egy bérunió, vagy egy vámunió alaptézise az, 
hogy egységes pénz legyen.  
Örül annak, hogy vannak ilyen törekvések és annak is, hogy a Jobbik felülvizsgálta 
azt az elképzelését, hogy azonnal ki kell léptetni Magyarországot az Európai Unióból, 
amint hatalomra kerülnek.  
 
Radics Tivadar: 
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Reagálva Király József képviselő felszólalására elmondja, hogy a Jobbik nem akart 
kilépni az Európai Unióból, ők népszavazást akartak ezzel kapcsolatban 
kezdeményezni, meg akarták kérdezni tehát az embereket. Az Európai Unió jelenleg 
a politikai klímáját tekintve folyamatos változásban van és a Jobbik úgy gondolja, 
hogy ez a változás pozitív irányú is lehet. A Jobbik úgy gondolja, hogy össze kell 
fogni és éppen ezért a bérunió kapcsán összefogtak a kelet-európai országokkal egy 
olyan ügyben, amely mindenképpen igazságos és egy szociális érzékenységű 
embernek támogatnia is kell ezt a kezdeményezést.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs.  
Megkérdezi, ki ért egyet az indítványban foglaltakkal.   
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal 
és 10 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
101/2017.(IV.27.) határozata 
Képviselői indítvány polgári kezdeményezés támogatása vonatkozásában 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Süli Csontos Ottó 
képviselő fenti tárgyban készített indítványát nem fogadta el. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
     és általa: Süli Csontos Ottó képviselő 
 
 

A 101/2017.(IV.27.) határozat melléklete 
 

KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Részére 

Tárgy: Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

Amint az a Tisztelt Közgyűlés számára minden bizonnyal ismert, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kezdeményezése alapján folyó év március 14-én nyolc 
ország, Magyarország, Horvátország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária, 
Lettország és Észtország képviselői fogadták el és írták alá az európai béruniót célzó 
polgári kezdeményezés nyilatkozatát (1. sz. melléklet). A kezdeményezés célja, hogy az 
Európai Bizottság napirendre tűzze a bérfelzárkóztatás kérdését azáltal, hogy jóváhagyja 
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az erre irányuló európai polgári kezdeményezést és elkezdődhessen a bérunió 
témájában az aláírásgyűjtés. 
 
Az Európai Unióról szóló Szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 11. cikk (4) bekezdése az 
európai polgári kezdeményezésről a következőképpen fogalmaz: 
 
„Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van 
szükség.” 
 
Felhívom Tisztelt Közgyűlés figyelmét, hogy az Európai Unió alapcélkitűzéseit tükröző 
szerződéses rendelkezések (EUSZ) 3. cikkének 3. bekezdése szerint az Unió „Előmozdítja 
a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziót, valamint a tagállamok közötti 
szolidaritást.” 
 
Mindenki számára nyilvánvaló tény, hogy a kelet-közép-európai régióban az 
átlagkereset továbbra is a nyugat-európai bérek töredéke.  Jól látható, hogy mára a 
jelentős különbségek miatt tömegessé vált a munkaerő Nyugat-Európába történő 
elvándorlása. A szabad munkaerő-áramlás egyirányú, csak az "árunió" valósult meg, a 
bérunió nem. 
 
A kezdeményezés azonban közvetve nem csak az európai bérekről szól, hanem a 
versenyképes hazai vállalkozásokról, egy új kohéziós politikáról, egy új, szolidáris 
Európai Unióról, ahol a kelet-közép-európai országok is otthon érzik magukat.  
 
Őszintén bízom abban, hogy az az Európai Unió - amely az élet legkülönfélébb területein 
részletekbe menő szabályozást ír elő a tagállamok lakossága számára - felfigyel a szóban 
forgó kezdeményezésre és a leginkább húsba vágó, az eltérő életszínvonalbeli 
különbségek kiegyenlítést célzó közös kelet-európai akaratot is érvényre juttatja.  
 
Annak érdekében, hogy az ügy fontosságára a lehető legnagyobb figyelem 
összpontosuljon, kiemelten fontos, hogy a helyi közösségek képviselőik útján is 
kinyilvánítsák jogos igényüket arra vonatkozólag, hogy az egyenlő munkáért, egyenlő 
bér jár.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelten csatolt európai polgári kezdeményezést, 

illetve az azt ratifikáló országok képviselőinek szándéknyilatkozatát támogatni, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

1.sz. melléklet: az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés nyilatkozata 

2. sz. melléklet: a nyilatkozat részletes indokolása 

Kecskemét, 2017. 04. 22. 

 

 

Tisztelettel: …………………………… 
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 Süli Csontos Ottó 

Önkormányzati képviselő 

 

Határozati javaslat 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  
 

1. támogatja az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ 
című európai polgári kezdeményezést. 
 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a kezdeményezés Európai Bizottság általi nyilvántartásba 
vétele során az Európai Parlamentben megtartott közmeghallgatáson a polgári 
bizottság képviselője által ismertetésre kerüljön az Önkormányzat támogató 
egyetértése. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. sz.  melléklet 

A polgári kezdeményezés címe  

„Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ 

A polgári kezdeményezés tárgya  

„Jogi aktusok, melyek egyértelműsítik, hogy az Uniónak célja a tagállamok közötti 

bérkülönbségek kiegyenlítése, és amelyek e cél jegyében hatékonyabban valósítják meg 

a kohéziót.“ 

Az Európai Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó polgári kezdeményezés célja  

„A tagállamok közötti jelentős bérkülönbségek miatt a munkaerő-áramlás egyirányú. A 

nagymértékű elvándorlás a hátrányos helyzetű tagállamok további leszakadásához 

vezet. A tömeges munkaerő-beáramlást a gazdagabb tagállamok is érdeksérelemként 

élik meg, és ez szétfeszíti az Uniót. 

Egyértelműsítendő, hogy az EU-nak célja a tagállamok közötti, a munkaerő szabad 

mozgását torzító bérkülönbségek kiegyenlítése, és e cél jegyében hatékonyabban kell 

megvalósítani a kohéziót az EU fennmaradásáért.“ 

A Szerződések azon rendelkezéseinek megadása, melyek összefüggenek a polgári 

kezdeményezés tárgyával 

EUSZ 3. cikk (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdései; EUMSZ 174. cikk; EUMSZ Preambulum 

(törekedve arra, hogy erősítsék gazdaságaik egységét és biztosítsák harmonikus 

fejlődésüket a különböző régiók között meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű 

régiók elmaradottságának csökkentésével…); EUMSZ 2. cikk (3) bekezdés; EUMSZ 8. 

cikk; EUMSZ 45. cikk (1) bekezdés 
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NYILATKOZAT 

A sorsunk közös. Kelet-Közép-Európa megszenvedte a XX. századot. A két világháború 

alatt országaink nagyhatalmi érdekek csataterévé váltak, és emiatt elképesztő pusztítást 

kellett nemzeteinknek elszenvedniük. A múlt század második felét pedig a vasfüggöny 

kommunista oldalán vészeltük át. Amikor a hidegháború végeztével megindult az 

európai integráció, társadalmaink az évszázados szenvedések után joggal reménykedtek 

egy méltó, békés és gyarapodó jövőben. Az uniós csatlakozás azonban nem járt azzal az 

egzisztenciális, gazdasági fejlődéssel, amelyben népeink bíztak.  

Régiónk közös tragédiája az a kivándorlás, amely elsősorban fiataljainkat érinti, és 

amelynek legfőbb oka az Unió nyugati és keleti fele közötti bérszakadék. Miközben az 

árszínvonal a közös piacnak köszönhetően lényegében kiegyenlítetté vált Európában, 

eközben a fizetések és az ebből fakadó életszínvonal korábban meglévő kontinentális 

különbségei nem javultak. Mi, kelet-közép-európai tagállamok tehetetlenül nézzük végig, 

ahogy legjobbjainkat elveszítjük.  

Miközben ma az EU fórumain napi szintű viták folynak a bevándorlásról, szinte 

egyáltalán nem foglalkozunk a kelet-közép-európai kivándorlással, pedig a számok, az 

érintett tömegek és az ez által okozott problémák hasonlóan vészesek. Nemzeteink 

számára ez a probléma egyszerre demográfiai veszteség, óriási társadalombiztosítási 

kockázat, növekvő munkaerőhiány, kezelhetetlen költségvetési bevételkiesés, az 

oktatásba és a humánerőforrásba befektetett közpénzek elveszítése, végül pedig egy 

társadalmi dráma, ahol családok szakadnak szét, szülők veszítik el gyermekeiket, 

unokák nőnek fel nagyszülők nélkül.  

A helyzet tehát tragikus. Mint ahogy tragikus az a csend is, amely ezt a kérdést övezi. 

Sem stratégia, sem konstruktív vita, sem együttgondolkodás nincs, ami erről szólna. Az 

Unió vezetői elfordítják a tekintetüket. Ami ma a nyugati tagállamok számára olcsó 

munkaerőimport, az nekünk nemzeti sorstragédia, de középtávon mindannyian 

veszíteni fogunk rajta, hiszen egy szociálisan összeroppanó keleti régió az egész európai 

álmot tönkreteheti. Ezért kell megoldást találni!  

Mi, aláírók, átérezve a történelmi felelősségünket, az idők sürgető szavát, és látva 

nemzeteink nehéz helyzetét, úgy döntöttünk, hogy összefogunk és véget vetünk a 

hallgatásnak, a felszín kapargatásának, a mellébeszélésnek. Igazságos és biztonságos 

Európát akarunk! Nyugaton és Keleten egyaránt. Természetesen tisztában vagyunk a 

probléma komplexitásával, ahogy azzal is, hogy a gyógymód sem lehet azonnali. De itt és 

most legalább a célt ki kell tűznünk, mert a huszonnegyedik órában vagyunk.  

Az Európai Bérunió kezdeményezése elsősorban a munkavállalókon keresztül 

fogalmazza meg régiónk helyzetét, de már most, a legelején le szeretnénk szögezni, hogy 

ez csak a gazdasági teljesítmény kiegyenlítődése révén érhető el, olyan versenyképes, 

kelet-közép-európai vállalkozások segítségével, amelyek képesek ezeket a béreket 
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kitermelni és biztosítani. A kezdeményezés ezért túlmutat önmagán, túlmutat a béreken, 

lényegében egy új, igazságos és biztonságos Európai Unió megalkotását követeli. A 

régiónk, a nemzeteink nem alamizsnát kérnek, hanem olyan feltételeket, ahol 

boldogulhatunk, ahol a kedvező folyamatok megindulhatnak, ahol erős nemzeti 

vállalkozások nőhetnek fel, ahol az Európai Bérunió valósággá válhat. Ehhez első körben 

azonban a gazdasági-, versenyképességi- és egzisztenciális kiegyenlítődés kérdésének 

nem csupán elvben, hanem gyakorlatban is az Unió legfontosabb célkitűzésévé kell 

válnia. Kezdeményezésünk célja ez. 

Mi, aláírók, tudjuk a történelemből, hogy a sorsunk közös volt. A mai nappal vállaljuk, 

hogy a jövőnk is az lesz. A XX. században nemzeteinknek tengernyi szenvedés jutott, de 

eltökélt szándékunk, hogy a XXI. században közös erővel és összefogással megteremtsük 

a béke, igazság, biztonság és anyagi gyarapodás alapjait mindannyiunk számára!    

 

2. sz. melléklet 

        INDOKOLÁS 

Egyenlő munkáért egyenlő bért! 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2017 márciusában közép-európai partnereivel 

európai polgári kezdeményezést indított annak érdekében, hogy az Európai Bizottság 

tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az újonnan csatlakozott 

tagállamok bérfelzárkóztatásának ügye bekerüljön az Európai Unió alapokmányaiba. A 

kezdeményezéshez Észtországból, Lettországból, Lengyelországból, Szlovákiából, 

Romániából, Horvátországból és Bulgáriából csatlakoztak, akikkel sor került a polgári 

bizottság megalakítására, valamint a továbbiakban együttműködünk velük az 

aláírásgyűjtés lebonyolításában. A Jobbik és partnerei összefogva, a jog adta 

lehetőségekkel a valódi változáson és Közép-Európa jólétén dolgoznak. Az európai 

bérunió erkölcsileg igazságos, jogilag megvalósítható, gazdaságilag pedig hasznos. 

Az európai polgári kezdeményezés célja, hogy jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri 

az Európai Bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe 

tartozik a jogszabályok alkotása. Ez a bérezés esetében megállja a helyét. A polgári 

kezdeményezést legalább hét uniós tagországban, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak 

kell támogatnia, ezt követően pedig az Európai Bizottságnak kötelessége foglalkozni az 

üggyel. Célunk, hogy az Európai Unió alapokmányaiba a bérunió célkitűzése is 

bekerüljön, e téren pedig a lehető legtágabb mozgásteret kívánjuk biztosítani a 

Bizottságnak (mely az EU legszélesebb hatáskörökkel rendelkező szervezete) a 

szükséges eszközök megtalálásához. Ehhez jelenleg az európai polgári kezdeményezés 

az egyetlen lehetőség és eszköz. 

Kezdeményezésünk oka, hogy az európai uniós tagságot a 2000-es évek során elnyerő 

közép- és kelet-európai országok kormányai sem a csatlakozási folyamat közben, sem 
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pedig a tagság elnyerése után nem vetették fel a munkabérek felzárkóztatásának egyre 

égetőbb kérdését. Miközben a térség országaiból megélhetés híján százezres 

tömegekben vándoroltak el az emberek, gazdaságpolitikánk az olcsó munkaerőre és 

ezzel az életszínvonal alacsonyan tartására épült. Radikális változás nélkül ebből az 

öngerjesztő, a szegénységet és a leszakadást egyre fokozó helyzetből nem lehet kitörni. 

Noha rövid távon elképzelhető, hogy a modern bérrabszolgaságból hasznot húzó 

vállalatok közül többen elhagynák Magyarországot a fizetések növekedésének hatására, 

ám hosszú távon Magyarországnak és térségünk államainak nem lehet más célja, mint 

hogy a képzés, az oktatás és a kutatás–fejlesztés színvonalának emelése által magasabb 

szinten lépjenek be a globális termelési értékláncba és tudásukkal versenyezzenek a 

világgazdaságban. Kezdeményezésünk hosszú távon ugyancsak előnyös a kis- és 

középvállalkozásoknak, melyeknek egy több éves átmeneti időszak állna 

rendelkezésükre ahhoz, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodjanak. Ezzel 

egy időben az olcsó munkaerőt kereső multikat előnyben részesítő gazdaságpolitika 

megváltoztatása is lehetőséget teremt majd a KKV-szektor fokozott támogatására, a 

kutatás–fejlesztésbe való befektetés pedig a magyar KKV-k számára is új távlatokat 

nyithat meg. 

Meggyőződésünk, hogy kezdeményezésünk célja az Európai Unió valódi érdekeivel is 

egybeesik. Az Európai Uniós szerződések célkitűzései az európai közös piac 

létrehozásának szándéka mellett a térség jólétének és stabilitásának megteremtését is 

tartalmazzák. Sajnos ez utóbbi két célkitűzést nem sikerült elérni. Azok az eszközök 

(például az uniós kohéziós alapok), melyek közelebb vihetnének egy igazságos és 

egyenlő Unióhoz, rosszul irányzottak és csak szépségtapaszként szolgálnak a súlyosbodó 

problémák elfedésére. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a látványos infrastrukturális 

fejlesztések nem pótolják a humántőke és a bérszínvonal területén megfigyelhető 

leszakadást. A görög válság, valamint polgáraink tömeges nyugatra távozása, mely az EU 

fejlett országaiban társadalmi robbanással fenyeget a bérek leszorítása miatt, jól 

mutatja, hogy a közös piac és a közös valuta csak akkor lehet sikeres és fenntartható, ha 

a tagállamok gazdasági rendszerei között koherencia van. Ez nem csak a keletiek, de 

minden európai ország problémája. 

Sajnos az Európai Uniónak eddig szinte csak a hátrányos oldalát láttuk. A mi célunk 

azonban nem lehet más, mint egy sikeres Magyarország felépítése, ehhez pedig minden 

eszközt, így az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket is meg kell ragadnunk. A mi 

érdekünk egy sikeres Magyarország megteremtése, amely egy sikeres, jóléti európai 

együttműködés egyenjogú tagja kell, hogy legyen. Magyarországnak nem csak hallatnia 

kell a hangját Európában, Magyarországnak fel kell nőnie és formálnia kell Európát. 

Fontosnak tartjuk azt a szemléletváltást is, mely által az Európai Unió intézményeire 

nem kizárólag korlátozó tényezőként, vagy rajtunk kívül álló, döntéseket feltétlenül 

tőlünk függetlenül hozó hatalmi központokként, hanem eszközként tekintünk 

törekvéseink megvalósításához. Ha az EU nyújtotta lehetőségekkel élve fel tudunk lépni 

egy igazságosabb Európa megteremtéséért, élnünk kell a lehetőségekkel. 
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Meggyőződésünk, hogy a bérkérdés legitim probléma, mely európai emberek millióit 

érinti, akiket nem hagyhatunk cserben. 

Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megjegyzi, hogy a testület szerint alapvetően nem itt van a helye ennek az 
indítványnak. 
 

* * * 
 
42.) NAPIRENDI PONT  
 
Képviselői indítvány az egyes sajtóorgánumok kiegyensúlyozott 
tájékoztatására vonatkozóan (42.) 
(Az indítvány írásos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Radics Tivadar: 
 
Ismerteti az indítványát, melyet annak érdekében fogalmazott meg, hogy a 
kecskeméti sajtóorgánumokban megvalósuljon a kiegyensúlyozott tájékoztatás elve.  
Véleménye szerint a kecskemétiek adóforintjaiból fenntartott, vagy abból részesülő 
médiának a kecskemétiek igényeit, érdeklődését kell szolgálnia, ezért a 2014. őszi 
helyhatósági választások eredményét alapul véve olyan arányban kellene 
beszámolni a kecskeméti pártokról, mint amilyen arányban szavaztak rájuk. Azt 
gondolja, hogy ez egy teljesen demokratikus és igazságos javaslat.   
Ez a javaslat azért született meg, hogy a kecskeméti média ne a Fidesz médiája 
legyen, hanem Kecskemété. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megjegyzi, hogy akkor nem is a Jobbiké, hanem Kecskemété. 
 
Király József: 
 
Februárban ő is interpellációt nyújtott be hasonló témában. Akkor elfogadta az 
interpellációjára adott választ, mivel új vezetője lett a Kecskeméti Televíziónak. Bízik 
abban, hogy előbb-utóbb sikerül annak a tanácsadó testületnek a tagjait is újra 
megválasztani, amelynek 2016. december 31-én lejárt a mandátuma, illetve az 
elhangzottaknak megfelelően Bán János ügyvezető képes lesz ezt a testületet 
összehívni és működtetni is.  
 
Annyiban javítaná ki Radics Tivadar képviselő által elmondottakat, hogy minimum a 
választási eredmények arányában szerepelhessenek, de sokkal inkább a városért 
tevő képviselők, pártok, illetve civil szervezetek annak megfelelően kapjanak 
lehetőséget a médiában, ahogy a munkájukat végzik. Ne történjen meg tehát az, 
hogyha valaki munkát végez, akkor arról a média nem számol be, ugyanakkor 
viszont más szinte mindennap szerepel a médiában.  
 
Jelzi továbbá, hogy támogatni fogja az indítványt. 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A közgyűlés következő ülésére bekerül a tanácsadó testület tagjainak a 
megválasztása. A személyek egyeztetése már elindult, a javaslatokat bekérték.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
 
Nem érti az elhangzottak alapján, hogy akkor most a választási eredmény, vagy a 
munkavégzés alapján szerepeljenek a képviselők a médiában. Király József 
képviselő azt javasolta, hogy a munka alapján, de támogatja azt a javaslatot is, hogy 
a választási eredmény alapján. 
A média azonban a hírérték alapján szokott válogatni. 
 
A választási eredmények kapcsán megjegyzi, hogy ő például a Kecskeméti 
Televízióban az elmúlt 2 évben talán két alkalommal volt. Az egyik ezek közül az volt, 
amikor a népszavazás előtti vitában vett részt és mellette négy ellenzéki képviselő 
ült, tehát ez nem tükrözte vissza a választási eredményeket sem a megszólalási idő, 
sem egyéb tekintetben. Nem is érti tehát, hogy mi most a kifogás. Ha a választási 
eredmények alapján lett volna ez a műsor megszerkesztve, akkor kb. a műsoridő 
felében ő beszélhetett volna, a másik felében pedig a 4 ellenzéki képviselő. De nem 
így működik a sajtó, a média. Hírérték alapján működnek és úgy gondolja, hogy jól. 
Ebbe „felülről beleszólni” és pl. az SZMSZ-be beletenni, hogy miután a Jobbiknak 2 
mandátuma van, ezért 2 egységet szerepeljen stb. Ez teljesen szakmaiatlan lenne. 
 
Radics Tivadar: 
 
Igen, ő azt javasolja, hogy az önkormányzat támogassa a kiegyensúlyozottság 
elvének megjelenését a sajtóorgánumok szervezeti és működési szabályzatában. Ez 
ugyanis nem felülről diktálás, hanem ami most zajlik, az a felülről diktálás. Ezt 
mindenki tudja, ez egy nyílt titok.  
Nem gondolja, hogy a fideszes képviselők annyira érdekesek lennének, hogy csak 
őket szerepeltesse a kecskeméti sajtó. Véleménye szerint ő is ugyanannyira 
közérdeklődésre számot tartó dolgokat végez ebben a városban, mégsem lehet ezt 
viszontlátni.  
 
Szőkéné Kopping Rita: 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesternek jelzi, hogy itt az a probléma, hogy 
nem közösen döntik azt el, hogy mi a hírértékű, hanem van 1-2 ember, aki eldönti, 
hogy mi a hír. Amit az ellenzék csinál, az valószínűleg nem hírértékű a Fidesz 
számára. Ez egyértelmű. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Van egy főszerkesztő, tehát az önkormányzat nem dönt el mindent, ahogy egyéb 
területen sem. Minden szakmai területnek megvan a vezetője, a stábja, van egy 
igény-, és egy feladatrendszer, tehát nem adják az utasításokat a 
képviselőtestületből.  
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Szőkéné Kopping Rita: 
 
Ezt érti, de úgy gondolja, hogy az ellenzéki politikusok mindegyike tudna olyan 
példákat mondani, hogy mikor nem jött el a sajtó hírt adni az eseményeikről. De most 
nem arról van szó, hogy melyik eseményre nem jöttek el, hanem általánosságban 
arról, hogy az ellenzéknek nem sok lehetősége van a helyi médiában megjelenni.  
 
Falu György Tamás: 
 
15 egyéni önkormányzati választókerület van Kecskeméten és mind a 15-ben úgy 
gondolták a választópolgárok, hogy fideszes képviselő dolgozhasson. A Fidesz 
dolgozik is és ezért nem kell azon csodálkozni, hogy azok a hírek és események, 
amelyek a választókerületek fejlődéséhez kötődnek, azok nagyrészt a képviselők 
segítségével, támogatásával, illetve a civilek és a képviselők együttműködésével 
valósulnak meg és erről ad hírt a média. Azt gondolja, hogy ez az oka annak, hogy 
legtöbbször a fideszes képviselőket lehet látni a sajtóban, de szerinte ellenzéki 
képviselő is meg szokott jelenni. Nem gondolja tehát, hogy itt probléma lenne.  
A hírek arányának elosztása elsősorban az egyéni választókerületekben nyertes 
képviselők arányában kell, hogy megvalósuljon, hiszen ez volt a választók döntése, 
ők a fideszes képviselőkre kíváncsiak.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A jelentkező három képviselőnek még megadja a szót és utána lezárja a vitát. 
 
Radics Tivadar: 
 
Falu György Tamás képviselőt tájékoztatja, hogy vannak kompenzációs listás 
képviselők is a testületben. A képviselő csak az egyéni körzetekben nyertes 
képviselőkről beszélt, de akár meg lehet változtatni az önkormányzati választási 
rendszert is és akkor csak az egyéni választókerületben nyertes képviselők jutnak be 
a testületbe és akkor velük nem is kell itt vitatkozni. Illetve azzal a több ezer 
szavazóval sem kell foglalkozni, akik a listás képviselőkre szavaztak.  
 
Nem érti, hogy miért nincsenek olyan viták a Kecskeméti Televízióban, ahol 
ütköztethetnék az érveiket a képviselők Kecskemét közügyeivel kapcsolatban. Ez 
egy méltatlan állapot véleménye szerint.  
Megjegyzi, hogy egy barátja a napokban szervez egy olyan eseményt, ahová minden 
párttól fiatal képviselőket várnak, akik a fiatalok számára érdekes kecskeméti közéleti 
témákban kívánnak vitatkozni. Reméli, hogy a kecskeméti Fidesz, vagy a Fidelitas is 
képviselni fogja magát a rendezvényen, bár a vita általában nem a Fidesz területe az 
utóbbi időben a médiában.  
 
Király József: 
 
Nem szeretne matekozni, de Dobos József képviselőtársával együtt 4300 szavazatot 
kaptak a választásokon. Ha ezt kettéosztják, akkor is több mint 2000 szavazatot 
képviselnek itt. Nem tudja, hogy melyik fideszes képviselő kapott 2000 szavazatot a 
saját szavazókörében. Az is igaz, hogy a testületben helyet foglaló szervezetekről illik 
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és kell hírt adni a tájékoztatás kapcsán, de az is igaz, hogy arról lehet hírt adni, aki 
valamit csinál, valamiben részt vesz.  
Ő nemcsak a helyi televíziót említené, hanem például nagyon jó a weboldala a 
hiros.hu-nak is, akik a semmiből egy nagyon jó portált készítettek és hírt adnak sok 
mindenről.  
 
Példaként említi, hogy a közelmúltban nemzetközi edzőtábort szerveztek, 
leegyeztette a sportműsorok szerkesztőjével is, hogy kijönnek a helyszínre, 
vágóképeket és esetleg megszólalási lehetőséget is biztosítanak, hiszen Közép-
Kelet Európából, Boszniából, Horvátországból és Szlovéniából jöttek sokan 
Kecskemétre. Kijött ugyan a sajtó, de azt mondták, hogy nincs kameraman, mivel az 
MTI valamilyen balesethez kirendelte.  
Ezen is van tehát mit változtatni. Miután 180 M Ft-ot költ erre a város éves szinten, 
illetve plusz bevételük is van még a portálokon a reklámok által, akkor jogos kérés 
az, hogy azokról az eseményekről is számoljanak be, ahol ellenzéki politikusok 
vannak. Várja tehát, hogy megalakuljon az említett tanácsadó testület és bízik 
abban, hogy elindul egy közös gondolkodás a kiegyensúlyozott média tekintetében.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
 
Kb. 1,5 évvel ezelőtt egy „TeSzedd!” akció keretében a Fidesz frakció is szemetet 
szedett, ahol a sajtó nem jelent meg azért, mivel más pártok ilyen akcióiról sem 
számoltak be. Nem érzi tehát azt az elfogultságot, amit a képviselő jelzett. 
Radics Tivadar képviselőt is megnyugtatja, hogy ő legalább annyira érdekes, mint 
bármelyikük, sőt a mai felszólalása alapján még lehet, hogy érdekesebb is. De ezt 
nem biztos, hogy ugyanígy értékelik a televíziónézők is. Volt olyan időszak az ő 
képviselősége alatt is, amikor voltak ilyen viták és a közvélemény kutatások és a 
mérések azt bizonyították, hogy az embereket nem érdekli az, amikor a képviselők 
vitáznak. A közgyűlést is viszonylag kevesen nézik. A hírműsorokat nézik inkább, a 
Hírös Híreket, amelyben úgy érzi, hogy kiegyensúlyozottan kap helyet mindenki. 
Például nemrégiben a városban járt a Japán nagykövet, akit ő fogadott a 
Városházán. Ezen az eseményen nem volt jelen a sajtó, de az Arany János 
Általános Iskolában ott voltak, ahol Király József képviselő is jelen volt, ezért ő 
szerepelt.  
Ebből azonban ő nem kerekített egy összeesküvés elméletet, csak egyszerűen így 
alakult, így volt a televíziónak szabad kamerája. Tudomásul kell azt is venni, ha egy 
balesethez kell menniük, hiszen sajnos az embereket jobban érdekli egy baleset, 
mint egy sportrendezvény. Ezért mondta az előbbiekben is, hogy a hírérték dönt.  
Hogyha egy másik sajtóorgánumot pl. a Kecskeméti Lapok című újságot nézik, 
amelyben ha feltesznek egy körkérdést, akkor a fideszes megszólaló mellett van 
ellenzéki is. Nem szerepelnek tehát a fideszes képviselők arányosan többször a 
televízióban sem, de máshol sem.  
 
Király József képviselőnek jelzi, hogy az összes MSZP-s jelöltre leadott szavazatot 
elosztotta kétfelé és így jött ki a 2000-es szám. Nyilván lehet így is számolni a listás 
képviselőknél. De ezek nem ugyanolyan szavazatok, mint amikor Falu György 
Tamás képviselő kap 600-700 szavazatot egy szavazókörben. 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megkérdezi, ki ért egyet az indítványban foglaltakkal.   
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 18 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 6 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
102/2017.(IV.27.) határozata 
Képviselői indítvány az egyes sajtóorgánumok kiegyensúlyozott 
tájékoztatására vonatkozóan 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Radics Tivadar 
képviselő fenti tárgyban készített indítványát nem fogadta el. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
     és általa: Radics Tivadar képviselő 
 
 

102/2017.(IV.27.) határozat melléklete 
 

Képviselői indítvány 
 
Tárgy: önkormányzatunk folytasson egyeztetéseket, a városunk költségvetéséből 
fenntartott vagy abból részesülő sajtóorgánumokkal, azok Szervezeti és Működési 
Szabályzatát illetően, a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Javaslatomat annak érdekében teszem, hogy a kecskeméti sajtóban megvalósuljon a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás elve.  
 
Véleményünk szerint a kecskemétiek adóforintjaiból fenntartott, vagy abból részesülő 
médiának a kecskemétiek igényeit, érdeklődését kell szolgálnia, ezért a 2014 őszi 
helyhatósági választásokon elért eredmények arányában kellene a helyi pártok 
tevékenységéről beszámolniuk. 
 
Kecskeméten, a választásra jogosultak kevesebb mint egyharmada járult az urnák 
elé a 2014-es önkormányzati választáson. Amennyiben a helyi médiában a 
kecskemétiek által megválasztott képviselők és pártjaik munkája nem jelenik meg, 
félő, hogy még többen fognak elfordulni a politikától.  
 
Önkormányzatunk közös felelőssége, az apolitikus szemlélet terjedésének 
megállítása, megfordítása, hogy a következő választáson sokkal többen menjenek el 
szavazni és ezáltal önkormányzatunk legitimációja is megerősödjön. 
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Határozati javaslat: 
Önkormányzatunk kezdeményezze az érintett sajtóorgánumok szerkesztőségénél, 
Szervezeti és Működési Szabályzatuk felülvizsgálatát, a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás érdekében. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. 06. 22. 
 
Kecskemét, 2017. 04.24. 
 

Radics Tivadar 
Kecskemét MJV önkormányzati képviselő 

 
* * * 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy hirdesse ki a zárt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
Dr. Határ Mária: 
 
A közgyűlés zárt ülés keretében díjak és elismerő címek adományozásáról döntött, 
melyek szerint a közgyűlés: 
 
- A meghívón 27-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 
Városért Oktatási Díj”-at Hoksza Ildikó Edit, a Kada Elek Közgazdasági 
Szakgimnázium tanára, valamint Dr. Lóczi László, a Kecskeméti Corvin Mátyás 
Általános Iskola intézményvezetője részére adományozta. 
 
- A meghívón 28-as sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 
Városért Egészségügyi Díj”-at a Bács-Kiskun Megyei Kórház Krónikus 
Belgyógyászati Osztálya, valamint Dr. Juharos Ágota radiológus főorvos, a 
Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány titkára részére adományozta. 
 
- A meghívón 29-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 
Ifjúságáért Díj”-at Kósa Szilvia fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi szakember 
részére adományozta. 

 
- A meghívón 30-as sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során az "Ifjúság a 
Közösségért Díj"-at Hatházi Róbert, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye 
Kecskemét-Szentcsalád Plébánia plébánosa részére adományozta. 
 
- A meghívón 31-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 
Közművelődéséért Díj”-at Kovácsné Tóth Ibolya, Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok Osztálya vezető főtanácsosa, kulturális 
ügyintézője részére adományozta. 
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- A meghívón 32-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 
Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”-at Beke József nyugalmazott főiskolai 
tanár részére adományozta. 

 
- A meghívón 33-as sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a „Kecskemét 
Sportjáért Díj”-at Dr. Bodóczky László, a Bács-Kiskun Megyei Úszószövetség és a 
Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének elnöke részére adományozta. 

 
- A meghívón 34-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során "Az Év 
Kecskeméti Rendőre" elismerő címet Szilágyi József Csaba rendőr hadnagy, a 
Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály előadója részére 
adományozta. 

 
- A meghívón 35-ös sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során „Az Év 
Kecskeméti Tűzoltója" elismerő címet Hosszú Ferenc tűzoltó zászlós részére 
adományozta. 
 
- A meghívón 36-os sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során "Az Év 
Kecskeméti Köztisztviselője" elismerő címet Csonka Imre, Kecskemét Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Társadalompolitikai Osztály vezetője részére 
adományozta. 
 
 

* * * 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés a kitűzött napirendi pontok tárgyalását 11.45 órakor 
befejezte, de felhívja a figyelmet arra, hogy 16.30 órakor kezdődik a 
közmeghallgatás, amelyen a határozatképességet szintén biztosítani kell.  
 
A közgyűlés következő ülésének időpontja: 2017. május 25. 
 

 
 
                                                                K. m. f. 
 
 
 
 
 
  Szemereyné Pataki Klaudia               Dr. Határ Mária 
             polgármester               jegyző 
 
 


