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Tisztelt Bizottság!  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 

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

pontja értelmében az állandó bizottságoknak éves tevékenységükről beszámolót kell készíteniük a 

közgyűlés számára. 

 

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

a döntést a határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. április 3.  

                                                                                             

         

                     Leviczky Cirill 

                   bizottsági elnök 

          

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2018. (IV. 24.) VPB.  sz. határozat 

Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Leviczky Cirill elnök 790-1/2018. számú, 

fenti tárgyban készült beszámolóját és azt változatlan tartalommal terjeszti a közgyűlés elé 

elfogadásra.  

 

Határidő: 2018. április 26.  

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

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
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Tárgy: Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről  

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A bizottság a 2017. évben 20 alkalommal ülésezett, 9 rendes és 11 rendkívüli ülést tartott.  

 

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

 

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

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

valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva 

összesen 269 határozatot fogadott el.  

 

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

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

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

Mindemellett egyes esetekben a gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntéseket (beszámolók, 

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

időtartamára, illetve a meghívottak számára való tekintettel. 

 

I./ A bizottság az alábbi témakörökben hozott döntéseket: 

 

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

kapcsolatban 57 esetben fogadott el határozatot, a következők szerint: 

 

 A vezető tisztségviselők, a könyvvizsgálók és felügyelő bizottsági tagok megválasztásával, 

díjazásával kapcsolatos ügyekben,  

 az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

javadalmazási szabályzatának elfogadásáról,  

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

működési szabályzatok és a felügyelő bizottsági ügyrendek elfogadásáról. 

 



 

2.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és 

a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének 8. § (2) 

bekezdése szerint „ingatlan visszterhes hasznosításáról nettó 10 millió forintot elérő, azonban 

nettó 25 millió forintot el nem érő értékhatár között a vagyongazdálkodási ügyekben feladat- és 

hatáskörrel rendelkező bizottság dönt”, így a pályázat kiírásáról és elbírálásáról hatáskörrel 

rendelkező tulajdonosi joggyakorlóként a bizottság: 1 alkalommal üzlethelyiség bérlet útján 

történő hasznosítására pályázatot írt ki, majd a hasznosítás érdekében kiírt zártkörű pályázatot 

eredményesnek nyilvánította és a pályázóval 5 év határozott időtartamra bérleti szerződést 

kötött.  

 

 Pályázat kiírásáról döntött a Széktó utca – Apály utca térségében a kecskeméti 22125/2 hrsz-ú 

ingatlanból telekalakítással kialakuló 22125/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan. 

 

 

3.) A bizottság döntött az önkormányzatot az alábbiak szerint külföldön képviselő hivatalos 

delegáció tagjairól és tartalék tagjairól: 

 

 Sepsiszentgyörgyi Szent György Napok (Románia),  

 Nemzetközi Gyermek Játékok Kaunasban (Litvánia), 

 Beregszászi Napok rendezvényei (Ukrajna), 

 Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozat (Románia), 

 Tábori Huszita Fesztivál (Csehország), 

 Rüsselsheimi „Hessentag” tartományi rendezvény (Németország), 

 Galántai Vásár (Szlovákia), 

 Rastattba (Németország) való kiutazás, 

 részvétel a Hyvinkää 100 éves évfordulójára rendezett ünnepségen Finnországban. 

 

 

4.) A bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

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

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában 

lévő kecskeméti 06/5 hrsz-ú, 12 ha 6876 m
2
 területű, szántó, legelő, erdő és legelő művelési ágú 

mezőgazdasági ingatlanból 3 ha 810 m
2
 nagyságú, legelő művelési ágú ingatlanrészt 2017. 

november 1. napjától 2022. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra haszonbérbe adja 

135.000,- Ft/év haszonbérleti díj ellenében. 

 

A bizottság hozzájárult a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú 

tulajdonában lévő, Kecskemét, külterület 0963/58 helyrajzi számú ingatlanból kialakuló 1., 2., és 

3. számú területek bérbeadására vonatkozó bérleti szerződések megkötéséhez.  

 

5.) A bizottság 6 esetben hagyta jóvá a költségvetésben szereplő „Választókerületi keret” 

felosztását. 

 

6.) A bizottság 4 esetben döntött az önkormányzat által alapított vagy részvételével működő 

alapítvány, közalapítvány felügyelőbizottsági, valamint kuratóriumi tagságával kapcsolatos 

ügyekben. 

 

 

 



 

7.) A bizottság 5 esetben döntött az önkormányzat tulajdonában lévő kecskeméti ingatlanok 

értékesítéséről a 27022, a 27031, a 7439, a 21825 és a 087/19 hrsz-ú ingatlanok tekintetében. 

 

A bizottság vételi kérelmekről döntött: 

- 36 esetben a Mókus utcai ingatlanok, 

- 36 esetben a Harkály utcai ingatlanok, 

- 5 esetben a Vadalma utcai ingatlanok, 

- 1 esetben egy Jegenyefa utcai, valamint 6 esetben egyéb belterületi ingatlan vonatkozásában.  

 

8.) A bizottság döntött továbbá a 97/2017. (V. 23.) VPB. számú határozatának módosításáról, és 

hozzájárult a 10576/315, 10576/319 és 10576/320 ingatlanok telekhatár-rendezéséhez és a 

10576/315 hrsz-ú ingatlan 1195 m
2
 alapterületű részeinek csere útján történő átruházásához.  

 

9.) A bizottság 19 tájékoztatót fogadott el a 2017. évben, havonta megtárgyalta az önkormányzat 

tárgyhavi finanszírozási, illetve likviditási ütemterveit. 

 

10.) A bizottság jóváhagyta az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi 

Tudományegyetem Háziorvos Oktató Központja és az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 

között megkötött munkamegosztási megállapodást.  

 

11.) A bizottság elfogadta a 2017. I. és II. félévi munkatervét. 

 

12.) A közgyűlés elé elkészítette a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

13.) Elfogadta a KIK-FOR Kft. 2016. évi módosított üzleti tervét. 

 

 

II./ A bizottság az alábbi témákat véleményezte: 

 

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva hozta meg a legtöbb határozatot, 13 rendelet-

tervezetet és 107 határozat-tervezetet véleményezett, melyek közül az alábbiak kapcsán 

módosításokat javasolt a közgyűlés számára: 

 

 Az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával kapcsolatos döntések 

meghozatala. 

 Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási lehetőségek 

vizsgálata. 

 Labdarúgás utánpótlással kapcsolatos döntések meghozatala.  

 

Emellett a bizottság véleményezte  

- a „Pro Urbe” kitüntető cím adományozására vonatkozó előterjesztést,  

- a dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozásáról szóló előterjesztést és nem tett javaslatot. 

- a bizottság javaslatot tett a „Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára“ kitüntető cím 

adományozására,  

- javaslatot tett megyei kitüntető díjak adományozására,  

- javaslatot tett Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. II. félévi és 2018. I. 

félévi munkatervére, illetve tárgyalta azt. 

 



 

A bizottság a Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett 

pályázatokat véleményezte: 

 

 A „Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok” előirányzatára 

beérkezett 66 pályázat közül 44 pályázatot javasolt támogatni 36.575.000,- Ft összegben, 19 

pályázatot nem javasolt, hármat pedig érvénytelennek nyilvánított.  

 

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

tartalékkerete terhére 6 db kérelem érkezett be, melyből 2 db-ot nem javasolt, 4 db 

pályázatot pedig javasolt támogatni 1.925.000 Ft összegben. 

 

 

III./ Sport ügyekben a bizottság: 

 

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

programok jogosultak a Messzi István Sportcsarnok térítésmentes igénybevételére.  

 

A 4/2015. (II. 12.) VPB. számú határozattal létrehozott Sport Munkacsoport a 2017. évben 5 

alkalommal ülésezett.  

A munkacsoport kiemelt feladatának tekintette a 2017. évi Városi Támogatási Program sport és 

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok támogatására beérkezett pályázatok 

véleményezését.  

 

 

IV./ A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette: 

 

 az „Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala” tárgyú előterjesztést,  

 a „Kecskemét Gazdasági fejlődéséért Díj”, a „Kecskemét Felsőoktatásáért és 

Tudományos Életéért Díj”, valamint a „Kecskemét Sportjáért Díj” adományozására 

vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatta a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a 

vonatkozó önkormányzati rendelet alapján javaslattételre jogosultakat. 

 

 

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

tervezetben foglaltak szerint elfogadni.   

 

 

Kecskemét, 2018. április 3.  

 

 

 

 

   Leviczky Cirill 

                                                                                      bizottsági elnök  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (IV. 26.) határozata 

Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről  

 

 

 

 

A közgyűlés a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 790-2/2018. számú, fenti tárgyban készített 

beszámolójában foglaltakat elfogadta. 


