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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 

 

Ügyiratszám: 18.372-13/2017. 

 

 

Ügyintéző: Szabóné Pataki Gyöngyi 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2017. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2017. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról a mellékletben foglaltak szerint számolok be. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28. 
 

 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia  

                                                                         polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

     /2017. (IX.21.) határozata 

Beszámoló a 2017. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 18.372-

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

 

132/2016.(VI.30.) határozat 

Gyógyhellyé minősítési kérelem benyújtása 

Határidő: 1-2. pont: 2017. április 30. 

                   3. pont: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés a 66/2017.(IV.27.) határozatával ismételten döntött a gyógyhellyé nyilvánítási 

kérelem benyújtásáról, a zajszint-mérési eredmények alapján módosítva a korábban kijelölt 

területet. A határozat értelmében a gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtásának közgyűlés 

által meghatározott új határideje 2017. október 31. 

A gyógyhellyé minősítés iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos, 2017. évben felmerülő 

költségek a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerültek. 

 

212/2016.(X.27.) határozat 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének 

elhelyezésére vonatkozó döntések meghozatala 
Határidő:1-2. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az Emberi Erőforrások Minisztériumát tájékoztattuk a 

döntésről. Az ingatlanok cseréjével kapcsolatban a tárgyalásokat lefolytattuk. A 

Miniszterelnökség azonban arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. a 481 és 478/2 hrsz-ú ingatlanokat meg kívánja vásárolni a Magyar Állam 

javára. 

 

244/2016.(XI.24.) határozat 

A köznevelési feladatot ellátó, önkormányzat által működtetett intézmények állami 

működtetésbe adása 

Határidő: 3. pont: 2017. január 1. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A köznevelési feladatot ellátó, önkormányzat által működtetett intézmények állami 

működtetésbe adásáról szóló 244/2016. (XI.24.) határozat végrehajtása eredményeként 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kecskeméti Tankerülete (továbbá: Tankerület) között átadás-átvételi megállapodás került 

aláírásra. A megállapodás értelmében a Tankerület részére 20 fő és 2 üres - 

intézményüzemeltetéshez kapcsolódó - státusz átadásra került 2017. január 1. napjával. Az 

érintett intézmények 2017. évi költségvetése az átadott létszámok nélkül került 

megtervezésre. 

A fentiekhez kapcsolódóan a közgyűlés elfogadta 278/2016.(XII.15.) számú határozatát, 

amely alapján 2017. január 1. napjától az óvodák munkamegosztási megállapodásokat 

kötöttek: a Ferenczy Ida Óvoda, mint gesztor látja el a gazdasági feladatokat. 

A munkamegosztási megállapodásokat a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 243/2016. 

(XII. 13.) VPB. számú határozatával elfogadta. 
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263/2016.(XI.24.) határozat 

Képviselői indítvány a Művésztelepi lakások használatára vonatkozóan 

Határidő: a közgyűlés 2017. februári ülése 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelet Művésztelepi villalakásokra 

vonatkozó szabályozása felülvizsgálatra került. A közgyűlés 2017. május 25-ei ülésén úgy 

döntött 118/2017. (V.25.) számú határozatában, hogy nem látja indokoltnak a művésztelepi 

lakások bérbeadására vonatkozó szabályozás módosítását. 

 

265/2016.(XII.15.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő döntések, 

valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek a 2018-2020. évre várható összegének bemutatása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

1.) Az önkormányzati támogatás nyújtására vonatkozó szerződésekben a támogatási összeg 

folyósításának időpontja, illetve a támogatással való elszámolás szabályozása a határozatban 

foglaltak szerint kerül végrehajtásra. 

 

2.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények tekintetében 

a foglalkoztatottak részére történő illetményelőleg folyósításánál a határozatban foglaltak 

figyelembevételre kerülnek, így a folyósított illetményelőlegek összege nem haladja meg az 

intézmény költségvetésében alapilletmény címen jóváhagyott eredeti előirányzat 5 %-át, 

valamint a 150.000,- Ft/fő/év összeget. 

 

3.) A képviselők javaslataikat első alkalommal 2017. március 31-ig adhatták le. A 

javaslatokkal kapcsolatos döntést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 64/2017. (IV.25.) 

VPB számú határozatával hozta meg. 

Infrastrukturális beruházásról szóló döntésekre tekintettel az előirányzat az I. félévben - a 

fejlesztés megvalósítására legfeljebb a választókerületek által biztosított előirányzattal 

megegyező összeggel - megemelésre került a Pályázati és fejlesztési tartalék terhére. 

 

4.) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

kötelezettségek várható összege a 265/2016. (XII. 15.) határozat 1. számú melléklete szerint 

került elfogadásra. 

 

5.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 30.000 E Ft fedezetet biztosít közvilágítás 

fejlesztési munkálatokra. 

 

281/2016.(XII.15.) határozat 

Gulág emléktábla elhelyezése 

Határidő: 2017. február 15 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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Balanyi Károly Ferenczy-díjas képzőművész által készített Gulág emlékművet 2017. február 

25-én felállították a Rendőrfalu városrészben. 

 

2/2017.(II.16.) határozat 

A Modern Városok Program végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

„A kecskeméti Városháza felújítása” című támogatási kérelem benyújtásra került, a 

támogatási szerződés aláírása jelenleg folyamatban van. 

„A kecskeméti repülőtér polgári célú fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtásra került, 

a támogatási szerződés aláírása jelenleg folyamatban van. Tárgyalások történtek a 

Honvédelmi Minisztériummal a projekt közös megvalósításának feltételeiről, konzorciumi 

megállapodás megkötése tervezett. 

A Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozása érdekében a támogatási szerződés 2017. július 17. 

napján aláírásra került a Nemzetgazdasági Minisztériummal, melynek létrehozása érdekében 

15 milliárd forint összegű visszatérítendő támogatásban részesült az önkormányzat. 

 

3/2017.(II.16.) határozat 

Városi Támogatási Program 

Határidő: 1-2. pont: 2017. április 15. 

                3-5. pont: folyamatos 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Városi Támogatási Programra beérkezett pályázatok feldolgozása megtörtént, a támogatási 

szerződések aláírása, valamint az 5%-os tartalékkeretre beérkező támogatási kérelmek 

elbírálása folyamatos. 

 

4/2017.(II.16.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programjának módosított, egységes szerkezetbe foglalt változatát 2017. április 28. napján 

megküldtük a Nemzetgazdasági Minisztérium részére. A program elfogadásáról az Irányító 

Hatóság 2017. május 16. napján levelében tájékoztatta az önkormányzatot. 

 

5/2017.(II.16.) határozat 

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

keretében benyújtott pályázatokról szóló döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az „Integrált városi csapadékvíz kezelési rendszer kidolgozása” című pályázat a támogató 

szervezet 2017. június 13. napján kelt közleménye alapján nem részesült támogatásban. 

„A regionális együttműködés erősítése a sport turizmushoz kapcsolódva” című támogatási 

kérelem benyújtását követően 2017. április 24. napján hiánypótlási kérelem érkezett, melyre  
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vonatkozóan a szükséges dokumentumokat 2017. május 5. napján benyújtottuk a támogató 

szervezet részére. A pályázat támogathatóságára vonatkozó döntés még nem született meg. 

 

6/2017.(II.16.) határozat 

Konzorcium létrehozása hulladékgazdálkodás fejlesztésére 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 

 

A határozat szerinti konzorciumi megállapodás nem jött létre, mivel a közgyűlési döntést 

követően a cél akként módosult, hogy a határozatban foglalt projekt megvalósításához 

konzorcium helyett társulás kerül létrehozásra, amelyről a közgyűlés 134/2017.(VI.22.) 

határozatában döntött. 

 

7/2017.(II.16.) határozat 

A Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló 145/2016.(VI.30.) határozat módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ingyenes 

hasznosítási szerződés tervezetét egyeztetés céljából megküldtük a Magyarországi Németek 

Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére. A 

szerződés aláírása a közalapítvány részéről folyamatban van. 

 

8/2017.(II.16.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzéseiről 

szóló szabályzatának módosítása és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló 

szabályzatának hatályon kívül helyezése  

Határidő: 2017. február 20. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2017. február 20. napján Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata - mint ajánlatkérő - közbeszerzéseiről szóló szabályzatának módosítása 

hatályba lépett, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzata hatályát vesztette. 

 

9/2017.(II.16.) határozat 

Állami számvevőszéki ellenőrzésekről szóló tájékoztatás és intézkedési terv elfogadása 

100/2017.(IV.27.) határozat 

Intézkedési terv felülvizsgálata 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Katona József Múzeum vonatkozásában 

az intézkedési tervet határidőn belül megküldtünk az Állami Számvevőszék részére. 

Az Állami Számvevőszék elnöke 2017. április 21-én érkezett levelében kérte az intézkedési 

terv kiegészítését. A kérésnek megfelelően az intézkedési terv kiegészítésre került, melyet 

közgyűlés jóváhagyását követően az Állami Számvevőszék az előírt határidőn belül 

megkapott és elfogadott. 
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10/2017.(II.16.) határozat, 36/2017.(III.30.) határozat, 110/2017. (V.25.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

85/2017.(IV.27.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

146/2017.(VI.22.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződések aláírása megtörtént. 

- A közgyűlés döntésének megfelelően, a „Választókerületi keret” előirányzat terhére 

támogatott alapítványok vonatkozásában a támogatási szerződések megkötése részben 

megtörtént, illetve folyamatban van. 

- A közgyűlés döntésének megfelelően az M. Bodon Pál Zeneiskoláért Alapítvány, a Lánchíd 

Utcai Általános Iskoláért Alapítvány, valamint a Városi Támogatási Program terhére 

támogatott 64 db alapítvány vonatkozásában a támogatási szerződések aláírása folyamatban 

van. 

 

11/2017.(II.16.) határozat 

Együttműködési megállapodás az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.-vel 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodást megkötöttük az EDF 

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-vel 2017. március 14-én. 

 

12/2017.(II.16.) határozat 

Együttműködési megállapodás az MVM Partner Zrt.-vel 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodást megkötöttük az 

MVM Partner Zrt.-vel 2017. február 20-án. 

 

13/2017.(II.16.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodást 2017. február 23-án 

ünnepélyes keretek között aláírták a szerződő felek a Kodály Intézetben. 

 

14/2017.(II.16.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

együttműködési megállapodások aláírása megtörtént. 

 

15/2017. (II.16.) határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyása 

149/2017. (VI.22.) határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése szabadság igénybevételéről 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2017. I. félévében a szabadságomat - április 20-21. kivételével - a közgyűlési határozatokban 

foglaltaknak megfelelően vettem igénybe. 

 

16/2017.(II.16.) határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményének és költségtérítésének 

módosítása  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően történik az illetmény, illetve a költségtérítés folyósítása, 

melynek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésében 

adott felhatalmazás alapján biztosításra került az általános tartalékból. 

 

17/2017.(II.16.) határozat 

Az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően történik az illetmény, illetve a költségtérítés folyósítása, 

melynek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésében 

adott felhatalmazás alapján biztosításra került az általános tartalékból. 

 

18/2017.(II.16.) határozat 

A STADION Nonprofit Kft. ”v.a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntött a végelszámolást lezáró dokumentumok elfogadásáról, amely alapján a 

társaság megszüntetésre került, illetve a cégjegyzékből is törölték. 

 

19/2017.(II.16.) határozat 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően az egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerződést a 

Római Katolikus Főplébániával, valamint a feladatot átadó Főplébániai Karitász 

Alapítvánnyal megkötöttük. 

 

20/2017.(II.16.) határozat 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása 

Határidő: 2017. február 24. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az alapító okirat módosítását az aláírást követően a 

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére megküldtük. 

 

21/2017.(II.16.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködése a 

„Környezetvédelem Jeles Napjai 2017.” rendezvénysorozatban 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Gaál József alpolgármester 

 

A rendezvénysorozat programjai közül önkormányzatunk az évtizedes hagyományoknak 

megfelelően megvalósította a környezet- és természetvédelmi vetélkedő középiskolásoknak 

(2017. április 7.), a „Föld Napi Játszóház” (2017. április 21.) és a „Környezetvédelmi 

Világnap” (2017. június 2.) elnevezésű rendezvényeket. Tekintettel arra, hogy a 

rendezvénysorozat keretében a közreműködő szervezetek által szervezett további programok 

2017. októberig még folyamatban vannak, ezért a tárgyról szóló beszámoló 2017. november 

hónapban kerül a közgyűlés elé. 

 

22/2017.(II.16.) határozat 

A Klebelsberg Kuno utca és a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálata 

Határidő: 2017. április 16. 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

87/2017.(IV.27.) határozat 

Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben  

Határidő: 2017. május 27. 

Felelős:    Dr. Határ Mária jegyző 

 

A Klebelsberg Kuno utca és a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálatát követően a 

közterület elnevezések ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése, valamint az utcanév 

táblák kihelyezése megtörtént. Az érintett terület átnevezése, valamint átszámozása a 

címnyilvántartásban átvezetésre került. Az érintett lakosok lakcímkártyájának cseréje 

érdekében a Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak Osztályát megkerestük. 

A Lándzsa utca és a Lant utca elnevezések felcserélése kapcsán a címnyilvántartást 

módosítani nem kellett, mivel az lakcímet nem érintett. 

 

23/2017.(II.16.) határozat, 48/2017.(III.30.) határozat, 86/2017.(IV.27.) határozat, 

123/2017. (V.25.) határozat, 137/2017. (VI.22.) határozat 

Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési 

szerződések 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések megkötésre kerületek. 

 

24/2017.(II.16.) határozat 

A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások 

partnerségi szabályai 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A településfejlesztési és településrendezési eszközök véleményezési eljárásainak partnerségi 

egyeztetési szabályait a változó kormányrendelet alapján újra kellett szabályozni, immár 

kiterjesztve a településképi dokumentumok kidolgozására is. A korábbi határozat hatályát 

vesztette, az új eljárások partnerségi egyeztetései vonatkozó határozat szabályai alapján 

zajlanak. 

 

25/2017.(II.16.) határozat 

II. Rákóczi Ferencet ábrázoló dombormű elhelyezése 

Határidő: 2017. március 25. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Pálfy Gusztáv szobrászművész által készített 

emléktáblát kihelyezték 2017. március 27-én a Kecskemét, Rákóczi út 18. szám alatti épület 

homlokzatán. 

 

31/2017.(III.30.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlési határozatot megküldtük az állami főépítészi hatáskörében eljáró Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő államigazgatási szervnek. 

 

32/2017.(III.30.) határozat 

Döntés egyezség megkötéséről a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató 

Kft.-vel 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató 

Kft.-vel az egyezséget megkötöttük. 

 

33/2017.(III.30.) határozat 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

című felhívás keretében benyújtott támogatási kérelemmel kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat keretében az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez a kötelező csatlakozással érintett adó szakrendszer kivételével, a többi  
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szakrendszerhez interfészes csatlakozás formájában való kapcsolódásra a támogatói okirat 

2017. május 2. napján aláírásra került. A megvalósítás jelenleg folyamatban van. 

 

34/2017.(III.30.) határozat 

Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és 

együttműködések” felhívására 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2017. március 31-én a pályázat benyújtásra került a 

Bethlen Gábor Alap pályázati felhívására „Kodály Zoltán, aki összeköt - Kecskemét köszönti 

a testvérváros Galántát” címmel. A pályázat sikeres volt, 2 millió forint támogatásban 

részesült az önkormányzat a programok megvalósítására. 

 

35/2017.(III.30.) határozat 

Pályázat benyújtása a 2020. évi Nemzetközi Gyermek Játékok megrendezésére 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A 2020. évi Nemzetközi Gyermek Játékok megrendezésére irányuló szándéknyilatkozatot 

megküldtük a szervezet vezetősége részére. 2017. október végén a Nemzetközi Gyermek 

Játékok elnöksége Kecskeméten tartja ülését, mely alkalommal döntenek a rendezvény 

odaítéléséről. 

A 2017. július 4-9. között Litvániában, Kaunas városban megrendezésre került 51. 

Nemzetközi Gyermek Játékokon Kecskemét Megyei Jogú Várost a határozatban megjelölt 

összetételű csapat képviselte. A sportolók az eddigi legjobb eredményt érték el, három arany- 

és egy ezüstérmet szereztek. 

 

37/2017.(III.30.) határozat; 147/2017. (VI.22.) határozat 

Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ülnöki megbízatás megszűnéséről szóló határozatot 

megküldtük a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Kecskeméti 

Járásbíróság elnökének. 

 

38/2017. (III.30.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

                Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a módosítás hatálybalépésekor a 

www.kecskemet.hu honlapon és a hivatal belső portálján közzétételre került. 

 

http://www.kecskemet.hu/
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39/2017.(III.30.) határozat 

Az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával kapcsolatos 

döntések  
Határidő:      I.: értelemszerűen 

               II-III.: azonnal 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

I. A „beteg lovak istállója” néven ismert ingatlanrész hasznosítása érdekében kiírt nyilvános 

pályázat vonatkozásában a pályázókat a közgyűlés döntéséről tájékoztattuk, valamint határidő 

tűzésével hiánypótlásra felhívtuk. 

II. A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, Kecskemét, Izsáki út 3. 

szám alatti, volt Rudolf laktanya - határozat 1. számú mellékletén jelölt - ingatlanrészeinek 

hasznosítására vonatkozó pályázati felhívást és a pályázati kiírást közzétettük. 

III. A kecskeméti 10208/8 hrsz-ú, Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatti, volt Rudolf laktanya 

részeként a „gyanús lovak istállója” néven ismert, 1500 m
2
 alapterületű ingatlan 15 év 

határozott időre szóló bérlet útján történő hasznosítására a pályázati kiírást a közgyűlési 

döntésnek megfelelően megküldtük a kizárólagos pályázóként meghívott INMENSO Kft. 

részére. 

 

151/2017. (VI.22.) határozat 

Az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával kapcsolatos 

döntések  
Határidő: azonnal 

Felelős:   I-II.: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

                III.: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

I. A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, természetben 

Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt található - volt Rudolf laktanya részeként, „beteg lovak 

istállója” néven ismert - ingatlanrész hasznosítása érdekében a pályázati kiírást és a pályázati 

felhívást közzétettük, a pályázatok benyújtásának határideje 2017. augusztus 31. napja. 

II. A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, Kecskemét, Izsáki út 3. 

szám alatti, volt Rudolf laktanya - határozat 1. számú mellékletén jelölt - ingatlanrészeinek 

hasznosítására a pályázati kiírást és a pályázati felhívást közzétettük, a pályázatok 

benyújtásának határideje 2017. augusztus 31. napja. 

III. A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 10208/8 hrsz-ú, Kecskemét, Izsáki út 

3. szám alatt található, volt Rudolf laktanya részeként, „gyanús lovak istállója” néven ismert 

1500 m
2 

alapterületű ingatlan 15 év időtartamra szóló, bérlet útján történő hasznosítása 

érdekében a bérleti szerződést az INMENSO Kft-vel 2017. július 10. napján aláírtuk. 

 

40/2017.(III.30.) határozat 

A Kecskemét, Fecske utca 20. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ingyenes 

ingatlanhasználati megállapodást a felek 2017. április 12. napján aláírták. 
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41/2017.(III.30.) határozat 

A kecskeméti 4012 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan egy részének telek-

kiegészítésként történő értékesítése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlési döntést közöltük a Vezito Kft. képviselőjével. A Vezito Kft. részéről a közgyűlés 

döntését követően olyan új körülmények merültek fel, melyek következtében a közgyűlési 

döntés módosítása vált szükségessé. 

 

42/2017.(III.30.) határozat 

A kecskeméti 15352/34 hrsz-ú ingatlan egy részének, valamint a kecskeméti 0892/71 

hrsz-ú ingatlan térítésmentes visszaadása 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a megállapodások aláírásra kerültek. 

 

43/2017.(III.30.) határozat 

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

adásáról szóló 249/2016. (XI.24.) határozat módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosított ingyenes használatba adásról szóló 

szerződés aláírása folyamatban van. 

 

44/2017.(III.30.) határozat 

A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2017. évi fejlesztési programja 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a fejlesztési program aláírása megtörtént. 

 

45/2017.(III.30.) határozat 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés 

módosítása 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a 

felek aláírták. 

 

46/2017.(III.30.) határozat 

Óvodai felvételi eljárás a 2017/2018. nevelési évre 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beiratkozás 2017. 

május 3-án és 4-én megtörtént. 

 

47/2017.(III.30.) határozat 

Döntés a Ciróka Bábszínház intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ciróka Bábszínház intézményvezetői 

(igazgatói) munkakör ellátására Kiszely Ágnessel létesített munkaviszonyt 2017. augusztus 1-

jétől 2022. július 31-ig terjedő időtartamra. Munkaszerződése aláírásra, valamint a kinevezés 

a Magyar Államkincstár által kezelt törzskönyvi nyilvántartásban is átvezetésre került. 

 

65/2017.(IV.27.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása 

és a 2016. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az intézmények az elvonásra került összegeket a 2016. 

évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követően rendezték. 

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása során az intézmények előző évi 

pénzmaradványának elvonása című bevételi előirányzat és az Általános tartalék című kiadási 

előirányzat 202.168 E Ft összeggel megemelésre került. 

 

67/2017.(IV.27.) határozat 

Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Balatonfüred, Gyula, Komárom, Vác városok, valamint Debrecen, Győr, Szolnok megyei 

jogú városok önkormányzataival kulturális együttműködésre lépett. A megállapodást 

ünnepélyes keretek között írták alá az együttműködésben érintett települések polgármesterei 

2017. május 8-án Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

 

68/2017.(IV.27.) határozat 

Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a kárpátaljai 

magyar közösségek megsegítésére 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

csatlakozott a Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez, a kárpátaljai magyar 

közösségek megsegítése érdekében 5.000 E Ft támogatás fedezete a költségvetési rendelet 

módosításával beépítésre került. 
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69/2017.(IV.27.) határozat 

A Kodály Emlékév programjainak megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz 

benyújtott pályázat jóváhagyása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keret terhére a „Kodály Emlékév programjainak 

megvalósítása” című pályázat keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 

millió Ft támogatásban részesült. A megvalósítás jelenleg folyamatban van. 

 

70/2017.(IV.27.) határozat 

Interreg Central Europe pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A „Kultúra, Örökség, Identitás és Étel” című támogatási kérelem benyújtását követően az 

Interreg Central Europe Irányító Hatósága 2017. március 22. napján küldte meg támogatói 

döntését, melyben a projekt feltételes támogatásáról döntött. A támogatási szerződés 

előkészítése megtörtént, a szerződés aláírása jelenleg folyamatban van. 

 

71/2017.(IV.27.) határozat 

"Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 

labdarúgópályával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 0445/34 hrsz-ú ingatlanon történő 

sportcélú ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás és felújítás tárgyában készült 

együttműködési megállapodás aláírásra került. A beruházás kivitelezése 2017. július hónapban 

vette kezdetét, augusztus hónapban a műszaki átadás megtörtént. 

 

72/2017. (IV.27.) határozat 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázattal 

kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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” tárgyban benyújtott pályázatunk indokolás nélkül elutasításra került. 

 

73/2017. (IV.27.) határozat 

A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat 2017. június 8-án benyújtásra került. A 

támogatói döntés 2017. augusztus 25-én megszületett, a támogatási szerződés előkészítése 

folyamatban van. 
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75/2017.(IV.27.) határozat 

Bizottsági külső tag választása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés 2017. április 27-ei ülésén megválasztotta Koskár Istvánt a Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság külső tagjának, aki az ülésen letette az esküt, és megkezdte a 

tevékenységét 2017. május 1. napjával. 

 

76/2017.(IV.27.) határozat 

Hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

cégekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: 1-2, 4-7. pont: értelemszerűen 

                          3. pont: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A határozatot megküldtük a Városgazdasági Kft. és a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó 

Közszolgáltató Kft. ügyvezetői részére. A Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó 

Közszolgáltató Kft. saját üzletrészét az önkormányzat részére térítésmentesen átadta, s a 

határozat 3. pontjának megfelelően nonprofit gazdasági társaságként működik tovább. A 

Városgazdasági Kft. és a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. 

egyesülése további egyeztetést és előkészítést igényel. 

 

77/2017.(IV.27.) határozat 

Megvalósuló Kecskeméti Atlétikai Centrum működtetésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

használati szerződést Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hírös Sport 

Nonprofit Kft. 2017. június 1. napjával aláírták. 

 

78/2017.(IV.27.) határozat 

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

ideiglenes sportcélú hasznosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a bérleti szerződés aláírása 2017. május 25. napján 

megtörtént. 

 

79/2017.(IV.27.) határozat 

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

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei 

Szervezetével az ingyenes használatba adásról szóló szerződés 2017. május 30-án aláírásra 

került. 
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80/2017.(IV.27.) határozat 

Univerzális eszközhordozó gépjármű ingyenes használatba adása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ingyenes használatba adásról szóló szerződést 

megkötöttük. 

 

81/2017. (IV.27.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 

2017. évi bérleti díjának felhasználása 

Határidő: 3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

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 a 2017. I. félévre esedékes 

bérleti díjak felhasználása, a felek által közösen egyeztetett felújítási, üzemeltetési feladatok 

elvégzésére, valamint a vagyonbiztosítás megkötésére a közgyűlés döntésének megfelelően 

megtörtént. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 

szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Többéves kihatással járó döntések 

számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve című 4. melléklete tartalmazza a 

vagyonbiztosítási szerződés fedezetét. 

 

82/2017.(IV.27.) határozat 

Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló 

megállapodást az „Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért”, mint adományozóval 

megkötöttük. A megállapodás alapján a Corvina Óvoda Mikszáth Kálmán Körúti Óvodájában 

adományozó új nyílászárókat, illetve redőnyöket helyez el, melyet térítésmentesen átad az 

önkormányzat tulajdonába. 

 

83/2017.(IV.27.) határozat 

Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok 

véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot a Kecskeméti Tankerületi Központ, 

valamint a Kecskeméti Szakképzési Centrum részére megküldtük. 

 

84/2017.(IV.27.) határozat 

A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
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A közgyűlés úgy döntött, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működtetett 

köznevelési intézményeket érintő átszervezés tárgyú anyagot változtatási javaslat nélkül 

támogatja. A fenti döntésről a közgyűlési határozatot megküldtük a Kecskeméti Tankerületi 

Központ számára. 

 

104/2017.(V.25.) határozat 

A Ferenczy Ida Óvodával kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: azonnal  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Ferenczy Ida Óvoda alapító okiratának módosító, 

valamint egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 

Megyei Igazgatósága részére megküldtük. 

A közgyűlés 2017. június 1-től gesztor intézményeket jelölt ki belső ellenőrzési feladatok 

ellátására, és ezzel egy időben a 278/2016. (XII. 15.) közgyűlési határozat 4. pontját hatályon 

kívül helyezte. A feladat ellátására az intézmények az együttműködési megállapodást 

megkötötték. 

 

105/2017.(V.25.) határozat 

A Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcsolatos döntések 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közösségi ház 2017. július 1. napjától 2019. június 30. 

napjáig tartó működtetésére és használatára vonatkozó megállapodást az Egészséges 

Életmódért Hit és Sport Alapítvánnyal megkötöttük. 

A szükséges feladatok ellátása során felmerülő költségekhez a támogatás fedezete a 

költségvetési rendelet módosításával beépítésre került. A következő évek költségvetésében 

szükséges előirányzatot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Többéves kihatással 

járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve című 4. melléklete 

tartalmazza. 

 

106/2017.(V.25.) határozat 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériummal a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozása érdekében 

2017. július 17. napján a támogatási szerződés aláírásra került. 

 

Az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-vel 2017. augusztus 14. napján aláírásra 

került a finanszírozási szerződés. 

 

Az alapító okirat benyújtását az alapkezelő azért nem hajtotta végre, mivel a vezető 

tisztségviselők személyét előzetesen a Magyar Nemzeti Bank még nem hagyta jóvá. 
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139/2017. (VI.22.) határozat 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Határidő: 1-4. pont: azonnal 

                5-6. pont: értelemszerűen 

Felelős:   1-6. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A támogatási összeg 2017. július 28. napján 15.000.000.000,- Ft összegben jóváírásra került 

az önkormányzat erre a célra elkülönített bankszámlájára. A Kecskemét Fejlődéséért Alap 

befektetési jegyek lejegyzéséről szóló előzetes nyilatkozat 2017. augusztus 11. napján 

aláírásra került. 

 

A Kecskemét Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: KFA) kezelési szabályzatát a Magyar 

Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB) az alapkezelő benyújtotta. A KFA létrehozására 

irányuló eljárás az MNB előtt folyamatban van. 

 
107/2017.(V.25.) határozat 

"Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 

labdarúgópályával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 17/34 hrsz-ú ingatlanon történő sportcélú 

ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás és felújítás tárgyában az együttműködési 

megállapodás aláírásra került. A beruházás kivitelezése 2017. augusztus hónapban vette 

kezdetét. 

 

108/2017.(V.25.) határozat 

„AC/DC elektromos gépjármű villámtöltő telepítése Kecskeméten” című egyedi 

támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Az AC/DC elektromos gépjármű villámtöltő telepítése Kecskeméten” címmel benyújtott 

egyedi támogatási kérelem elutasításra került az alábbiak figyelembevételével: Az e-Mobi 

Elektromobilitás Nonprofit Kft. támogatásával 3 db elektromos gépjármű villámtöltő kerül 

kialakításra Kecskeméten (támogatás: 7.428.000,- Ft; önerő: 2.634.600,- Ft), 4 db pedig 

ingyenesen kerül kialakításra, melyre később kötünk együttműködési megállapodást az e-

Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-val. Továbbá az MNV Zrt. is támogatni fogja 

Kecskeméten további 1 töltőállomás megvalósítását. 

 

109/2017.(V.25.) határozat 

„Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség 

kialakításával Kecskeméten” című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

A támogatási kérelem 2017. július 11. napján benyújtásra került. A felhívásban meghatározott 

jogosultsági szempontok elbírálását követően 2017. augusztus 7. napján a Közreműködő 

Szervezet a kérelmet támogatói döntésre terjesztette fel. 

 

111/2017.(V.25.) határozat 

Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében 

Határidő: értelemszerűen 
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Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-

vel 2017. május 30-án aláírtuk. A megállapodás értelmében a Knorr-Bremse Fékrendszerek 

Kft. 2017. június 16-án 1.000.000,- Ft összegű adományt biztosított a megállapodás 1. 

pontjában rögzített feladatok ellátására. Az adomány összege a megállapodásnak megfelelően 

átadásra kerül a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Baleset Megelőzési 

Bizottság működtetése érdekében. 

 

112/2017.(V.25.) határozat 

Közterületet érintő telekalakítások 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   I-III., V.: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

                        IV.: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

I. A kecskeméti 072/138 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 649 m
2
 nagyságú 

ingatlanrész, valamint a 072/19 és 072/133 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a szerződések 

2017. augusztus 3. napján aláírásra kerültek. 

II. A kecskeméti 12560/16 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 3 m
2
 nagyságú 

ingatlanrésze vonatkozásában a szerződést önkormányzatunk jóváhagyta, melynek egyeztetett 

tervezetét 2017. július 17. napján megküldtük az okiratszerkesztő ügyvéd részére. 

III. Az adásvételi szerződés a kecskeméti 4012 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű 

ingatlanból kialakított 19 m
2
 nagyságú ingatlanrészre 2017. június 7. napján aláírásra került. 

IV. A telekhatár-rendezési és csere szerződés tervezetét megküldtük az Alfestate Zrt. jogi 

képviselőjének véleményezésre a 8373/32, 8373/33 és a 8373/34 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-

rendezéséhez, és a 8373/33 hrsz-ú ingatlan 3302 m
2
 és 3710 m

2
 alapterületű részeinek csere 

útján történő átruházásához. 

V. A közgyűlés jóváhagyta a kecskeméti 2147, 2154 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

telekalakításokat, mely döntésről értesítettük az Argus Artur Kft.-t. A Kft. 2017. augusztus 

30. napján kelt levelében kérte, hogy az önkormányzat a telekalakításra vonatkozó kérelmét 

tekintse tárgytalannak, mivel a kérelmükhöz csatolt telekalakítási vázrajz nem felel meg az 

igényeiknek. 
 

113/2017.(V.25.) határozat, 152/2017.(VI.22.) határozat 

A Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlanrész hasznosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a meghívott pályázóknak az ajánlattételi felhívást és a 

pályázati kiírást 2017. június 6. napján megküldtük. A pályázatokat az ajánlattételi felhívás 

kézhezvételétől számított 15. munkanapon 10 óráig lehetett benyújtani. A meghívott pályázók 

valamennyien jelezték, hogy nem kívánnak ajánlatot benyújtani. A közgyűlés így a kiírt 

zártkörű pályázatot eredménytelennek nyilvánította 152/2017. (VI.22.) határozatában, s 

egyben úgy döntött, hogy az ingatlanrész bérlet útján történő hasznosítása érdekében egyelőre 

nem ír ki újabb pályázatot. 

 

114/2017.(V.25.) határozat 

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően az alapító okirat módosításáról szóló határozat 

megküldésre került a társaság részére a változások cégnyilvántartási átvezetése érdekében. 

 

115/2017.(V.25.) határozat 

Hozzájárulás a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jelzálogszerződésbe 

történő belépéséhez 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozat megküldésre került a társaságnak a 

szerződés aláírásának előkészítése érdekében. 

 

116/2017.(V.25.) határozat 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2016. évi vagyonkezelési 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés elfogadta a beszámolót, az erről szóló határozatot megküldtük a KIK-FOR Kft. 

részére annak érdekében, hogy gondoskodjon a 2016. évi vagyonkezelői tevékenységről szóló 

pénzügyi elszámolás alapján mutatkozó, elszámolandó különbözet: 2.409.643,- Ft + ÁFA 

összeg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő megfizetéséről. A 

pénzügyi teljesítés a 2017. évi negyedévenkénti elszámolásba történő beszámítással kerül 

rendezésre. 

 

117/2017.(V.25.) határozat 

Közfeladat-ellátási szerződés módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közfeladat-ellátási szerződés módosítását a 

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel aláírtuk 2017. május 31. napján. 

 

119/2017.(V.25.) határozat 

A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Kecskeméti Szakképzési Centrum által fenntartott 

köznevelési intézményeket érintő átszervezés tárgyú tervezetet változtatási javaslat nélkül 

támogatja. A fenti döntésről a közgyűlési határozatot megküldtük a Kecskeméti Szakképzési 

Centrum számára. 

 

120/2017.(V.25.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. 

évi menetrendjének módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítása a DAKK Zrt.-vel 2017. május 26-án 

aláírásra került, a menetrendi változások 2017. június 6-án bevezetésre kerültek. 

 

121/2017.(V.25.) határozat 

Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az értékelést megküldtük a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

 

124/2017.(V.25.) határozat, 138/2017.(VI.22.) határozat 

A Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A településrendezési eszközök 2017. évi felülvizsgálatának véleményezési eljárása során 

beérkezett vélemények képviselőtestületi ismertetését követően, a döntésnek megfelelően 

folytatódott az eljárás a záró vélemény megkérésével. 

 

132/2017.(V.25.) határozat 

Tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok 

véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot megküldtük a Kecskeméti Tankerületi 

Központ számára. 

 

134/2017.(VI.22.) határozat 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

megalakulásával kapcsolatos előterjesztés a közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel. 
 

135/2017.(VI.22.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A döntés a településrendezési eszközök 2017. évi felülvizsgálata 5 előresorolt tételének 

jóváhagyásáról rendelkezik. A hatálybalépés megtörtént. 

 

140/2017.(VI.22.) határozat 

Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási lehetőségek 

vizsgálata 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot megküldtük a Hírös Sport Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének. 

 

141/2017.(VI.22.) határozat 

A Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatti ingatlan félemelet 27. számú irodahelyiségére 

vonatkozó használatba adási szerződés meghosszabbítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a használatba adási szerződés 2017. július 11-én 

aláírásra került. 

 

142/2017.(VI.22.) határozat 

A Bács-Kiskun Megyei Kórház parkolóépítési beruházásának támogatása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a parkolóépítési beruházás vonatkozásában a támogatási 

szerződést megkötöttük. 

 

143/2017.(VI.22.) határozat 

A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, létrehozására 

benyújtott pályázat jóváhagyása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés jóváhagyta a „Pöttyemberke Játékországa” II. ütem című pályázat 2017. június 

12-i benyújtását, a döntésről még nem kaptunk értesítést. 

 

145/2017.(VI.22.) határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása”, valamint a „Szolnoki út 

felújítása” című támogatási kérelmek 2017. június 29. napján benyújtásra kerültek. A 

felhívásban meghatározott jogosultsági szempontok elbírálást követően 2017. július 11. 

napján a Közreműködő Szervezet támogatói döntésre terjesztette fel. 

Az „Öko-innovatív kompetenciák kiépítése és fenntartható vállalkozások kialakítása a Duna-

Régióban” című támogatási kérelem elbírálása jelenleg folyamatban van, melynek eredménye 

2017. november hónapban várható. 

 

148/2017.(VI.22.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. II. félévi munkaterve 

 

A közgyűlési határozat a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya részére megküldésre 

került végrehajtás céljából. 
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150/2017.(VI.22.) határozat 

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a kecskeméti 10577/40 hrsz-ú - Nyíri út 77/C - 

ingatlan vonatkozásában 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó 

nyilatkozatot megküldtük az ügyfeleknek és az ügyvédnek 2017.07.13-án. A vételárat az 

önkormányzat megfizette, a tulajdonjog bejegyzés folyamatban van. 

 

153/2017.(VI.22.) határozat 

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

ideiglenes sportcélú hasznosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a bérleti szerződést megkötöttük. 

 

154/2017.(VI.22.) határozat 

Kecskemét, Bíró Lajos utca 22. szám alatti ingatlan egy részének visszterhes 

hasznosítása 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntéséről tájékoztattuk a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot, a 

bérleti szerződés bizonyos rendelkezései tekintetében jelenleg is egyeztetések zajlanak. 

 

156/2017.(VI.22.) határozat 

Kecskemét város 650. évfordulójára tervezett programok előkészítése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   1. pont: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

               2. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A város 650. évfordulójára tervezett egész éves programsorozat kidolgozása és a költségek 

tervezése folyamatban van. 

157/2017.(VI.22.) határozat 

Pályázat kiírása az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására 

Határidő: azonnal  

Felelős: 1-2. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

              3-4. pont: Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az intézményvezetői pályázatra vonatkozó felhívásnak a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő, valamint az 

Egészségügyi Közlönyben történő közzétételére vonatkozó folyamat elindult. A felhívás az 

Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követően jelentethető meg a város honlapján. 

A közgyűlés által a beérkező pályázatokat véleményező szakértői bizottságba jelölt 

személyek és szervezetek megkeresésre kerültek, a szervezetek az érintett szakértőket 

kijelölték. 
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160/2017.(VI.22.) határozat 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozáshoz szükséges felhívás még 

nem jelent meg. A felhívás megjelenését követően nyílik lehetőség a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására és a pályázatok meghirdetésére. 

 

162/2017.(VI.22.) határozat 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi pályázati kiírása a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázatot benyújtottuk. A pályázathoz szükségessé 

vált hiánypótlás benyújtása a MÁK felé 2017. június 23-n megtörtént. Dr. Homolya Róbert a 

nemzeti fejlesztési miniszter nevében eljáró közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 2017. 

július 19-i döntésében Kecskemét részére 96.251 eFt támogatásról döntött. A támogatás első 

részlete 2017. szeptember 11-n a MÁK-tól az önkormányzathoz megérkezett (24.062.750 Ft). 

 

166/2017.(VI.22.) határozat 

Kecskemét megyei jogú város stratégiai zajtérképének felülvizsgálata 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Gaál József alpolgármester 

 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (4) 

bekezdés a) pontja alapján a felülvizsgált zajtérkép dokumentációját a közgyűlési határozattal 

együtt megküldtük a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős 

államtitkár számára. Mindemellett a felülvizsgált zajtérkép dokumentációja feltöltésre került 

városunk honlapjának „Stratégiai dokumentumok” menüpontjába. 

 

167/2017.(VI.22.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálata 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés döntését követően a program megküldésre került a mentori tevékenységet 

biztosító Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére, kérve, hogy a program a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető legyen. Ezzel egyidejűleg a 

város honlapján is megjelenítésre került a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program. 

 

168/2017.(VI.22.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának felülvizsgálata 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a koncepciót megküldtük az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma részére. 

 

 

 

Zárt ülésen elfogadott határozatok 

 

 

 

26/2017.(II.16.) határozat 

Támogatási kérelmek az Arany János Tehetséggondozó Programra  

 

Határidő:    1. pont: azonnal 

                2-3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A Kecskeméti Katona József Gimnázium tájékoztatása szerint mindhárom tanuló felvételt 

nyert az Arany János Tehetséggondozó Programba. A tanulók részére kifizetendő ösztöndíj 

összege Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének 4. számú mellékletében a „Többéves 

kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve” című táblázatban 

betervezésre került. 

 

88/2017.(IV.27.) határozat 

„Kecskemét Városért Oktatási Díj” adományozása 

89/2017.(IV.27.) határozat 

„Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” adományozása 

90/2017.(IV.27.) határozat 

„Kecskemét Ifjúságáért Díj” adományozása 

91/2017.(IV.27.) határozat 

Az „Ifjúság a Közösségért Díj” adományozása 

92/2017.(IV.27.) határozat 

„Kecskemét Közművelődéséért Díj” adományozására 

93/2017.(IV.27.) határozat 

„Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj” adományozása 

94/2017.(IV.27.) határozat 

„Kecskemét Sportjáért Díj” adományozása 

95/2017.(IV.27.) határozat 

Az „Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím adományozása 

96/2017.(IV.27.) határozat 

Az „Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím adományozása 

 

97/2017.(IV.27.) határozat 

„Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím adományozása 

Határidő: 2017. május 25. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 
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125/2017.(V.25.) határozat 

Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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

megküldtük a javaslatokat. 

 

126/2017.(V.25.) határozat 

A Duna-Tisza közi régióban közös hulladékgazdálkodási közszolgáltató létrehozása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására alkalmas közszolgáltató létrehozása 

céljából szándéknyilatkozat került elfogadásra. A közgyűlési döntés alapján a Duna-Tisza közi 

régióban közös hulladékgazdálkodási közszolgáltató létrehozása feltételeinek megteremtése 

megkezdődött: a projekt megvalósításához szükséges társulási megállapodás előkészítése a 

soron következő közgyűlésre megtörtént, melyet a közgyűlés 132/2017. (VI.22.) határozatával 

fogadott el. 

 

127/2017. (V.25.) határozat 

A GONG RÁDIÓ Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szétválásával 

kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlési határozat alapján a társaság taggyűlése 2017. június 15-én megtartott ülésén 

döntött a társaság szétválásáról és felkérte az ügyvezetőt a változások cégnyilvántartási 

átvezetésére. 

 

 

 

 


