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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 

 

Ügyiratszám: 832-20/2018. 

 

 

Ügyintéző: Szabóné Pataki Gyöngyi 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. május 31-én tartandó ülésére 

 

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

végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

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

határozatok végrehajtásáról a mellékletben foglaltak szerint számolok be. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2018. május 7. 
 

 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia  

                                                                         polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

     /2018. (V.31.) határozata 

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

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 832-

20/2018. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat elfogadta. 

 



beszámoló melléklete 

 

28/2017. (II.16.) határozat 

Képviselői indítvány füstköd-riadó terv készítésével kapcsolatban 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelőst:  Gaál József alpolgármester 

 

A közgyűlés fenti határozatában úgy döntött, hogy kerüljön megvizsgálásra Kecskemét város 

vonatkozásában füstköd-riadó terv készítésének a lehetősége, figyelembe véve a terv 

készítésének a feltételeit. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (20. 

§ (1) bekezdésére figyelemmel a közgyűlés 2017. november 22-ei ülésén megalkotta 24/2017. 

(XI.22.) önkormányzati rendeletét Kecskemét Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervéről. 

 

66/2017.(IV.27.) határozat 

Gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtásra került a 

Budapest Főváros Kormányhivatalához, amely a kérelmet elutasította. 

 

122/2017. (V.25.) határozat 

Közterületek elnevezése a Déli Iparterületen 

Határidő: 2017. július 25. 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

229/2017. (X.26.) határozat 

Közterület elnevezés Felsőszéktó városrészben 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közterületek elnevezése változtatásának - Momofuku 

utca, Paul Lechler utca és Háromszögi tér – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése, 

valamint az utcanév táblák kihelyezése megtörtént. Az érintett területek átnevezése, valamint 

átszámozása a címnyilvántartásban is átvezetésre került. 

 

136/2017. (VI.22.) határozat 

Településképi arculati kézikönyv elfogadása 
Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az elfogadott településképi arculati kézikönyv alapján a közgyűlés megalkotta a 

településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi 

szabályairól szóló 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely 2017. IX.22-én lépett 

hatályba. 

 

139/2017. (VI.22.) határozat 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével kapcsolatos döntések 

meghozatala 
Határidő: 1-4. pont: azonnal 

                5-6. pont: értelemszerűen 



 

                   7. pont: 2017. szeptember 30. 

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

                   7. pont: Alapkezelő vezérigazgatója 

 

A támogatási szerződés megkötése a forrást biztosító Nemzetgazdasági Minisztériummal 

2017. július 17. napján aláírásra került. Az alapkezelő munkaszervezete 2017 augusztus 31. 

napjáig kialakításra került. A Magyar Nemzeti Bank 2017. november 17. napján kelt, H-KE-

III-835/2017. számú határozata alapján az Alapot 6122-55 nyilvántartási számon bejegyezte. 

Az előzetes kötelezettségvállalói nyilatkozat 2017. augusztus 11. napján aláírásra került. A 

végleges kötelezettségvállalói nyilatkozat alapján 2017. október 30. napján a jegyzési ívnek 

megfelelően a Kecskemét Fejlődésért Alap befektetési jegyei lejegyzésre kerültek. A 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 248/2017. (XII. 12.) VPB. számú határozatával döntött 

a Városi Alapkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. 

 

144/2017. (VI.22.) határozat 

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő lakásfejlesztéssel kapcsolatos előkészítési 

feladatokról szóló döntés meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A munkaerőmobilitást elősegítő lakásfejlesztéssel kapcsolatos támogatási kérelem 2017. 

szeptember 30. napján benyújtásra került. A kérelmet elutasították. 

 

155/2017. (VI.22.) határozat 

Megállapodás megkötése a Kecskemét – Kerekegyháza – Helvécia – Ballószög - 

Városföld települések szennyvízelvezetését biztosító víziközmű-rendszerre vonatkozóan 

az ellátásért felelős önkormányzatok közösségének képviseletéről 
Határidő: 2017. július 1. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kerekegyháza, Helvécia, Ballószög és Városföld 

településekkel a megállapodás aláírásra került. 

 

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 alapításának 650. évfordulójára tervezett egész éves rendezvénysorozat 

megvalósítása megkezdődött. 

 

- A közgyűlés a város alapításának 650. évfordulójára tervezett egész éves rendezvénysorozat 

megvalósításának költségeit a 2018. évi költségvetés tervezése során figyelembe vette. 

 

159/2017. (VI.22.) határozat 

Együttműködési Megállapodás megkötése az Európa Jövője Egyesülettel 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 



 

A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodást a 2018-2021. közötti 

időszakra 2017. szeptember 28-án megkötöttük az Európa Jövője Egyesülettel. 

 

161/2017. (VI.22.) határozat 

Közterületi reklámozással kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: 1-3. pont: értelemszerűen 

                  4. pont: 2017. szeptember 30. 

Felelős:   1-3. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Felelős:      4. pont: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az Euro Publicity Kft. ügyvezetőjével az egyeztetés 

megtörtént 2017. őszén. 

 

163/2017. (VI.22.) határozat 

A DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása és döntés a többlet 

ellentételezés tárgyában 
Határidő: 1-3. pont 2017. szeptember 30. 

                   4. pont: 2017. október 31. 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési támogatása tárgyában az NFM által 

kiírt pályázaton 96.251 eFt támogatást nyert Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

mely a folyósítás ütemezésének megfelelően a szolgáltató DAKK Zrt. részére tovább utalásra 

került. A fennmaradó 2016. évi 207.228 eFt indokolt költség megtérítéséhez szükséges forrás 

biztosítása a 2018. évi költségvetési rendeletben biztosított előirányzat terhére megtörtént. 

 
164/2017. (VI.22.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. 

évi menetrendjének módosítása  
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítása 2017. 

június 23-án aláírásra került. 

 

165/2017. (VI.22.) határozat 

Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap megrendezése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   1-3. pont: Gaál József alpolgármester 

                   4. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

 

A rendezvénysorozat programjai 2017. szeptember 16-22. időszakban sikeresen 

megvalósultak, amelyről szóló beszámolót a közgyűlés a 235/2017. (X.26.) számú 

határozatával elfogadott. 

 

184/2017. (IX.21.) határozat 

Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és módosítási javaslatának 

véleményezése 

 



Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés az Országos Területrendezési Terv tervezett módosításának Kecskemétet érintő 

változásait tekintette át és állapított meg észrevételeket, amelyeket a véleményt kérő 

minisztérium felé megküldtünk. 

 

185/2017. (IX.21.) határozat 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás 

megalakításával kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

263/2017. (XII.14.) határozat 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása 
Határidő: azonnal 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- A társulási megállapodás aláírása megtörtént, a társulás 2017. szeptember 29-én megalakult. 

- A társulási megállapodás módosításának aláírása megtörtént, a módosításokat a Magyar 

Államkincstár átvezette. 

 

186/2017. (IX.21.) határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Programja keretében létesítendő élőfüves 

labdarúgópályával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataky Klaudia polgármester 

 

- Az S.C. HÍRÖS-ÉP Egyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetség felé benyújtott 

sportfejlesztési programot a szövetség jóváhagyta. A sportcélú ingatlanfejlesztést érintő tárgyi 

eszköz beruházás és felújítás a szükséges anyagi források rendelkezésre állását követően, 

2018. II. félévében kezdődhet el. 

- A projekt megvalósulása 2018. év végén, 2019. év elején várható. 

 

187/2017. (IX.21.) határozat 

Államháztartáson kívüli források átvételéről szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről szóló megállapodások az adományozó 

szervezetekkel - Bácsvíz Zrt, Phoenix Mecano Kecskemét Kft., FBZ Investment Kft., Hilti 

Kft., MAG Hungary Kft., és az Exceed Mérnökiroda Kft. - a XIII. Hunyadivárosi Napok 

megrendezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra megkötésre kerültek. 

 

188/2017. (IX.21.) határozat; 221/2017. (X.26.) határozat; 244/2017. (XI.22.) határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 



 

- „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződése 2018. 

február 21. napján aláírásra került. 

 

- „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződése 2017. 

december 12. napján aláírásra került. 

 

- „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződése 

2017. december 12. napján aláírásra került. 

 

- „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződése 

2018. március 2. napján aláírásra került. 

  

- „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási 

szerződése 2018. március 2. napján aláírásra került. 

 

- „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződése 

2017. december 12. napján aláírásra került. 

 

- „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződése 

2018. április 11. napján aláírásra került. 

 

- „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződése 

2018. március 22. napján aláírásra került. 

 

- „Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződése 

2017. december 15. napján aláírásra került. 

 

- „Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási 

szerződése 2017. december 12. napján aláírásra került. 

 

- „Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződése 

2018. március 2. napján aláírásra került. 

 

- „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projekt támogatási szerződése 

2017. december 14. napján aláírásra került. 

 

- „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt támogatási szerződése 2017. 

január 16. napján aláírásra került. 

 

- „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című 

projekt támogatási szerződése 2018. január 17. napján aláírásra került. 

 

- „Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában” című projekt támogatási 

szerződése 2018. január 18. napján aláírásra került. 

 

- „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt támogatási szerződése 

2018. január 25. napján aláírásra került. 

 

- „Népi Iparművészeti Múzeum, műemlék térkőburkolat és udvar rekonstrukció” című 



projekt támogatási szerződése 2017. december 12. napján aláírásra került. 

 

- „Slow Food_CE” című projekt kapcsán a partnerségi megállapodás 2017. október 13. 

napján aláírásra került. 

 

189/2017. (IX.21.) határozat; 267/2017. (XII.14.) határozat; 220/2017. (X.26.) határozat 

;245/2017. (XI.22.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződéseket szerződő felek aláírták. 

(Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért, A Kecskeméti Kodály Iskoláért 

Alapítvány, Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány) 

 

190/2017. (IX.21.) határozat 

Foglalkozás-egészségügyi orvossal kötött megállapodás módosítása 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Dr. Horányi Elemér vállalkozó orvossal, a foglalkozás-

egészségügyi szolgáltatás ellátására kötött megállapodás módosítása 2017. szeptember 29-én 

megtörtént. 

 

191/2017. (IX.21.) határozat 

Pályázat kiírása a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátására 

Határidő: 1. pont: 2017. szeptember 30. 

                2. pont: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

275/2017. (XII.14.) határozat 

Döntés a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- A közgyűlés döntésének megfelelően a Katona József Színház intézményvezetői 

feladatainak ellátására vonatkozó pályázat közzétételre került az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, valamint Kecskemét megyei jogú város honlapján. 

- A közgyűlés Cseke Pétert választotta meg a Katona József Színház intézményvezetőjének, 

aki feladatát 2018. augusztus 1-jétől 2023. január 31-ig tartó határozott idejű munkaszerződés 

keretében látja el. A szükséges munkáltatói intézkedések megtétele megtörtént. 

 

192/2017. (IX.21.) határozat 

Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási lehetőségek 

vizsgálata 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   1.; 3. pont: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

                2. pont: Szenes Márton ügyvezető 

 

 



 

225/2017. (X.26.) határozat 

Labdarúgás utánpótlással kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: 3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot a Hírös Sport Nonprofit Kft.-nek 

végrehajtás céljából megküldtük. A 225/2017. (X.26.) közgyűlési határozat alapján új 

határidőként 2018. július 31. napja lett meghatározva a többségi részesedés megszerzéséhez 

szükséges intézkedések megtételére. 

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatot megküldtük a Hírös Sport Nonprofit Kft-

nek. A döntés értelmében a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola által 

alapítandó gazdasági társaságban a Hírös Sport Nonprofit Kft. többségi részesedést szerez. 

 

193/2017. (IX.21.) határozat 

A Kecskemét, Forrás u. 21. szám alatt található ingatlan értékesítése  

247/2017. (XI.22.) határozat 

A Kecskemét, Forrás utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Forrás u. 21. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében a 

193/2017. (IX.21.) határozatával kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánította, és 

megállapította, hogy a pályázat nyertese a VAAB-INMO Ingatlanhasznosító Kft. Az 

adásvételi szerződést megkötöttük. 

 

194/2017.(IX.21.) határozat 

Közterületet érintő telekalakítások 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

- A kecskeméti 11471/7 hrsz-ú ingatlan 1064 m2 nagyságú része vonatkozásában az 

ajándékozási szerződés aláírása 2017. 10. 30. napján megtörtént. 

- A kecskeméti 3946 hrsz-ú ingatlan 179 m2 nagyságú részét illetően a térítésmentes átadásra 

vonatkozó megállapodás aláírása 2017. 10. 16. napján megtörtént. 

- kecskeméti 6329/21 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 42 m2 nagyságú részét 

illetően az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. 

- A kecskeméti 4121 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 3 m2 nagyságú része 

tekintetében a telekhatár-rendezési megállapodás aláírása 2018. március 1. napján megtörtént. 

 

195/2017. ( IX.21.) határozat 

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a kecskeméti 6124/2 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásban 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 6124/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, 

Kerkápoly utca 35. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog lemondásáról szóló 

nyilatkozatot megküldtük a Neumann János Egyetem részére 2017. október 2-án. 

 



196/2017. (IX.21.) határozat 

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően módosításra került a társaság alapító okirata, a változás 

cégjegyzékben történő átvezetése megtörtént. 

 

197/2017. (IX.21.) határozat 

Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződést a Kecskemét Közbiztonságáért 

Közalapítvánnyal 2017. október 4-én megkötöttük. 

 

198/2017. (IX.21.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. 

évi menetrendjének módosítása  
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés 4. számú módosítása 2017. 

szeptember 26-án aláírása megtörtént. 

 

199/2017. (IX.21.) határozat 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ellátási szerződés módosításának aláírása 2017. 

szeptember 29-én megtörtént. 

 

200/2017. (IX.21.) határozat 

Helyettes szülői ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ellátási szerződés módosításának aláírása 2017. 

szeptember 29-én megtörtént. 

 

201/2017. (IX.21.) határozat; 230/2017. (X.26.) határozat; 256/2017. (XI.22.) határozat 

Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési 

szerződések 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések megkötésre kerültek. 

 

 



202/2017. (IX.21.) határozat 

Köztéri alkotás elhelyezése 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Wojtyla Barátság Központ épülete melletti közterületen, a Karol Wojtyla téren, a Horog 

utca és az Egressy utca sarkán a horvát mészkőből készült kereszt „Az örök élet kenyere” 

felirattal felállításra és átadásra került. 2017. november 3-án Pintér Gábor érsek, Belarusz 

apostoli nunciusa áldotta meg a keresztet. 

 

215/2017. (IX.21.) 

Képviselői indítvány utcanév megváltoztatásával kapcsolatban 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné pataki Klaudia polgármester 

 

Képviselő indítványra a közgyűlés a fenti határozatában úgy döntött, hogy a közterület 

elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a 

közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről szóló 19/1996. (IV. 9.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak alapján megvizsgálja a Paul Lechler utca átnevezésének a lehetőségét. 

Tekintettel arra, hogy a Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők választásának 

időpontját 2018. április 8. napjára tűzte ki, ezért közterületet átnevezni csak a választások 

napját követően van lehetőség a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § 

(2) bekezdése értelmében. Fenti tárgyban az előterjesztés a közgyűlés jelen ülésének 

napirendjén szerepel. 

 

217/2017. (X.26.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Kecskemét településrendezési eszközeinek, azaz a Településszerkezeti Tervnek és a Helyi 

Építési Szabályzatnak, valamint mellékletének, a Szabályozási Tervnek a 2017. évi 

felülvizsgálata és jóváhagyása megtörtént. A közgyűlés a módosítási tételek 

Településszerkezeti Tervet érintő változásáról döntött. 

 

218/2017. (X.26.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása 
Határidő: azonnal 

Felelős.   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az elfogadott stratégiai dokumentumot a partnerségi szabályok szerint a partnereknek 

megküldtük, a dokumentum a város honlapján elérhető, így a hozzáférés folyamatosan 

biztosított. 

 

219/2017. (X.26.) határozat; 266/2017. (XII.14.) határozat 

A Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatti ingatlannal (volt Lestár Péter Szakközépiskola) 

kapcsolatos döntések 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 



 

A döntés meghozatalát követően kormány határozat született az ingatlan felújításának 

finanszírozását érintően (1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozat), így az ingyenes használatra 

vonatkozó szerződés már az ebben szereplő új körülmények rögzítésével került megkötésre. A 

módosított tartamú szerződés aláírását a közgyűlés 5/2018. (II.15.) határozatával hagyta jóvá. 

 

222/2017. (X.26.) 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 Járásbíróság elnökének. 

 

223/2017. (X.26.) határozat 

Kecskemét, Reile G. u. 22. fsz. 1. szám alatti 17/4/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség ingyenes 

használatba adása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 17/4/A/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

az ingyenes használatba adásról szóló megállapodás aláírása a Nők a Nemzet Jövőjéért 

Egyesülettel 2017.11.14-én megtörtént. 

 

224/2017. (X.26.) határozat 

Hulladékgazdálkodást érintő döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelőn a határozat szerinti dokumentumok aláírása megtörtént, a 

változások átvezetésre kerültek a cégnyilvántartásban. 

 

226/2017. (X.26.) határozat 

Víziközmű-rendszert érintő döntések meghozatala 
Határidő: azonnal 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a bérleti- üzemeltetési szerződések aláírása megtörtént. 

 

227/2017. (X.26.) határozat 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. alapító okiratának módosítása 
Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A határozatot megküldtük a társaság részére, a változás átvezetésre került a 

cégnyilvántartásban. 

 

228/2017. (X.26.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. 

évi menetrendjének módosítása  



 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés 5. számú módosítása 2017.  

október 27-én aláírásra került. 

 

243/2017. (XI.22.) határozat 

Folyószámlahitel szerződés megkötése 
Határidő: 2017. december 31.  

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása érdekében a 2018. január 1.-december 

31. közötti időszakra vonatkozó folyószámla-hitelkeretszerződés 2017. december 12-én 

aláírásra került. 

 

246/2017. (XI.22.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

                Dr. Határ Mária jegyző 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 

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

hivatal belső informatikai portálján közzétételre került. 

 

248/2017. (XI.22.) határozat 

Hozzájárulás a Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti ingatlanon tervezett beruházáshoz  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A tulajdonosi hozzájárulást a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére megküldtük a 

kecskeméti 1220 hrsz-ú, természetben Fecske utca 20. szám alatt található ingatlan ingyenes 

használatában álló, belső udvari épületrész tetőfelújítása vonatkozásában. 

 

249/2017. (XI.22.) határozat 

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a kecskeméti 6124/1 hrsz-ú és 21943 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A kecskeméti 6124/1 hrsz-ú, valamint a kecskeméti 21943 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a 

közgyűlés úgy döntött, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni, melyről Neumann János 

Egyetemet tájékoztattuk 2017. december 4-én. 

 

250/2017. (XI.22.) határozat 

A Hírös Sport Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

http://www.kecskemet.hu/


 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Hírös Sport Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítása megtörtént, a változás átvezetésre került a cégnyilvántartásban. 

 

251/2017. (XI.22.) határozat 

Közterületet érintő telekalakítás 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A kérelmezőt a fenti döntésről tájékoztattuk, a telekalakítási engedély jogerőre emelkedett. 

Az útmegszüntetés engedélyezéséről szóló határozat jogerőre emelkedéséről az útügyi 

hatóság 2018. április 17-én küldte meg a polgármesteri hivatal részére a tájékoztatást. Az 

ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges megállapodás aláírása folyamatban van.  

 

252/2017. (XI.22.) határozat 

Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodást a Hofer Magyarország Ingatlan 

Kft-vel 2017. december 11. napján megkötöttük. 

 

253/2017. (XI.22.) határozat 

Döntés az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői 

feladatainak ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig az intézményvezetői 

feladatok ellátásával Dr. Pataki Mariannt bízta meg. A szükséges munkáltatói intézkedések 

megtétele megtörtént. 

 

254/2017. (XI.22.) határozat 

Kecskemét megyei jogú város felülvizsgált zajcsökkentési intézkedési terve 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Gaál József alpolgármester 

 

A közgyűlés fenti határozatával elfogadta Kecskemét megyei jogú város felülvizsgált 

zajcsökkentési intézkedési tervét, amelyet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében foglaltak alapján megküldtünk a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának. 

 

255/2017. (XI.22.) határozat 

A településrendezési eszközök 2018. évi felülvizsgálatának elindítása 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az évenkénti rendszeres felülvizsgálatot a hivatal 

megkezdte a határozat szerinti módosítási tételek alapján. A 131 db beérkezett módosítási 



javaslatból 70 tétel megvizsgálását kezdeményezte a közgyűlés. A teljes eljárás tételeinek 

szakigazgatási véleményezési eljárását az önkormányzat megkezdte, a véleményezési 

anyagok kidolgozása és a jogszabályi egyeztetéseket követően a záró testületi döntés 2018 

júniusára várható. 

A közgyűlés által nem támogatott tételek kérelmezőit értesítettük a döntésről. 

 

258/2017. (XI.22.) határozat 

Tag jelölése Vertikál Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságába 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Dr. Szemereyné Pataky Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés a Vertikál Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsága tagjának Dr. Szeberényi Gyula 

Tamást jelölte ki, amely döntésről a Zrt-t tájékoztattuk. 

 

260/2017. (XII.14.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését érintő döntések, 

valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek a 2019-2021. évre várható összegének bemutatása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- Az önkormányzati támogatás nyújtására vonatkozó szerződésekben a támogatási összeg 

folyósításának időpontja, illetve a támogatással való elszámolás szabályozása a határozatban 

foglaltak szerint kerül végrehajtásra. 

 

- 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. 

 

- Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

kötelezettségek várható összege a 260/2017. (XII. 14.) határozat 1. számú melléklete szerint 

került elfogadásra. 

 

262/2017. (XII.14.) határozat 

Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának módosítása 

2017. december 19. napján megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságához, a dokumentumot 2017. 

december 20. napján a hatóság elfogadta. 

 

264/2017. (XII.14.) határozat 

Az „Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül adatkoncentrátorok telepítése” és az 

„e-Mobi 4 db ingyenes töltőállomás elhelyezése” című projekttel kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 



Határidő: 1. pont: értelemszerűen 

                2. pont: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- „Intelligens Hálózat Mintaprojekt” keretében megvalósuló adatkoncentrátorok telepítésére 

vonatkozó háromoldalú megállapodás és a közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó 3 

lakóépület vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulás aláírása 2017. december 17. napján 

megtörtént. 

- „e-Mobi 4 db ingyenes töltőállomás” című projekt keretében a töltőállomások telepítéséhez 

szükséges közterületek biztosítására vonatkozó együttműködési megállapodás aláírása 2017. 

december 29. napján megtörtént. 

 

265/2017. (XII.14.) határozat 

Kecskemét Homokbánya és az 5. számú főút térségében fekvő állami tulajdonban lévő 

út céljára szolgáló ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 

kezdeményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- A közgyűlés döntésének megfelelően az állami tulajdonú ingatlanrészek ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése ügyében az 5. számú főút által érintett 

ingatlanoknál a vonatkozó kérelmet 2017. december 29-én megküldtük a vagyonkezelő 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére. 

- A Homokbánya térségében fekvő ingatlanoknál a Neumann János Egyetem területcserével 

kapcsolatos kérelme miatt az ingyenes tulajdonba adásra irányuló önkormányzati kérelem 

még nem került megküldésre az MNV Zrt. felé. Az érintett ingatlanok értékbecslése elkészült, 

melyet megküldtünk az egyetemnek. 

 

268/2017. (XII.14.) határozat 

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

együttműködések” felhívására 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Bethlen Gábor Alap pályázati felhívására az „Itthon otthon vagyunk – a 650 éves 

Kecskemét köszönti Sepsiszentgyörgyöt” című pályázat 2017. december 15-én benyújtásra 

került. A pályázaton 1.650.000.- Ft összeget nyertünk, amely vonatkozásában a támogatási 

szerződést megkötöttük. 

 

269/2017. (XII.14.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. I. félévi munkaterve 

 

A közgyűlési határozat a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya részére megküldésre 

került végrehajtás céljából. 

 

271/2017. (XII.14.) határozata 

Kecskemét, Daróczi köz 14. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 



A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 6398 hrsz-ú, természetben Kecskemét, 

Daróczi köz 14. szám alatt található ingatlan vonatkozásában az ingyenes hasznosítási 

szerződést, az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesülettel megkötöttük 2017. 

december 29-én. 

 

272/2017. (XII.14.) határozat 

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a kecskeméti 21936/2 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés úgy döntött, hogy a kecskeméti 21936/2 hrsz-ú, kivett udvar és 1 épület 

megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni, melyről 2017.12.20. 

napján a tulajdonosi nyilatkozatot megküldtük a Neumann János Egyetemnek. 

 

273/2017. (XII.14.) határozat 

A volt Tó Hotel ingyenes hasznosítása Kecskeméti Labdarúgó Akadémia működtetése 

céljából 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A kecskeméti 10981/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös 

Torna Egylet Sportiskolával az ingyenes hasznosítási szerződést megkötöttük a Kecskeméti 

Labdarúgó Akadémia működtetése céljából. 

 

274/2017. (XII.14.) határozat 

Államháztartáson kívüli források átvétele  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Városi Szociális Közalapítvány által felajánlott, 

Kecskemét, Teleki Pál téren elhelyezett rendeltetésszerű használatra alkalmas játszótéri 

eszközök, valamint a Dr. Solymos Tibor által településrendezési szerződésben vállalt bruttó 

42.300.000,- Ft államháztartáson kívüli, felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 

vonatkozásában a szerződéseket aláírtuk. 

 

276/2017. (XII.14.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2018. 

évi menetrendjének módosítása  
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés 6. számú módosítása 2017. 

december 15-én aláírásra került. 

 

277/2017. (XII.14.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018-2021. évekre vonatkozó 

stratégiai ellenőrzési terve 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata intézményeinek 2018. évi belső ellenőrzési terve 



Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közgyűlés jóváhagyta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018-2021. 

évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 

2018. évi belső ellenőrzési tervét. 

Az Ellenőrzési Csoport 2018-ban a közgyűlés által elfogadott - a 2018-2021. évekre 

vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv figyelembevételével összeállított - belső ellenőrzési terv 

alapján végzi tevékenységét s folytatja le az ellenőrzéseket. Az érintett intézmények értesítést 

kaptak a 2018. évi belső ellenőrzési tervről. 

 

281/2017. (XII.14.) határozat 

Beszámoló ingyenes önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok hasznosításáról  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a beszámolót és a határozatot megküldtük a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére 2017. december 20-án. 

 

Zárt ülésen hozott határozatok 

 

169/2017. (VI.22.) határozat 

„Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára”kitüntető cím adományozása 

170/2017. (VI.22.) határozat 

„Kada Elek-díj” adományozása 

171/2017. (VI.22.) határozat 

„Katona József-díj” adományozása 

172/2017. (VI.22.) határozat 

„Kodály Zoltán-díj” adományozása 

173/2017. (VI.22.) határozat 

„Bozsó János-díj” adományozása 

174/2017. (VI.22.) határozat 

„Kecskemét Szociális Ügyéért Díj” adományozása 

175/2017. (VI.22.) határozat 

„Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj” adományozása 

176/2017. (VI.22.) határozat 

„Mészöly Gyula-díj” adományozása  

177/2017. (VI.22.) határozat 

A „Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj” adományozása 

178/2017. (VI.22.) határozat 

„Év Kecskeméti Mestere Díj” adományozása 

Határidő: 2017. október  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 

 

179/2017. (VI.22.) határozat 

Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására 

Határidő: 2017. augusztus 31. 



Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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

megküldtük a javaslatokat. 

 

203/2017. (IX.21.) határozat 

A Magyar Animáció Háza Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Magyar Animáció Háza Közalapítvány módosított 

alapító okiratának változásbejegyzését, valamint közhasznú jogállása ismételt nyilvántartásba 

vételét kezdeményeztük a Kecskeméti Törvényszéknél. A közalapítvány módosított alapító 

okirata az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (4) és (5) bekezdéseiben 

foglalt követelményeknek nem felelt meg. Az alapító okirat újabb módosítása vált így 

szükségessé, amelyről a közgyűlés 2018. április 26-i ülésén döntött 43/2018. (IV.26.) 

határozatával. 

 

205/2017. (IX.21.) határozat 

Kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal kapcsolatos döntés 

meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az érintett gazdasági társaság üzletrészének értékesítése 

tekintetében, a taggyűlésen a határozatban foglaltak szerint képviseltem az önkormányzatot. 

 

231/2017. (X.26.) határozat 

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskemét, Szultán utcai faapríték tüzelésű fűtőmű 

létesítés céljára elnyert KEHOP 5.3.2-17. számú pályázathoz kapcsolódó beruházás 

megvalósítása érdekében szükséges „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás” és a hitel-

keretszerződés aláírásra került. A társaság taggyűlésén a határozat a közgyűlési határozat 

szerint került elfogadásra. 

 

 
 


