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Jelen vannak:   
                           Szemereyné Pataki Klaudia polgármester,  

Bogasov István, Dobos József, Engert Jakabné, Falu György 
Tamás, Falusi Norbert, Hörcsök Imre, Király József, Kovács Ferenc, 
Kósa József, Leviczky Cirill, Lévai Jánosné, Molnár Pál, Nemcsik 
Mátyás Ferenc, Pászti András, Radics Tivadar, Sipos László, Süli 
Csontos Ottó László, Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Szőkéné 
Kopping Rita, Dr. Sztachó-Pekáry István képviselők (21 fő) 

 
Nem képviselő alpolgármesterek: Dr. Homoki Tamás és  
           Gaál József alpolgármesterek 
Igazoltan távol: Mák Kornél alpolgármester  
 
Jelen vannak továbbá: 
 

Dr. Határ Mária jegyző, 
Dr. Mayer Endre aljegyző,  
Dr. Boros Anita aljegyző,  
Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője, 
Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 
vezetője, 
Dr. Bodóczky Judit, a Hatósági Iroda vezetője, 
Tóth Péter, az Adó Osztály vezetője, 
Dr. Molnár András, az Igazgatási Osztály vezetője, 
Csányi Katalin, a Műszaki Osztály vezetője, 
Csonkáné Panek Andrea, a Szociálpolitika Osztály 
csoportvezetője, 
Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője, 
Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője, 
Ladics Monika, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője, 
Somodiné Triesz Orsolya, a Közösségi Kapcsolatok Osztály 
vezetője, 
Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője,  
Öveges László, a Mérnöki Iroda vezetője,  
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, 
Ónodiné Takács Erika, az Ellenőrzési Csoport vezetője,  
belső ellenőrzési vezetője,  

                                Vargháné Kun Henrietta, a Humánpolitikai Csoport vezetője, 
Szabóné Pataki Gyöngyi, a Képviselőtestületi Osztály 
csoportvezetője, 
Gárdi Nikola, a Képviselőtestületi Osztály munkatársa, 
valamint a meghívottak, újságírók és érdeklődő állampolgárok 
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Ladics Monika, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője: 
 
Köszönti a tisztségviselőket, a képviselőket, a meghívott vendégeket, valamint a 
sajtó képviselőit. Bejelenti, hogy a hagyományokhoz híven, Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata szeretné elismerését kifejezni a város életében kiemelkedő 
szerepet játszó szakembereknek, művészeknek, akik a közelmúltban, illetve a 
nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából rangos állami kitüntetésben részesültek. 
Felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszonyt az elismerő oklevelek 
átadására.  
 
Áder János köztársasági elnök az alföldi erdőművelési technológiák és gépesítések 
fejlesztése érdekében, valamint a dél-alföldi régió erdőgazdálkodása és táj-
rehabilitációja terén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként Dr. Göbölös 
Antal, az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatóságának nyugalmazott 
igazgatója részére a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést 
adományozta. 
 
Ugyancsak a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata   kitüntetést vehette 
át Dr. Sulyok Miklós ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, a Bács-
Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, több évtizedes sikeres ügyvédi pályája, 
valamint kiemelkedő kamarai szerepvállalása elismeréseként. 
 
A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári 
tagozata kitüntetést adományozta Borbély Lajos, a Bács-Tér Építésziroda Bt. 
ügyvezetője, vezető építész tervezője, a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara volt 
elnöke részére a megye terület- és településrendezése, valamint a helyi 
építésztársadalom elismertetése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége 
elismeréseként. 
 
Ugyancsak a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben 
részesült Pintér Lajos József Attila-díjas költő, a Forrás irodalmi folyóirat 
szerkesztője, lírai alkotásai mellett gyermekverseket és esszéköteteket is magába 
foglaló, kiemelkedő színvonalú szépírói életműve, valamint szerkesztői tevékenysége 
elismeréseként. 
 
A Bánk bán, Zrínyi Miklós, Radnóti Miklós és Arany János írói szótárának 
megírásával a magyar szépirodalmi hagyomány fennmaradásának ügyét szolgáló 
önzetlen értékőrző munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozata kitüntetést vehette át Beke József, a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 
nyugalmazott tanára és igazgatóhelyettese. 
 
Zenés és prózai szerepekben egyaránt bővelkedő, sokszínű színművészi 
pályafutása, valamint a társulat érdekében végzett szervező tevékenysége 
elismeréseként Jablonkay Mária színművész, a kecskeméti Katona József színház 
társulatának örökös tagja ugyancsak a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata 
kitüntetésben részesült. Jablonkay Mária betegsége miatt oklevelét egy későbbi 
időpontban veszi át. 
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A köztársasági elnök a magyar polgári gondolkodás és a polgárság 
összetartozásának erősítése, valamint a nemzetek Európájának létrejöttét 
szorgalmazó munkája elismeréseként Mészáros László, a Magyar Polgári 
Együttműködés Egyesület főtitkár-alelnöke, a Patrióta Európa Mozgalom alapítója és 
főszervezője részére a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést 
adományozta. 
Nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata 
kitüntetésben részesült Gyenes István, a kecskeméti Gyenes Kertészet tulajdonosa, 
kertész technikus, a magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett munkája, 
valamint évtizedek óta sikeresen működő családi virágkertészetével a 
dísznövénytermesztésben elért eredményei elismeréseként. 
 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a magyar irodalom területén nyújtott 
kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja 
díjat adományozott Dobozi Eszter József Attila-díjas író, költő, szerkesztő részére. 
 
Az egészségügy területén végzett eredményes, példamutató tevékenysége 
elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Cseke Mária, a Bács-
Kiskun Megyei Kórház Nappali Kórházának gyógyfoglalkoztatója, ugyancsak az 
emberi erőforrások miniszterének elismerő oklevelét vehette át Dr. Dubravcsik 
Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Gasztroenterológiai Osztályának főorvosa. 
 
Nemzeti ünnepünk alkalmából Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter a Magyar 
Agrárgazdasági Minőségi Díj címhasználat meghosszabbításáról szóló oklevelet 
adományozott az Univer Product Zrt. részére az ételízesítők és egyéb élelmiszer 
termékek gyártása és forgalmazása terén az adományozás óta eltelt időben végzett 
kiemelkedő tevékenysége nyomán. Az oklevelet Avramucz Attila vállalati 
kapcsolatok igazgató vette át.  
 
A Földművelésügyi Minisztérium ünnepségén az Életfa Emlékplakett Bronz 
fokozatában részesült Rákosi József, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 
nyugalmazott műszaki osztályvezetője, az erdőgazdasági beruházásokban, 
fejlesztésekben, a szakszerű erdőgazdasági feladatok irányításában végzett kiváló 
munkájáért, életútja elismeréseként. 
 
A földművelésügyi miniszter Elismerő Oklevelét vehette át Cseh Tamás, a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának 
vezetője, a Földet a gazdáknak Programban, a Vízgazdálkodási Tanácsban, a 
Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszer elektronikus ügyintézési módszerének 
kidolgozásában, valamint a hatósági eljárásokban végzett kiváló tevékenységéért. 
 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Miniszteri Elismerő 
Oklevelet adományozott az irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett 
példamutató, eredményes tevékenysége elismeréseként Kovács Lajos Tibornak, 
az Autó Univerzál Kft. ügyvezető igazgatójának. 
 
Ugyancsak a nemzeti fejlesztési miniszter elismerő oklevelét vehette át Nagypál 
Angéla, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának megyei 
adminisztrációs osztályvezetője. 
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Simicskó István honvédelmi miniszter beosztásában huzamos időn át végzett 
kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül a Szolgálati 
Érdemjel Ezüst fokozatát adományozta Szloszjár Tamás őrnagynak, a Magyar 
Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisának állományából, a miniszter a 
Szolgálati Érdemjel Bronz fokozatát adományozta Szabó Tamás őrnagynak 
ugyancsak a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisának 
állományából. 
 
A Víz Világnapja alkalmából Víz Világnapi Emlékérmet vehetett át Samu Anna, a 
BÁCSVÍZ Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási osztályvezetője, a Magyar 
Víziközmű Szövetségben végzett eredményes munkája, a vízügyi ágazat 
szolgálatában töltött közel két évtizedes odaadó, példaértékű, eredményes 
tevékenysége elismeréséül. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Az elismerő oklevelek átadását követően köszönti a közgyűlésen megjelenteket, 
majd az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes; a 22 fős képviselőtestületből az ülés 
kezdetén 21 fő van jelen. 
 
Ezt követően bejelenti, hogy napirend előtti felszólalásra 6 képviselő jelezte 
előzetesen igényét írásban, akiknek megadja a szót. 
 
Nemcsik Mátyás: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Köszönjük a kecskemétieknek a választáson 
való részvételt 
 
Úgy véli, az országgyűlési választást követő közgyűlésen az első szó a köszöneté. 
A kecskeméti Fidesz-KDNP frakció nevében szeretné megköszönni minden 
kecskeméti választópolgárnak, aki április 8-án fontosnak tartotta az ország jövőjét és 
elment szavazni. Látszik, hogy a kecskemétiek felelősen gondolkodó magyar 
emberek, érdekli őket az ország sorsa, ezen belül kiemelten Kecskemét sorsa is. 
Külön szeretné megköszönni mindenkinek, aki a Fidesz-KDNP-t támogatta, s nekik 
különösen fontos a hazájuk biztonsága és jövője. Az eredményeket elnézve, 
közösen sikerült megvédeni Magyarországot.  Ki kell emelnie azokat a kecskeméti 
fiatalokat és első szavazókat is, akik felelősen gondolkozva elmentek szavazni, ezzel 
is támogatták a város további fejlődését. Úgy gondolja, hogy jó kezekben van a 
jövőjük és közösen továbbra is megőrizhetjük Magyarországot, Kecskemétet pedig 
egy fejlődő, biztonságos és élhető városnak. 
Nekik Kecskemét és a kecskemétiek az elsők, akik számíthatnak rájuk. 
A megválasztott országgyűlési képviselőknek szívből kívánja, hogy az újabb 
győzelmet ugyanolyan józansággal, felelősséggel és alázattal fogadják, ahogy eddig 
is tették, ez segítse őket Magyarország további építésében. 
Végül, de nem utolsó sorban, szeretne gratulálni minden ellenzéki pártnak és 
jelöltnek, aki megmérettette magát az országgyűlési választásokon. Kívánja, hogy ők 
is hasonló felelősséggel képviseljék az ország érdekeit és Kecskemét jövőjét is. 
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Király József: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Választás után 
 
Az április 8-i országgyűlési választásokon a két kecskeméti körzetben is rég nem 
látott részvétel volt. Köszönet mindenkinek, aki élt állampolgári jogával és elment 
szavazni. 
A választás lebonyolítása fokozott odafigyelést és szakmaiságot kívánt meg 
elsősorban a Városháza dolgozóitól. Véleménye szerint az ebben tevékenyen 
résztvevők a választást megelőzően, a választás napján és azt követően is 
helytálltak. Köszönetét fejezi ki jegyző asszonynak és stábjának, akik levezényelték a 
választást. 
Ezúton is gratulál dr. Salacz Lászlónak és dr. Zombor Gábornak, hogy az 
elkövetkező négy évben képviselhetik Kecskemét és a hozzá tartozó Duna-Tisza 
térség lakosainak az érdekeit a Parlamentben. 
Miután a kampány véget ért, bízik benne, hogy az általuk vizionált migránsáradat 
elapadt. Így már Bözsi néninek sem kell félnie a menekültektől azért, hogy a házát 
elveszik, netán erőszakoskodnak vele. Végre az ország valós problémáinak a 
megoldásaival lehet majd foglalkozni. 
Az sem lenne baj, hogyha továbbra is annyiszor találkozhatnának a képviselőikkel 
Kecskemét közéletében, mint az elmúlt időszakban, hogy megoszthassák velük 
gondjaikat, problémáikat. Így többek között az egészségügy egyre romló helyzetét, 
az oktatásügy, a szakemberképzés problémáit, a szegénység felszámolásának a 
lehetőségeit, a vidéki falvak elnéptelenedését és a fiatalok elvándorlását. 
Az ország számára megnyugtató lenne, ha a kormányzó kétharmad, a több mint 
harminc éve, a rendszerváltást megelőzően, a lakiteleki sátorban az ország jövőjét 
illetően megfogalmazott Nyilatkozatban foglaltak szerint kormányozná hazánkat: „a 
társadalom tagjai valódi partnerként vehessenek részt az ország további sorsának az 
alakításában, azaz véget kell vetni annak a megosztottságnak, amely már több éve 
uralja a mindennapjainkat.” Továbbá újra aktuális az az elvárás is, amely arról szólt, 
hogy független sajtóorgánumok működjenek. 
A fenti gondolatok jegyében kíván az országgyűlési képviselőknek eredményes 
munkát az Országgyűlésben. 
 
Hörcsök Imre: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: A Kecskeméti Táncegyüttes bulgáriai 
szereplésének sikere  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Művészeti Együttese helyi, hazai és nemzetközi 
szereplésével számos alkalommal öregbítette Kecskemét város hírnevét. 
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ fenntartásában működő Kecskemét 
Táncegyüttes a bulgáriai Veliko Tarnovoba kapott meghívást. A 2018. április 19-21. 
között megrendezett, a visegrádi országok kulturális turizmusát középpontba állító 
nemzetközi idegenforgalmi kiállításon az együttes kulturális nagydíjat kapott. A 
színpadon fellépő Kecskemét Táncegyüttes Magyarországot és Kecskemétet 
képviselve ismét hozzájárult a város nemzetközi elismertségének növeléséhez. Az 
eseménynek az is különös jelentőséget adott, hogy Magyarország látja el a V4-ek 
elnökségi teendőit. Magyarország szófiai nagykövetsége a Ballasi Intézeten 
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keresztül kérte fel a Kecskemét Táncegyüttest, hogy a nemzetközi turisztikai 
seregszemlén nyújtson ízelítőt a páratlanul gazdag magyar néptánc hagyományaiból 
és mutassa be a nemzetközi, valamint a bolgár közösségnek a táncházat, mint 
hungarikumot. A Kecskemét Táncegyüttes legfrissebb nemzetközi elismerése és 
újabb fesztivál meghívásai nem csupán a bravúrosan szépen táncoló fiataloknak 
szólt, hanem a fenntartó, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ kimagasló 
szakmai munkáját is dicséri, hiszen az elmúlt években a város és a térség 
reprezentatív együttesévé fejlesztették a Kecskemét Táncegyüttest, amelyben ma 
már közel 300 fő folytat 11 csoportban differenciált néptáncos alkotó munkát. Nem 
véletlen, hogy a Csóri Sándor program szakmai grémiuma a magyarországi 
táncegyüttesek között a kiemelt nemzetközi kategóriába sorolta a Kecskemét 
Táncegyüttest.  
Kiemelkedő szereplésükhöz, a kulturális nagydíj elnyeréséhez gratulálnak és 
Kecskemét város közgyűlése minden tagja nevében további sikereket kívánnak. 
 
Engert Jakabné: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Közösségi kert a Széchenyivárosban 
 
Örömteli hírt szeretne megosztani. Pár évvel ezelőtt kezdeményezték és nyújtották 
be kérelmüket a Széchenyivárosban egy közösségi kert létrehozására. Az 
önkormányzat által kijelölt terület a jogi és egyéb területrendezést érintő 
intézkedések után kijelölésre került, amit a Széchenyivárosért Egyesület átvehetett. 
A közösségi kertet az egyesület pályázati forrásból és önkormányzati támogatással 
alakította ki. A közösségi kert a Fáklya utca, a Szent-Györgyi Albert utca között került 
kialakításra, amely közvetlenül a Baptista Gyülekezet temploma mögött helyezkedik 
el. Az egyesület szervezésében tegnap délután a birtokba vétel, illetve a birtokba 
adás megtörtént. A kert 49 család számára ad lehetőséget a kertészkedésre, 49 
parcellával, locsolási lehetőség biztosításával, valamint különböző szerszámokkal, 
eszközökkel felszerelt szerszámoskamrával vehették birtokba a területet a 
Széchenyiváros lakói. 
A parcellák kisorsolását követően rendkívül vidáman kezdték meg - ki-ki a maga 
területén - a talaj előkészítését és a növények ültetését. Fiatal párok, gyermekes 
családok, nyugdíjasok és egyedülálló idősek szorgos munkája kezdődött el. Egy 
olyan közösségi tér vidám pillanatainak lehettek a tanúi, amelyek a generációk 
közötti találkozások örömét, barátságok kialakulásának további jeleit tükrözték. 
Köszönetet szeretne mondani mindazoknak, akik segítették a kert megvalósítását: 
elsőként polgármester asszonynak, főépítész úrnak, aljegyző úrnak, valamint a Jogi 
Osztály Vagyongazdálkodási Csoportja munkatársainak. 
Külön köszönet illeti a kert kialakításában segítséget nyújtó Városüzemeltetési Kft-t, 
a BÁCSVÍZ Zrt-t és természetesen a Széchenyivárosért Egyesületet, hogy felvállalta 
a kert további gondozását, gondnoki szerepét. Az egyesület elnökével a következő 
gondolatokat, érzéseket fogalmazták meg: 
„Hosszú évtizedek óta a Széchenyivárosban élnek, de most különösen jó volt 
széchenyivárosinak lenni.” 
 
 
 
 
 



7 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-án megtartott üléséről 
 

 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Gratulál a kezdeményezéshez. Bízik benne, hogy több városrészbe is eljut ez a 
lehetőség és egyre többen csatlakoznak majd. A következő napirend előtti felszólaló 
is jó példával szolgál ezen a területen. 
 
Pászti András: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Közösségi munkák, közösség hete 
 
Összefogással a kisdolgok naggyá lesznek. Március 24-én szombaton közel 50 
ember összefogott és 2,5 óra alatt a Serleg utcai futó- és kutyaparkot kitakarította. 
Eljöttek a hunyadivárosi futók, a kutyások, a nyugdíjasklub tagjai, az Akikért a déli 
harang szól a Hunyadivárosban Egyesület tagjai, a tanácsadótestület tagjai, a 
Mátyás Király Általános Iskola tanulói és szülei, valamint a Serleg utcai lakók is. Két 
teherautónyi falevelet és egyéb más szemetet szedtek össze. Azt kell, hogy mondja, 
hogy a Serleg utcai parkot a legtisztább és a legszebb parkok közé lehet sorolni.  
Április 20-án a Liszt Ferenc utcai parkot takarították ki, illetve ültettek növényeket, 
fákat. A lakókkal már novemberben egy közös megbeszélést folytattak. A 
megbeszélésen elhangzott, hogy a tisztaság jelenti a legnagyobb problémát, hiszen 
sokan szemétlerakónak használják a parkot. Tiltó táblák kihelyezése helyett a park 
kitakarítása, valamint növények és a fák ültetése mellett döntöttek. 
Közel 3 óra alatt mintegy 130 növényt, díszcserjét és növényt ültettek el. Mindenki 
keményen dolgozott, segítettek fiatalok és idősebbek is, akiknek külön köszöni, hogy 
eljöttek. Az alapanyag az önkormányzati városrészi keretből került 
megfinanszírozásra, de kaptak segítséget cégektől, alapítványoktól és 
magánszemélyektől is. 
Külön köszöni a Városüzemeltetési Kft. segítségét és a támogatását. 
Köszöni minden segítőnek a munkáját és bízik benne, hogy a jövőben szép és 
szemétmentes lesz a park. 
A Hunyadivárosban a közösségek csatlakoztak a Cselekvő Közösségek 
programjához. Itt ragadja meg alkalmat és meghívja a város lakóit a Hunyadivárosba 
a május 5-11. között a Cselekvő Közösségek rendezvényére. A programok között 
szerepel 12 órás futás, iskolai sport- és egészségnap, egészséges életmóddal 
összefüggő programok, azon belül díjmentes kezelések és tanácsadások 
természetgyógyászoktól. A Hunyadivárosi Közösségi Házban Hunyadi Nagymamák 
Majálisa, Nagymamák napi ünnepség a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános 
Iskolában, Babák Napja a Hunyadivárosi fiókkönyvtárban. A program zárása a 
közösségi ház környékének a lomtalanításával és rendbetételével zárul. 
 
Lévai Jánosné: 
 
Napirend előtti felszólalásának címe: Anyák Napja 
 
„Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a városunkban élő édesanyákat, 
nagymamákat, dédnagymamákat anyák napja alkalmából. 
Kormányunk a 2018-as évet a családok évének nyilvánította. Május hónap a 
családok hónapja, május első vasárnapján pedig az édesanyákra emlékezünk. 
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Mi édesanyák tudjuk, hogy anyává válni a legcsodálatosabb dolog a világon, hiszen 
új életet hozunk a világra, akit szeretetben, gyengédségben nevelünk teljes szívvel-
lélekkel, hogy gyermekünk boldog felnőtt legyen. Ők vannak ott az első 
lélegzetvételünknél, vigyázzák első léptünket és a többit is a háttérből, amíg csak 
élnek. Közben bölcsen, szinte észrevétlenül pakolják a felbecsülhetetlen értékű 
útravalót a hátizsákunkba. Az anyai tanácsok igazi kincsek, melyek elkísérnek minket 
egy életen át. Ezért nem lehetünk elég hálásak. 
Az édesanyák láthatatlanul, észrevétlenül hordozzák vállukon mindannyiunk lelki 
terheit, de megteremtik azt a melegséget, otthont, elfogadást és befogadást, amely 
természetükből adódik.  
Az anyaság áldozatvállalás, lemondás, viszont hivatás is, mely legszebb a világon! 
Az anyai szeretet a legmagasztosabb érzés, amely megszépíti életünket, látóvá teszi 
szívünket. 
Nem szabad, hogy az anyák napja csupán egy önfeledt ünnepnap legyen az évben. 
Az anyák napja egész évben kötelességet ró ránk, feladatot ad. Az önkormányzatnak 
pl. azt, hogy olyan települést építsünk, ahol jó gyermeknek lenne, jó gyermeket 
vállalni, jó édesanyának lenni. Meggyőződésünk, hogy szeretett városunk ilyen, ahol 
biztonságban tudhatjuk gyermekeinket, ahol a közbiztonság nyugalmat teremt, ahol 
az óvoda a szerető környezetet, az iskola az elvárt tudást, értékek átadását jelenti.  
Ne feledjük, hogy az anyaság, a gyermeknevelés tiszteletét, rangját közösen 
teremtjük meg akkor, ha a hétköznapokban is megjelenik értékként, követendő 
példaként. 
Egy édesanya gondolata: „Ha csak egy dolgot adhatnék neked az életben, azt 
kívánom, hogy az én szememen keresztül lásd magad. Csak így láthatnád igazán, 
hogy mennyire különleges vagy nekem.” 
Sokan már csak múlt időben tudnak beszélni édesanyjukról, de a tőlük kapott 
szeretet őrizzük, ápoljuk, tovább adjuk.  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetése, a FIDESZ-KDNP 
frakció tagjai és a magam nevében kívánok minden kecskeméti édesanyának, 
nagymamának, dédnagymamának anyák napja alkalmából szép ünnepet, jó 
egészséget, sok-sok szeretetet.” 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Elmondja, hogy kislánya megszületése után éveken át terveztek egy második 
gyermeket. Most a Jóisten kegyelméből megadatott a lehetőség. Ennek már 
láthatóak a jelei, a negyedik hónapban jár, s szeptemberre várja a kisbaba 
születését. 
Mivel a képviselőtestület a munkáltatója, a képviselőtestület felé tartozik beszámolási 
kötelezettséggel, illetve a város lakossága felé tájékoztatással. 
Úgy készül, hogy az ősz folyamán igénybe veszi a szülési szabadságot, addig 
azonban a legjobb tudása szerint végzi a munkáját. Amint tud, visszajön. 
 
Bejelenti, hogy a napirend előtti felszólalásokat követően a napirend elfogadása 
következik. 
 
A kiküldött írásos meghívóhoz az alábbi kiegészítéseket teszi: 
 

 Később került megküldésre Radics Tivadar képviselő indítványa, amelyet az 
SZMSZ 13. § (2) bekezdése értelmében napirendre felvettnek kell tekinteni. 
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Tekintettel arra, hogy képviselő úr kérte az indítvány tárgyalását előre venni, 
így javasolja az indítványt a rendeleteket követően 5. napirendi pontként 
tárgyalni. 

 

 A meghívón a 6., a 34. és a 35. sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása 
során zárt ülés tartható, amelyről szavazni kell. Amennyiben a közgyűlés úgy 
dönt, hogy a 6. sorszámú előterjesztés tárgyalása zárt ülésen történik, úgy 
javasolja azt a zárt ülés napirendjei között elsőként, a 34. sorszámon 
tárgyalni. 

 

 Később került megküldésre az 57. sorszámon szereplő képviselői interpelláció 
és az arra adott válasz, amelyet kér figyelembe venni a tárgyalás során. 

 
Megállapítja, hogy a napirendi javaslathoz további hozzászólás, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a 6. sorszámú napirendi pontot a testület zárt 
ülés keretében tárgyalja? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 

Megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a 34-es sorszámú napirendi pontot a testület 
zárt ülés keretében tárgyalja? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a 35-ös sorszámú napirendi pontot a testület 
zárt ülés keretében tárgyalja? 
 
(Szavazáskor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet az ülés módosított napirendjével? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét a következő határozattal: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
23/2018. (IV.26.) határozata 
Az ülés napirendje 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2018. április 26-ai ülés 
napirendjét a meghívó szerint fogadja el az alábbi módosítással: 
 

 a 6-os, a 34-es, és a 35-ös sorszámú előterjesztéseket zárt ülés keretében 
tárgyalja, 

 a napirenden nem szereplő képviselői indítványt 5. napirendi pontként 
tárgyalja. 

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

EZT KÖVETŐEN AZ ÜLÉS NAPIRENDJE AZ ALÁBBI: 
 

BESZÁMOLÓ: 
 
1) Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (1.)  
 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
ELŐTERJESZTÉSEK: 
 
2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) (2.) 
 
3) A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 

adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (3.) 
 
A 2.-3. napirendi pontok előterjesztője: Szemereyné Pataki Klaudia 

    polgármester 
 
4) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása (4.) 
 
Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság 
 
5) Képviselői indítvány interaktív táblákkal kapcsolatban (58.) 

 
6) A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés (5.) 
 
7) Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala (7.) 
 
8)  Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú közgyűlési határozatok módosítása (8.)  

 
9) A megyei kórház fejlesztésével és az ahhoz kapcsolodó közlekedési-és 

zöldfelület-fejlesztésekkel érintett területek kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítása (9.) 
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10)  Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása (10.) 
 
11) Együttműködési Megállapodás aláírásának jóváhagyása a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportlétesítmények 
vonatkozásában (11.) 

 
12) Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala (12.) 
 
13) Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében (13.) 
 
14) Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala (14.) 
 
15) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 

beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről 
szóló szabályzatának módosítása (15.) 

 
16) Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017. évről 

(16.) 
 

Az 6.-16. napirendi pontok előterjesztője: Szemereyné Pataki Klaudia 
       polgármester 
 

17) A Kecskemét, Reile Géza u. 22. szám alatti üzlethelyiségek közfeladat ellátása 
céljából történő hasznosítása (17.) 

 
18) A kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlant érintő csere és adásvétel (18.) 
 
19) Az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával kapcsolatos 

döntések (19.) 
 
20) A kecskeméti 10981/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingyenes hasznosítási 

szerződés módosítása (20.) 
 
21) Közterületet érintő telekalakításokkal kapcsolatos döntések meghozatala (21.) 
 
22) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve közreműködésével 

létrehozott közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala (22.) 

 
23) Együttműködési megállapodás megkötése konferencia szervezésére (23.) 
 
24) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-

vagyon 2018. évi bérleti díjának felhasználása (24.) 
 

25) Közfeladat-ellátási szerződés hatályának meghosszabbítása (25.) 
 
26) A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető, valamint Evangélikus temető 2018. 

évi fejlesztési programja (26.) 
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A 17.-26. napirendi pontok előterjesztője: Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
        alpolgármester 

 
27) Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 

pályázatok véleményezése (27.) 
 

28) Intézményegység-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett 
pályázat véleményezése (28.) 

 
29) A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 

(29.) 
 

30) A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezése 
(30.) 
 

A 27.-30. napirendi pontok előterjesztője: Mák Kornél alpolgármester 
 

31) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítása (31.) 
 

Előterjesztő: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
 
32) Telekhasznosításhoz és belterületbevonáshoz kapcsolódó döntések 

településrendezési szerződések (32.) 
 
33) Köztéri alkotás elhelyezése (33.) 
 
A 32.-33. napirendi pontok előterjesztője: Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság 
 

                                           * * * 
 

ZÁRT ÜLÉS: 
 

34) Üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatala (6.) 
 
35) A Kik-For Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (34.) 
 
36) A Hírös Sport Nonprofit Kft. szétválásával kapcsolatos végleges döntések 

meghozata (35.) 
 
A 34.-36. napirendi pontok előterjesztője: Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 
 
37) Beszámoló a 2018. I. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester (36.) 
 
38) Fellebezés előterjesztése szociális ügyben (37.) 
 
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
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39) Javaslat „Kecskemét Városért Oktatási Díj” adományozására (38.) 

 
40) Javaslat „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” adományozására (39.) 

 
41) Javaslat a „Kecskemét Ifjúságáért Díj” adományozására (40.) 

 
42) Javaslat az „Ifjúság a Közösségért Díj” adományozására (41.) 

 
A 39.-42. napirendi pontok előterjesztője: Esélyteremtési Bizottság 
 
43) Javaslat „Kecskemét Közművelődéséért Díj” adományozására (42.) 

 
Előterjesztő: Értékmegőrzési Bizottság 

 
44) Javaslat a „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj” 

adományozására (43.) 
 

45) Javaslat a „Kecskemét Sportjáért Díj” adományozására (44.) 
 
A 44.-45. napirendi pontok előterjesztője: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
 
46) Javaslat „Az Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím adományozására (45.) 

 
47) Javaslat „Az Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím adományozására (46.) 
 
48) Javaslat „Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója” elismerő 

cím adományozására (47.) 
 
A 46.-48. napirendi pontok előterjesztője: Városrendezési és Városüzemeltetési  

        Bizottság 
 

49) Javaslat „Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím adományozására (48.) 
 

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 

                                             * * * 
 
BESZÁMOLÓK: 
 
50) Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2017. évi tevékenységéről (49.) 
 
Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság 
 
51) Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről (50.) 
 
Előterjesztő:Értékmegörzési Bizottság 
 
52) Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2017. évi tevékenységéről (51.) 
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Előterjesztő:Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
53) Beszámoló a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 2017. évi 

tevékenységéről (52.) 
 
Előterjesztő:Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 
 
54) Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről 

(53.) 
 
Előterjesztő:Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
 
55) Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2017. évi 

tevékenységéről (54.) 
 
Előterjesztő:Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
 
 
TÁJÉKOZTATÓ: 
 
56) Behajthatatlan követelések (55.) 
 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
INDÍTVÁNY: 
 
57) Képviselő indítvány a közterületek fellobogózásával kapcsolatban (56.) 
 
INTERPELLÁCIÓ: 
 
58) Képviselői interpelláció útburkolat műszaki felülvizsgálata vonatkozásában (57.) 

(később kerül megküldésre) 
 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás polgármester 
 
 
 
(A KÖZGYŰLÉS AZ ELŐTERJESZTETT NAPIRENDI PONTOKAT 
MEGTÁRGYALTA.) 
 
 

* * * 
 
1.) NAPIRENDI PONT  
 
Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (1.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 14.536-3/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Köszönti a napirendhez érkezett vendéget, majd megadja a szót Kerti István 
kapitányságvezetőnek. 

 
Kerti István r. alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Röviden szeretné kiegészíteni az írásos előterjesztést. Az elmúlt évben 
Kecskeméten a rendőrkapitányság országos szakmai megítélés, illetve a saját 
számadatok alapján is a legjobb eredményeket érte el. A bűncselekmények száma 
folytatva az elmúlt évek tendenciáját jelentősen csökkent. A tavalyi évben 5059 
elkövetett bűncselekmény, 4241-re csökkent, ami 16,2 %-os csökkenést jelent. 
Kecskemét város közigazgatási területén is hasonlóak a számadatok. 3717-ről 3150-
re csökkent a bűncselekmények száma, ez 15,1%-os csökkenést jelent. Azt nem 
tudja megmondani, hogy a csökkenésben mennyire játszott szerepet az 
önkormányzat támogatásával kiépített kamerarendszer, de az biztos, hogy ma már a 
mindennapok nyomozástechnikai eszközévé vált: akár a felderítésben és a 
megelőzésben, vagy akár a bűncselekmények megszakításában. Ezért köszönettel 
tartozik. Információja szerint a fejlesztés az idei évben folytatódni fog. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alapítvány támogatásával a rendszerre egy 
olyan programot fognak telepíteni, amely az emberi erőforrást fogja kiváltani. 
Gyorsabban fog majd jelezni és ettől azt várják, hogy hamarabb tudnak majd 
intézkedni. 
A bűncselekmények számában 43,6%-ot a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki, 
ebből a legjelentősebb a lakásbetöréseknek a száma. Ezzel a jövő évi feladataikat is 
meghatározták, a lakásbetörések számának csökkentése érdekében szeretnék a 
felderítést tovább növelni, a megelőzés és a megszakítás érdekében, pedig a 
rendelkezésre álló technikai eszközök, illetve rendelkezésre álló élő erő 
felhasználásával eredményeket elérni.  
Az elmúlt 5 év felderítésének legjobb eredményét érték el, mely 55,6%-os 
eredményesség, s közel 6%-os javulást értek el a tavalyi évhez viszonyítva. A 
legnagyobb értékmérője az az osztályzat, amit minden évben kiállítanak a 
Belügyminisztérium felkérése alapján. Az idei évben 4,63%-os osztályzatot kaptak, 
mellyel minden tanuló elégedett lehet. 
Az elmúlt évben a legjelentősebb együttműködő partnerek továbbra is a polgárőrök 
voltak. 2136 alkalommal 11051 órában láttak el közös szolgálatot a rendőrséggel. A 
városrendészet mindennapos szolgálatot adott a térfigyelő kamerarendszerek 
figyelésében, illetve a rendőri jelenlétet a velük lévő közös szolgálattal növelték.  
A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság ülésén kérésként hangzott el, 
hogy számoljon be Kecskemét közlekedéséről. Kecskemét közlekedési helyzete az 
események tekintetében csökkenést mutat, azonban a városi balesetek száma 
sajnálatos módon az elmúlt időszakban emelkedett. Kecskeméti Rendőrkapitányság 
illetékességi területén 26 esetben történt közlekedési baleset, amely 28 élet 
elvesztésével járt együtt. Kecskemét közigazgatási területén 5 halálos közútibaleset 
volt. A balesetek vonatkozásában még van tennivaló. 
Az ittas balesetek visszaszorítására, illetve az ittasan balesetet okozó kiszűrésére 
kiemelt figyelmet fordítanak. Úgy gondolja, hogy a 23%-os ittasan balesetet okozók 
csökkenése előremutató szám, de bízik abban, hogy ez tovább fog csökkenni.  
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Kérni fogja a törvényalkotót azzal kapcsolatban, hogy a törvény szigorúbb legyen az 
ittas vezetőkkel szemben.  
 
Megköszöni a jelenlévők támogatását, amit az elmúlt évben nyújtottak Bízik benne, 
hogy az anyagi támogatás megfelelően került felhasználásra, melyet egyrészt a 
rendőri állomány fizikai kondíciójának a megőrzéséhez, másrészt az elismerésekre, 
harmadrészt az állampolgárok közérzetének javítására fordítottak.  
Megköszöni a segítséget és amennyiben van kérdés, kéri, tegyék fel. 
 
Radics Tivadar:  
 
Köszöni a beszámolót és gratulál az eredményekhez. Elhangzott, hogy az ittas 
vezetés kapcsán kéri a törvényalkotót azzal kapcsolatban, hogy szigorúbb legyen a 
törvény és ne közlekedhessenek azok az emberek, akik ittasan vezetnek.  
Kéri rendőrkapitány urat, hogy a törvényalkotót kérjék arra is, hogy az illegális 
szemétlerakás esetében is könnyebb legyen megtalálni a tetteseket. Tudomása 
szerint más országokban sokkal könnyebb az illegális szemetelőket elkapni, ugyanis 
ha a szemétben megtalálják a személyes adataikat, akkor meg van a bizonyíték.  
 
Kerti István r. alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Köszöni a hozzászólást. A szemét kérdését nem akarta felhozni, mert erről a jövő 
évben tudnak majd beszámolni. Tavaly év végén, illetve az év első negyedévében a 
városrendészettel és a polgárőrséggel közösen jelentős hangsúlyt fektetnek az 
illegális szemétlerakás megakadályozására, illetve a felderítésre. Erre élő erőt és 
technikai eszközöket is igénybe fognak venni. Bízik abban, hogy arra a szintre 
fognak jutni, hogy aki tényleg szemetel, az megkapja a megérdemelt büntetést, 
illetve bízik a társadalmi összefogásban és példamutatásban is.  
 
Dr. Homoki Tamás:  
 
A rendőrségi beszámolókon, a rendőrség tevékenységével kapcsolatos értékelőkön 
a város részéről jelen van. Ez által ismeri a számokat, adatokat, amely a kapitányság 
munkájával kapcsolatos és meg tudja erősíteni azt, hogy kiemelkedő a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság munkája: mind a megyebeli rendőrkapitányságok 
összevetésében, mind a Kecskeméthez hasonló adottságú nagyvárosok 
viszonylatában. Külön köszönetét fejezi kapitány úrnak, s az elért eredményekhez 
gratulál. 
Kapitány úr említette, hogy nagyon jó együttműködés van a város, illetve a 
rendőrkapitányság között. Azt tudni kell, hogy mind a két szervezetet nagyon szigorú 
jogszabályok kötik a működési területén, éppen ezért az együttműködést hiába 
szeretnék sokszor még szorosabbra fogni, a jogszabályok maximális betartása 
mellett egy jó eredményt tudnak generálni. Úgy gondolja, hogy ebben nagy szerepe 
van annak, hogy a rendőrségnek milyen az irányítása. Ismerve az országos 
rendőrfőkapitány úrnak és a megyei rendőrfőkapitány úrnak a hozzáállását, ez 
jellemző a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetésére is. Meg tudják állapítani, hogy 
a régi berögződésekhez képest mostanra eljutottak odáig, hogy a rendőrben most 
már segítséget, támaszt látnak, akihez bizalommal lehet fordulni minden tekintetben.  
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Kitér a balesetek témaköré is. Úgy gondolja, hogy függetlenül attól, hogy a 
kapitányság illetékességi területe és Kecskemét közigazgatási területe jelentősen 
eltér, a 28 halálos közúti baleset a kapitányság illetékességi területére vonatkozik, 
ami gyakorlatilag az autópályaszakaszt, illetve Lajosmizsétől Tiszakécskén át 
egészen Izsákig nagy területet ölel fel. Ezen a területen valóban viszonylag nem 
jelentős számú halálos baleset történt. Ezen a területen a kapitányság látja el a 
munkafejlesztési területet. A jelenlévők tudják az elmúlt időszak történései alapján, 
hogy azonnali beavatkozások történtek Kecskemét területén, amelyek ezt a célt 
szolgálják.  
Radics képviselő úr felvetette az illegális szemét ügyét. Meg tudja erősíteni, hogy a 
munka már elindult, összehangolt tevékenység folyik annak érdekében, hogy 
mindenki a saját területén, a saját hatáskörében az ezzel kapcsolatos munkát eltudja 
végezni a rendőrség, a városrendészet és a polgárőrök egyaránt. Erről a munkáról 
jövőre lesz beszámoló, de ez a munka már folyik és ennek már a sajtó alapján is 
látható eredményei vannak. 
 
Király József: 
 
Megköszöni a rendőrség munkáját, annál is inkább, mert a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottsághoz tartozik ez a terület. Egy nagyon nyitott és 
konstruktív együttműködés van folyamatosan az év folyamán. A gyalogosátkelő 
helyek kapcsán is igen sok segítséget kaptak. Megemlíti, hogy az illegális 
szemetelés felszámolása kapcsán is elindult egy közös munka.  
Kapitány úr már korábban említette, hogy a jelenlegi törvény alapján a tetteseket 
nem lehet egyértelműen felelősségre vonni. E tekintetben is kéri a törvényhozókat, 
hogy módosítsák a törvényt.   
Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvények biztosításában is partneri kapcsolat 
alakult ki, ami nagyon fontos. Bízik benne, hogy ez tartós lesz. A rendőrök jelenléte 
az elmúlt időszakban a közterületeken csökkent, de bízik benne, hogy ez a jövőben 
változni fog. Megköszöni a rendőrség munkáját.  
 
Kerti István r. alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője: 
 
A Kecskeméti Rendőrkapitányság közterületi állományának száma 30 fővel 
emelkedett, valamint készenléti rendőrök is fognak jönni Kecskemétre. Úgy gondolja, 
hogy a rendőri jelenlét elegendő lesz ahhoz, hogy a meglévő színvonalat tartani 
tudják és szeretnének a jövőben is a segítő, támogató rendőrség szerepében eljárni.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A létszámbővítés támogatása kapcsán készült egy anyag a megyei és a városi 
rendőrkapitánysággal közösen az országos rendőrkapitány irányába. Ez a 
tevékenység sikerrel járt. Megköszöni a rendőrség munkáját és együttműködését. Ez 
azt jelenti, hogy Kecskemét közigazgatási területén az utcákra jelentősen több 
állományi létszám jut majd. Jó hír, hogy az állampolgárok vállalják a rendőri 
feladatot. Szerencsére ebben is szép eredményeket értek el, hiszen ebben a 
középiskolának is fontos szerepe van. A rendőrképzés területén már régóta az 
együttműködés zajlik a középiskolával és ez is segíti az utánpótlás támogatását.  
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Süli Csontos Ottó: 
 
Szeretné megköszönni a polgárőrség és a városrendészek munkáját, valamint 
kapitányúr és a Kecskeméti Rendőrkapitányság valamennyi munkatársának a 
munkáját is.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megköszöni a hozzászólásokat, észrevételeket és Kerti István kapitányságvezető úr 
válaszait, további jó munkát kíván.  
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz további kérdés, hozzászólás nincs. 
Megkérdezi, ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
24/2018. (IV.26.) határozata 
Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester által előterjesztett 14.536-3/2018. számú, fenti tárgyban 
készített beszámolóban foglaltakat elfogadta. 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
     és általa: Kerti István kapitányságvezető, Kecskeméti Rendőrkapitányság 
 
 

* * * 
 
 
2.) NAPIRENDI PONT  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 
végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) (2.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 6773-16/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. 2017-ben Kecskemét 41,8 milliárd forint bevétellel 
számolt, ezzel szemben 39,8 milliárdos kiadással zárta az évet. Egy stabil és  
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átgondolt hitelmentes gazdálkodást folytattak egész évben és továbbra is 
elmondható, hogy növekednek az adóbevételek, melyek elérték a 10469 millió 
forintot, ami a 2016. évit 350 millió forinttal meghaladta. Külön kiemeli, hogy a 
lakosságot az önkormányzat nem adóztatja, csak a gépjárművek után fizetnek, 
annak is a 40%-a marad a városban, a 60% átutalásra kerül a központi 
költségvetésbe. Kommunális adó, vagyoni adó, sem pedig egyéb adóforma nincs, 
szemben más megyei jogú várossal. A város adóbevételeinek jelentős része 99%-a 
a gazdasági élet szereplőiből, termelékenységükből és a hozzá kapcsolódó 
szolgáltatásokból tevődik össze. Ezzel az összeggel gazdálkodtak az év folyamán és 
a szabadon álló pénzeszközöket kincstárjegybe, államkötvénybe fektette a város, 
melyből 150 millió forintot ért el a város bevételként. Az önkormányzat a tavalyi 
évben 734 millió forintot költött önerős közműberuházások fejlesztésére, 
vízhálózatra, úthálózat fejlesztésére. A városüzemeltetés területén a közparkokra, a 
köztisztaságra, a járdákra és egyéb felületek fenntartására pedig 2,3 milliárd forintot 
költött a város. A város növekedő bevételével folyamatosan növekednek a 
lakosságot közvetlenül érintő közműszolgáltatások és közterületfejlesztések is. Ezen 
kívül sorra valósulnak meg az intézményi felújítások és fejlesztések is. Látható, hogy 
hány területen és milyen formában zajlanak ezek a fejlesztések. Befejeződött és 
elkészült 3 óvoda és 3 iskola teljes energetikai felújítása és korszerűsítése. 
Mindegyik intézmény esetében az önkormányzati saját erő kiegészítésére is szükség 
volt, hiszen minden egyes fejlesztésnél felmerültek problémák, amelyek a fejlesztés 
során derültek ki, de csak úgy komplett az egész rendszer, hogyha a fejlesztők és a 
beruházók azt is elkészítik. 
 
Leviczky Cirill: 
 
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság egy héttel korábban megtárgyalta a 
zárszámadást és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.  
Az anyaggal kapcsolatban néhány gondolatot szeretne elmondani.  
Most is, mint a korábbi években egy olyan költségvetési zárszámadást tartanak a 
kezükben, amely bizonyítja, hogy mindenki, aki ennek a tavalyi évi költségvetésnek, 
illetve a mostani zárszámadásnak az összeállításában, végrehajtásában 
közreműködött, a tudása legjavát adta. Ez egy olyan precíz, pontos anyag, amely 
pontosan leírja a városnak a 2017. évi működését. Számukra, akiknek a költségvetés 
minden sora ismerős, hiszen többször tárgyalták, annak összeállításakor, 
módosításakor közreműködtek, újat nem tartalmaz, de mégis jó egyben látni, hogy 
milyen módon történt a tavalyi év költségvetésének a végrehajtása. Természetes, 
hogy évek óta megtapasztalják, hogy nem vesznek fel hitelt. Ebben az évben sem 
volt erre szükség és mindemellett szabad pénzeszközök is voltak év közben, amelyet 
az önkormányzat befektetett és az év folyamán 150 millió forint kamatbevételre tett 
szert, s ezzel is a város költségvetését gyarapította. 
A bevételek 106,52%-ban, míg a kiadások 76%-ban teljesültek. A különbözet 
rendelkezésre áll, a pénzügyi maradvány mintegy 20 milliárd forint összegben. A 
biztonságos gazdálkodás elősegítése érdekében megfelelő tartalékokat képzett az 
önkormányzat. Az általános és fejlesztési tartaléksorokon több, mint 1,1 milliárd forint 
állt rendelkezésre az év végén. Az adóbevételek 10,5 milliárd forintot tettek ki. A 
város korábban megkezdett gazdálkodása egy jó pályára állította a várost és azt 
mutatja, hogy a jövőben ezen a pályán kell maradni és lesznek lehetőségek a 
további fejlesztések tartalmas megvalósítására. Az önkormányzati tőke több, mint 1  
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milliárd forinttal, a vagyon 22,8 milliárd forinttal gyarapodott. Itt gyarapodás és 
csökkenés volt, hiszen a tankerületeknek átadott vagyon kapcsán csökkenés 
mutatkozott, természetesen ez a vagyon csak technikailag került ki a város 
könyveiből.  
A gazdálkodás számszerűsített adataiból jól látható, hogy az önkormányzat minden 
közreműködő embere úgy tevékenykedett 2017 év során, hogy egyértelműen a 
város és az itt élő emberek javát szolgálta.  
Ezekkel a gondolatokkal a közgyűlésnek elfogadásra javasolják az előterjesztést.  
 
Király József:  
 
Az anyag összefoglalja az elmúlt év gazdasági történéseit, számokban követhetően 
visszakapják az előző év gazdálkodását.  
Az anyagból egyértelműen kitűnik, hogy a város nyertese az uniós támogatásoknak 
is, hiszen a mellékletekből egyértelműen kitűnik, hogy a 2017-2018-2019 időszakra 
mintegy 24 milliárd forintos támogatás jön a városba. 
A kötelezettségvállalás 2018-2019-2020 időszakra vonatkozóan majdnem 40 milliárd 
forint. Úgy gondolja, hogy ennek is majd meg lesz az ellentételezése, de oda kell 
figyelni továbbra is a város költségvetésére.  
Polgármester asszony kiemelte a fő számokat. Úgy gondolja, hogy a jövőben 
nagyságrendekben az utakra, az infrastruktúrára többet kell fordítani, hiszen nagy 
mértékben elhasználódott a város. Ez annak köszönhető, hogy a város fejlődik és 
egyre többen veszik igénybe az utakat és a különböző szolgáltatásokat.  
A város valóban nem adóztatja a polgárait, de a magas ÁFA mindenkit egyformán 
érint, de ez a kormány feladata, hogy változtasson.  
Az anyagból egyértelműen látszik, hogy Kecskemét egy fejlődő város, de ismételten 
felhívja a figyelmet arra, hogy az infrastruktúra fejlesztésére a továbbiakban 
nagyságrendileg nagyobb összeg szerepeljen a költségvetésben az elkövetkezendő 
időszakban, azok között is az utak állapotának a helyrehozatala. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Az ÁFA kérdése nem az önkormányzat bevételét képezi és az önkormányzat által 
nem is befolyásolható annak a nagyságrendje és a mértéke. Továbbítani fogják az 
országgyűlési képviselők felé a lépéseket. 
 
Engert Jakabné:  
 
A napirend egyetlen egy elemét szeretné kiemelni. A Széchenyiváros fejlődési 
ütemét megalapozta a Károly Róbert krt. kérdése, hiszen a tervezési munkák 2017. 
évben fejeződtek be, és ebben az évben elindult a Károly Róbert krt. I. üteme.  
Kiemeli, hogy 2. napirendi pont is érinti a Károly Róbert krt-at, hiszen a II. ütem előre 
vetíti ennek a városrésznek a fejlődését, ami nem csak a Máriahegy rendezését 
(lakóházak, kertövezetek kialakítását) fogja elindítani, hanem a városrészre zúduló 
átmenő forgalmat is csökkenteni, hiszen a II. ütemnek köszönhetően egy óriási 
fejlődés indulhat el a Hollandfalu és a Károly Róbert krt. mindkét oldalán.  
Néhány napja főépítész úr vezetésével elindult egy párbeszéd, vélemények 
megfogalmazása az ott élők, illetve a befektetők vonatkozásában. A 
széchenyivárosiaknak ez a beruházás nagyon nagy jelentőséggel bír. 
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Szemereyné Pataki Klaudia:  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezettel. 
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  
 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 6 tartózkodás mellett megalkotta a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati 
rendeletét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi maradvány megállapításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 6 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
25/2018. (IV.26.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 
végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6773-16/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2017. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének 
Összes elvonás elnevezésű „H” oszlopában kimutatott összegek az érintett 
intézményektől elvonásra kerülnek.  

2.) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő 
összeget a 2017. évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követő hatvan napon 
belül rendeznie kell.  

3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 219.976 E Ft 
forrás terhére az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének soron 
következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzata kerüljön 
megemelésre. 

 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintett intézmények 
 
 

*** 
 
 

3.) NAPIRENDI PONT  
 
A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2006. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítása (3.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 12.722-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
Megkérdezi, ki ért egyet a rendelet-tervezettel?  
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  
 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletét a városi 
kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról 
szóló 5/2006. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi  
 

* * * 

4.) NAPIRENDI PONT  
 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása (4.) 
Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság  
(A bizottság 4.584-7/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Ezt már egy hosszabb folyamat indította el az ősz 
folyamán és most került a képviselőtestület elé a megalkotott, változásokat 
tartalmazó rendelet. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezettel. 
 
(A rendeletalkotáskor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.)  
 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletét az 
egészségügyi alapellátási körzetekről, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

* * * 
 
5.) NAPIRENDI PONT  
 
Képviselői indítvány interaktív táblákkal kapcsolatban (58.) 
(Az indítvány írásos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Király József: 
 
Ügyrendi hozzászólalásában jelzi, hogy az MSZP Kecskeméti Frakciója is 
csatlakozik az indítványhoz. 
 
Radics Tivadar: 
 
Röviden ismerteti az indítványát, melyben hangsúlyozza az interaktív táblák 
szükségességét az intézményekben. Az indítványát kiegészíti azzal, hogy az 
interaktív táblák kezeléséhez szükséges tanfolyam költségeihez az önkormányzat 50 
% -os támogatást adhatna. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megkérte Pászti András képviselő urat, aki a Közoktatási Munkacsoport vezetője is, 
hogy ezt a témát járja körbe. 
 
Pászti András: 
 
A gondolat jó. A közoktatásban a digitális eszközök használata modern és jó 
gondolat. Az indítvány határozati javaslatához tenne egy-két változtatást az alábbiak 
szerint: 
Az önkormányzat kérje fel a Kecskeméti Tankerületet, hogy az intézményvezetőkön 
keresztül a pedagógusok körében mérje fel, hogy az intézményeik milyen állapotban 
vannak és ne csak a digitális táblákra vonatkozzon ez, hanem a digitális eszközökre 
is. Lehet, hogy van olyan intézmény, ahova nem tábla kell. Erről kérnének egy 
tájékoztatást a tankerülettől és után a Köznevelési Munkacsoport megvitatná, 
amelyre Radics Tivadar képviselő úr is meghívást kapna.   
 
Véleménye szerint látni kellene, hogy Kecskeméten az intézményekben mekkora az 
igény a digitális eszközökre és utána lehetne a Köznevelési Munkacsoporton 
keresztül javaslatot tenni a következő költségvetésnél. 
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Megismétli, hogy az ötlet jó és a modernizációra szükség van. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megkérdezi Radics Tivadar képviselő urat, hogy elfogadja-e az MSZP Kecskeméti 
Frakciójának a csatlakozását, valamint az elhangzott módosító javaslatot?  
 
Radics Tivadar: 
 
Számára az a fontos, hogy minden egyes pedagógushoz ez a lehetőség eljusson és 
tájékoztatást kapjanak róla.  
Fontosnak tartja azt, hogy ne központosítsák a pályázatot, ne a tankerület döntse el, 
hogy hova mi kerül, hanem az önkormányzat a pedagógusokkal, vagy az 
intézményegység vezetőkkel kössön szövetséget ebben a témában. Azt is elfogadja, 
hogy ne csak digitális táblákra, hanem digitális eszközökre is terjesszék ki ezt a 
pályázatot.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Elkészül az anyag és a közgyűlés bölcs döntésére bízzák, hogy mennyivel 
kevesebbet költenek majd az utakra, helyette a táblákra fognak költeni. Tehát ez is 
hozzátartozik egy felelős ellenzéki döntéshez, nem pedig csak pakolni az újabb 
feladatokat, hanem mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb. 
 
Leviczky Cirill: 
 
Képviselő úrnak el kellene döntenie, hogy mi a célja az indítvánnyal. Ha az a célja, 
hogy a kecskeméti diákokat szeretné hozzájuttatni ehhez a digitális technológiához, 
akkor végig kell gondolni, hogy milyen fenntartói vannak a kecskeméti diákokat 
foglalkoztató iskoláknak. Nem csak a tankerület van, hanem vannak alapítványi és 
egyházi iskolák, valamint a szakképzési centrum, a tankerület és a minisztérium alá 
tartozó iskolák is. Ezt végig kell gondolni, hogy ki lesz a célcsoportja ennek a 
dolognak. Alapvetően támogatója a digitális technológiák elterjesztésének. Nem elég 
csak a hardvert odatenni az intézményekbe. Ha van hardver és van hozzáértő 
szakember, akkor olyan tananyag is kell, amit ezeken a modern eszközökön lehet 
használni. Az, hogy a digitális táblára vetítenek projektorral, az nem interaktív tábla, 
azt a fehér falra is lehet vetíteni és felesleges a digitális táblákra költeni. A digitális 
tananyagot kell használni ezeken az eszközökön. Magyarország és Kecskemét 
ebben áll a legrosszabbul. Hiába vásárolnak digitális táblákat, digitális eszközöket, 
hiába képezik ki a kollegákat, még akkor is kell olyan tananyag, amit ezeken az 
eszközökön lehet használni. A képzéseket három hónap múlva a szakképzési 
centrumban is le lehet majd folytatni. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Kéri képviselő urat, ha a jövőben komplexebb témája van, akkor a 
szakbizottságokkal és a bizottság alatt működő munkacsoportokkal egyeztetve 
készítse elő a témát, menjen végig a rendes demokratikus folyamaton. Az anyag 
előkészítetten kerüljön be a közgyűlés elé, hogy bölcsen tudjanak dönteni.  
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Továbbra is azt javasolja, hogy a Köznevelési Munkacsoport tűzze napirendjére ezt a 
témát, készítse elő és tegyen javaslatot a bizottság és a közgyűlés számára. 
Határidőként az októberi közgyűlést javasolja. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, további hozzászólás nincs, 
módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi, ki ért egyet a fentiek figyelembevételével az alábbi határozattal: 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
26/2018. (IV.26.) határozata 
Képviselői indítvány interaktív táblákkal kapcsolatban 
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Köznevelési Munkacsoport mérje fel a kecskeméti 
köznevelési intézményekben a digitális eszközökre vonatkozó igényeket. A felmérést 
követően a munkacsoport tegyen javaslatot az Esélyteremtési Bizottság, illetve a 
közgyűlés számára ezek beszerzésének esetleges támogatására. 
 
Határidő: a közgyűlés októberi ülése 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Radics Tivadar képviselő 
 
 

 
26/2018. (IV.26.) határozat melléklete 
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* * * 
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6.) NAPIRENDI PONT  
 
A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés (5.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 4.564-9/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. A témával kapcsolatban Szőkéné Kopping Rita képviselő 
asszony jelezte, hogy az elmúlt közgyűlésen kérdése volt, csak az írásos válasz 
elmaradt.  
Kéri a jelenlévő vezérigazgató urat, hogy válaszolja meg a kérdést.  
A támogatói döntésekről milyen tájékoztatást és hogyan kap a nyilvánosság?  
 
Garamvölgyi Balázs vezérigazgató: 
 
Röviden összefoglalja az alapnak a nyilvánossággal való kapcsolatát. 
Az alapnak jelentéseket kell készítenie a Nemzeti Bank, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részére, illetve még egyéb beszámolókat is készítenek. Ezen kívül 
léteznek az eseti jelentések is az operatív tevékenységgel kapcsolatban.  
Az önkormányzatnak ezen kívül bármikor lehetősége van arra, hogy az alap 
tevékenységéről bármilyen információt kérjen. 
A kommunikációval kapcsolatban az állami kockázati tőke alapkezelőnél úgy valósul 
meg, hogy az ügyletek, amivel foglalkoznak és ahova a befektetés megtörtént, azt a 
honlapon jelzik. 
Címszavakban csak ennyit szeretett volna mondani, ha bármi kérdés van, arra 
szívesen válaszol. 
 
Szőkéné Kopping Rita: 
 
Azt szeretné megkérdezni, hogy előzetesen milyen nyilvánosságot kap a projekt. 
Milyen módon értesülhetnek a vállalkozók?  
 
Garamvölgyi Balázs vezérigazgató: 
 
Tavaly év végén kapták meg az engedélyt és már a honlapukon feltüntetésre 
kerültek azok a projektek, amelyeken a vállalkozók részt vehetnek. Kommunikációs 
kampányt is indítanak párhuzamosan, illetve bizonyos termékeket tovább fognak 
pontosítani. Szeptemberben fog indulni a kisebb projekteknek a kommunikációs 
kampánya.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
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Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és 
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
27/2018. (IV.26.) határozata 
A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés 
  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 4564-9/2018. számú előterjesztését és az  

alábbi döntést hozta: 

1.) A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2/2018. 
(II. 15.) határozatának 1. pontját akként módosítja, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal a Kecskemét Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: Alap) tőkéjének 
emelése érdekében az 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat 5. b) pontja alapján 
2018. évben 5.000.000.000,- Ft összegben biztosítandó visszatérítendő támogatásra 
kötendő támogatási szerződést e határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 1. pont szerinti 
dokumentum aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Mayer Endre aljegyző 
4.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
     és általa: Nemzetgazdasági Minisztérium 

 
 
 

27/2018. (IV.26.) határozat melléklete 
 
Iktatószám: NGM_SZERZ//2018. 
Kötelezettségvállalás száma: 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről 
a Nemzetgazdasági Minisztérium  
székhely:    1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
képviseli:    Varga Mihály miniszter 
számlavezető, fizetési számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01220139-
50000081 
mint támogató (továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhely:    6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
képviseli:    Szemereyné Pataki Klaudia, polgármester 
adószáma:     15724540-2-03 
Törzskönyvi nyilvántartási száma:  724540 
számlavezető, fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732002-15337544-
10011283 
mint Kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) 
 
 
- a továbbiakban együttesen: „Szerződő Felek” - között, az alulírott helyen, napon és 
az alábbi feltételek szerint. 

 
Előzmények 

 
A Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) 
Korm. határozat és a 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett 
forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról 
szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1068/2017. (II.10.) Korm. 
határozat) alapján a Támogató a Kedvezményezettet a 2017. július 17-én kelt 
NGM/20821/2017. iktatószámú támogatási szerződésben 15 000 000 000 forint 
támogatásban részesítette a Kecskemét Fejlődésért Alap létrehozása céljából. A 
Kecskemét Fejlődésért Alapot (a továbbiakban: Alap) a Magyar Nemzeti Bank 2017. 
november 17. napján H-KE-III-835/2017. számú határozat alapján nyilvántartásba 
vette, amelynek igazolásáról szóló dokumentum jelen szerződés 7. számú 
mellékletét képezi.   

1. Szerződés tárgya, a támogatás célja  

 
1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató 5.000.000.000 Ft, 

azaz ötmilliárd forint összegű visszatérítendő támogatást nyújt 
Kedvezményezett részére a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. 
Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 7. 
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. A 2007–2013. évek közötti 
operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 
jogcímcsoport (ÁHT azonosítója: 367162) terhére, az 1068/2017. (II. 10.) Korm. 
határozat és a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 
40. sora alapján.  

 
A támogatott tevékenység összköltsége: 5 000 000 000 Ft. 
A támogatás intenzitása: 100 % 

 
1.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Alap tőkéjét a fenti 1.1 pontban 

meghatározott forrásból megemeli a jelen támogatási szerződésnek 
megfelelően.  
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1.3 Kedvezményezett vállalja, hogy az Alapon keresztül ellátja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. és 13. pontja szerinti 
közfeladatát. Az Alap céljainak pontos meghatározása az Alap Alapkezelési 
Szabályzatban került meghatározásra.  
A támogatott tevékenység a Támogató 041110 számú Általános gazdasági és 
kereskedelmi ügyek igazgatása kormányzati funkciójába tartozik.  
 

1.3. A támogatott tevékenység időtartama: 2018. január 8. - 2018. június 30. 

 
1.4. A Támogatást a Kedvezményezett kizárólag az Alap tőkéjének emelésére, 

használhatja fel.  
 
1.5. A Támogatás felhasználására kizárólag Kedvezményezett jogosult. 

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatásból kizárólag az Alapon 
keresztül nyújthat támogatást. A Kedvezményezett köteles megküldeni a 
Támogató részére az Alap kezelésére irányuló Finanszírozási szerződés egy 
másolati példányát annak aláírását követő 8 munkanapon belül.  

 
Kedvezményezett az Alap működtetését a Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságon (székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi János körút 14. II. em.; 
cégjegyzékszáma: Cg. 03-10-100565)] (a továbbiakban: Alapkezelő) keresztül látja 
el. Az Alapkezelő a tevékenységét a Kedvezményezett és az Alapkezelő között 
létrejövő finanszírozási szerződés (a továbbiakban: Finanszírozási szerződés) 
alapján végzi.  
 
2. A támogatás folyósítása 
Támogató az 1. pontban meghatározott 5 000 000 000 forintot jelen Szerződés 
hatályba lépésétől számított 30 napon belül egy összegben támogatási előlegként 
átutalja a Kedvezményezett bevezető részben megjelölt fizetési számlájára.  
 
3. A Kedvezményezett kötelezettségei: 
3.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az Alap tőkéjét  
2018.06.30. napjáig megemeli és arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesz 
annak érdekében, hogy  ezt a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) eddig 
az időpontig nyilvántartásba vegye.  
 
3.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Alapot a megemelt tőkével a fenntartási 
időszakban folyamatosan fenntartja. A fenntartási időszak az Alapnak MNB általi 
nyilvántartásba vételtől az Alap megszűnéséig, de legkésőbb 2047. december 31-ig 
tart. Kedvezményezett köteles jógazdaként eljárni, a tőle elvárható legnagyobb 
gondosságot tanúsítani a forrás felhasználása, illetve visszafizetése során. 

 
3.3. A Kedvezményezett az Alapon keresztül nyújtott támogatások vonatkozásában 
köteles az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
56/B.-56/C. § szerinti kötelezettségeknek, továbbá az állami támogatásokra 
vonatkozó adatszolgáltatásoknak eleget tenni. 
 
4. Az elszámolás módja, a teljesítés elfogadása 
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4.1. A Kedvezményezettet a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban 
számadási kötelezettség terheli, köteles a támogatott tevékenység 
megvalósításának céljára biztosított támogatást pénzügyi nyilvántartásaiban 
elkülönítetten kezelni, a folyósított összeggel kapcsolatos pénzügyi és egyéb 
dokumentumokat külön nyilvántartani. 

 
4.2. A támogatási összeg terhére kizárólag az 1.2. pontban meghatározott 

támogatott tevékenység, illetve az 1.2 pontban meghatározottak megvalósítását 
szolgáló azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor 
rendelkezésre álló bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési és kifizetési 
időpontja a jelen szerződés 1.3. pontjában foglalt időszakra esik. 

 
4.3. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a 

költségvetési támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, 
áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést 
kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli 
alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés 
összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 

 
4.4. A támogatott tevékenység megvalósulása során, de legkésőbb 2018.06.30-ig a 

Kedvezményezett a jelen szerződés 4.5. és 4.8. pontjai szerinti szakmai és 
pénzügyi beszámoló jelentésben köteles bemutatni a támogatás felhasználását.  

A Kedvezményezettnek a szakmai és pénzügyi beszámolót papír alapon az alábbi 
címre szükséges megküldeni: 
 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Pénzügyi Eszközök Főosztály 

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
e-mail cím: szabo2.krisztina@ngm.gov.hu 

1139 Budapest, Váci út 81-83. 
 

4.5. A szakmai beszámoló jelentésben Kedvezményezett a jelen Szerződés 
céljának megvalósulása érdekében köteles az alábbiakat megküldeni: 

 
- Az Alap tőkéjének megemelésére vonatkozó Finanszírozási szerződés és 

mellékleteinek egy hiteles másolatát. 
- Az Alap jegyzett tőke emelését igazoló MNB nyilvántartásba vételét igazoló 

dokumentum hiteles másolatát. 
 
4.6. A fenntartási időszak végégig szakmai beszámoló jelentésben 

Kedvezményezett köteles számot adni a Szerződés céljának megvalósulásáról, 
és a támogatott tevékenység megvalósításáról az alábbi szempontok és 
időpontok szerint: 

 
- Negyedévente a tárgynegyedévet követő 2. hónap utolsó napjáig (február 28., 

május 31., augusztus 31., november 30.) az Alap befektetési tevékenységéről 
és az Alap forrásainak alakulásáról, az Alapkezelőnek az Alap érdekében 
végzett tevékenységéről jelentés formájában. 
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- a Kedvezményezett köteles az Alap auditált éves beszámolóját a 
Támogatónak megküldeni tárgyévet követően a tulajdonosi jóváhagyást 
követő 15 napon belül.  

 
4.7. Kedvezményezett a támogatott tevékenység eredményeiről záró beszámolót 

nyújt be 2048. 06. 30-ig – amennyiben az Alap 2047.12.31. előtt megszűnik, a 
megszűnését követő 90 napon belül – az alábbi szempontok szerint:  

 
- az Alap befektetési tevékenységéről és az Alap forrásainak alakulásáról és az 

Alapkezelőnek az Alap érdekében végzett tevékenységéről szóló összegző 
jelentés. 

- A befektetési tevékenységgel elért eredmények bemutatása. 
- Az Alap kimeneti és esemény-indikátorainak mérése. 
- A visszatérülő források nyilvántartásával kapcsolatos hazai és az Európai 

Uniós Bizottság részéről megfogalmazott elvárásokhoz kapcsolódó egyedi 
adatok bemutatása. 
 

4.8. A pénzügyi beszámoló keretében a Kedvezményezett a következő 
dokumentumokat köteles a Támogatónak megküldeni: 

a) Egy a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott 
személy által aláírt, a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült, a 
támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló 
számviteli bizonylatokról készített 7. melléklet szerinti számlaösszesítőt. Az 
összesítőnek tartalmaznia kell az elszámolás részét képező költségeket igazoló 
számviteli bizonylatok tekintetében a számviteli bizonylat sorszámát, típusát, a 
számviteli bizonylat kiállítójának megnevezését, adószámát, a számviteli 
bizonylat kiállításának keltét és teljesítési időpontját, a gazdasági esemény 
rövid leírását, a nettó és bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt 
összeget, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a pénzügyi teljesítést 
igazoló dokumentum számát. 

b) Az elszámoláshoz valamennyi bizonylat hiteles másolatát kell csatolni. Az 
elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő eredeti 
számviteli bizonylatra rá kell vezetni, hogy „a………számú támogatási 
szerződés alapján fizetve …………….. Ft”.  

A számviteli bizonylat hiteles másolatához csatolni szükséges: 

- az elfogadott és módosított Alapkezelési Szabályzat, 

- a befektetési jegyeket tartalmazó értékpapír-számla kimutatás hiteles 

másolata, 

- a támogatás felhasználását igazoló bankszámlakivonatok.  

Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa 
meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. Amennyiben a 
Kedvezményezett meghatalmazottja állít ki hiteles másolatot, a meghatalmazást a 
Kedvezményezett köteles a Támogató rendelkezésére bocsátani. 

 

4.9. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 93. § (4) bekezdése alapján a 
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költségvetési támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell 
megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy más  

 

4.10. pénznemben keletkezett, vagy a költségvetési támogatás folyósítását a 
Kedvezményezett vagy a szállító mely pénznemben kéri. 

A forinttól eltérő pénznemben kiállított számviteli bizonylat esetében annak 
végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számviteli 
bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, az MNB által közzétett 
középárfolyamon kell forintra átszámítani, az MNB által nem jegyzett pénznemben 
kiállított számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett 
középárfolyamon kell euróra átváltani. Amennyiben a számla nem tartalmazza a 
teljesítés időpontját, a pénzügyi teljesítéskori MNB középárfolyamot kell alkalmazni. 
 
Az idegen nyelvű dokumentumokon, bizonylatokon azokat az adatokat, 
megjelöléseket, szövegrészeket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a bizonylat 
tartalmának megbízható, valóságnak megfelelő megítéléséhez szükségesek 
magyarul is fel kell tüntetni. 

4.11. A szakmai és pénzügyi beszámoló jelentés, fenntartási időszakra vonatkozó 
beszámoló és záró beszámoló Támogatóhoz történő beérkezését követő 60 
napon belül Támogató írásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról. 
Amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámoló jelentés, fenntartási időszakra 
vonatkozó beszámoló és záró beszámoló nem felel meg a fentiekben 
foglaltaknak, vagy egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű 
felhasználásának ellenőrzésére, Támogató Kedvezményezettet hiánypótlásra 
hívja fel, melyben felszólítja a Kedvezményezettet a pontosan megjelölt hiányok 
pótlására. Hiánypótlásra – egy beszámoló tekintetében - legfeljebb 2 
alkalommal van lehetőség, mely során a teljesítés elfogadására meghatározott 
határidő a hiánypótlás Támogatóhoz történő beérkezésének napjától 
újrakezdődik. A szakmai és pénzügyi beszámoló, fenntartási időszakra 
vonatkozó beszámoló és záró beszámoló megfelelősége esetén Támogató 
teljesítésigazolást állít ki. A pénzügyi és szakmai beszámoló, fenntartási 
időszakra vonatkozó beszámoló és záró beszámoló elfogadására, és részbeni 
vagy teljeskörű elutasítására, valamint ez alapján a teljesítésigazolás 
kiállítására Karsai Tamás, a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért 
felelős helyettes államtitkár jogosult. 

 
4.12. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése 

esetén a Támogató írásban határidő tűzésével felszólítja a Kedvezményezettet 
a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 

 
4.13. Amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámoló, záró beszámoló alapján a 

Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a 
Kedvezményezett a fizetési felszólítás kézhezvételét követő harminc (30) 
munkanapon belül az Ávr. 94. § (1) bekezdése szerinti értesítőben megjelölt 
fizetési számlára köteles a visszafizetési kötelezettségét teljesíteni. 

 
5. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, a felmondás esetei 
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5.1. Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós 
akadályba ütközik; a Támogató felmondási jogának gyakorlására alapot adó  

 

5.2. valamely lent felsorolt körülmény bekövetkezik, illetve a jelen szerződésben 
rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt a Kedvezményezett a 
tudomására jutástól számított 8 (nyolc) napon belül köteles jelenteni a 
Támogatónak. 

Ha az Ávr 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény 
bekövetkezik, a Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb 
– a jogszabályban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás 
következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 (nyolc) napon 
belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.  

5.3. A Szerződő Felek a szerződéstől való elállásra nem jogosultak, a Támogató 
azonban a jelen szerződés felmondására jogosult, ha az alábbi esetek 
valamelyike bekövetkezik: 

5.3.1.  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott támogatott 
tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési 
támogatás igénybevételét neki felróható okból ezen időszak alatt nem 
kezdeményezi és késedelmét írásban sem menti ki; 

5.3.2.  hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási 
döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a 
támogatási igény benyújtásakor; 

5.3.3.  az Ávr. 81. §-ában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés 
meghozatalát követően következik be, vagy jut Támogató tudomására; 

5.3.4.  a támogatott tevékenység meghiúsul; 

5.3.5.  a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a 
támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz 
eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a 
támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni; 

5.3.6.  a Kedvezményezett vagy az Alapkezelő a támogatási összeget a jelen 
szerződésben meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon 
használja fel; 

5.3.7.  a jelen Szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a 
támogatás igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult; 

5.3.8.  a Kedvezményezett jelen szerződésben foglalt vagy a támogatási szerződés 
megkötésekor tett nyilatkozatai bármelyikét visszavonja; 

5.3.9.  a támogatás felhasználásáról készült beszámoló (rész- vagy záróbeszámoló) 
határidejét a Kedvezményezett elmulasztja, vagy beszámolási kötelezettségét 
nem megfelelően teljesíti a fenti 4.10 pontban meghatározott hiánypótlási 
határidőben sem;  

5.3.10. a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként 
számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy 
az értékcsökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató 
által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik; 
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5.3.11. az 5.1. pontban meghatározott értesítési kötelezettségek bármelyike 
egy hónapon túli késedelmet szenved; 

5.2.12. a Kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételei fennállása esetén a közbeszerzési 
eljárást nem folytatta le. 

5.4. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása, a költségvetési támogatás visszavonása vagy a 
támogatási szerződés felmondása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatás összegét az 5.4. pontban meghatározott ügyleti, 
késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 
Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás 
folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 
napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett 
késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésének napja. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy nem teljesítés 
esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság 
megkeresésre adók módjára behajtandó köztartozásként hajtja be. Ha a 
visszafizetési kötelezettség a Támogató saját érdekkörében felmerülő okból 
keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig 
kamatmentes. 

5.5. Az 5.3. pont szerinti ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 
Az 5.3. pont szerinti késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor 
a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott 
naptári félév teljes idejére. 

5.6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási 
szerződés módosítása, felmondása nélkül is elrendelheti a költségvetési 
támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű 
vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen 
esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét 
az 5.3. és 5.4. pontban foglaltak szerint köteles visszafizetni. 

5.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontjának 
figyelembe vétele mellett a Kedvezményezett az alábbi biztosítékot nyújtja. 

5.7.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a bevezető részben feltüntetett elkülönített 
alszámlát kizárólag a támogatási összeg jóváírása és kezelése céljából 
használja. Az elkülönített számla számlavezetőjénél bejelenti a Támogató 
azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát, 
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés 
legfeljebb harmincöt (35) napra való sorba állítására vonatkozó 
rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak 
Támogatóval együttesen, annak szignálásával és kizárólag a támogatási 
jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A 
Kedvezményezett számlavezetője által érkeztetett felhatalmazása a jelen 
szerződés 5. számú mellékletét képezi. 

A Kedvezményezett vállalja, hogy az alszámlára jóváírt támogatási összeget 
kizárólag az Alap befektetési jegyeinek lejegyzésére fordítja. Ennek biztosítására 
Kedvezményezett az alszámlát a Támogató javára számlavezetőjénél zároltatja, 



37 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-án megtartott üléséről 
 

azaz arról utalást indítani csak Támogató írásbeli hozzájárulása alapján lehet. 
Támogató részéről az írásbeli hozzájárulás aláírására Karsai Tamás, a 
gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár jogosult. 

5.7.2. A Kedvezményezett köteles az MKB Bank Zrt.-vel (a továbbiakban: 
Forgalmazó) és a Támogatóval az Alap befektetéseinek lejegyzéséhez 
szükséges vagyoni hozzájárulásának az elkülönített számláról történő 
utalásának időpontjáig egy háromoldalú Megbízást kötni az értékpapírok 
kedvezményezetti zárolására (óvadékra) vonatkozóan.   

5.7.3. Továbbá előfeltétel, hogy az Alap működtetésével megbízott Alapkezelő a 
Forgalmazóval, a Támogatóval az Alap befektetéseinek lejegyzéséhez 
szükséges vagyoni hozzájárulásának az elkülönített számláról történő 
utalásának időpontjáig a forgalmazói és számlavezetési feladatok ellátására-, 
illetve a Kedvezményezett vagyoni hozzájárulásának, azaz az Alap tőkéjének 
emelésének befizetésére szolgáló letéti számla megnyitásának, vezetésének 
és lezárásának szabályaira vonatkozóan szerződést köt.  

5.7.4. A Letéti Szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a Kedvezményezett által 
befizetett hozzájárulások mindaddig zárolásra kerülnek, amíg a Forgalmazó 
az Alapkezelőt hitelt érdemlő módon tájékoztatja a jelen szerződés szerinti 
tőkeemelés MNB általi nyilvántartásba vételéről, vagy az Alap tőkeemelése 
igazoltan meghiúsul, és – mindkét esetben – a zárolás (óvadék) feloldásra 
kerül, illetve a letéti számla egyenlege felszabadíthatóvá válik. Amennyiben az 
Alap tőkeemelése meghiúsul, a vagyoni hozzájárulás összege a 
Kedvezményezett bevezető részben megjelölt számlájára visszavezetésre 
kerül. 

A Kedvezményezett köteles az Alap befektetéseinek lejegyzéséhez szükséges 
vagyoni hozzájárulásának az elkülönített számláról történő utalásának időpontjáig, a 
Támogató, a Kedvezményezett számlavezetője és a Kedvezményezett között 
létrejövő szerződéssel az Alap Kedvezményezett tulajdonába kerülő dematerializált 
befektetési jegyein kedvezményezetti zárolást (óvadékot) alapítani a Támogató, mint 
jogosult javára. 
 
A zárolás időtartama alatt az MKB Bank Zrt. kizárólag a Támogató  részéről fogadhat 
el az  zárolás (óvadék) feloldására, illetve az értékpapírok transzferálására szóló 
rendelkezést mindaddig, amíg a Támogató az  a zárolás (óvadék) megszüntetéséről 
írásban nem értesíti a Forgalmazót.  
  

5.8. A Támogató vállalja, hogy amennyiben a Kedvezményezett a befektetési 
jegyeinek lejegyzését megvalósította és a befektetési jegyekre vonatkozó 
zárolási (óvadéki) szerződés aláírásra került, úgy 3 munkanapon belül - írásban 
- a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságától eláll és további 
követelése az elkülönített számlával szemben nem áll fenn. 

 

5.9. A biztosítékoknak jelen szerződésben meghatározott visszatérítési 
kötelezettség teljesítéséig kell rendelkezésre állniuk. 
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5.10. Kedvezményezett a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
a Támogatási szerződés alapján esetlegesen jelentkező visszafizetési 
kötelezettségének késedelme esetén Támogató az 5.6. pontban meghatározott 
biztosítékokat érvényesítse. Támogató a támogatás visszakövetelése esetén 
elsősorban a fenti 5.6. pontban meghatározott óvadékot érvényesíti. 

 
6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése 

6.1. Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult 
a jelen szerződés alapján a szerződésszerű teljesítést, a támogatási cél 
megvalósítását, és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Az 
ellenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által támogatott tevékenység 
megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási 
jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek. 

Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni 
ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés 
során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Jogosult a pénzügyi-számviteli 
dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a 
bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.  

Ennek keretében a Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások 
lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel 
együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a 
megfelelő dokumentumok, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok 
rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen 
is segíteni. Ha a Kedvezményezett vagy az Alapkezelő, az ellenőrző szerv munkáját 
ellehetetleníti, a Támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási 
szerződést felmondhatja. 

A fentiekben szabályozott ellenőrzések során az üzleti titoktartásra vonatkozó 
rendelkezések szem előtt tartásával kell eljárni. 

6.2. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy jelen Szerződés alapján a 
költségvetési pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni. 

6.3. Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott 
szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, továbbá jogszabályban feljogosított egyéb szervek részére megadja a 
jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről az általuk kért tartalmú 
tájékoztatást.  

6.4. Kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében a Támogató, a Támogató 
által ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Európai Számvevőszék és 
az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány 
által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 
kincstár, illetve az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban az irányító 
hatóságok, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóság képviselőit 
ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, a 
program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre 
bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni. Az 
ellenőrzés lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatási 
szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele 
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alatt, a támogatási tevékenység Ávr. 102/B. §. szerinti befejezésekor, 
lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor. 

6.5. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás 
felhasználását alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység 
lezárását követő tíz éven keresztül hiánytalanul megőrizni. 

6.6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
az Áht. 63. § (1) bekezdés j) pontja alapján működési célú költségvetési 
támogatás nyújtása esetén jogosult a Kedvezményezett működésének és 
gazdálkodásának ellenőrzésére. 

 
7. Támogatás visszatérítése 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott, a Támogató által a Kedvezményezett részére biztosított 
visszatérítendő támogatást a Kedvezményezett 2048. 06. 30-ig visszatéríti a 
bevezető részben megjelölt fizetési számlára.  

Amennyiben az Alap 2047. 12.31. előtt megszűnik, a Szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott, a Támogató által a Kedvezményezett részére biztosított 
visszatérítendő támogatást a Kedvezményezett az Alap megszűnését követő 6 
hónapon belül visszatéríti a bevezető részben megjelölt fizetési számlára. 

 
8. Kedvezményezett nyilatkozatai 

8.1. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor ellene 
adósságrendezési eljárás nincsen folyamatban, és kötelezi magát arra, hogy 
haladéktalanul, írásban bejelenti Támogató részére, ha jelen szerződés hatálya 
alatt ellene a fentiekben megjelölt eljárás indul.  

8.2. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. 
§-ában, valamint az Ávr. 82. §-ában meghatározott követelményeknek, illetve, 
hogy jelen támogatás tekintetében nem állnak fenn vele szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok. 

8.3. Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezetnek minősül, továbbá arra vonatkozóan, hogy – az Áht. 41. § 
(6) bekezdésére tekintettel – tudomásul veszi, hogy átláthatóságának 
ellenőrzése céljából a Támogató a jelen szerződésből eredő követelései 
elévüléséig az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezeli. 

8.4. A Kedvezményezett, ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak köteles a 
támogatások felhasználása során közbeszerzési eljárást lefolytatni. A 
költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a 
Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy 
köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony 
felhasználását biztosítsa. 

8.5. A támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem 
használható fel. Amennyiben Kedvezményezett általános forgalmi adó 
visszaigénylésére jogosult (vagy áru, ill. szolgáltatás értékesítése esetén az 
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adóterhet áthárította), úgy a támogatási összeg az általa benyújtott számlákon 
szereplő nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összeg, ha általános 
forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult (illetve amennyiben a támogatott 
tevékenység áru vagy szolgáltatás értékesítése, nem hárította át az adóterhet), 
úgy a számlaérték bruttó összege alapján kerül meghatározásra. 

8.6. Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatással fedezett költségek tekintetében 
általános forgalmi adó visszaigénylési, levonási jogosultsággal nem 
rendelkezik. 

8.7. A Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a 
szerződés módosítása végett haladéktalanul – de legkésőbb 8 munkanapon 
belül köteles Támogató részére írásban bejelenteni. A támogatásban – a 
változás bejelentéséig – igénybe vett áfa összeget a Szerződés módosításakor 
rögzített módon a Kedvezményezett köteles visszafizetni. 

8.8. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kedvezményezett nevére, a 
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási 
helyére vonatkozó adatokat a Támogató a szerződés megkötését követő 
hatvan napon belül honlapján közzéteszi. 

8.9. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a szerződéskötést megelőzően 
benyújtott támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok 
valódiak és hitelesek, és teljeskörűek. A támogatott tevékenység megvalósítása 
érdekében a jelen Szerződésen kívül egyéb támogatási igényt 
Kedvezményezett nem nyújtott be. 

8.10. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn harmadik személy 
irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja. 

8.11. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nincs esedékessé vált és még meg 
nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása. 

8.12. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az Alap megalapításával az európai 
versenyjogi szabályozásnak megfelelő módon kiválasztott Alapkezelő 
szervezetet bíz meg, aki rendelkezik a támogatott tevékenység 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel.  

8.13. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett 
monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás 
utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami 
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek 
hozzáférjenek. 

 
9. Egyéb rendelkezések 

9.1. A Kedvezményezett a támogatási szerződés módosítása iránti kérelmét – 
különösen az 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat 5. pontjában meghatározott 
támogatási forma módosulása esetén – 2047.12.31-ig nyújthatja be.  

9.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett a jelen szerződéssel 
kapcsolatos tevékenységéről kiadott tájékoztatásban köteles feltüntetni a 
támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás Támogatótól származik. 
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9.3. A szerződő Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében 
kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint: 

 
- Támogató részéről: 
 
Szabó Krisztina Júlia, Főosztályvezető 
tel: (36)-1-474-94-46, mobil: 06-30-204-0566, e-mail: szabo2.krisztina@ngm.gov.hu  
 
- Kedvezményezett részéről: 
 
Dr. Mayer Endre, Aljegyző 
tel: (36)-76-513-505, mobil: 06-20-778-4495, e-mail: mayer.endre@kecskemet.hu  
 

9.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb 
értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy 
telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a 
kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik 
joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

9.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy 
értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: 
arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

9.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének 
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a 
küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem 
kereste” jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény 
visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni. 

9.7. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók 
személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A 
kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez 
szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

9.8. A Támogatónak és a Kedvezményezettnek meg kell tennie mindent annak 
érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan 
nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a 
szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után 
felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a szerződő Felek 
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 
Jelen szerződés a Szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás 
napján lép hatályba. 
 

9.9. Az alábbi mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  

1. Költségterv  

2. Kedvezményezett létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott 
nyilvántartásba vételét igazoló okiratának 30 napnál nem régebbi eredeti 
példánya 

3. A Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek 
pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző 

mailto:szabo2.krisztina@ngm.gov.hu
mailto:mayer.endre@kecskemet.hu
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által hitelesített 30 napnál nem régebbi aláírás mintája vagy az aláírás minta 
közjegyző által hitelesített másolata 

4. Kedvezményezett bevezető részben megjelölt fizetési számlájára vonatkozó, 
számlavezető által érkeztetett felhatalmazó levele 

5. Megbízás értékpapírok kedvezményezetti zárolására Ptk. 5:95.§ (3) a) pontja 
szerinti megállapodás (óvadéki megállapodás) tervezete 

6. Kecskemét Fejlődéséért Alap MNB nyilvántartásba vételét igazoló 
dokumentum 

7. Számlaösszesítő a pénzügyi elszámoláshoz 

 
Szerződő Felek a jelen ... oldalból és 9 számozott pontból álló szerződést – annak 
elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 
példányban jóváhagyólag aláírják. 
 

Budapest, 2018. ………………. 

Támogató 
képviseletében: 

Varga Mihály 
miniszter 

 
Kedvezményezett 
képviseletében:  

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Nemzetgazdasági Minisztérium  Kecskemét Megyei Jogú Város 

P.H. 

Pénzügyileg ellenjegyző:  Jogilag ellenjegyző: 

Budapest, 2018. ……………    Budapest, 2018. …………… 

 

 

Seres Melinda 

főosztályvezető  

dr. Komáromi Márta 

főosztályvezető-helyettes 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Fejezeti Költségvetési Főosztály 

 Nemzetgazdasági Minisztérium 

Jogi és Kodifikációs Főosztály 

 

 

 

  

 

 

Kapják: 1.) Támogató (4 pld.: Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért 
Felelős Helyettes Államtitkárság, Fejezeti Költségvetési Főosztály, Jogi 
és Kodifikációs Főosztály) 

 
2.) Kedvezményezett (2 pld.) 

 
* * * 
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7.) NAPIRENDI PONT  
 
Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala (7.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 104-28/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést.  

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat nem 
hangzott el. 

 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
28/2018. (IV.26.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 104-28/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 

 
A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 
Programjának módosítását – egységes szerkezetben – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el és egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert, hogy azt benyújtsa a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős Nemzetgazdasági Miniszter 
részére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
     és általa: Nemzetgazdasági Miniszter 
 
(A határozat mellékletei - a terjedelmükre tekintettel - nem kerültek 
beillesztésre a jegyzőkönyvbe, azok megtekinthetőek a jegyzőkönyv 
mellékletei között a 7. napirendi pont mellékleteként.) 
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* * * 
 
8.) NAPIRENDI PONT  
 
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú közgyűlési határozatok módosítása (8.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 1006-30/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. 
 
Király József: 
 
Elmondja, hogy korábban ő is megszavazta a KOM Központi Okos Mérés Zrt-vel 
kapcsolatos pályázatokat. Ugyanakkor az Elios-botrány kapcsán kiderült, hogy a 
KOM Zrt. a mérési tevékenységét a Led-es botrányban megismert szereplőkön 
keresztül kívánja végrehajtani az országban. A pályázat célját jónak tartja, de fél 
attól, hogy megint egy olyan rendszerbe kerül bele a város, mint amikor a 
közvilágítás korszerűsítése volt. Itt ugyanis újra felmerül a Tender-Network Kft. és a 
Sistrade Kft. neve. Természetesen tudja, hogy a város a KOM Zrt-vel lesz 
kapcsolatban, de mégis el kell mondani, hogy a KOM Zrt. ebbéli tevékenysége 
mögött újra ezek a cégek állnak.  
 
Azt kéri, hogy kérjen a város egy olyan hivatalos iratot a KOM Zrt-től, ami arról szól, 
hogy ami alapján a cég elvégzi ezt a tevékenységét, az teljes egészében az Európai 
Csaláselleni Bizottság jóváhagyásával történik. Egyébként megint kezdődni fog az 
egész elölről, ami az elmúlt időszakban folyt.  
Hangsúlyozza, hogy ő is támogatta a megvalósítandó célt, de a háttérben olyan 
dolgok vannak kibontakozóban, amely arról szól, hogy egyesek lenyúlják az Európai 
Unió által adott pénzt és megint elkezdődik az a folyamat, hogy ki hogy vett ebben 
részt. Ebben ő ugyanakkor nem szeretne részt venni és felhívja mások figyelmét is 
erre.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A pályázati folyamat elején járnak. Ha van a képviselőnek konkrét javaslata és lát 
szabálytalanságot, akkor kéri, hogy konkrétan jelezze azt. Ez a folyamat most zajlik, 
most lép bele a város. Konkrét jelzéseket kér tehát, hogy mibe ne lépjen be a város, 
mit ne támogassanak, miben ne vegyenek részt és akkor ezt körültekintően körül 
lehet járni. De az, hogy feltételezésekre, illetve megérzésekre, hangulatkeltésekre 
hagyatkozzanak, nem gondolja, hogy a város érdekét szolgálja. 
 
 
 
Falu György Tamás: 
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Király József képviselővel ő éveken át dolgozott együtt egy bizottságban. Azt 
gondolja, hogy egy ilyen fajta hozzászólás nem illik bele abba a képbe, amit ő 
alkotott róla. Természetesnek veszi, hogy egy választás hevében bizonyos 
kijelentések és vádaskodások elhangoznak, de azt, hogy egy stigmát ráragasztanak 
akár egy vállalkozásra, akár egy emberre és utána ezt a stigmát hordozza és már 
akkor is tiltakoznak ellene, ha csak felmerül a neve. Ez véleménye szerint nem ide 
való. Ha lesznek elmarasztalások, ítéletek, akkor lehet ilyet mondani.  
Számos félreértés volt a közvilágítási projekttel kapcsolatban, nagyon sokan azt 
gondolták, hogy fényár lesz Kecskeméten, holott ez egy energia-megtakarítási 
pályázat volt. Számos vádaskodás elhangzott tehát, de ítélet nincs, csak 
vélelmezések vannak és kialakult egy stigma, amit most a képviselő úr is elmondott.  
Azt kéri, hogy ne induljanak el ezen az úton. Ha bármilyen visszaélés van, akkor 
tegyenek meg ellene mindent, de még el sem kezdődött ez a projekt.  
 
Király József: 
 
A KOM Zrt. az ezzel kapcsolatos tevékenységét nem nyílt pályázaton választotta ki, 
hanem olyan eljárásban, amelynek során három cégtől kért ajánlatot arra, hogy 
hogyan csinálják. Ez a három cég pedig nagy szerepet játszott a Led-es világítás 
problémás ügyeiben. Ő erre hívta fel a figyelmet, mivel nagyon szeretné ezt elkerülni. 
Erre javaslatot nem tud tenni. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Akkor az a javaslat, hogy ne pályázzon a város erre a lehetőségre? 
 
Király József: 
 
Nem ezt javasolta. Szövegszerű javaslata nincs, de fel szerette volna hívni az 
előzőekben elmondottakra a figyelmet. Azért van itt képviselőként, hogy adott 
esetben ne csak javaslatot tegyen, hanem a véleményét is elmondja, amit annak 
érdekében tesz, hogy ne legyenek a városnak további problémái. Ő nem rendőr, 
nem oknyomozó riporter. A várost a Fidesz-KDNP frakció vezeti, akiknek a figyelmét 
fel szerette volna erre hívni. Az Elios-botrány sincs még lezárva, ne kerüljön a város 
még egy ilyen ügybe.  
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Még mindig nem tudja, hogy konkrétan mit kerüljenek el és mit tegyenek annak 
érdekében, hogy el tudják kerülni? Ez csak azt jelentheti, hogy most ne pályázzon 
erre a lehetőségre a város. (Király József képviselő jelzi, hogy nem ezt jelenti.) 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
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Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
29/2018. (IV.26.) határozata 
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú közgyűlési határozatok módosítása 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1006-30/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében 
megvalósuló adatkoncentrátor telepítésére kötött megállapodás egy ingatlannal 
történő kiegészítését jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert, hogy a megállapodással kapcsolatos hiánypótlási felhívásokat 
teljesítse, valamint a feladat végrehajtásához szükséges szerződéseket aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás 
alprogram helyi önkormányzatok részére című felhívás keretében elnyert támogatás 
tervezett helyszín módosításához hozzájárul, egyben felhatalmazza Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármestert, hogy a módosításhoz kapcsolódó kedvezményezetti 
kötelezettségeket teljesítse. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
 
 

A 29/2018. (IV.26.) határozat melléklete 
 
 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, (a 

továbbiakban: „Önkormányzat”) 

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Adószám:        15724540-2-03  

Képviseletre jogosult:        Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

másrészről a KOM Központi Okos Mérés Zrt.,(a továbbiakban: „KOM Zrt.”) 

Székhely:  1139 Budapest, Váci út 91., Magyarország 

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 01-10-047874 

Adószám: 24714075-2-41  
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Közösségi adószám (EU): HU24714075 

Képviseletre jogosult:  Dr. Vajta Mátyás vezérigazgató és Rozmaring Krisztián 

projektigazgató együttesen  

 

harmadrészt a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (a továbbiakban : „KIK-FOR Kft.”) 

Székhely:  6000 Kecskemét, Csányi János körút 14. 

Adószám:         11031600-2-03 

Képviseletre jogosult:         Minda Imre László ügyvezető önállóan 

 

 

1. Preambulum 

 
1.1. Magyarország az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen 

belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61 EK tanácsi irányelv 

módosításáról szóló – a 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 

módosított – 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: 

„Irányelv”) 10c. cikkének (5) bekezdése alapján átmeneti ingyenes kibocsátási 

egységek kiosztásának érdekében kérelmet (továbbiakban: „Derogációs 

Kérelem”), valamint annak részeként Nemzeti Tervet (továbbiakban: „Nemzeti 

Terv”) nyújtott be az Európai Unió Bizottságához, amelyben javaslatot tett az 

Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítására. 

-  

1.2. Az Európai Bizottság a 2012. december 3. napján kelt C(2012)8675 sz. 

határozatában (továbbiakban: „8675. sz. Határozat”) úgy rendelkezett, hogy 

Magyarországnak az Irányelv 10. cikkének (5) bekezdése szerinti, átmenetileg 

ingyenes kibocsátási egységek villamosenergia-termelést végző létesítmények 

részére történő kiosztására (továbbiakban: „Derogációs Kiosztás”) vonatkozó 

kérelmével szemben nem emel kifogást.  

-  

1.3. Figyelemmel arra, hogy az Európai Bizottság már a 8675. sz. Határozatának 

indokolásában is jelezte, hogy a Beruházás finanszírozása az Európai Unió 

Működéséről szóló Megállapodás (továbbiakban: „EUMSZ”) 107. cikkének (1) 

bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz, Magyarország a tervezett 

intézkedést az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése szerint jóváhagyásra bejelentette az 

Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság a 2012. december 19-én kelt, C(2012) 

9463 sz. határozatában (továbbiakban: „9463. sz. Határozat”) megállapította, hogy 

a Magyarország által az Irányelv szerinti átmeneti ingyenes kibocsátási egység-

kiosztás keretében a Beruházások finanszírozásához nyújtani kívánt támogatás 

(továbbiakban: „Támogatás”) az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja 

értelmében összeegyeztethető a belső piaccal és úgy határozott, hogy nem emel 

kifogást a bejelentett intézkedéssel szemben. 

 

1.4. A 9463 sz. Határozatban foglaltak szerint a Mintaprojekt tekintetében a Támogatás 

kedvezményezettje a MAVIR ZRt (székhely: 1031 Budapest, Anikó utca 4.; Cg.: 01-

10-044470), amelynek a kivitelezője a MAVIR Zrt. százszázalékos tulajdonában álló 

projekttársaság. A Támogatás kedvezményezettjét fenntartatási kötelezettség 

terheli, melynek keretében a kedvezményezett a Támogatásból megvalósuló 

beruházást köteles fenntartani. A Mintaprojekt lezárást követően a Támogatás 

kedvezményezettje vagy jogutódja az okosmérő, illetve az okos mérést biztosító 

külön berendezés üzemeltetése kapcsán az okos mérés bevezetésével 

kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 

26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) szerint 

járnak el. 

-  

1.5. A Nemzeti Terv alapján a Mintaprojekt célja olyan mérési és adatáramoltatási 

infrastruktúra kialakítása és tesztelése, amely biztosítja a Központi Okoshálózati 
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Operátor Modell működésének vizsgálatát, és hozzájárulhat az energiarendszer – 

fenntarthatóság, versenyképesség és ellátásbiztonság együttes 

figyelembevételével történő – modernizálásához, a felhasználó oldali 

energiahatékonyság és takarékosság növeléséhez, valamint a 

rendszerszabályozási problémák kezeléséhez és a hálózati veszteségek 

csökkentéséhez.  

-  

1.6. Az Önkormányzat és a KIK-FOR Kft. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

számú törvényben (továbbiakban: „Nvt.”) foglalt feltételek szerint köteles 

nyilatkozni arról, hogy az Nvt. alapján átlátható szervezetnek minősül. 

-  

1.7. Felek hivatkoznak a 2016. augusztus 8. napján – az Önkormányzat és a KOM Zrt. 

között – megkötött, 9786-8/2016. számú Együttműködési Megállapodásra, melynek 

tárgya a Derogációs Kérelemben meghatározott Mintaprojektben való 

közreműködés megvalósítása. Az Együttműködési Megállapodás 5.2. pontja 

alapján, a felszerelt okosmérők által mért adatok továbbításának módjáról az 

Önkormányzat és a KOM Zrt. között további megállapodás szükséges.  

-  

1.8. Felek rögzítik, hogy tekintettel a 2000. július 5. napján létrejött Megbízási 

szerződésre és annak 2001. november 26. napján kelt kiegészítésére, a kiegészítés 

2002. november 5. napján kelt 1. számú módosítására, valamint a Megbízási 

szerződés 2005. szeptember 16. napján kelt 1. számú módosítására tekintettel 

(mely szerződések a jelen megállapodással érintett ingatlanok kezelését a KIK-FOR 

Kft.-nek engedik át) az Együttműködési Megállapodás 5.2. pontjában hivatkozott 

külön megállapodás szükségszerűen három oldalú megállapodás a Felek között. 

-  

1.9. A Felek az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítása érdekében jelen 

háromoldalú megállapodást (továbbiakban: „Megállapodás”) kötik – annak 

érdekében, hogy a KOM Zrt. adatkoncentrátorokat helyezzen el az Önkormányzat 

tulajdonában és a KIK-FOR Kft. kezelésében lévő lakásokban, amelyek gyűjtik a 

lakások mellékvíz mérőkből és a bekötési mérőkből származó adatokat – az 

alábbi napon és helyen az alábbi tartalommal:  

-  

- 2.0. Felek kijelentik, hogy a 2017. december 19. napján KOM-SZR-2017-0048 

számon kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat, a jelen 

Megállapodás hatályba lépéséig magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, 

annak rendelkezéseit a hivatkozott két megállapodás időbeli hatálya közötti 

időszakra is alkalmazzák. 

 

2. A Megállapodás tárgya: 
-  

2.1. Az Önkormányzat ezúton nyilatkozik, hogy Kecskemét belterület 21919/2 hrsz-ú és 

21920/2 hrsz-ú, természetben Téglás utca 13/C, Téglás utca 7/B, szám alatt található 

ingatlanok (továbbiakban: „Ingatlanok”) a kizárólagos tulajdonát képezik.  

-  

2.2. A KIK-FOR Kft. nyilatkozik, hogy a 2.1. pontban feltüntetett Ingatlanok a 

kezelésében vannak.  

 
2.3. Az Önkormányzat, mint tulajdonos, kijelenti, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

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

(6) e) pontja alapján a KOM Zrt.-nek az Ingatlanok tető részén található 100x100 

(cm) nagyságú területet tekintetében a hasznosításnak nem minősülő 

igénybevételhez, vagyis ezen területek bérbeadásához hozzájárul, annak 

érdekében, hogy a KOM Zrt. az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítása 
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érdekében adatkoncentrátort szereljen fel. A részletes helyszínlistát jelen 

Megállapodás 1.sz. melléklete tartalmazza.  

 

3. Megállapodás időtartama és birtokátruházás: 

 
3.1. Jelen Megállapodás határozott időtartama jön létre, amely a Felek általi aláírással 

lép hatályba és a Mintaprojekt pénzügyi zárásáig tart, azaz 2018. szeptember 4. 

napjáig. 

3.2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, mint vagyonkezelő az 1. sz. mellékletben 

szereplő helyszíneket jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a KOM 

Zrt. birtokába adja. 

 
3.3. A KIK-FOR Kft. biztosítja a KOM Zrt., valamint annak megbízottja részére az 

adatkoncentrátor felszereléshez, valamint karbantartáshoz szükséges bejutást az 

1.sz. mellékletben megjelölt helyszínekre, továbbá műszaki munkatársat biztosít a 

helyismeretet igénylő feladatok megvalósításához. 

 

4. Felek jogai és kötelezettségei: 
 

4.1. Az Önkormányzat feladata a Mintaprojekt megvalósításához szükséges 

projekthelyszínek (végpontok) kijelölése és átadása a KOM Zrt. részére. 

 

4.2. Az Önkormányzat köteles viselni minden költséget és egyéb díjat, amely az 

Önkormányzat által megjelölt intelligens város projekttel kapcsolatban merül fel. 

 

4.3. Felek rögzítik, hogy saját feladataik, és kötelezettségeik teljesítésével járó 

költségeket maguk viselik.  

 

4.4. A KOM Zrt. biztosítja az okosmérés valamint energia felhasználás fogyasztói 

tudatosságnövelés népszerűsítését célzó programok megvalósításához szükséges 

forrást és viseli annak költségeit.  

 

4.5. A KOM Zrt. az 1. sz. melléklet szerinti területeket csak az Intelligens Hálózat 

Mintaprojekt megvalósítása érdekében használhatja, oda adatkoncentrátort 

felszerelhet, a helyszínre a Kik-For Kft—hez intézett előzetes bejelentéssel 

kivonulhat, valamint az adatkoncentrátorok le-és felszerelése és üzemeltetése 

érdekében ott tartózkodhat.  

 
4.6. A KOM Zrt. felelősséggel tartozik az adatkoncentrátorok fel- és leszereléséből, 

karbantartásából, cseréjéből eredő, a kivitelezéshez szükséges mértékben 

megbontott teherhordó és egyéb épületszerkezetek tekintetében képződő 

esetleges károkért. Ha az adatkoncentrátor felszerelése homlokzatra vagy 

tetőszerkezetre történik, annak során a KOM Zrt. fokozott figyelemmel jár el az 

esetleges beázások megelőzése érdekében. 

 
4.7. A KOM Zrt. az adatkoncentrátor energia ellátását, a KIK-FOR Kft. által biztosított 

villamos energiavételezési pontról, távleolvasható villamos al-fogyasztásmérőn 

keresztül valósítja meg. A KOM Zrt. a mért fogyasztási érték alapján, jelen 

Megállapodás 5. pontjában rögzítettek szerint köteles a KIK-FOR Kft.-vel elszámolni. 

 
4.8. Felek rögzítik, hogy a KOM Zrt nem jogosult az 1. sz. mellékletben meghatározott 

helyszínek használatát másnak átengedni. A terület tisztántartásáról a KOM Zrt. 

gondoskodik. 
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5. Elszámolás: 

 
5.1. A KOM Zrt. köteles megfizetni az adatkoncentrátor által elfogyasztott villamos 

energia díját a KIK-FOR Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-20324548 számú 

bankszámlaszámára, a KIK- FOR Kft. által minden hónap 15. napjáig kiállított 

számla alapján az adatkoncentrátor által mért fogyasztásnak megfelelően. A 

villamos energia fogyasztási díja a 3. melléklet alapján az aktuális díjszabás szerint 

alakul. 

5.2. A KOM Zrt. a villamos energia díját átutalással fizeti meg a KIK-FOR Kft. által kiállított 

díjbekérőjének kézhezvételét követő 8 napon belül. Késedelmes fizetés esetén a 

Kik-For Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 155. §-ának 

megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

 
5.3. Felek rögzítik, hogy a KOM Zrt. a villamos energia díját a Derogációs Támogatásból 

finanszírozza. 

 
5.4. Minden számlát 2 (két) példányban, a KOM Zrt. nevére kell kiállítani az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§ - ban foglaltak alapján és a 

mindenkori székhelyére kell megküldeni. A KOM Zrt. a villamos energia díját a 

számla kiállításától számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni banki átutalással a 

Kik-For Kft. számláján feltüntetett bankszámlaszámra. A számla azon a napon 

tekintendő kiegyenlítettnek, amelyen az összeg a Kik-For. Kft számláján jóváírásra 

kerül. 

 

6. Kapcsolattartás: 
-  

6.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás fennállása alatt és 

megszüntetése során folyamatosan együttműködnek és tájékoztatják egymást a 

Megállapodást érintő lényeges körülményekről, illetve eleget tesznek a 

jogszabályokban előírt értesítési kötelezettségüknek. Ennek megfelelően időben 

tájékoztatják egymást nem csupán a jelen Megállapodásban foglaltak 

teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a 

Megállapodás teljesítésére kihatással lehet.  

-  

6.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul értesíti egymást arról, ha 

a jelen Megállapodás teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, 

illetve végrehajtási eljárás indul, továbbá, ha a saját cégében, vagy 

alvállalkozójánál tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 

kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül 

sor.  

 

6.3. A Megállapodásban foglaltak tekintetében nyilatkozattételre jogosult személyek: 

 
KOM Zrt. részéről:  

Név:  dr. Vajta Mátyás vezérigazgató és Rozmaring Krisztián projektigazgató 

együttesen 

                 Telefon:     +36 20 531 8027/+36 20 359 3444 
 

Telefax: +36 1 922 25 91 

E-mail: matyas.vajta@komzrt.hu és krisztian.rozmaring@komzrt.hu 

 

Önkormányzat részéről: 

Név: Pál Andrea 

Telefon: +3676513599 
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Telefax: - 

E-mail: pal.andrea@kecskemet.hu 

 

Kik-For Kft. részéről: 

Név: Basa Attila 

Telefon: +3676487522 

Telefax: - 

E-mail: basa.attila@kikfor.hu 

 

6.4. Technikai, műszaki kérdésekben kapcsolattartó személyek: 

 

KOM Zrt. részéről: 
Név:  Mechura Balázs 

Telefon: +36204111844 

Telefax: +3619222591 

E-mail: balazs.mechura@komzrt.hu 

 

Önkormányzat részéről: 

Név: Pál Andrea 

Telefon: +3676513599  

Telefax: - 

E-mail: pal.andrea@kecskemet.hu 

 

Kik-For Kft. részéről: 

Név: Basa Attila 

Telefon: +3676487522 

Telefax: - 

E-mail: basa.attila@kikfor.hu 

 

6.5. Felek kötelesek a kijelölt képviselőik, kapcsolattartóik személyének változásáról 

haladéktalanul írásban értesíteni egymást.  

-  

7. A Megállapodás megszűnése és megszüntetése 
-  

7.1. Jelen Megállapodás a határozott időtartam elteltével megszűnik.  

-  

7.2. Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

 
7.3. Jelen Megállapodás megszűnése esetén Felek kötelesek egymással 

haladéktalanul elszámolni, de legkésőbb 15 napon belül.  

-  

7.4. Felek rögzítik, hogy a KOM Zrt. mindazt, amit a saját költségén a dologra felszerelt, 

a dolog sérelme nélkül jelen Szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles 

leszerelni.  

 

8. Záró rendelkezések: 

 

 
8.1. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, illetve az egyéb irányadó és kötelezést 

tartalmazó előírások az irányadók. 

 
8.2. Felek rögzítik, hogy a KOM Zrt. az Intelligens Hálózat Mintaprojektet közpénz 

felhasználásával valósítja meg. Az Alaptörvény 39. cikk (2) pontja alapján a 

közpénzekre, valamint a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatnak 

mailto:alazs.mechura@komzrt.hu
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minősülnek, így a közérdekű adatok megismerésére vonatkozóan Felek az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kötelesek alkalmazni. 

 
8.3. A Felek képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak Felek 

képviseletére és cégjegyzésére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás 

megkötésére és aláírására. 

 
Melléklet:  

1.sz. melléklet: Helyszínlista  

2. sz. melléklet : Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterének nyilatkozata 

 
Felek jelen Megállapodást átolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt írják alá. Jelen Megállapodás 6 számozott oldalból áll és 3 eredeti példányban 

készült. 

 

Kecskemét, 2018. április 17. 

 

 

 
KOM Központi Okos Mérés Zrt. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

____________________ 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

 

 

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft 

 

____________________ 

Minda Imre László 

ügyvezető igazgató 

 

 
1.sz melléklet 

 

Adatgyűjtő koncentrátor felszerelés helyszínlista 

 

 

Adatkoncentrátorok tervezett elhelyezése - KECSKEMÉT: 

 

Kecskemét, Mátis Kálmán utca 1.: 

Alkalmazott koncentrátor: IZAR RDC Standard 1000 

Darabszám: 1 db koncentrátor telepítése 

Koncentrátor elhelyezése: Épület tetején 

 

Kecskemét, Mátis Kálmán utca 10.: 

Alkalmazott koncentrátor: IZAR RDC Standard 1000 

Darabszám: 1 db koncentrátor telepítése 

Koncentrátor elhelyezése: Épületen belül, liftre 

 

Kecskemét, Mátis Kálmán utca 16.: 

Alkalmazott koncentrátor: IZAR RDC Standard 1000 

Darabszám: 1 db koncentrátor telepítése 

____________________ ____________________ 

Dr. Vajta Mátyás 

vezérigazgató 

Rozmaring Krisztián 

projektigazgató 
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Koncentrátor elhelyezése: Épület tetején 

 

Kecskemét, Téglás utca 13/C: 

Alkalmazott koncentrátor: IZAR RDC Standard 1000 

Darabszám: 1 db koncentrátor telepítése 

Koncentrátor elhelyezése: Épület tetejére 

 

Kecskemét, Téglás utca 7/B: 

Alkalmazott koncentrátor: IZAR RDC Standard 1000 

Darabszám: 1 db koncentrátor telepítése 

Koncentrátor elhelyezése: Épület tetejére 

 

Kecskemét, Széchenyi sétány 4.: 

Alkalmazott koncentrátor: IZAR RDC Standard 1000 

Darabszám: 1 db koncentrátor telepítése 1.-es liftre 

Koncentrátor elhelyezése: Épületen belül, liftre 

 

Kecskemét, Széchenyi sétány 4.: 

Alkalmazott koncentrátor: IZAR RDC Standard 1000 

Darabszám: 1 db koncentrátor telepítése 2.-es liftre 

Koncentrátor elhelyezése: Épületen belül, liftre 

 

Kecskemét, Horváth Döme körút 5.: 

Alkalmazott koncentrátor: IZAR RDC Standard 1000 

Darabszám: 1 db koncentrátor telepítése 

Koncentrátor elhelyezése: Épületen belül, 2. emeleti lépcsőház 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

 

Kecskemét, Mátis Kálmán utca 1. (2212 hrsz-ú), Kecskemét, Mátis Kálmán utca 10.  

(2168 hrsz-ú), Kecskemét, Mátis Kálmán utca 16. (2164 hrsz-ú), Kecskemét, Széchenyi sétány 

4. (3708/24 hrsz-ú) Kecskemét, Horváth Döme krt. 5. (187 hrsz-ú) lakásokban a KOM Központi 

Okos Mérés Zrt. által adatkoncentrátorok felszerelése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdés 

e) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében az alábbi tulajdonosi hozzájárulást adom: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 264/2017 (XII.14.) határozata 

alapján a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (6000 Kecskemét, Csányi János körút 14.) 

által a KOM Központi Okos Mérés Zrt.-vel adatkoncentrátorok kihelyezése tárgyban a – 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő – Kecskemét, 

Mátis Kálmán utca 1. (2212 hrsz-ú), Kecskemét, Mátis Kálmán utca 10. (2168 hrsz-ú), 

Kecskemét, Mátis Kálmán utca 16. (2164 hrsz-ú), Kecskemét, Széchenyi sétány 4. (3708/24 

hrsz-ú) Kecskemét, Horváth Döme krt. 5. (187 hrsz-ú) lakások vonatkozásában létrehozandó 

megállapodás megkötéséhez 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

Kecskemét, 2018. április 17. 
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                      Szemereyné Pataki Klaudia 

          polgármester 

 
 

* * * 
 
 
9.) NAPIRENDI PONT 
 
A megyei kórház fejlesztésével és az ahhoz kapcsolódó közlekedési-és 
zöldfelület-fejlesztésekkel érintett területek kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítás (9.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 7033-3/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. A megyei kórház vezetésével egyeztetve amiatt került sor 
erre az előterjesztésre, mivel folyamatban lévő TRT módosítás van és ahhoz 
szeretnék igazítani ezt a lehetőséget is. A Bács-Kiskun Megyei Kórház további 
komoly forrást kapott ugyanis a fejlesztéseire. A tervezéshez már meg is kapta a 
kórház a fedezetet, ezért lenne szükséges a területet egészben kezelni, illetve hogy 
a hozzá kapcsolódó megközelíthetőséget, parkolási rendszert is vizsgálják meg a 
fejlesztésekkel együtt. Ennek egy jóváhagyási keretét teremtenék meg azzal, hogyha 
kiemelt beruházásként szerepelne a rendezési tervben. Természetesen minden 
konkrétum, ami az önkormányzathoz bekerül, folyamatosan a bizottsági üléseken és 
a közgyűlés ülésein is megvitatásra kerülnek.  
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
30/2018. (IV.26.) határozata 
A megyei kórház fejlesztésével és az ahhoz kapcsolódó közlekedési- és 
zöldfelület-fejlesztésekkel érintett területek kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7033-3/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
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1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a megyei kórház hosszú távú fejlesztésével és az 
ahhoz kapcsolódó közlekedési- és zöldfelület-fejlesztésekkel érintett - a határozat 
melléklete szerinti - területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A kiemelt 
fejlesztési terület által érintett földrészletek a következők: a kecskeméti 2376/2, 2379, 
2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385/2, 2385/19, 2385/20, 2385/21, 3750, 3751/45, 
3821, 10955/2, 10977 hrsz-ú ingatlanok. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy 
kezdeményezze a megyei kórház hosszú távú fejlesztésével és az ahhoz kapcsolódó 
közlekedési- és zöldfelület-fejlesztésekkel érintett kiemelt fejlesztési területre 
vonatkozó településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő 
módosításának véleményeztetését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/2018. (IV.26.) határozat melléklete 
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* * * 
 
 
 
 
 
 
10.) NAPIRENDI PONT  
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Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása (10.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 9637-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ismerteti az előterjesztést. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
31/2018. (IV.26.) határozata 
Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 9637-1/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés elfogadásra javasolja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése 
számára a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését 
a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a társaság 
taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a fenti tulajdonosi álláspont 
szerint képviselje. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
(A határozat melléklete - a terjedelmére tekintettel - nem került beillesztésre a 
jegyzőkönyvbe, megtekinthető a jegyzőkönyv mellékletei között a 10. napirendi 
pont mellékleteként.) 

* * * 
 

11.) NAPIRENDI PONT 
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Együttműködési megállapodás aláírásának jóváhagyása a Nemzeti 
Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló 
sportlétesítmények vonatkozásában (11.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 5490-4/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Két döntés született meg ezzel kapcsolatban. Elindulnak a konkrét kivitelezési 
munkák. 
A Vadaspark előtti ingatlanon valósul meg egy sportpark, illetve Katonatelepen a 
kialakítandó sportpálya közelében egy futókör kivitelezésére kerül sor. Az 
előterjesztés az ebben kapcsolódó feladatok, üzemeltetések megállapodását 
tartalmazza. 
 
Király József: 
 
A Lánchíd utcai Általános Iskola futóköre balesetveszélyes és nem lehet használni 
megfelelően. Az előző évben megbeszéltek szerint, az idei évben tettek ígéretet 
ennek a rendbetételére. Felhívja a figyelmet arra, hogy most már nagyon 
szükségszerű lenne ennek a pályának a felújítása. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A TAO támogatás keretében próbálják meg felújítani, ugyanis korábban abban 
maradtak. A 14. napirendi pontban, amikor a támogatási kérdésekről döntenek, akkor 
újra beadásra kerül a kültéri kézilabda program, amelyen belül ez a fejlesztés is 
szerepel. 
 
Lévai Jánosné: 
 
Tudjuk, hogy ez a Kormány Szabadidős Sportpark Programja. Nagyon örül 
műkertvárosi képviselőként, hogy ez a sportpark a Műkertvárosban kerül 
megvalósításra. A lakosság is nagyon örül. A felügyelőbizottság elnökeként szeretné 
kérni, hogy amikor elkezdik a beruházást, akkor a pontos helyszínt hagyják jóvá, 
ugyanis a játszóteret egy másik helyszínre szeretnék tenni. A tervek szerint egymás 
mellé szeretnék a sportparkot és a játszóteret tenni. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Véleménye szerint, ha ez eddig nem történt meg, akkor óriási nagy probléma van, 
mert szerinte már mindent leegyeztettek. Az egész területet kompletten vizsgálta a 
Városüzemeltetési Osztály a mellette lévő művésztelepek hasznosítási 
koncepciójával összefüggésben. Akkor egy nagyon széleskörű egyeztetés zajlott, 
minden fejlesztési elem együttműködéséről. Ennek utána fog nézni és tájékoztatja 
majd a képviselő asszonyt. 
 
 
Lévai Jánosné: 
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Nem ezt a felvilágosítást kapta. Köszöni, hogy utánanéz polgármester asszony, és 
hogy tájékoztatja. Nagyon sajnálja a Gyenes tér lakossága, hogy fél évvel ezelőtt úgy 
döntöttek -szűk körben-, hogy nem kérik a futópályát. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Úgy látszik itt a kisebbség döntött a többség helyett. 
 
Radics Tivadar: 
 
Örül, hogy szóba került a Lánchíd utcai sportpálya felújítása. Ő is ezzel kapcsolatban 
indítványozta a felújítást, valamint Bogasov képviselő úrtól kérdezi, hogy továbbra is 
vállalja-e a tanácsadó testülete a kültéri konditerem megépítését. Megkérdezi, hogy 
ez a projekt hogy áll, kell-e a költségvetésben módosítást javasolnia annak az 
érdekében, hogy megépüljön, mert már nagyon sokan várják. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Mivel ennek az előterjesztésnek ez nem tárgya, így arra kéri Bogasov István 
képviselő urat, hogy a 14. napirendi pontnál válaszoljon erre a kérdésre. Az 
előterjesztés témájához szeretne visszatérni: a sportparkhoz, valamint a futókör 
együttműködési megállapodás megkötéséhez. 
 

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
32/2018. (IV.26.) határozata 
Együttműködési Megállapodás aláírásának jóváhagyása a Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportlétesítmények 
vonatkozásában 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5490-4/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina út 49., adószám: 15598158-2-42, 
képviseli: Kovács Norbert főigazgató) közötti - a határozat mellékletét képező - 
Együttműködési Megállapodás önkormányzatunk általi aláírását jóváhagyja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Nemzeti Sportközpontok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32/2018. (IV.26.) határozat melléklete 
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* * * 
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12.) NAPIRENDI PONT 
 
Alapítványi forrás átadásáról szóló, döntések meghozatala (12.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 10316-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A választókerületi keretek felosztására a javaslattétel megtörtént, ezeknek a 
jóváhagyására kerül most sor. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
33/2018. (IV.26.) határozata 
Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester 10.316-1/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozta: 

1.) A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 4611662 
Választókerületi keret előirányzat terhére az alábbi támogatásról dönt: 

 

 
 

1.sz.egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  
Összeg 

Ft 

1. 

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

Vásárhelyi Pál Általános 
Iskoláért Alapítvány  

200 000 
Ft 

2. 
SOS - Gyermekfalu 
Magyarországi Alapítványa 
részére működési célú támogatás 

SOS - Gyermekfalu 
Magyarországi Alapítványa 

50 000 Ft 
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3. 

Felsőszéktóért Alapítvány részére 
működési költségre 150.000.-Ft, 
rendezvények, kulturális 
programok  kiadásaira 200.000.-
Ft 

 Felsőszéktóért Alapítvány  
350 000 

Ft 

4. 

Hírös Diák Alapítvány részére 
működési költségre 150.000.-Ft, 
rendezvények, kulturális 
programok kiadásaira 300.000.-Ft 

Hírös Diák Alapítvány 
450 000 

Ft 

1. 
sz.  

egyéni választókerület 
összesen: 

  
1 050 000 
Ft 

    
 

2.sz.egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  
Összeg 

Ft 

1. 
Szabadságharc 1848-49. 
Alapítvány működési költségeinek 
támogatása 

Szabadságharc 1848-49. 
Alapítvány  

100 000 
Ft 

2. 
sz.  

egyéni választókerület 
összesen: 

  
100 000 

Ft 

    
 

4.sz.egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  
Összeg 

Ft 

1. 

Bács-Kiskun Megyei Kórházáért 
Alapítvány támogatása 
alvásvizsgáló poligráf készülék 
vásárlása a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház Neurológiai és Stroke 
Osztályára 

Bács-Kiskun Megyei 
Kórházáért Alapítvány 

500 000 
Ft 

2. 

Varázshegy Alapítvány 
támogatása a Kálmán Lajos 
Óvoda Juhar Utcai Óvodája 
részére hangosító berendezés és 
torna eszközök beszerzésére 

Varázshegy Alapítvány 
200 000 

Ft 

4. 
sz.  

egyéni választókerület 
összesen: 

  
700 000 

Ft 

    
 

5.sz.egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  
Összeg 

Ft 

1. 

Lánchíd Utcai Általános Iskoláért 
Alapítvány támogatása: 
mazsorettcsoport működésére a 
Kecskeméti Széchenyivárosi 
Arany János Általános Iskola 
Lánchíd Utcai Sport Általános 
Iskolájában  

Lánchíd Utcai Általános 
Iskoláért Alapítvány 

100 000 
Ft 
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5. 
sz. 

egyéni választókerület 
összesen: 

  
100 000 

Ft 

    
 

6.sz.egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  
Összeg 

Ft 

1. 

Móra Ferenc Iskoláért és 
Diákjaiért Alapítvány támogatása 
az "Év diákja" jutalmazásra 
50.000.-Ft, tehetséggondozó 
tevékenység támogatására 
200.000.-Ft. 

Móra Ferenc Iskoláért és 
Diákjaiért Alapítvány  

250 000 
Ft 

2. 
Tündérkert Alapítvány részére 
(Forradalom utcai Óvoda) óvodai 
tehetséggondozásra 

Tündérkert Alapítvány  
100 000 

Ft 

3. 
Appendix Alapítvány a Bolyai 
János Gimnáziumért támogatás 
tehetséggondozásra 

Appendix Alapítvány  
200 000 

Ft 

4. 

Lánchíd Utcai Általános Iskoláért 
Alapítvány támogatása: 
mazsorettcsoport működésére a 
Kecskeméti Széchenyivárosi 
Arany János Általános Iskola 
Lánchíd Utcai Sport Általános 
Iskolájában  

Lánchíd Utcai Általános 
Iskoláért Alapítvány 

100 000 
Ft 

6. 
sz. 

egyéni választókerület 
összesen: 

  
650 000 

Ft 

  
  

8.sz. egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  
Összeg 

Ft 

1. 
Ölelő Kéz Ápolási és Hospice 
Alapítvány: egészségügyi 
szűrések támogatása 

Ölelő Kéz Ápolási és 
Hospice Alapítvány 

200 000 
Ft 

2. 

Kecskeméti Vadaskert 
Természetvédelmi Alapítvány 
támogatása - tanórák megtartása 
a Vadasparkban a 8. sz. 
választókerületben lévő iskolák, 
óvodák részére 

Kecskeméti Vadaskert 
Természetvédelmi 

Alapítvány  

250 000 
Ft 

8. 
sz. 

egyéni választókerület 
összesen: 

  
450 000 

Ft 

    
. 10.sz.egyéni választókerület 

  

  Javasolt cél Támogatott szervezet 
Összeg 

Ft 
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1. 

Gyermeklánc Alapítvány 
támogatása -Corvina Óvoda 
Ifjúság Úti Óvodája udvarán 
található eszköztároló kisház 
tetőszerkezetének felújítására 

Gyermeklánc Alapítvány 
200 000 

Ft 

2. 

Kecskeméti Corvin Mátyás 
Általános Iskola támogatás - az 
iskola fennállásának 35. 
évfordulójára megjelenő kiadvány 
költségeire 

Corvin, az Emberközpontú 
Nevelésért Alapítvány 

100 000 
Ft 

3. 

Corvin, az Emberközpontú 
Nevelésért Alapítvány 
támogatása - Mátyás Király 
Citerazenekar CD-jének kiadása 

Corvin, az Emberközpontú 
Nevelésért Alapítvány 

100 000 
Ft 

4. 

Hunyadi János Általános Iskoláért 
Alapítvány támogatása -
Kecskeméti Corvin Mátyás 
Általános Iskola Hunyadi János 
Általános Iskolája részére - iskolai 
eszközök, játszóeszközök 
beszerzésére 

Hunyadi János Általános 
Iskoláért Alapítvány  

100 000 
Ft 

10. 
sz.  

egyéni választókerület 
összesen: 

  
500 000 

Ft 

    
 

11.sz.egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet  
Összeg 

Ft 

1. 

Kertváros Alapítvány támogatása 
- eszközbeszerzésre a 
Kecskeméti Corvin Mátyás 
Általános Iskola Kertvárosi 
Általános Iskolája részére 

Kertváros Alapítvány 
100 000 

Ft 

2. 

Kecskeméti Vadaskert 
Természetvédelmi Alapítvány 
támogatása - kirándulás 
szervezése a városrészben élő 
gyermekek számára 

Kecskeméti Vadaskert 
Természetvédelmi 

Alapítvány  

200 000 
Ft 

11. 
sz.  

egyéni választókerület 
összesen: 

  
300 000 

Ft 

    
 
 
 

 
13.sz.egyéni választókerület   

  Javasolt cél Támogatott szervezet 
Összeg 

Ft 

1. 

Sokszínű Tehetséggondozásért 
Alapítvány támogatása a 
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 
Általános Iskola Béke Általános 

Sokszínű 
Tehetséggondozásért 

Alapítvány  

200 000 
Ft 
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Iskolája tanulmányi versenyeinek 
szervezésére, lebonyolítására 

2. 
II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskoláért Alapítvány támogatása 
eszközbeszerzésre 

II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskoláért Alapítvány 

250 000 
Ft 

3. 
Alapítvány a Kecskeméti Katona 
József Gimnáziumáért 
támogatása eszközbeszerzésre 

Alapítvány a Kecskeméti 
Katona József 
Gimnáziumáért  

100 000 
Ft 

4. 
A Kecskeméti Kodály Iskoláért 
Alapítvány támogatása 
eszközbeszerzésre 

A Kecskeméti Kodály 
Iskoláért Alapítvány  

150 000 
Ft 

13. 
sz.  

egyéni választókerület 
összesen: 

  
700 000 

Ft 

    
 

14.sz.egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet 
Összeg 

Ft 

1. 
Kadafalváért Alapítvány 
támogatása rendezvények 
kiadásaira 

Kadafalváért Alapítvány  
1 500 000 

Ft 

2. 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kadafalvi 
Általános Iskolájának iskolai 
taneszközök, informatikai 
eszközök, bútorok, udvari játékok, 
kerti bútorok beszerzése 

Kadafalváért Alapítvány  
1 000 000 

Ft 

14. 
sz.  

egyéni választókerület 
összesen: 

  
2 500 000 

Ft 

    
 

15.sz.egyéni választókerület 
  

  Javasolt cél Támogatott szervezet 
Összeg 

Ft 

1. 

A Kecskemét Katonatelep 
Ifjúságáért Alapítvány 
támogatása, 
működésére, célkitűzései 
megvalósítására 94.000.- Ft, 
Katonatelepi közügyek kiadvány 
nyomdai előállítási költségre 
656.000.- Ft   

A Kecskemét-Katonatelepi 
Ifjúságért Alapítvány 

750 000 
Ft 

2. 

Mathiász János Általános 
Iskoláért Alapítvány támogatása, 
iskolaudvar és sportpálya 
felújításra 

Mathiász János Általános 
Iskoláért Alapítvány  

400 000 
Ft 

3. 
Katonatelepi Óvodáért Alapítvány 
támogatása, játékok, bútorok, 
játszótéri és tornaeszközök 

Katonatelepi Óvodáért 
Alapítvány  

1 000 000 
Ft 
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vásárlása 

4. 

Ménteleki Általános Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány támogatása, 
óvoda részére játékok, bútorok, 
játszótéri és tornaeszközök 
beszerzése 

Ménteleki Általános Iskoláért 
és Óvodáért Alapítvány  

400 000 
Ft 

5. 

Ménteleki Általános Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány támogatása, 
nyugdíjas rendezvényekre 
150.000.-Ft, Néptánc, táncház 
hagyományőrzés 150.000.-Ft, 
sakkör, iskolarádió, iskolaújság 
150.000.-Ft 

Ménteleki Általános Iskoláért 
és Óvodáért Alapítvány  

450 000 
Ft 

15. 
sz.  

egyéni választókerület 
összesen: 

  
3 000 000 

Ft 
 

Választókerületek összesen:                                                                        10.050.000.- Ft 

 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány részére 
100.000,- Ft összegű támogatást biztosít Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének 
3842652 Kulturális rendezvények támogatása előirányzata terhére. A támogatási 
összeg hozzájárul a XXXIII. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretein belül a „Hírös 
Város híres zenészei” című 650 éves városhoz kötődő zeneszerzők műveiből 
összeállított hangverseny költségeihez. 

 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány részére a 2018. évi 
„Ezer Lámpás Éjszakája” elnevezésű társadalmi célú rendezvény megszervezéséhez, 
megrendezéséhez 1.500.000,-Ft összegű támogatást biztosít Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati 
rendelete 3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció előirányzata terhére. 
4.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az Örömmel és Hittel a Cserkészetben Alapítvány 
részére 2018. évi működési költségeihez és ifjúsági programjainak megvalósításához 
170.000,-Ft összegű támogatást biztosít Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3342062 
Ifjúságpolitika, drogprevenció előirányzata terhére. 

 
5.) A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3222092 
Városi Szociális Közalapítvány előirányzatán működési célú támogatásra 
jóváhagyott 35.000.000 Ft-ból 31.000.000,-Ft működési célokra, 4.000.000,-Ft 
felhalmozási kiadásokra kerüljön felhasználásra.  
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6.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a 
támogatási szerződések aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője 
4.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 
 

* * * 
 
 
13.) NAPIRENDI PONT 
 
Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében (13.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 12.461-2/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság a Knorr Bremse Kft. baleset- és 
bűnmegelőzési feladatokra kap támogatást. 
 

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
34/2018. (IV.26.) határozata 
Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 12.461-2/2018. számú előterjesztését és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. által nyújtott közérdekű 
adományt Kecskemét megyei jogú város közbiztonságának biztosítása érdekében 
elfogadja. 
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2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
felajánlásról szóló megállapodást a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-vel aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
 
 

34/2018. (IV.26.) határozat melléklete 
 
Ikt.sz.: ……………../2018. 

 
 
MEGÁLLAPODÁS 
KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 
 
 
amely létrejött egyrészről a Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. (cím: 6000 
Kecskemét, Georg Knorr utca 8.)., képviseli: Bíró Attila vezérigazgató, cg.: 03-09-
000007, adószám: 10315192-2-03), továbbiakban, mint Adományozó, 
 
másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 6000 
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH 
szám: 15724540-8411-321-03, adószám: 15724540-2-03), továbbiakban, mint 
Önkormányzat között az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 17. pontja alapján az önkormányzat közreműködik a település 
közbiztonságának biztosításában. A közbiztonság, a közlekedők jogkövető 
magatartására való figyelemfelhívás, a közlekedési kultúra, a közlekedési morál 
javításának biztosítása a Kecskeméten lakók alapvető szükségleteinek az egyik 
legfontosabb eleme. A közbiztonság nem csupán a lakosság objektív védelmét és 
szubjektív biztonságérzetét jelenti, hanem jelentős hatást gyakorol a gazdasági 
életre, a vállalkozások és a tőke beáramlására, az életminőség és az 
életszínvonal alakulására.  Adományozó jelen szerződés aláírásával 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban körülírt feladatokra ingyenesen 
adományt nyújt az Önkormányzat részére. 

 
2. Tekintettel arra, hogy az 1. pontban meghatározott közérdekű cél 

megvalósításában a rendőrség végzi a legtöbb feladatot, az Adományozó 
kijelölése alapján az Önkormányzatnak Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság  javára kell fordítania az adományt. 
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3. Az adomány értékét a Felek 1 200 000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint 
összegben határozzák meg. 

 
4. Az Önkormányzat a felajánlott közérdekű kötelezettségvállalást jelen 

szerződésben meghatározott feltételekkel elfogadja és kötelezettséget vállal arra, 
hogy az adományt kizárólag az 1.) pontban meghatározott célra, a kijelölt Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára 
használja fel. 

 
5. Adományozó vállalja, hogy a 3. pontban megjelölt adomány összegét 

egyösszegben átutalja a szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül az 
Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú 
bankszámlájára. 

 
6. Felek megállapítják, hogy amennyiben az adománnyal kapcsolatban ÁFA fizetési 

kötelezettség keletkezik, úgy azt Adományozó viseli. 
 

7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatási összegről az adóalap megállapítása 
céljából igazolást ad ki az Adományozó részére 2018. december 31-ig. 

 
 
8. A felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki.  

 

Adományozó részéről kapcsolattartó: 
név: Varga-Papp Szilvia  
 beosztása:HR menedzser 
 elérhetősége: 06-76-511-192 
 
 Önkormányzat részéről kapcsolattartó:  
név: Varga Miklós  
 beosztása: osztályvezető 
 elérhetősége: 06-76/513-534 
 
9. A felek megállapodnak abban, hogy eseteleges jogvitáikat elsődlegesen békés 

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

 
 Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörétől 

függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét.   
 
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

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

készült, amelyekből 1 példány az Adományozónál, 2 példány pedig az 
Önkormányzatnál marad. 
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Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Kecskemét, 2018……… 

………………………………    …………………………… 

  Adományozó        Önkormányzat 

 
14.) NAPIRENDI PONT 
 
Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala (14.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 104-21/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Fejlesztések, pályázatok összefoglalóját tartalmazza az előterjesztés. Van benne új 
pályázati lehetőség is, uniós források, és azok is össze vannak foglalva. Található 
benne egy munkaerő mobilitás lakhatási feltételeinek kialakítására vonatkozó 
pályázat is, amit a határidő szűkösségére tekintettel beadtak a megfelelő 
szervekhez. A pályázat további egyeztetéseket fog igénybe venni, ezért erről még a  
 
későbbiekben biztosan lesz még egyeztetés és tárgyalás. A kiírási feltételeknek 
megfelelően összekészítettek egy anyagot, de hogy megéri-e az önkormányzatnak 
ez a pályázat, azt még nem lehet tudni. Ha már átláthatóvá válik a pályázat, akkor a 
képviselőtestület fog róla döntést hozni. 
Felkéri Bogasov István képviselő urat, hogy válaszolja meg a Lánchíd utcai 
sportpálya kérdését Radics Tivadar képviselőnek. 
 
Bogasov István: 
 
Tett egy olyan ígéretet, hogy a tanácsadó testületi keretből a Lánchíd Utcai Általás 
Iskola melletti külterületére helyeznek ki sporteszközöket. Igen, ám de egy sokkal 
nagyobb beruházásba kellett belefogni a tanácsadó testületnek, ami a Szimferopol 
téri játszótér teljes körbekerítésére irányul. Meg szeretné valósítani a 30 évvel ezelőtt 
kialakított közösségi tér funkcióját a parknak, amit a gyerekek, az iskolások és az ott 
lakók tudnának használni. Nagyon elmérgesedett a helyzet a kutyás és a nem kutyás 
lakók között, ezért kénytelenek ezt a beruházást megvalósítani, de így ahhoz a 
kerethez is hozzá kell nyúlni, amit az iskolai sportpálya felújítására szántak. Az 
előterjesztésben szerepel egy kézilabda pálya kialakítása is a Lánchíd utcai 
iskolának és a futópálya sem lesz elfelejtve, de ebben az évben sajnos nem tudják 
megoldani. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
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Ebből is látszik, hogy Bogasov képviselő úr úgy végzi a munkáját, hogy a 
lakossággal előbb egyeztet, és a választókerületi keret felosztására úgy tesz 
javaslatot, hogy megvitatja a lakosokkal, és ha ezekre eltérő javaslat érkezik, akkor 
annak megfelelően határozzák meg a prioritást. Ez így helyes a véleménye szerint. 
Ha a lakosság úgy gondolja, hogy ez egy súlyosabb probléma, akkor ezt kell előtérbe 
helyezni és erre a problémára kell megoldást találni. 
 
Radics Tivadar: 
 
Úgy gondolja, ha mindenki be van vonva, akkor nagyon sok fiatal számára, fontos 
az, hogy a sportnak egy ilyen formáját is alkalmazni tudják. Szeretné, hogy a 
későbbiekben ez a képviselői attitűd, mely az ellenzéki javaslatok megszavazásával 
kapcsolatos, az megváltozna. Szerinte Bogasov István képviselő úrnak is jó lett 
volna, ha nem önkormányzati keretből lett volna megvalósítva a park, hanem a 
központi költségvetés által, mert így plusz forráshoz tudott volna jutni a kerülete. 
Nem érti, hogy ez miért nem volt megfelelő a képviselő úrnak. Így a tanácsadó 
testületi pénzt lehetne bármi másra fordítani. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Ezt a plusz forrást, hogy képzeli el képviselő úr technikailag? 
 
Radics Tivadar: 
 
A tartalék keretből. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Akkor erre a költségvetés módosítására kell tenni egy javaslatot, és ha a többség 
úgy gondolja, hogy nem fogadja el, mert prioritásban más, fontosabb javaslatot 
helyez előtérbe, akkor nem tudja megvalósítani ezt a projektet. 
 
Radics Tivadar: 
 
Ezt a tanácsadói testületi keretből akarták megvalósítani, de az nem volt elég. Úgy 
gondolja, hogy egy képviselőnek az a célja, hogy minél több forráshoz jusson a 
kerülete, minél több dolgot tudjon megvalósítani. Ha plusz forrás érkezik, akkor a 
tanácsadó testületi keretet másra is el tudja költeni. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Kellő tapasztalatok szerzése még biztosan szükséges véleménye szerint. Pár 
cikluson keresztül képviselik a lakókat egyéni képviselőként, de majd ezek a 
nézőpontok is ki fognak alakulni. 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
 
Eszébe jut a 4 láb jó a 2 láb rossz szlogenje, ami nagyon leegyszerűsítette azt a 
filozófiát, hogy az állatfarmban az állatok átvették az uralmat és elűzték az 
embereket. Nyilván ez egy negatív utópia volt, és ennél bonyolultabb egy várost 
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vezetni. Amikor esküt tesznek, akkor egy egész város irányítására kell 
összpontosítani, nem pedig csak a saját körzetre. Komplexen, globálisan kell látni 
egy egész várost, annak a költségvetését, működését, mert, ha valahova pénzt 
tesznek, az valahonnan hiányozni fog. Nem is úgy néz ki, hogy az ellenzéki 
képviselői javaslatokat attitűd szerűen elutasítják, hanem megnézik, a javaslatokat, 
értelmezik, illesztik a költségvetésbe, valamint a várospolitikába. Akkor utasítják el, 
ha nem illeszthető és akkor fogadják el, ha illeszthető. De igyekeznek beilleszteni az 
elképzelésbe és ennek lehetett képviselő úr tanúja az 5. napirendi pontnál, hiszen a 
szakmailag nem előkészített javaslatát megpróbálták úgy megfogalmazni, hogy az 
elfogadható legyen és végig tudja járni azokat az utakat, amelyek során úgy kerül a 
közgyűlés elé, hogy döntésre alkalmas legyen. Szeretné a megjegyzéseket 
visszautasítani, hiszen ez sokkal fontosabb folyamat és Bogasov képviselő is igen 
körültekintően végzi a munkáját, mint a frakcióban mindenki. 
 
Bogasov István: 
 
Radics képviselő úr felszólalására reagál. Nem szabadkozni akar, mert általában 
mindig ahhoz tartja magát, amit megígér, hiszen 12 éve képviselő, ami magáért 
beszél. A választókörzetében mindig megtesz mindent, amit a lakosok kérnek. 
Parkok, utak, játszóterek kiépítésétől kezdve a levelek elszállításáig. Próbálnak 
mindenkinek segíteni. Az idősekre, a fiatal családosokra egyformán figyelnek. Nem 
érzi bűnösnek magát, hiszen, ha jól szétnéznek, akkor ott van egy csodás Szabadidő 
park, ahova a sportolni vágyók akármikor kimehetnek és űzhetik a kedvükre való 
sportot. Előbb- utóbb úgy is meg lesz csinálva a Lánchíd utcai fejlesztés. Azzal hogy 
próbál nyomást gyakorolni, terrorizálni az ellenzék, attól még nem jutnak előrébb. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Négy képviselő jelezte még a hozzászólását utána a vitát lezárják. 
 
Szőkéné Kopping Rita: 
 
Nagyon örömteli, hogy egyes közösségek átveszik az egyes játszótereknek a 
fenntartását, tisztántartását és ez azzal jár, hogy ezt le is kerítik. Úgy gondolja, hogy 
nagy problémát fog jelenteni a későbbiekben, hogy minden széchenyivárosi 
játszóteret lekerítenek és a Hollandfaluban lakó fiatalok pl. hova fogják vinni a 
gyerekeiket? A gyereknek szüksége van közösségre és nem csak otthon az udvaron 
kellene lenniük. Erre szeretné a figyelmet felhívni. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Itt van egy kis félreértés, mert egy fizikai korlát kiépítéséről van szó. Nem lesz 
lezárva a játszótér. 
 
Szőkéné Kopping Rita: 
 
A Kristály térre nem lehet bemenni a véleménye szerint. Valószínűleg félreértette 
Bogasov képviselő urat. Akkor azt szeretné kérni, hogy ne zárjanak be minden 
játszóteret. 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Nem erről beszéltek. A kutyásoktól különítik el a területet, nem lesz bezárva, nyitva 
lesz. Bár előbb utóbb el kell jutni arra a szintre, hogy nyitvatartási idővel kell ellátni a 
játszótereket, mert áldatlan állapotok vannak nagyon sok helyen, hiába van a 
felújítás és a használati útmutató. 
 
Radics Tivadar: 
 
Bogasov képviselő úrnak mondaná, hogy nagyon sokat nézi a „Migráns 1-et” és 
onnan jött ez a terrorizmus dolog. Pontosan ezzel a képviselői attitűddel van 
probléma, hogy javasol egy pár százezer forintból megoldható dolgot, amire az 
alpolgármester úr azt mondja, hogy a város politikai irányvonalába nem illeszthető 
bele. Amikor milliárdos nagyságban van tartalékkeret és egy százezres 
nagyságrendű dolgot ellenzéki képviselő javaslata miatt nem lehet elfogadni és 
terrorizmusnak kell minősíteni. Kikéri magának! A Szabadidő Parkkal kapcsolatban is 
volt egy javaslata. A parkoló felújítása, amire szóbeli ígéretet kapott. A mai napig ez 
sem valósult meg. 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Képviselői technikára szeretné felhívni a figyelmet. A képviselők, akik a 
városrészekben és a területekben dolgoznak, aktív közösségben gondolkodnak. Ha 
csak pár százezres munkáról van szó, akkor megtalálják hozzá a támogatókat, 
önkéntes munkákat szerveztek és megcsinálják. Nem szeretné felsorolni, hogy hány 
ilyen példa van a város területén és ezt is a figyelmébe szeretné ajánlani Radics 
képviselő úrnak, hogy az ellenzéki képviselő is tud ilyet tenni. Példaként Király József 
képviselőt említi, aki számtalanszor szervez ilyen lehetőségeket. 
 
Lévai Jánosné: 
 
Az elmúlt napokban lakossági fórumot tartott a Rendőrfaluban. Nagyon örül, hogy 
Balogh Zoltán osztályvezető úr erről az előterjesztésről is mondott egy pár 
gondolatot, ugyanis a Pozsonyi utca új aszfaltburkolatot kap és az Újvidék téri 
játszótér is megszépül. Kevesen voltak a fórumon, de megköszöni a 
városvezetésnek, hogy Rendőrfalu szépül és fejlődik. 
 
Leviczky Cirill: 
 
Visszakanyarodna az előterjesztéshez. Itt fejlesztésekről van szó és nem az 
iskolában létesítendő sportpályákról. Örömét fejezi ki a Károly Róbert krt.II. 
ütemének megvalósítása ügyében. 2022-ig megvalósulhat a körút építése. Ez városi 
szempontból nagyon fontos, mert egy olyan út fog kialakulni, ami az összes többi 
utat fogja tehermentesíteni. Másrészről pedig a Széchenyiváros képviselőinek is 
nagyon fontos, hiszen le fogja zárni a városrésznek az intenzív beépített részét. 
Tulajdonképpen lehetőséget ad arra nézve, hogy a Mária hegy is el tudjon kezdeni 
fejlődni olyan struktúrát fog kialakítani a környéken, ami lehetővé teszi, hogy a 
közművekkel ellátott területen egy fejlődés induljon be. Ezt nagyon régóta várják 
már. Azt a pillanatot kell megvárni, amikor ez elindul, de ez nem megy egyik  
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pillanatról a másikra. Most már egy konkrét dátumot is tudnak hozzá mondani 2022-
ig reményeik szerint ez el fog készülni. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
35/2018. (IV.26.) határozata 
Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 104-21/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című 
támogatási kérelem benyújtását, a jogosultsági vizsgálatra vonatkozó hiánypótlás 
teljesítését, valamint az ahhoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező további 
hiánypótlási felhívásokat és a projekt végrehajtása során felmerülő 
kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, valamint a támogatási kérelem 
nyertessége esetén a támogatási szerződést és a projekt megvalósításához 
szükséges megállapodásokat aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kerékpárosbarát fejlesztés Közbringa-rendszer 
kiépítésével Kecskeméten” projekt címet „Kerékpárosbarát fejlesztés Kecskeméten” 
címre módosítja, valamint jóváhagyja a projekt műszaki tartalmának módosítását, 
egyben felhatalmazza  Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
módosításra vonatkozó támogatási szerződés módosítási kérelmet a közreműködő 
szervezet részére benyújtsa, a támogatási szerződés módosítást aláírja és a projekt 
végrehajtása során felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, valamint 
a projekt megvalósításához szükséges megállapodásokat aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos 
Tornaterem Felújítási Program IV. ütem” című felhívásra a pályázat benyújtását 
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jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat és a projekt 
végrehajtása során felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, valamint 
a támogatási kérelem nyertessége esetén az együttműködési megállapodást és a 
projekt megvalósításához szükséges megállapodásokat aláírja. 

 
A pályázat nyertessége esetén a pályázati kategóriák tekintetében a szükséges 
önerőt az önkormányzat az alábbi összegek szerint biztosítja: 

a) Komplex sportcsarnok-felújítási program: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 
Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája sportcsarnoka felújítása 
című pályázat vonatkozásában a szükséges önerő 37.335.716,- Ft (I. Pályázati 
kategória) 
 
b) Kültéri kézilabda program: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 
Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája kültéri kézilabdapálya kialakítása 
című pályázat vonatkozásában a szükséges önerő 14.250.000,- Ft (IV. Pályázati 
kategória) 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
4.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az „Urban Innovative Actions” című támogatási 
kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 
felhívásokat és a projekt végrehajtása során felmerülő kedvezményezetti 
kötelezettségeket teljesítse, valamint a támogatási kérelem nyertessége esetén a 
partnerségi megállapodást és a projekt megvalósításához szükséges egyéb 
megállapodásokat aláírja és a pályázat nyertessége esetén a szükséges önerőt az 
önkormányzat a megvalósítás 36 hónapjában 223.470,00 EUR összegben biztosítja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
5.) A közgyűlés úgy dönt, hogy „A munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás 
kialakítása Kecskeméten” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben 
felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem 
elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, felhatalmazza továbbá, 
hogy a támogatás mértékéig a 21931 hrsz-ú ingatlanra, valamint a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. felé a 21934/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a  jelzálogjog 
bejegyzéssel kapcsolatban eljárjon, továbbá a támogatás igénybevételéhez 
szükséges egyeztetéseket megtegye és megállapodásokat aláírja. 
  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
6.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város fejlesztési feladatai 
megvalósításának keretében a „Pozsonyi utca aszfaltburkolatú kiépítése”, a „Tóth 
László sétány Batthyányi utca és Reile Géza utca közötti szakaszának 
rekonstrukciója” és az „Újvidék tér - közpark fejlesztése” elnevezésű közterület 
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fejlesztések vonatkozásában az egyedi költségvetési támogatás igénybevételéhez 
szükséges adatlap benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármestert, hogy az adatlap elbírálása során beérkező hiánypótlási 
felhívásokat és a projekt végrehajtása során felmerülő kedvezményezetti 
kötelezettségeket teljesítse, valamint nyertesség esetén a támogatói okiratot és a 
projekt megvalósításához szükséges megállapodásokat aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
7.) A közgyűlés a „2 db D típusú sportpark megépítése Kecskeméten” című projekt 
kapcsán felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 
együttműködési megállapodás aláírásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, az 
együttműködési megállapodást és a projekt végrehajtásához szükséges 
megállapodásokat aláírja, valamint a beérkező hiánypótlási felhívásokat és a projekt 
megvalósítása során felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
8.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a KEHOP-1.2.1 kódszámú, a „Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című 
felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármestert, hogy a projekt előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumokat 
aláírja, a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat és 
a projekt végrehajtása során felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket 
teljesítse, valamint a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási 
szerződést és a projekt megvalósításához szükséges megállapodásokat aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
9.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú 
„Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt keretében elkészülő 
SECAP érdekében jóváhagyja a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 
Szövetségéhez történő csatlakozást, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatokat megtegye, 
megállapodásokat aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 

 
* * * 
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15.) NAPIRENDI PONT 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 
beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről 
szóló szabályzatának módosítása (15.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 12110-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Még bonyolultabb, még hosszadalmasabb lesz a beszerzés a jövőben. Erre lehet 
készülni. Az átláthatóság, a transzparencia egyre szélesebb és nyilvánosabb körben 
kell, hogy megvalósuljon az eljárások keretében. Ezeket a módosításokat 
tartalmazza lényegében ez az előterjesztés. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
36/2018. (IV.26.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 
beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről 
szóló szabályzatának módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 12.110-1/2018. számú előterjesztését és 
az alábbi döntést hozta: 
 
A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint ajánlatkérő - 
beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről szóló 
szabályzatát 2018. április 30. napján történő hatálybalépéssel, módosításokkal 
egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
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……../2018. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
 36/2018. (IV.26.) határozat  
 mellékletei 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 
beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről 

szóló szabályzata 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) 
közbeszerzéseinek rendjéről a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja: 

 
 

1. Cím 
Általános rendelkezések 

 
 
 

1. § 
 
E szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározza 
az ajánlatkérő beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokat, valamint 
közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 
felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek és 
szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét. 

2. § 
 
(1) Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy 

szolgáltatási koncesszió Kbt. szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés 
tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet. 

 
(2) Jelen szabályzat hatálya kiterjed az ajánlatkérő által lefolytatott 

közbeszerzésekre, valamint az azokban a jelen szabályzat szerint eljáró 
személyekre, szervezetre és testületekre. 

 
(3) Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a közbeszerzésekre, amelyekhez 

az ajánlatkérő támogatást (Kbt. 3. § 39. pont) vesz igénybe és a támogatást 
nyújtó szerv, szervezet az ajánlatkérő, mint kedvezményezett részére a 
támogatási szerződés megkötésekor, vagy azt megelőzően előírja, hogy a jelen 
szabályzattól eltérő módon határozza meg a felelősségi rendet, a bizottság 
összetételét, vagy más feltételt. Ebben az esetben a polgármester jogosult a Kbt. 
27. § (2) bekezdése alapján legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás 
előkészítését megelőzően meghatározni a Kbt. 27. § (1) bekezdésében 
foglaltakat (a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont 
személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai 
dokumentálási rendjét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, 
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személyeket, szervezetet és testületeket), továbbá a közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötött szerződések módosítására vonatkozó belső 
eljárási rendjét, valamint az eljárások lefolytatásához kapcsolódó ügyviteli 
feladatok ellátására vonatkozó határidőket. 

 
(4) Jelen szabályzat rendelkezéseit a külön jogszabályban meghatározott 

tervpályázati eljárásokra vonatkozóan a külön jogszabályban előírt eltérésekkel 
kell alkalmazni. 

 
2. Cím 

Teendők beszerzési igény esetén 
 

3. § 
 
(1) Beszerzési igény felmerülésekor a felelős szervezet – Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 62. 
§ (1) bekezdésében megnevezett azon osztály, amelynek keretén belül a 
beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel bíró olyan köztisztviselő dolgozik, 
akinek a beszerzés megindítása a munkaköri leírásában szerepel, vagy az 
adott beszerzés fedezetének keretgazdája – a (2) bekezdés szerint beszerzi a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység 
közbeszerzési szempontú állásfoglalását. 

(2) A felelős szervezet a beszerzés rendelkezésre álló adatait, de legalább a 
beszerzés tárgyát, a lehető legrészletesebb leírását, továbbá a felelős 
szervezet által meghatározott becsült értékét megküldi a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységhez, amelynek vezetője – a 
Kbt. 19. §-ában foglalt rendelkezések alapján – a részekre bontás tilalmára is 
figyelemmel meghatározza, hogy milyen eljárás keretén belül történhet meg a 
beszerzés. A megadott adatok valódiságáért, teljeskörűségéért a felelős szerv 
vezetője felel. 

 
(3) Az adott beszerzés becsült értékének meghatározása a felelős szervezet 

feladata, beleértve a Kbt. 28. § (2) bekezdésében foglalt előkészítési 
tevékenységek dokumentálását is. A más beszerzési igényekkel való 
egybevetés, valamint az esetleges egybeszámítás a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység feladata. 
 

(4) A felelős szervezet a véleménykérést olyan időben köteles kezdeményezni, 
hogy a vélemény elkészítésére, illetve az eljárás lefolytatására, a rendelkezésre 
álló dokumentációk átvizsgálása alapján megfelelő idő álljon rendelkezésre. 

 
(5) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység a hozzá 

érkezett véleménykérést követően legkésőbb 5 munkanapon belül köteles 
nyilatkozni abban a kérdésben, hogy a beszerzést közbeszerzési eljárás 
keretében, vagy anélkül lehet megvalósítani. 

 
(6) A felelős szervezet a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó 

szervezeti egység állásfoglalását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 
napon belül köteles kezdeményezni a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
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(7) A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések megvalósításáról a felelős 
szervezet a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti 
egység közbeszerzési szempontú állásfoglalásában meghatározottak szerint 
gondoskodik.  

 
3. Cím 

Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás 
közzététele vagy közvetlen megküldése 

 
3. § 

 
(1) Közbeszerzési eljárást indítani és annak alapján ajánlati (részvételi, ajánlattételi) 

felhívást közzétenni, vagy az ajánlattételre közvetlenül felhívottak részére megküldeni – 

a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén – csak akkor lehet, ha  

 
a) a közbeszerzési eljárás előkészítése (Kbt. 28. §) során megállapítható, 

hogy az önkormányzat éves költségvetésében a szerződés teljesítését 
biztosító anyagi fedezettel rendelkezik, vagy rendelkezik arra vonatkozó 
biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet 
rendelkezésre áll, vagy  

 
b) a több év alatt megvalósuló beszerzés esetén a beszerzés első évében a 

szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet arányos része az 
önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll és az arra 
feljogosított szerv vagy személy kötelezettséget vállal a beszerzés többi 
évében a szükséges fedezet biztosítására, vagy rendelkezik arra vonatkozó 
biztosítékkal, hogy a részteljesítés időpontjában az anyagi fedezet 
rendelkezésre áll, vagy 

 
c) az ajánlatkérő támogatásra irányuló igénye (pályázat, projektjavaslat, 

támogatási szerződésmódosítás vagy változásbejelentés) benyújtásra 
került, vagy ilyet fog benyújtani – azzal, hogy a közbeszerzési eljárást 
megindító felhívás megfelelő tartalmi részében fel kell hívni az ajánlattevők 
figyelmét erre a körülményre, valamint a Kbt. 53. § (6) bekezdésében 
foglaltakra – és az arra feljogosított szerv vagy személy a szükséges 
önrész biztosításáról határozott.  

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a Kbt. 8. § (5) 

és (6) bekezdéseiben meghatározott építési koncesszió és szolgáltatási 
koncesszió esetén.  

 
4. Cím 

Az eljárásban az ajánlatkérő oldalán részt vevő személyek 
 

4. § 
 
Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az alábbi személyek, szervek gyakorolják a 
Polgármesteri Hivatal és a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős akkreditált 
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közbeszerzési szaktanácsadó szervezet – jelen szabályzat szerinti – 
közreműködésével: 
 

a) a polgármester, vagy a polgármester által adott meghatalmazás alapján az 
erre feljogosított személy,  

 
b) a közbeszerzési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság, 
 
c) a Közgyűlés, 
 
d) a bírálóbizottság a 9. § (8) bekezdésében foglaltak szerint,  
 
e) a szakértő. 

5. § 
 

A polgármester  
 

a) gondoskodik a közbeszerzési tervnek a honlapon, illetve az elektronikus 
közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) történő 
közzétételéről, valamint annak megküldéséről a jogszabályban az 
ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek részére, 

 
b) dönt a közbeszerzési tervben nem szereplő vagy a közbeszerzési tervben 

foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásáról, gondoskodik a közbeszerzési terv módosításának 
elkészítéséről és annak a www.kecskemet.hu honlapon, illetve az EKR-en 
történő közzétételéről, 

 
c) gondoskodik a külön jogszabályban meghatározottak szerint az éves 

statisztikai összegezés elkészítéséről, és a Közbeszerzési Hatóság 
részére EKR-en keresztül történő megküldéséről az erre rendelkezésre 
álló határidőig, 

 
d) amennyiben szükséges, és annak jogszabályi feltételei fennállnak, 

gondoskodik az előzetes tájékoztató elkészítéséről és annak közzétételéről 
a Kbt. szabályai szerint, 

e) létrehozza az adott közbeszerzésre a Kbt. 27. § (4) bekezdése szerinti 
bírálóbizottságot, tervpályázat esetén a zsűrit, kijelöli annak elnökét, 

f) a bírálóbizottság javaslata alapján dönt a meghívásos és a közvetlen 
ajánlattételre történő felhívással induló közbeszerzési eljárásokban az 
ajánlattételre felhívásra kerülők köréről, 

 
g) a bírálóbizottság javaslata alapján dönt a Kbt. 33-34. § szerinti fenntartott 

szerződéses konstrukcióban történő közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, 
 
h) gondoskodik a hirdetmények elektronikus úton történő közzétételéről, 

illetve hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásban az 
ajánlattételi felhívás vagy tárgyalási meghívó ajánlattevő(k) részére 
elektronikus úton történő megküldéséről, 
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i) a bírálóbizottság javaslata alapján dönt az ajánlati (részvételi, ajánlattételi) 
felhívás, valamint dokumentáció (ismertető) szövegéről, azok 
módosításáról, visszavonásáról, kivéve, ha jogszabály alapján a nyertes 
ajánlattevő kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik,  

 
j) amennyiben a Közbeszerzési Hatóság Titkárságának 

Szerkesztőbizottsága vagy a Tenders Electronic Daily (TED) 
Szerkesztősége a hirdetménnyel kapcsolatban hiánypótlásra hívja fel az 
ajánlatkérőt, gondoskodik – amennyiben kérte a bírálóbizottság javaslatát, 
annak figyelembevételével – a hiányok pótlásáról, 

 
k) a bírálóbizottság javaslata alapján dönt a hiánypótlásról, felvilágosítás 

kéréséről, gondoskodik az ajánlattevőknek az esetleges hiányok pótlására, 
felvilágosítás megadására történő felhívásáról a Kbt. 71. §-a alapján, 

 
l) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 

(XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján az elektronikusan 
lefolytatott eljárás esetében felhívja az ajánlattevőt az értékelésre is 
kiható javításra, 

 
m) a bírálóbizottság javaslata alapján dönt az érintett ajánlattevő(k) egyidejű, 

írásbeli indokolásra történő felhívásáról a Kbt. 72. §-a alapján, ha az 
ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul 
alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár 
vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme 
tekintetében, 

 
n) tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén meghatározza a 

tárgyalás vagy párbeszéd menetét, dönt arról, hogy a bírálóbizottság az 
ajánlattevőkkel együttesen vagy egymást követően, egy vagy több 
fordulóban tárgyaljon, kivéve, ha jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő 
kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe 
tartozik, továbbá dönt a tárgyalás lezárásáról, 

 
o) dönt az ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők alkalmasságáról, a 

közbeszerzési eljárás – ideértve a két- és háromszakaszos eljárás esetén 
a részvételi szakaszt is – eredményéről, ideértve a közbeszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról szóló döntés meghozatalát is, 

 
p) jóváhagyja a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződést és 

szerződésmódosítást, kivéve, ha jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő 
kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe 
tartozik, 

 
q) az ajánlattevők/részvételre jelentkezők kérelmére gondoskodik kiegészítő 

tájékoztatás nyújtásáról az ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívással, 
dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 56. §-a, illetve 114. § (6) bekezdése 
alapján,  
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r) a Kbt. 79. §-a alapján köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt 
tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának 
eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének 
érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, 
valamint ezek részletes indokáról, amelyet közzétesz a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban,  

 
s) elkészíti a Kbt. 79. §-ban foglalt tájékoztatást – írásbeli összegezést – 

amelyet közzétesz a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban,  

 
sz) a bírálóbizottság javaslata alapján dönt az ajánlattevők által 

kezdeményezett előzetes vitarendezéssel kapcsolatos ügyekben a 
vitarendezési kérelemben foglaltak elfogadásáról vagy elutasításáról, 
gondoskodik a döntés végrehajtásáról a Kbt. 79. § (4) bekezdésében és 
80. §-ában foglaltak szerint, 

 
t) gondoskodik a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja alapján a szerződés 

módosításáról, és a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés 
teljesítéséről szóló tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről, 

 
u) hatáskörtől függően az általa, vagy a Közgyűlés által jóváhagyott – a 

közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételeknek, valamint a 
szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelő – szerződéseket, 
valamint szerződésmódosításokat az ajánlatkérő képviseletében aláírja, 

 
v) gondoskodik a jogorvoslati eljárásban – ideértve a Közbeszerzési 

Döntőbizottság előtt folyó jogorvoslati eljárást, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában lefolytatásra kerülő 
eljárást, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári peres 
eljárást – a jogi képviseletről, figyelemmel a szabályzat 11. §-ában 
foglaltakra és a közbeszerzési ügyekben feladat- és hatáskörrel 
rendelkező bizottság véleményére, annak megkérése esetén; dönt kereset 
benyújtásáról és az attól való elállástól, valamint a fellebbezés 
benyújtásáról, illetve visszavonásáról,  

 
w) az ajánlatkérő nevében lefolytatja a kötelező írásbeli konzultációt az 

ajánlattevővel/ajánlattevőkkel a szerződéskötés előtt, amennyiben ennek 
jogszabályi feltételei fennállnak, 

 

x) dönt minden egyéb – más hatáskörébe nem tartozó – olyan kérdésben, 
amelyet a közbeszerzési eljárásban jogszabály lehetővé tesz,  
 

y) gondoskodik, közbeszerzési eljárásonként csoportosítva a Kbt. 43. § (1) 
bekezdés a-g) pontjaiban részletezett adatok, információk, dokumentumok 
tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban történő közzétételéről, amennyiben ez nem lehetséges, az 
ajánlatkérő honlapján történő közzétételéről, továbbá a Kbt. 103. § (6) 
bekezdésében, és a Kbt. 115. § (7) bekezdésében részletezett adatok, 
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információk, dokumentumok tekintetében azoknak az ajánlatkérő 
honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéről, 

 
ya)  gondoskodik, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések 

és a szerződések teljesítésére vonatkozó Kbt.-ben meghatározott 
adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános 
elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CORE), illetve az EKR-
ben történő közzétételéről, 

  
z) eleget tesz a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás 

tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) bejelentésre 
vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint a Kbt. 36. § (2) bekezdésében 
előírt Gazdasági Versenyhivatal felé fennálló jelzési kötelezettségének, 
amennyiben a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló 
Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését 
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, továbbá a Kbt. 62. § (7) 
bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségének, amennyiben a Kbt. 
62. § (1) bekezdés i) és j) pontja alapján az ajánlattevő kizárásáról dönt, 
valamint – a Közbeszerzési Hatóságon keresztül – tájékoztatja az Európai 
Bizottságot a Kbt. 72. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti esetben, 

zs) dönt a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó szervezet megbízásáról, 

 
zsa) jogosultsággal rendelkezik az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-

ben történő regisztrációjával, illetve az EKR ajánlatkérő nevében 
történő alkalmazásával, valamint EKR alkalmazásával kapcsolatos 
hozzáférési jogosultság – további személyeknek történő – adásával 
kapcsolatban. 

 
6. § 

 
A közbeszerzési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság dönt a Kbt. 
42. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat éves összesített közbeszerzési 
tervének elfogadásáról a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig 
és – amennyiben indokolt – annak módosításáról. 
 

7. § 
 

A közbeszerzési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság – lehetőség 
szerint a bírálóbizottság véleményét figyelembe véve – előzetesen véleményezi  
 

a) a polgármester kérésére a közbeszerzési tervben nem szereplő vagy a 
közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának lehetőségét, 

 
b) a közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezet (szervezeti egység) által 

előkészített előterjesztés alapján a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés 
módosításának tervezetét, 
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c) a polgármester kérésére a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának 
felülvizsgálata iránti keresetek és a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári 
peres eljárásokban a fellebbezések tervezetét. 

 
8. § 

 
A Közgyűlés 
 

a) azokban a közbeszerzési eljárásokban, amelyekben jogszabály alapján a 
nyertes ajánlattevő kiválasztása vagy a szerződés jóváhagyása a 
Közgyűlés hatáskörébe tartozik, figyelemmel a Kbt. 27. § (5) 
bekezdésében foglaltakra. 

 
aa) dönt a bírálóbizottság javaslata alapján az ajánlati (részvételi, 

ajánlattételi) felhívás, valamint dokumentáció szövegéről, azok 
módosításáról, visszavonásáról,  

 
ab) amennyiben tárgyalásos eljárást vagy versenypárbeszédet alkalmaz 

az ajánlatkérő, meghatározza a tárgyalás, illetve a párbeszéd 
menetét, dönt arról, hogy a bírálóbizottság az ajánlattevőkkel 
együttesen (amennyiben ennek lehetősége fennáll) vagy egymást 
követően, egy vagy több fordulóban tárgyaljon,  

 
ac) dönt a közbeszerzési eljárás – ideértve a két- és háromszakaszos 

eljárás esetén a részvételi szakaszt is – eredményéről, ideértve az 
ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők alkalmasságáról, a 
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló eljárást 
lezáró döntés meghozatalát is,  

 
ad) jóváhagyja a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződést 

és szerződésmódosítást, és egyben felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 

 
b) gondoskodik a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzéséről, és jóváhagyja 

a 14. § szerinti belső ellenőrzési tervet, és annak módosítását, 
 
c) dönt minden egyéb, jogszabály által hatáskörébe utalt kérdésben. 

 
9. § 

 
Bírálóbizottság 

 
(1) A polgármester a Kbt. 27. § (4) bekezdés alapján legalább háromtagú 

bírálóbizottságot hoz létre, amelynek tagjai a bírálóbizottság munkájának 
megkezdése előtt kötelesek írásban  

 
a) összeférhetetlenségre, 

 
b) szakértelemre – megjelölve a szakértelem tárgyát –, valamint 
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c) titoktartásra vonatkozóan nyilatkozatot tenni. 
 
(2) A bírálóbizottságot úgy kell létrehozni, hogy tagjai között legyen közbeszerzési, 

pénzügyi, jogi és a közbeszerzés tárgya szerinti szakember. 
 
(3) A bírálóbizottság tagjai, az (5) bekezdésben meghatározott esetet kivéve, 
 

a) pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy, 
 

b) közbeszerzési szakértelemmel rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó szervezet képviselője, 

c) jogi szakértelemmel rendelkező személy, 
 

d)  a közbeszerzés tárgyával érintett szervezeti egység közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselője építési beruházások 
esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (2) 
bekezdésében foglaltak azaz, hogy építési beruházás esetén a Kbt. 27. 
§ (3)-(4) bekezdése alkalmazásában a beszerzés tárgya szerinti 
szakértelemnek, az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen 
szerzett szakirányú felsőfokú végzettség fogadható el, 

 
e) építési beruházás esetén lehetőség szerint a kivitelezési tervdokumentáció 

felelős tervezője, a beruházás leendő műszaki ellenőre. 
 
(4) A polgármester döntése alapján a bírálóbizottság munkájában szükség szerint 

esetenként vesznek részt: 
 

a) a Közgyűlés érintett bizottsága(i) által javasolt megfelelő pénzügyi, jogi, 
közbeszerzési vagy közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező tag(ok) vagy szakértő(k), 

b) a beszerzés tárgya szerinti gazdasági kamara/kamarák megfelelő pénzügyi, 
közbeszerzési vagy közbeszerzés tárgya szerinti delegált 
képviselője/képviselői, 

c) az ajánlatkérő által – díjazás ellenében – felkért egyéb külső szakértő(k) 
amennyiben a közbeszerzés tárgya speciális szakértelmet kíván. 

 
(5) Amennyiben az ajánlatkérő támogatást (Kbt. 3. § 39. pont) vesz igénybe és a 

támogatást nyújtó szerv, szervezet az ajánlatkérő, mint kedvezményezett 
részére a támogatási szerződés megkötésekor, vagy azt megelőzően előírja, 
illetve a pályázati vagy a támogatási szerződéskötési feltételek alapján 
ajánlatkérő, mint kedvezményezett akként dönt, úgy a közbeszerzés tárgya 
szerinti speciális szakértelem biztosítása érdekében külső szakértőt bíz meg. 

 
(6) A bírálóbizottság gondoskodik a Kbt. 61. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően 

– amennyiben a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi és az nem 
ellentétes a gazdasági, műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos más szempontokkal –, hogy ajánlatkérő az ajánlati (ajánlattételi, 
részvételi) felhívásban tegye lehetővé a közbeszerzés egy részére történő 
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ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést, továbbá előírásra kerüljön, hogy a 
közbeszerzés tárgyának mely elemére lehet részajánlatot tenni, illetve 
részvételre jelentkezni, illetve részekre történő ajánlattétel lehetőségének 
biztosítása esetén a közbeszerzés becsült értéke, tárgya és mennyisége 
részenként is meghatározásra kerüljön. 

 
(7) A bírálóbizottság teszi meg a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján a szükséges 

előkészítést abból a célból, hogy ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 
előírja azt, hogy az ajánlat (részvételi jelentkezés) egy, több vagy minden rész 
tekintetében benyújtható-e. 

 
(8) A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. A 

bírálóbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 
esetén a bírálóbizottság elnökének szavazata dönt. A bírálóbizottság tagjai 
kizárólag igennel, vagy nemmel szavazhatnak. A bírálóbizottság zárt ülést tart. 
A bírálóbizottság ülésén és egyéb eljárási cselekményeknél – ide nem értve a 
bontás vagy a tárgyalás aktusait – a bírálóbizottság tagjain, illetve a 
jegyzőkönyvvezetőn kívül csak az lehet jelen, akinek meghívásáról a 
bírálóbizottság határoz avagy akit a polgármester meghív, továbbá a Közgyűlés 
tagja, amennyiben az adott közbeszerzésre vonatkozóan a 9. § (1) 
bekezdésének a), illetve c) pontja szerinti nyilatkozatot tett. Az ülés a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és 
az erre vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó képviselője, a bírálóbizottság 
elnöke vagy a polgármester által aláírt meghívóval, vagy a bírálóbizottság 
határozatával hívható össze úgy, hogy a meghívót lehetőség szerint az ülést 
megelőző öt nappal kézbesíteni kell. Az ajánlatok felbontásán kizárólag a Kbt. 
68. § (3) bekezdése szerinti személyek, az eredményhirdetésen bárki, a 
tárgyaláson a polgármester által a tárgyalás menete keretében meghatározott 
személyek lehetnek jelen. A bírálóbizottság jogosult az elnök távollétének 
idejére teljes körű helyettest jelölni. A bírálóbizottság ügyrendjét – amennyiben 
ennek elkészítését elhatározza – a jelen szabályzatban foglaltak alapul 
vételével maga határozhatja meg, melynek hiányában a bírálóbizottság 
ügyrendi szabályaira a jelen szabályzat az irányadó.  

(9) A bírálóbizottság hatásköre, feladata 
 

a) a becsült érték figyelembevételével az ajánlati (részvételi, ajánlattételi) 
felhívás és a szerződés-tervezetet vagy az alapvető szerződéses 
feltételeket is tartalmazó dokumentáció (ismertető) döntésre való 
előkészítése, 

 
 
b) meghívásos és hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás 

esetén javaslattétel azoknak az ajánlattevőknek a személyére, akiknek az 
eljárásban való részvétele a beszerzésre tekintettel indokolt, 

 
c) amennyiben egy közbeszerzési eljárás során tárgyalásra kerül sor, a 

tárgyalást a bírálóbizottság folytatja le, illetve készíti el a 
jegyzőkönyvet. Ahol a Kbt. tárgyalási jegyzőkönyv átadását vagy 
megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott 
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tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek megküldeni,  
 
d) javaslattétel a fenntartott szerződéses közbeszerzési eljárás alkalmazására 

a Kbt. 33-34. § alapján, 
 

e) amennyiben a Közbeszerzési Hatóság Titkárságának 
Hirdetményellenőrzési Főosztálya a hirdetménnyel kapcsolatban 
hiánypótlásra hívja fel az ajánlatkérőt, a polgármester kérésére javaslattétel 
a hiánypótlására, 

 
f) javaslattétel az ajánlatok/részvételi jelentkezések, egyéb beadványok 

hiányainak pótoltatására a Kbt. 71. §-a alapján, 
 

g) szükség szerint javaslattétel a számítási hibák javítására [Kbt. 71. § (11) 
bekezdés], 

 
g) szükség szerint javaslattétel felvilágosítás, adatszolgáltatás, indokolás 

kérésére az ajánlattevőktől (részvételre jelentkezőktől) a Kbt. 71. §-a, és 72. 
§-a alapján, 

 
h) tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén hatáskörtől függően a 

polgármester, vagy a Közgyűlés döntésének megfelelően tárgyalás vagy 
versenypárbeszéd folytatása az ajánlattevőkkel, 

 
i) a beérkezett ajánlatok, (részvételi jelentkezések) elbírálására való 

javaslattétel, 
 
j) az eljárásról készült írásos összegezés és tájékoztatóra vonatkozó 

javaslattétel, 
k) az összegezés módosítására, adott esetben valamelyik ajánlat 

érvénytelenségére vonatkozó tájékoztató visszavonására vonatkozó 
javaslattétel, 

l) az előzetes vitarendezésre adandó válaszra vonatkozó javaslattétel, 
 
m) javaslattétel mindazon, a jelen pontban külön nem nevesített döntésekre 

vonatkozóan, melyekben a jelen szabályzat szerint a polgármester vagy a 
Közgyűlés döntését a bírálóbizottság javaslata alapján hozza meg. 

 
(10) A bírálóbizottsági munkáról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvének mellékletei a tagok 9. § (1) bekezdés 
szerinti nyilatkozatai, az ajánlatok/egyéb beadványok nyilvántartása, és a 
benyújtott ajánlatok/egyéb beadványok. A közbeszerzés 
eredményére/eredménytelenségére tett javaslatot tartalmazó jegyzőkönyvnek 
mellékletei lehetnek a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai, azonban 
valamennyi jegyzőkönyvnek kötelező melléklete a jelenléti ív. 

 A jegyzőkönyvet fel kell tölteni az EKR-be. 
 
(11) A jegyzőkönyvet a bírálóbizottság jelenlévő tagjai avagy a bírálóbizottság által 

felhatalmazott legalább két jelenlévő írja alá. 
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(12) A jegyzőkönyvön legalább az ülés/esemény pontos helyét, tárgyát, a fontosabb 
nyilatkozatokat, a bírálóbizottság döntéseinek bemutatását, továbbá, az ülés 
kezdésének és befejezésének idejét rögzíteni kell. 

 
(13) A bírálóbizottság elnöke, illetve távollétében a helyettesítésére feljogosított tag  
 

a) köteles a bírálóbizottság rendjét fenntartani, az arra nem jogosultakat az 
ülésről eltávolítani, az ülést levezetni, 

 
b) jogosult a bírálóbizottságot írásban megküldött meghívóval összehívni, 

illetve az a) pontban foglaltakra a bírálóbizottság más tagját felhatalmazni. 
 

10. § 
 

Szakértő 
 

(1) Az 5. § zs) pontja alapján megbízott felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó közreműködése esetében a szakértő Kbt. szerinti 
megbízásának – amennyiben a közbeszerzés tárgya speciális szakértelmet 
kíván – ezen ügyviteli feladatokat ellátó szervezet köteles eleget tenni a 9. § (5) 
bekezdésében foglalt kivétellel. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megbízás esetén a szakértő a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó alvállalkozója. 

 

(3) A szakértő felelőssége a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
alvállalkozójaként a polgári jog általános szabályai szerint áll fenn az adott 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve az annak alapján kötött szerződés 
szakmai teljesítése során. 

 
5. Cím 

Jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő oldalán közreműködő személyek 
 

11. § 
 
(1) Az ajánlatkérőt a jogorvoslati eljárásban a közbeszerzési eljárásban 

közreműködő jogi és szükség esetén egyéb szakértelemmel rendelkező 
személy képviseli. 

 
(2) Amennyiben a jogorvoslati eljárás tárgya olyan ajánlatkérői döntés, amely ellen 

az (1) bekezdésben meghatározott személy tiltakozott, ajánlatkérő nevében 
eljáró személy köteles helyette más megfelelő szakértelemmel rendelkező 
személyt a képviselettel megbízni. Ebben az esetben a döntést támogató 
személyek kötelesek a jogorvoslati eljárásban közreműködni.  

 
6. Cím 

Ügyviteli feladatok ellátása 
a közbeszerzési eljárás során 

 
12. § 
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(1) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy, vagy testület a Polgármesteri Hivatal és 

a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó szervezet közreműködésével látja el feladatát. 

 
(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység köteles 

gondoskodni 
a) a közbeszerzési eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás 

előkészítéséről – ide nem értve az adott közbeszerzési eljárás Kbt. 28. §-a 
szerinti előkészítésének keretében indokolt eljárási cselekményeket, 
továbbá a szerződéstervezetnek az összeállítását – a bírálóbizottság 
részére azzal, hogy azt a tagok az első ülést megelőzően az abban 
foglaltak megfelelő szintű szakmai értelmezéséhez szükséges 
időintervallumon belül megismerhessék a bírálóbizottság első ülésére 
szóló meghívó mellékleteként, 

 
b) a külön jogszabályban meghatározott tartalommal és határidőben az éves 

statisztikai összegezés elkészítéséről és annak megküldéséről a 
Közbeszerzési Hatóság részére, 

 
c) az előzetes tájékoztató elkészítéséről, amennyiben az szükséges, és 

annak jogszabályi feltételei fennállnak, 
 
d) a 9. § (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok előkészítéséről,  

 
e) a közbeszerzési eljárás során feltett kérdések megválaszolásáról, 

kiegészítő tájékoztatásokról a beszerzés tárgya szerint érintett szervezeti 
egység által adott szakmai, szakértői vélemény alapján, továbbá a 
hiánypótlási felhívásokról úgy, hogy arról minden ajánlattevő (részvételre 
jelentkező) a Kbt. előírásai szerint értesüljön, 

 
f) haladéktalanul, de legkésőbb a Kbt.-ben előírt határidőig a Kbt. 46. § (1) 

bekezdése alapján minden egyes közbeszerzési eljárásának – annak 
előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – 
írásbeli, vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén 
külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti 
elektronikus dokumentálásáról, jegyzőkönyv [tárgyalás esetén a Kbt. 88. § 
(4) bekezdése szerinti jegyzőkönyv] készítéséről, és az eljárás során 
készített dokumentumok, iratok megküldéséről a Kbt.-ben megjelölt 
szervezetek, személyek részére, amennyiben a Kbt. azt kötelezővé teszi, 

g) a közbeszerzési eljárás során hozandó döntések előkészítéséről, 
 
h) a felhívások megküldéséről, hirdetmények EKR-en keresztül történő 

közzétételre való feladásáról (ideértve azok megszerkesztését, a 
szerkesztési és ellenőrzési díjak átutaltatását, a jóváhagyást követő 
feladását, hiánypótlását is), továbbá a megjelent hirdetmények 
ellenőrzéséről és esetleges helyesbítéséről, különös tekintettel a 
felhívásokat tartalmazó hirdetményekre, 

 



105 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-án megtartott üléséről 
 

i) a közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezet (szervezeti egység) 
tájékoztatása alapján a szerződés módosításáról, amennyiben annak 
jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt feltételei fennállnak, 

 
j) ellenőrzi a részvételre vagy ajánlattételre felhívandó gazdasági 

szereplő regisztrációját az EKR-ben, ajánlatkérő kérésének 
megfelelően gondoskodik a gazdasági szereplő EKR-ben történő 
regisztrációjával kapcsolatos felhívás kiküldéséről, 

k) az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) tájékoztatásáról kizárásukkal, 
alkalmatlanságukkal, ajánlatuk/részvételi jelentkezésük 
érvénytelenségével kapcsolatban, továbbá a közbeszerzési eljárás 
eredményének – ideértve a kétszakaszos eljárás részvételi szakaszának 
eredményét is – a Kbt. 70. § (1) bekezdése és 70. § (3) bekezdése szerinti 
kihirdetéséről, 

 
l) javaslat készítéséről a bírálóbizottság tagjaira, figyelemmel 9. § (3)-(4) 

bekezdésében foglaltakra,  
 
m) az 5. § w) pontja szerinti írásbeli konzultáció dokumentálásáról és 

megszervezéséről, valamint  
 

n) a tárgyévben lezárult közbeszerzések nyilvántartásának vezetéséről, 
 
o) a Kbt. szerinti közzétételi kötelezettséggel rendelkezőket ezen feladatuk 

végrehajtásában történő segítéséről, 
 
p)  teljes körű jogosultsággal rendelkezik az EKR alkalmazás ajánlatkérő 

nevében történő gyakorlására, felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó esetén a vonatkozó megbízási szerződésben kerül 
részletesen meghatározásra a jogosultság gyakorlásának szintje. 

 
(3) A közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezet (szervezeti egység) vezetője 

köteles gondoskodni 
a) legkésőbb a tárgyév március 1. napjáig a Kbt. szerinti közbeszerzési terv 

elkészítéséhez szükséges adatok – különösen beszerzés tárgya, becsült 
értéke, a beszerzés ideje (egy év alatt valósul-e meg, vagy a beszerzés 
több évre áthúzódik) – szolgáltatásáról a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vagy az erre vonatkozó 
megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezet részére, 

 
b) amennyiben a jogszabályi feltételei fennállnak, a közbeszerzésekkel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vagy az erre 
vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezet tájékoztatást 
kér, az előzetes tájékoztató elkészítéséhez szükséges adatok 
szolgáltatásáról,  

 
c) közbeszerzési eljárás Kbt. 28. §-a szerinti előkészítéséről, valamint a 

dokumentáció/ismertető – amely építési beruházás esetén meg kell, hogy 
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feleljen az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól, 
valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályokban 
foglaltaknak – elkészítéséről vagy elkészíttetéséről és a közbeszerzési 
eljárás terv szerinti megindítását kezdeményező átirat megküldéséről a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egységnek vagy az erre vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti 
ügyviteli feladatokat ellátó felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadónak a (4) bekezdésben meghatározottak szerint, 

d) a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés fedezetigazoltatásáról és a 
kötelezettségvállalási nyilvántartásba vételéről, továbbá a nyertes 
ajánlattevő által, a teljesítést követően benyújtott számlákon a 
szerződésszerű teljesítés igazolásáról haladéktalanul, illetve a 
szerződésnek megfelelően, továbbá a leigazolt számlák és a 
fedezetigazolással ellátott, szignós szerződés haladéktalan továbbításáról 
a gazdálkodási és költségvetési feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egység részére,  

 
e) a d) pontban meghatározott teljesítés-igazolással egyidejűleg a teljesítés 

megtörténtéről szóló jelentés megküldéséről a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vagy az erre vonatkozó 
megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezet részére az alábbi 
minimális tartalommal: 
ea) a teljesítés alapját képező közbeszerzés tárgya  
eb) a szerződés teljesítése vagy részteljesítése szerződésszerű volt-e 
ec) nem szerződésszerű teljesítés vagy részteljesítés esetén a 

szerződésszegés típusa, leírása, indoka 
ed) a szerződésszegést elkövető(k) neve, címe 
ee) a szerződést módosították-e 

f) amennyiben szükséges, a szerződés módosításának kezdeményezéséről, 
valamint ezzel egyidejűleg a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok 
ellátásáért felelős szervezeti egység és az erre vonatkozó megbízás 
esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó szervezet tájékoztatásáról, 

 
g) más közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének megkeresésére a Kbt. 63. § 

(1) bekezdés c) pontjában meghatározott körülményre vonatkozó 
tájékoztatás adásáról két munkanapon belül. 

 
(4) A közbeszerzési eljárás megindítását a közbeszerzés tárgya szerint érintett 

szervezet (szervezeti egység) kezdeményezi a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységhez vagy az erre vonatkozó 
megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó szervezethez küldött átirattal, amely legalább az 
alábbiakat kötelezően tartalmazza: 
a) a közbeszerzés tárgyát, 
 
b) a közbeszerzés becsült értékét, továbbá annak megállapítását alátámasztó 

adatokat (Kbt. 28. §) 
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c) a szerződéskötés tervezett idejét, 
 
d) a közbeszerzési terv táblázatának nevét (szolgáltatás megrendelése, 

árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási 
koncesszió), sorának számát, 

 
e) a fedezetet tartalmazó költségvetési sor számát, avagy a fedezet meglétére 

utaló más adatot, a fedezet összegének megjelölését 
f) szükség szerint szerződéstervezetet, 
 

 
g) a Kbt. 65. §-a szerint elvárható gazdasági és pénzügyi helyzetet, továbbá 

műszaki és szakmai alkalmasságot, vagy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország 
nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban 
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való 
rendelkezést, mint alkalmassági követelményeket, amelyeket a 
kiválasztandó vállalkozóval/megbízottal szemben támasztani kíván a 
közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezet (szervezeti egység), 

h) a Kbt. 58. §-ának megfelelő, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki 
leírást, 

 
i) a közbeszerzés tárgya szerinti jelen szabályzatnak megfelelő 

szakértelemmel rendelkező köztisztviselő vagy más személy 
megnevezését, figyelemmel a 9. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakra, 

 
j) a Kbt. 46. § (3) bekezdése alapján azt, hogy a beszerzés tárgyának jellege 

kizárja-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, a 
kapcsolódó indokolással 

 
k) ha a részajánlattétel biztosítható, akkor a Kbt. 61. § (6) bekezdésére 

figyelemmel azt, hogy az ajánlat egy, több vagy minden rész tekintetében 
benyújtható-e, továbbá az arra való utalást, hogy az ajánlakérő korlátozza-e 
azt, hogy ugyanazon ajánlattevő legfeljebb meghatározott számú részben 
lehet az eljárás nyertese (akkor is, ha ajánlatot több vagy minden rész 
tekintetében is be lehet nyújtani) [korlátozás esetén a közbeszerzési 
eljárást megindító átiratban fel kell tüntetni azokat az objektív és 
megkülönböztetéstől mentes szempontokat, amelyek alapján az ajánlatkérő 
eldönti, hogy mely részek tekintetében nyilvánítható nyertesnek az az 
ajánlattevő, aki az értékelési szempontok alapján a maximális számnál több 
részben tette az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot]. 

 
(5) Az átiratot a közbeszerzési terv alapján olyan időben kell a közbeszerzésekkel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységnek vagy az erre 
vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezetnek megküldeni, hogy a 
közbeszerzési eljárás lefolytatható legyen a tervezett időben, és a szerződés 
megkötése a Kbt. szabályait megtartva a tervezett időpontban 
megtörténhessen. 
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(6) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egység vagy az erre vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli 
feladatokat ellátó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezet a 
hiánytalan és hibátlan átirat kézhezvételét követő 15 napon belüli időpontra – a 
felhívás és a dokumentáció tervezetét is tartalmazó meghívóval – összehívja az 
adott közbeszerzés 9. § (1) bekezdése szerint kijelölt bírálóbizottságát. A 
közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység 
vagy az erre vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat 
ellátó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezet ezt követően a 
jelen bekezdésben foglaltakon túl a 12. § (2) és (7) bekezdései, illetve a 15. § 
(2) bekezdése szerinti feladatok Kbt. szerinti ellátásával gondoskodik a 
közbeszerzés ügyviteli feladatainak ellátásáról. 

 
(7) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti 

egység vagy az erre vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli 
feladatokat ellátó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezet a 
nyertes ajánlattevő kiválasztását követően a szerződés tervezetét – az 
előzetesen elfogadott szerződéses tartalomnak megfelelően – véglegesíti, majd 
gondoskodik a szerződés megkötéséről. A szerződés szignós, irattári, 
fedezetigazolással ellátott példánya a közbeszerzés tárgya szerint érintett 
szervezetet (szervezeti egységet), egy másolat a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységet és az erre 
vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezetet illeti. 

 
(8) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti 

egység megkeresésére a bírálóbizottságba megfelelő pénzügyi 
szakértelemmel rendelkező tagra történő javaslattétel; a fedezetigazolás az 
eljárást megindító felhíváson, illetve a (3) bekezdés d) pontja szerint a 
megkötendő szerződésen; a szerkesztési díjak, ellenőrzési díjak átutalása a 
polgármester kérésére; valamint a nyertes ajánlattevő által benyújtott és a 
teljesítés igazolására feljogosított által igazolt számlák kifizetése a 
gazdálkodási és költségvetési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység 
feladata. 

 
(9) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti 

egység vagy az erre vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli 
feladatokat ellátó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezet a 
közbeszerzési eljárások hirdetményeit köteles a Kbt. 37. § -ban előírt 
határidőben EKR-en keresztül történő közzétételre való feladásáról 
gondoskodni.  

 
13. § 

 
A polgármester által az 5. § zs) pontja alapján megbízott felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadóra alkalmazni kell a 12. § (2), (6)-(7) és (9) 
bekezdéseiben, valamint a 16. §-ban foglaltakat. 

 
 

7. Cím 
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A belső ellenőrzés 
 

14. § 
 

(1) A belső ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység köteles a 
közbeszerzések ellenőrzését is tartalmazó éves belső ellenőrzési tervét a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészíteni jóváhagyásra a 
Közgyűlés részére. 

 
(2) A belső ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység köteles a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos belső ellenőrzési terv jóváhagyását követően 
a tervnek megfelelően a belső ellenőrzést lefolytatni. 

8. Cím 
A közbeszerzési eljárás dokumentálásának egyéb szabályai 

 
15. § 

 
(1) Valamennyi jelen szabályzat hatálya alá tartozó személy köteles a jelen 

szabályzatban foglalt valamennyi feladatát írásban teljesíteni, avagy 
dokumentálni.  

 
(2) Az eljárás során keletkezett iratokat a közbeszerzésekkel kapcsolatos 

feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vagy az erre vonatkozó 
megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli feladatokat ellátó felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó jogosult eredeti, vagy – amennyiben az eredeti 
mást illet – másolati példányban beszerezni, és a teljes iratanyag Kbt. 46. § 
(2) bekezdése szerinti megőrzéséről gondoskodni. Amennyiben a 
közbeszerzési eljárás során keletkezett eredeti irat nem a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységet illeti vagy nem ott 
keletkezett, a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti őrzéséről – a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység 
értesítése mellett, amennyiben ez még nem történt meg – az köteles 
gondoskodni, akit az irat megillet, avagy akinél keletkezett. 

 

(3)  A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egység vagy az erre vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli 
feladatokat ellátó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó - az 
ellenőrzésre jogosult hozzáférése és az eljárás iratainak az EKR-ben való 
elektronikus megőrzése érdekében - köteles az eljárás előkészítése 
körében a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése alkalmazása során keletkezett 

iratokat, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok bírálata és 

értékelése során keletkezett dokumentumokat vagy azok egyszerű 
elektronikus másolatát az EKR-be (különösen bírálóbizottsági 
jegyzőkönyvek, bírálati lapok, értékelés dokumentumai) is feltölteni az 
adott eljárás dokumentumai közé. 
 

 
9. Cím 

Felelősségi rendszer 
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17. § 
 

(1) A polgármester felelős az 5. §-ban foglaltak ellátásáért.  
 
(2) A közbeszerzési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság felelős a 

6-7. §-ban meghatározott feladatok ellátásáért. Mentesül a felelősség alól a 
bizottság azon tagja, aki különvéleményben tiltakozott a Kbt.-vel ellentétes 
döntés ellen. 

 
(3) A Közgyűlés tagjai felelősek a 8. §-ban meghatározott feladatok ellátásáért.  

 

 

Mentesül a felelősség alól a Közgyűlés azon tagja, aki 
 
a) különvéleményben tiltakozott a Kbt.-vel ellentétes felhívás, dokumentáció 

(ismertető), szerződés-tervezet, szakvélemény elfogadása ellen, avagy  
 

b) a szakértelmén kívül eső kérdésekben a bírálóbizottság szakértelemmel 
rendelkező tagjával azonos módon szavaz. 

 
(4) A Kbt. 27. § (4) bekezdése szerint létrehozott bírálóbizottság tagjai felelősek a 

9. §-ban meghatározott feladatok ellátásáért. 
 

Mentesül a felelősség alól a bírálóbizottság azon tagja, aki 
 

a) különvéleményben tiltakozott a Kbt.-vel ellentétes felhívás, dokumentáció 
(ismertető), szerződés-tervezet, szakvélemény elfogadása ellen, avagy 

 
b) a szakértelmén kívül eső kérdésekben a bírálóbizottság szakértelemmel 

rendelkező taggal azonos módon szavaz. 
 
(5) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti 

egység vezetője és az erre vonatkozó megbízás esetén a 13. § szerinti ügyviteli 
feladatokat ellátó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezet 
képviselője felelős a 12. § (2), (6)-(7) bekezdéseiben, valamint a 15. § (2) 
bekezdésében és a 16. §-ban foglaltak ellátásáért. 

 
(6) A közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezet (szervezeti egység) vezetője 

felelős a 12. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak ellátásáért. 
 
(7) A gazdálkodási és költségvetési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység 

vezetője felelős a 12. § (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáért. 
 
(8) A belső ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője 

felelős a 14. §-ban foglaltak ellátásáért. 
 

11. Cím 
Záró rendelkezések 

 
18. § 
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(1) Jelen szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben 2018. április 30. 

napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően 
indított eljárásokra kell alkalmazni.   

 
 

* * * 
 
16.) NAPIRENDI PONT 
 
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017. évről 
(16.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 12411-3/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
37/2018. (IV.26.) határozata 
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017. évről 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester 12.411-3/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozta: 

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. évi 
ellenőrzési jelentését, valamint az intézmények éves ellenőrzési jelentései alapján 
összeállított 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1-3. mellékletek szerint 
jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Ónodiné Takács Erika csoportvezető, Ellenőrzési csoport 
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A határozat mellékletei - a terjedelmükre tekintettel - nem kerültek beillesztésre 
a jegyzőkönyvbe, azok megtekinthetőek a jegyzőkönyv mellékletei között a 16. 
napirendi pont mellékleteként.) 
 

* * * 
 
 
17.) NAPIRENDI PONT 
 
A Kecskemét, Reile Géza u. 22. szám alatti üzlethelyiségek közfeladat ellátása 
céljából történő hasznosítása (17.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 6391-4/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Engert Jakabné képviselő asszony bejelentette az érintettségét. A Nők a családban 
és munkahelyen című EFOK-os pályázatot szolgálja majd ez a helyiség. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
38/2018. (IV.26.) határozata 
A Kecskemét, Reile u. 22. szám alatti üzlethelyiségek közfeladat ellátása céljából 
történő hasznosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 6391-4/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 

I. 
1.) A közgyűlés az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2162-2/2018/ESELYT. számú 
megkeresésében foglaltakra tekintettel a kecskeméti 17/4/A/1 hrsz-ú, természetben 
Kecskemét, Reile Géza utca 22. fsz. 1. szám alatt található ingatlant a Nők a Nemzet 
Jövőjéért Egyesület részére ingyenesen használatba adja az Esélyteremtési, Család 
és Önkéntes Ház működtetése céljából 2021. március 31. napjáig. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat 
melléklete szerinti ingyenes használatba adásról szóló megállapodás aláírására. 
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3.) A közgyűlés a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület részére nyújtott közvetett 
támogatás összegét a 2018. évre 676.021,- Ft-ban határozza meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
 
II. 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 17/4/A/3 hrsz-ú, természetben 
Kecskemét, Reile Géza utca 22. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában, Női 
Információs és Szolgáltató Központ működtetése céljából, 2018. május 1. napjától 15 
év határozott időtartamra szóló bérleti szerződést köt a Nők a Nemzet Jövőjéért 
Egyesülettel. 

 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított bruttó 
98.700,- Ft/hó összegű bérleti díjból a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület részére 
bruttó 58.700,- Ft/hó kedvezményt biztosít, így az ingatlanrész bérletéért fizetendő 
díjat bruttó 40.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
3.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 

 
4.) A közgyűlés a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület részére nyújtott közvetett 
támogatás összegét a 2018. évre 469.600,- Ft összegben határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 
 

 
 
38/2018. (IV.26.) határozat mellékletei 

 
 
6391-4/2018.          

 
B É R L E T I  S Z E R Z Ő D É S  

 
amely létrejött egyrészről  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 
1., KSH szám: 15724540-8411-321-03 adószáma: 15724540-2-03, képviseli 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: 
Bérbeadó),  
 
másrészről  
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Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület (székhelye: 6000 Kecskemét, Kristály tér 8., 
képviseli: Engert Jakabné egyesületi elnök, mint bérbevevő – a továbbiakban: 
Bérlő; (a továbbiakban együtt: szerződő felek) között, az alábbi helyen és időben 
az alábbi feltételek szerint: 
 

1. Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a kecskeméti 17/4/A/3 
hrsz-ú, természetben Kecskemét, Reile G. u. 22. fsz. 3. szám alatti, 50 m2 
hasznos alapterületű üzlethelyiség (a továbbiakban: Bérlemény), melyet 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése /2018. (IV.24.) határozata alapján 
2018. május 1. napjától 15 év határozott időtartamra bérbe kívánja adni Bérlő 
részére.  

2. Bérlő a Bérleményt kizárólag a Női Információs és Szolgáltató Központ 
működtetése céljából használhatja. A helyiségben folytatni kívánt tevékenység 
megváltoztatásához a Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélye szükséges. 

3. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérlet egész tartama alatt 
szerződésszerű használatra alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés 
előírásainak. A Bérbeadó szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs a 
bérleményre vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza 
vagy megakadályozza. 

4. Bérlő a bérleményért havonta bruttó 40.000,- Ft összegű bérleti díjat fizet, 
amely összeg évente – legközelebb 2018. január 1. napjától – Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint 
emelkedik. Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számla alapján, a számla 
kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg az OTP 
Bank Nyrt. –nél vezetett 11732002-15337544 számú számlájára. 

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérlőnek felróható fizetési 
késedelem esetén Bérlő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerint késedelmi kamatot köteles 
megfizetni, amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. 

6. A Bérlemény fenntartásával kapcsolatos valamennyi közüzemi szolgáltatás díját (villany, 

hideg-melegvíz, közös költség, szemétszállítás, fűtés) Bérlő fizeti meg a szolgáltatókkal kötött 

szerződések alapján. 

7. Jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal akkor mondhatja fel, ha a 
másik fél a szerződésből eredő valamely kötelezettségét súlyosan 
megszegi/valamely lényeges kötelezettségét szegi meg, és a másik fél felhívására 
sem tesz eleget ezen kötelezettségének vagy a szerződésszegés súlyára 
tekintettel a másik féltől a szerződés további fenntartása nem várható el. 

A Bérlemény külső, belső állagának megóvása, karbantartása Bérlő feladata és 
kötelezettsége. Bérlő köteles a Bérlemény tartozékainak karbantartásáról, 
szükség esetén javításáról, cseréjéről gondoskodni. Bérlő saját költségén végzi el 
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a Bérleményen felmerülő állagmegóvó munkálatokat.  
 
A bérlemény igény szerinti belső felújítása, belső burkolatának festése, 
átalakítása, korszerűsítése a bérlő feladata és költsége, mely összeget a bérleti 
díjba nem lehet beszámítani, illetve annak Bérbeadó részéről megtérítésére bérlő 
egyéb jogcímen sem tarthat igényt. 

8. Bérlő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori tűzrendészeti, 
érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat megtartani és 
a Bérleményt rendeltetésszerűen használni. 

9. Bérlő felel minden olyan kárért, amelyet a Bérlemény rendeltetésellenes 
használatával a Bérbeadónak, illetve harmadik személynek okoz, ideértve a 
hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával okozott károkat is. Bérbeadó 
az ingatlan szerkezetére érvényes vagyonbiztosítási szerződéssel rendelkezik. 
Bérlő az ingatlanban található ingóságokra köteles vagyonbiztosítási szerződést 
kötni, amelynek elmulasztásából eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik. 

 
10. Bérlő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvtv.) 11. § (11) bekezdés a)-c) pontjai alapján kötelezettséget vállal, hogy: 

 a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, 

 az ingatlant a szerződési előírásoknak, tulajdonosi rendelkezéseknek, 
valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

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

 
11. Bérlő a Bérleményen átalakítási, építési munkálatokat csak a Bérbeadó 
előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az építési munkákhoz szükséges 
valamennyi hatósági engedély és hozzájárulás megszerzése, a megvalósítás, 
kivitelezés a Bérlő feladata és költsége. A bérleti jogviszony megszűnésekor a 
Bérlő a Bérleményen végzett átalakítási, építési munkálatokért semmilyen 
jogcímen kártalanítást, illetve egyéb térítést nem igényelhet.  
 
12. Bérbeadó előzetes értesítés mellett jogosult a bérleti szerződés 
rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 

 

13. Bérlő a Bérlemény használatát Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül sem 
ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes jelleggel sem – nem 
ruházhatja át harmadik személy részére. 

 
14. Bérbeadó a szerződést a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Lakástörvény) 25. § (1), (3) és (5) bekezdése alapján, az ott írt 
határidők betartásával írásban felmondhatja, ha 

 Bérlő a bérleti díj megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztotta és írásbeli 
felszólításra az abban közölt megfizetést sem teljesítette, 

 Bérlő a Bérleményben a szerződésben foglaltaktól eltérő tevékenységet 
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folytat, 

 Bérlő a Bérleményt Bérbeadó hozzájárulása nélkül másnak albérletbe adja, 
vagy egyéb módon harmadik személynek (akár ideiglenes jelleggel is) használatra 
átengedi, 

 Bérlő nem biztosítja bérbeadó részére a Bérlemény rendeltetésszerű 
(szerződésszerű) használatának ellenőrzését, illetve ha ezt bármely módon 
megakadályozza, 

 egyéb súlyos szerződésszegést követ el.   

 

15. Felek jelen szerződés felmondására 3 hónapos felmondási idő mellett 
bármikor jogosultak a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal. 

 
16. A bérleti jog megszűnése esetén a Bérlő más helyiségre nem tarthat igényt.  

17. A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Bérlő köteles 
a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó 
rendelkezésére bocsátani. 

 
18. Bérlő kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy. Felek 
jelen okirat aláírásával nyilatkoznak továbbá arról, hogy velük szemben jelen 
megállapodás megkötésével kapcsolatban törvényi akadály nem áll fenn. Bérlő 
nyilatkozata, mely szerint az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja szerinti 
átlátható szervezetnek minősül, jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezi akkor is, amennyiben fizikailag nem kerültek e dokumentumok 
egyesítésre. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
másik fél felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a 
szerződéstől eláll. 

 
19. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Lakástörvény, az 
Nvtv. és a Vagyonrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

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

 
Fentieket a szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
szerződéses érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 
Kecskemét,  

 
 

…………………........... 
Szemereyné Pataki Klaudia   

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
Bérbeadó 

 
 

………………………… 
Engert Jakabné 

elnök 
Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

 
Bérlő 
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6391-_/2018. 
 

Megállapodás 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 78/2014. (IV.24.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján 
együttműködési megállapodás jött létre annak megvalósítása érdekében, hogy 
Kecskeméten az országos hálózat tagjaként Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház működjön, amelyek összehangolt szakmai, kommunikációs munkát végeznek a 
többi megyei irodával. 
 
Az egyes megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak munkájukkal elősegítik 
a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi 
integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi 
szintű megvalósulását. Tevékenységük fókuszában a következő diszkriminációs 
okok miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a 
társadalomban meglévő előítéletek leküzdése áll: fogyatékosság, nem, kor 
(kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek 
és a hátrányos helyzetű településeken élők). Emellett külön fókuszt jelentenek a 
családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése. 
 
A fentiekre és az EMMI kijelölésére tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH szám: 
15724540-8411-321-03, adószám: 15724540-2-03, bankszámla: 11732002-
15337544, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester), mint Használatba 
adó 
 
másrészről: 
Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület (székhelye: 6000 Kecskemét, Kristály tér 8., 
képviseli: Engert Jakabné egyesületi elnök, mint Használatba vevő az alulírott 
helyen és napon az alábbi feltételek mellett állapodnak meg: 
 
1. 1.Használatba adó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a kecskeméti 

17/4/A/1 hrsz-ú, üzlethelyiség megjelölésű, 53 m² nagyságú ingatlan, mely 
természetben Kecskemét, Reile G. u. 22. fsz. 1. szám alatt található. 

2. 2.  Használatba adó az 1. pontban megjelölt ingatlant Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése /2018. (IV. 26.) határozata alapján 2021. 
március 31. napjáig vagy a 13. pontban foglaltak bekövetkezéséig Használatba 
vevő használatába adja, Használatba vevő jelenleg is az ingatlan birtokában van, 
birtokbaadást nem igényel. 

3. 3.   Használatba vevő a 1. pontban megjelölt ingatlant kizárólag a Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház jelen megállapodás 1. számú mellékletében 
megjelölt feladatainak ellátása érdekében használhatja. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 16. 
pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; nemzetiségi ügyek. 
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4. Használatba vevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül.  A Használatba vevő az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerinti, 
jelen megállapodáshoz 2. számú mellékletként csatolt nyilatkozata jelen 
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Használatba vevő kötelezettséget 
vállal, hogy a hivatkozott nyilatkozatban feltüntetett, bírósági nyilvántartást érintő 
adatok változásáról a változás bejegyzését követő 3 munkanapon belül írásban 
tájékoztatja a Használatba adót. 

 
4. 5. Használatba vevő az ingatlan használatát a Használatba adó előzetes 

hozzájárulása nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes 
jelleggel sem – nem ruházhatja át harmadik személy részére. 

5. 6.    Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba adó bármikor – előzetes 
értesítés nélkül is – jogosult jelen szerződés rendelkezéseinek betartását és a 
rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 

6. 7.   Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 223/2017. (X. 26.) 
határozata alapján Használatba vevő az ingatlan használata után használati díjat 
nem fizet. 

7. 8.  Használatba vevő köteles megfizetni az ingatlan fenntartásával kapcsolatos 
valamennyi közszolgáltatás díját és köteles a közszolgáltatási szerződéseket saját 
nevére megkötni.  

8. 9.     Az ingatlan külső, belső állagának megóvása, karbantartása, felújítása 
Használatba vevő feladata és kötelezettsége. Használatba vevő köteles az épület 
tartozékainak karbantartásáról, szükség esetén javításáról, cseréjéről 
gondoskodni. A megállapodás megszűnését követően a Használatba vevő az 
épület tartozékait a Használatba adó hozzájárulása nélkül nem szerelheti le és 
nem viheti el. Használatba vevő saját költségén végzi el az épületen felmerülő 
egyéb szerkezeti és állagmegóvó munkálatokat. Használatba vevő az ingatlanon 
belül és kívül csak Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján 
végezhet átalakításokat saját költségén. Az átalakításhoz és működéshez 
szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése Használatba vevő kötelessége. 

9. 10. Használatba vevő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori 
tűzrendészeti, érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat 
megtartani. 

10. 11. Használatba vevő felel minden olyan kárért, amelyet a 1. pontban 
meghatározott ingatlan rendeltetésellenes használatával a Használatba adónak, 
illetve harmadik személynek okoz, ideértve a hatósági és jogszabályi előírások be 
nem tartásával okozott károkat is. Köteles továbbá az ingatlanra vagyonbiztosítási 
szerződést kötni, melynek elmulasztásából eredő valamennyi kárért felelősséggel 
tartozik. 

12.  Amennyiben a Használatba vevő a használatba vett ingatlanon beruházást 
végez, köteles azt előzetesen a Használatba adónak bejelenteni és a teljes építési 
tervdokumentációt, valamint az építési tervekkel kapcsolatos tételes költségvetést 
átadni. Ezt követően – amennyiben az elvégzendő munka építési engedély 
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köteles akkor a Használatba adó tulajdonosi hozzájárulás megadásával hagyja azt 
jóvá. Szerződő felek az elvégzendő munkákat a beruházás megkezdésekor 
hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7-9. pontjában 
foglaltak szerint minősítik. 

 
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésekor a Használatba 
vevőt megilleti az a jog, hogy az általa létesített beruházást annak állagsérelme 
nélkül leszerelje és azt elvigye. Ezen felül Használatba vevő a Használatba adó 
felé a beruházás megtérítésére igényt nem támaszthat.  

 
13. Minden külön jognyilatkozat nélkül azonnali hatállyal, kártalanítási kötelezettség 

nélkül megszűnik a jelen szerződés, ha a Használatba vevőnek a feladat 
ellátására vonatkozó támogatási szerződése megszűnik és az EMMI más 
szervezetet jelöl ki a feladat ellátására.  Ez esetben a Használatba vevő az EMMI-
vel kötött támogatási szerződés megszűnését követő 15 napon belül birtokba kell, 
hogy adja az ingatlant Használatba adó részére. 

 
11. 14. A Használatba adó kártalanítás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a 

szerződést, ha Használatba vevő: 
- vagy a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely szervezet a 

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

- a megállapodás mellékletét képező szakmai feladat ellátását nem vállalja,  
- a szakmai feladat ellátását az EMMI-vel kötött támogatási szerződésben 

foglalt határidőben nem kezdi meg, 
- a 3. pontban meghatározott közfeladat ellátásával az 1. pontban 

meghatározott ingatlanban felhagy, tevékenységét megszünteti, 
szünetelteti vagy a feladat ellátása más, ésszerű időn belül elháríthatatlan 
akadályba ütközik, 

- a szakmai feladat ellátását nem megfelelő szakmai színvonalon végzi, 
- az EMMI-vel kötött, a szakmai feladat ellátását szolgáló támogatási 

szerződést ismételten megszegi vagy annak lényeges tartalmát megszegi, 
- a használatba vett ingatlanrész használati jogát akár ideiglenesen is 

harmadik személy használatába adja, 
- az ingatlanrészt a szerződésben meghatározott tevékenységtől eltérő 

módon használja, 
- az ingatlanrészt nem szerződésszerűen használja. 
 

17. Felek jelen megállapodás felmondására 3 hónapos felmondási idő mellett 
bármikor jogosultak.  

 
12. 18. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a Használatba vevő csereingatlanra és kártalanításra 
semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. 

13. 19.  A Használatba vevő az Nvtv. 11. § (11) bekezdés a)-c) pontjai alapján 
kötelezettséget vállal, hogy: 

- a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, 
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- az ingatlant a szerződési előírásoknak, tulajdonosi rendelkezéseknek, 
valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

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

20.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, 
az Nvtv., Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) 
önkormányzati rendelete és vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

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

Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
szerződéses érdekeikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 

Kecskemét, 2017. …………………… 
  

 
 

…………………........... 
Szemereyné Pataki Klaudia   

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
Használatba adó 

 
 

………………………… 
Engert Jakabné 

elnök 
Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

 
Használatba vevő 

                      

            

 

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata 
A hálózat célkitűzései 

 
A 19 megyei és egy fővárosi Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak 
tevékenységükkel elősegítik a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban 
sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó 
szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását.  
 
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének 
fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező 
tényezők állnak: 

 fogyatékosság 

 nem   

 kor (kiemelten az ifjúság és időskor) 

 mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű 
településeken élők),  

Emellett külön fókuszt jelentenek a családok.  
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A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy 
felhívják a célcsoportok figyelmét az önkéntes tevékenység fontosságára. 
 
Célcsoportok: 

 a fentebbi diszkriminációs indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által 
érintett csoportok, és a velük foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, 
karitatív, valamint egyéb segítő szervezetek; 

 állami, önkormányzati fenntartású intézmények munkatársai; 
- for-profit szféra vezetői és HR munkatársai; 
- adott megye településén élő állampolgárok. 

 
Szakmai feladatok: 
 

 Társadalmi szemléletformálás céljával szakmai programok megvalósítása, 
amelyek az alábbiak lehetnek: 

 helyi, kistérségi és megyei szintű rendezvényeken kiegészítő szakmai 
programok szervezése, 

 Esély órák és egyéb a gyerekek, ifjúság számára megvalósított 
szemléletformáló és az önkéntesség fontosságát hangsúlyozó, arra 
aktivizáló programok megvalósítása, 

 szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, tréningek, foglalkozások 
szervezése alapvetően az állami, önkormányzati fenntartású intézmények 
munkatársai számára. 

A program megvalósítása során együttműködő partnerek lehetnek a 
meghatározott diszkriminációs indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által 
érintett csoportok érdekvédelmét vállaló, vagy részükre szolgáltatást nyújtó 
szervezetek.  

 

 Szakmai munkacsoportok működtetése a meghatározott diszkriminációs 
indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportokkal 
foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő 
szervezetek bevonásával. A szakmai munkacsoportok tevékenységének célja 
a fentebb meghatározott, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok 
helyzetét, esélyeit javító kezdeményezések, programok összehangolása, az 
érdekképviseleti, segítő és karitatív szervezetek közötti együttműködés és 
párbeszéd elősegítése.  

 

 Együttműködés az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyegyenlőségi 
Főosztályával, a főosztály által kezdeményezett, a Hálózat tevékenységéhez 
illeszkedő szakmai programok szervezésében, lebonyolításában a 
kormányzati szakmapolitikai célok helyi szintű megvalósulása érdekében.  
 

 Közreműködés a családi életre nevelő programok szervezésében, gyakorlati 
családsegítő szolgáltatások, valamint családbarát munkavállalást segítő 
szolgáltatások közvetítésében és szervezésében, együttműködve az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Családpolitikai Főosztályával.  

 

 Együttműködés a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósággal, valamint a 
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák (RISZI) közül a megye szerinti illetékes 
régiós irodával szakmai programok szervezésében, lebonyolításában. 
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 Ügyfélfogadás heti 10 órában, a Család, Esélyteremtési, és Önkéntes Házak 
munkatársai azonnali segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, vagy átirányítják 
őket az illetékes szervekhez, hatóságokhoz. 

 

 Az önkéntesség kultúrájának terjesztése, az önkéntes tevékenység 
népszerűsítése: 

 kapcsolatfelvétel a megyei önkéntes centrummal és/vagy a létrejövő 
önkéntes pontokkal. Elérhetőségeikről naprakész információ nyújtása az 
érdeklődők számára 

 az Esélyegyenlőségi Főosztály koordinálásával a Nemzeti Önkéntes 
Stratégia célkitűzéseinek megvalósításához való hozzájárulás.  
 

 A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház tevékenységének széles körű 
ismertté tétele. 

 

 A Hálózat által képviselt szakmai területek prioritást élvező témái adekvát és 
rendszeres megjelenésének erősítése a helyi médiában és a helyi 
döntéshozatali folyamatokban. 
 

 Adatbázis összeállítása és folyamatos frissítése a meghatározott 
diszkriminációs indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által érintett 
csoportok érdekvédelmét vállaló, vagy részükre szolgáltatást nyújtó megyei 
szervezetekről.  

 

 A Hálózat arculati kézikönyvének kötelező használata az Esélyegyenlőségi 
Főosztály iránymutatása alapján.  

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Engert Jakabné, mint a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

(székhely:6000 Kecskemét, Kristály tér 8. szám, adószám: 18363508-1-03) teljes 

jogú képviseletében eljárva, hivatkozva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont ca) és 

cb)-cc) alpontjára és 3. § (2) bekezdésére büntetőjogi és polgárjogi felelősségem 

tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) pont 

ca), cb) és cc) alpontja szerinti feltételek fennállnak. 

 

Nyilatkozom, hogy a fentiek alapján a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

átlátható szervezetnek minősül. 

 

Jelen nyilatkozatot ingyenes használatba adásra irányuló megállapodás 

megkötése érdekében adtam ki. 
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Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdése alapján a valótlan tartalmú 

nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 

Kelt: 

 

 

………………………...                            

    Engert Jakabné    
 

* * * 
 
18.) NAPIRENDI PONT 
 
A kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlant érintő csere és adásvétel (18.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 2852-4/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlant érintő csere és adásvétel szerződésére tett 
alpolgármester úr javaslatot, amire egy zártkörű pályázatot írnak ki. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
39/2018. (IV.26.) határozata 
A kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlant érintő csere és adásvétel 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 2852-4/2018. számú előterjesztését és az 

alábbi döntést hozta: 
  

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy zártkörű pályázatot ír ki a kecskeméti 11751/51 hrsz-

ú ingatlan 4285 m2 nagyságú részének telek-kiegészítésként történő értékesítése 

tárgyában, és arra kizárólagos pályázóként hívja meg az ORPHIC Hungary Kft. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula alpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
határozat mellékletét képező pályázati kiírás közvetlen megküldéséről. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: ORPHIC Hungary Kft. 

 
39/2018. (IV.26.) határozat melléklete 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
a 39/2018. (IV. 24.) határozata alapján   

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat 

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

(a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (5) bekezdése szerint 
  

 
z á r t k ö r ű    p á l y á z a t o t    í r    k i  

az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlan 
4285 m2 nagyságú részének telek-kiegészítésként történő értékesítése érdekében, 

 
amelyre meghívja az Orphic Hungary Kft.-t (6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 
repülőtér, hrsz: 11751/43) 

Az ingatlanrész minimális értékesítési ára: bruttó 27.209.750,-Ft  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei 
Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) alapján az ingatlanrész „Gip-7159” ipari gazdasági 
terület övezetbe tartozik. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. 
§ (2) és (5) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más 
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződés 
érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, 
vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte. 
 
Az ajánlat benyújtásának helye, ideje és módja: 

Pályázó ajánlatát Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 
Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 8. számú hivatalos helyiségében képviselője 
útján nyújthatja be legkésőbb az ajánlattételi felhívás kézhezvételétől számított 21. 
munkanapon 10.00 óráig. 
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Az ajánlatot érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban 
"kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlan 4285 m2 nagyságú részének telek-
kiegészítésként történő értékesítése” jeligével lehet.  
 
A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget biztosít. 
 
Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti 
példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne 
lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. 
 
Az ajánlatot magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a 
kiíró nem veszi figyelembe. 
 
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlat bontását követő 60 nap. 
 
A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat 
adásvételi szerződést kíván kötni. 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

 A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:  

a) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, 
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, 
képviselőjének nevét.  

- jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot 
cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak 
hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy 
annak hitelesített másolatát.  

- átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az 
Nvtv 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt 
feltételeknek való megfelelésről, 

- A pályázó ingatlanra vonatkozó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a 

minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, 

ütemezését.  

- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt 

követő 60. napig ajánlati kötöttséget vállal. 

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.  

- A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat 

elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul. 

Az ajánlatételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja. 
 

A kiíró a Vagyonrendelet 25. § (1) bekezdésének g) pontja alapján fenntartja a jogot a 
pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására. 

Az ajánlat felbontásának helye, ideje, módja: 
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A pályázat bontására legkésőbb az ajánlattételi felhívás kézhezvételét követő 21. 
munkanapon 1010 órakor Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 8. számú hivatalos helyiségében kerül 
sor. Az ajánlat bontására a pályázót a kiíró ezúton hívja meg.  
Amennyiben pályázó ajánlatát határidő előtt benyújtja, a pályázat bontására annak 
beérkezése napján is sor kerülhet, ez esetben a bontás pontos időpontjáról 
személyes egyeztetést követően születik döntés. 

 

A pályázat elbírálása:  

A pályázat elbírálására az ajánlattételi kötöttség időtartamán belül – 60 nap – kerül 
sor. 
 
A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat 
adásvételi szerződést kíván kötni. 
A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a 
Vagyonrendeletben foglaltak az irányadóak. 
 
 

* * * 
 
 
19.) NAPIRENDI PONT 
 
Az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával 
kapcsolatos döntések (19.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 11963-2/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosítására kiírt pályázatra nem 
érkezett érvényes pályázat. Korábban kérték tőle, hogy kérdezze meg, hogy a bérleti 
konstrukció érdekli-e az ajánlattevőt. Válaszul azt kapta, hogy nem érdekli, így ebből 
kifolyólag érvénytelen mind a két pályázat. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
40/2018. (IV.26.) határozata 
Az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával 
kapcsolatos döntések  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 11.963-2/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 

 

I. 

 

1.) A közgyűlés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
151/2017. (VI.22.) határozatával a kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, természetben 
Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt található - volt Rudolf laktanya részeként, „beteg 
lovak istállója” néven ismert - ingatlanrész hasznosítása érdekében kiírt nyilvános, 
többfordulós pályázatot érvényes ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítja. 

2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti ingatlanrész hasznosítása 
érdekében jelenleg újabb pályázatot nem ír ki. 

3.) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a 
döntésről tájékoztassa az 1. pont szerinti pályázatra ajánlatot benyújtó pályázókat. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 

II. 

 

4.) A közgyűlés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
151/2017. (VI.22.) határozatával a kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, Kecskemét, Izsáki út 
3. szám alatti ingatlan egyes ingatlanrészeinek hasznosítása érdekében kiírt 
nyilvános, többfordulós pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítja. 

 

5.) A közgyűlés úgy dönt továbbá, hogy a kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, Kecskemét, 
Izsáki út 3. szám alatti, volt Rudolf laktanya területén található műemléki istállók és 
lovarda épületek, valamint az ingatlan északi részén található fejlesztési terület 
hasznosítására jelenleg újabb pályázatot nem ír ki. 

 

6.) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a 
döntésről tájékoztassa a 4. pont szerinti pályázatra ajánlatot benyújtó pályázókat. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
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2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: érintett pályázók 
 

 
* * * 

 
 
20.) NAPIRENDI PONT 
 
A kecskeméti 10981/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingyenes hasznosítási 
szerződés módosítása (20.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 6405-11/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia: 
 

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
41/2018. (IV.26.) határozata 
A kecskeméti 10981/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingyenes hasznosítási 
szerződés módosítása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 6405-11/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 10981/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
2017. december 15. kelt ingyenes hasznosítási szerződés közös megegyezéssel 
történő módosításához a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet 
Sportiskola kérelme alapján hozzájárul akként, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a rendes felmondás jogát tíz éves időtartamon belül nem gyakorolja. 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
ingyenes hasznosítási szerződést írja alá. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola 
 
 

 
6405-11/2018.     Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 

41/2018.(IV.26.) határozat melléklete 

 

INGYENES HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2018. (IV.26.) 

határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 

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

másrészről:  
Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola (székhely: 6000 
Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/A., adószám: 18340624-2-03, statisztikai azonosító: 
18340624-9312-521-03, képviseletében eljár: S. Juhász Attila ügyvezető elnök), mint 
használó – a továbbiakban: Használatba vevő –, 

között, együtt úgy, mint Felek között az alábbiak szerint: 
 
1. Használatba adó 1/1 arányú tulajdonát képezi a kecskeméti 10981/2 helyrajzi 
számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. 

2. Használatba adó az 1. pontban megjelölt ingatlant Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 273/2017. (XII. 14.) határozata alapján 2017. december 
15. napjától Használatba vevő ingyenes használatába adja határozatlan időtartamra, 
legfeljebb azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti közfeladat ellátásának 
szervezése céljából.  

3. Felek kijelentik, hogy Használatba adó 8408-2/2017. ügyiratszámú tulajdonosi 
hozzájárulásával az ingatlant már korábban a Használatba vevő birtokába adta 
sportcélú infrastruktúra fejlesztésre irányuló beruházás megvalósítása érdekében.  

4. Használatba vevő az ingatlant kizárólag a 2. pontban rögzített közfeladat ellátása 
céljára használhatja. 

5. Használatba adó szavatosságot vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező 
ingatlanra vonatkozóan Feleken kívül harmadik személynek nincs olyan joga, amely 
Használatba vevőt használati jogának gyakorlásában korlátozná, vagy akadályozná. 
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6. Használatba adó hozzájárul, hogy Használatba vevő az ingatlan használatát 
ingyenesen és ideiglenes jelleggel átruházza. 

7. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 273/2017. (XII. 14.) 
határozata alapján Használatba vevő az ingatlan használata után használati díjat 
nem fizet. 

8. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan használata során felmerülő 
valamennyi költség megfizetése Használatba vevőt terheli. Felek megállapodnak, 
hogy az ingatlanon található sportlétesítmények szabályszerű működtetése, 
karbantartása, őrzése, valamint a jogszabályoknak és a biztonságos, 
balesetmentes üzemeléshez szükséges állagának biztosítása Használatba vevő 
kizárólagos feladata. 

9. Használatba vevő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori 
tűzrendészeti, érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat 
megtartani. 

10. Használatba adó bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult a szerződés 
rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 

11. Használatba vevő köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni. Használatba 
vevő felel minden olyan kárért, amelyet az ingatlan rendeltetésellenes, vagy jelen 
szerződéssel ellentétes használatával a Használatba adónak, illetve harmadik 
személynek okoz, ideértve a hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával 
okozott károkat is.  

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

A Használatba vevő az Nvtv. 11. § (11) bekezdés a)-c) pontjai alapján kötelezettséget 
vállal arra, hogy: 

- a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, 
- az ingatlant a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 

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

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

13. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél 30 napos 
felmondási idővel, a másik fél előzetes, írásban történő megkeresésével 
felmondhatja azzal, hogy Használatba adó a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO 
programok keretében megvalósult beruházásokra vonatkozó szabályozására 
tekintettel 2027. december 15. napjáig ezt a jogát nem gyakorolja. 

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

- Használatba vevő az ingatlanban a szerződésben foglaltaktól eltérő 
tevékenységet folytat, 
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- Használatba vevő nem biztosítja Használatba adó részére az ingatlan 
rendeltetésszerű (szerződésszerű) használatának bármely időpontban történő 
ellenőrzését, illetve ha azt bármely módon megakadályozza, 

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

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

A Használatba vevő jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha 
- az ingatlan Használatba vevőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű 

használatra alkalmatlanná válik, 
- ha Használatba vevő a közfeladatot nem tudja ellátni. 

15. Jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha Használatba vevő az 
ingatlanon felhagy a 2. pontban megjelölt közfeladat ellátásának végzésével. 

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

17. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése 
esetén a Használatba vevő csereingatlanra és kártalanításra semmilyen jogcímen 
nem tarthat igényt. 

18. Felek jelen szerződés hatálya alatt a jogviszonnyal és az ingatlan használatával 
kapcsolatos kérdésekben kölcsönösen együttműködnek. 

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az Nvtv., valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

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

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

Kecskemét, 2018. április 26. 
 

......................................................... ......................................................... 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

S. Juhász Attila 
ügyvezető elnök 

Kecskeméti Labdarúgó Club Közös 
Torna Egylet Sportiskola 

Használatba adó képviseletében Használatba vevő képviseletében 
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* * * 
 
21.) NAPIRENDI PONT 
 
Közterületet érintő telekalakításokkal kapcsolatos döntések meghozatala (21.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 3498-3/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Az előterjesztésben több ingatlant érintő telekalakítás szerepel annak érdekében, 
hogy a fejlesztések meg tudjanak valósulni a hatósági előírásoknak megfelelően. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
42/2018. (IV.26.) határozata 
Közterületet érintő telekalakításokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 3498-3/2018. számú előterjesztését és az 

alábbi döntést hozta: 

 

I.  
 

A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletével összhangban a határozat 1. számú 
mellékletét képező megosztási vázrajz szerint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
lévő kecskeméti 3313 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 4 m2 nagyságú 
ingatlanrészét forgalomképessé nyilvánítja és a 3313 és 3223/1 hrsz-ú ingatlanokat 
érintő telekalakításhoz hozzájárul. 
 
II.  

A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletével összhangban a határozat 2. számú 
mellékletét képező megosztási vázrajz szerint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
lévő kecskeméti 10576/278 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 1570 m2  
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nagyságú ingatlanrészét forgalomképessé nyilvánítja és a 10576/169, 10576/278 és 
10576/279 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításhoz hozzájárul. 
 

III. 

A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletével összhangban a határozat 3. számú 
mellékletét képező megosztási vázrajz szerint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
lévő kecskeméti 18513 hrsz-ú „kivett közút” megnevezésű ingatlan 173 m2 nagyságú 
ingatlanrészét forgalomképessé nyilvánítja és a 18512 és 18513 hrsz-ú ingatlanokat 
érintő telekalakításhoz hozzájárul. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 

 
 
 
42/2018. (IV. 26. határozat mellékletei 
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* * * 
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22.) NAPIRENDI PONT 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve közreműködésével 
létrehozott közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala (22.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 11.459-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
43/2018. (IV.26.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve közreműködésével 
létrehozott közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 11.459-1/2018. számú előterjesztését és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyar Animáció Háza Közalapítvány, a Városi 
Szociális Közalapítvány, Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a határozat 1.-3. számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert - a jelen 
határozat alapján elkészített - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratok aláírására, továbbá a teljes eljárás során a szükséges intézkedések 
megtételére, a módosítás átvezetésére, amennyiben szükséges hiánypótlás 
benyújtására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője 
     és általa: érintett alapítványok 
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(A határozat mellékletei - a terjedelmükre tekintettel - nem kerültek 
beillesztésre a jegyzőkönyvbe, azok megtekinthetőek a jegyzőkönyv 
mellékletei között a 22. napirendi pont mellékleteként.) 
 

* * * 
 
23.) NAPIRENDI PONT 
 
Együttműködési megállapodás megkötése konferencia szervezésére (23.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 13.220-3/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Az előterjesztés egy nyári rendezvénnyel összefüggő konferenciáról szól. A 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi 
Csoportjával egy nagy nemzetközi konferencia kerül megszervezésre 2018. június 
24-29. között, melynek Budapest mellett Kecskemét is a helyszíne lesz. Az 
előterjesztés témája: A megbékélés útja a törékeny világban: zsidó és keresztény 
közreműködés a felelős állampolgárság érdekében” Erről fognak majd hasznos 
egyeztetések és tanácskozások folyni. 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 

Előterjesztőként kér szót. Nagyon szép várospolitikai sikere ez Kecskemétnek, hogy 
ezt a nemzetközi konferenciát, amit Budapest rendez meg, korábban pl. 
Philadelphiában és Jeruzsálemben tartották meg. Idén Budapesten rendezik meg és 
társrendezőként Kecskemét is be tudott kapcsolódni ebbe a folyamatba. Megköszöni 
mindenkinek, aki közreműködött ebben a folyamatban a közreműködést. Ez egy 
szép kecskeméti siker. 

Szemereyné Pataki Klaudia: 

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, további hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
44/2018. (IV.26.) határozata 
Együttműködési megállapodás megkötése a konferencia szervezésére 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 13.220-3/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A közgyűlés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nemzetközi 
Keresztény-Zsidó Tanács (International Council of Christians and Jews), valamint a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi 
Csoportja közötti - a határozat mellékletét képező - együttműködési megállapodás 
aláírását jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: érintettek 
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44/2018. (IV.26.) határozat melléklete 
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24.) NAPIRENDI PONT 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-
vagyon 2018. évi bérleti díjának felhasználása (24.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az apolgármester 11.847-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Az előterjesztés részletezi a város tulajdonában lévő víziközmű-vagyon befolyt bérleti 
díjainak a felhasználását. Elsősorban az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat 
rekonstrukciója fejlesztésére fordítódik ez az összeg. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
45/2018. (IV.26.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-
vagyon 2018. évi bérleti díjának felhasználása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 11.847-1/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 

A közgyűlés a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. és Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között létrejött megállapodásoknak megfelelően, a 
szennyvízelvezetést és tisztítást, és az ivóvízellátást szolgáló közművek 
üzemeltetésére 2018. évben befolyó bérleti díjak felhasználását, a felek által 
közösen egyeztetett felújítási, üzemeltetési feladatok elvégzésére, valamint a 
vagyonbiztosítás fedezetére az alábbi táblázatokban részletezettek szerint elfogadja: 
 
Ivóvíz hálózat és tisztítómű vonatkozásában 
 

sorszám Megnevezés Ft 

1 Havária jellegű felújítások - 2017. IV. negyedév                       
(már elvégzett munka) 

10 276 174 + (27%) 
Áfa  

2 
Búvárszivattyú beszerzés 

13 500 000 + (27%) 
Áfa 

3 
Mérési pontok kialakítása 

17 500 000 + (27%) 
Áfa 
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4 Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások – 2018. I.- 
III. negyedév 

80 800 000 + (27%) 
Áfa 

5 Kecskemét II. telep nyári gépház technológiai felújítás 
(villamos szekrény, frekvencia szabályzó, indukciós 
áramlásmérő) épületgépészeti villamos felújítás, 
építészeti felújítás 

7 000 000 + (27%) Áfa 

6 Kecskemét II. telep 2 db NA 400 TZ csere (kimenő 
vezeték) 

1 500 000 + (27%) Áfa 

7 Kecskemét I. telep közmű alagút felújítás I. ütem 
(vízbetörés megszüntetés, beton javítás, nyersvíz 
vezeték felület kezelés, világítás felújítás…) 

7 605 000 + (27%) Áfa 

8 
Kecskemét I. telep primer kábel rekonstrukció 

65 000 000 + (27%) 
Áfa   

9 Kútaknatetők csere Kecskemét, I-II. telep 1 950 000 + (27%) Áfa 

10 Klórpalack tároló kiépítése, raktár felújítása – II. telep 4 280 000 + (27%) Áfa 

11 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

13 049 956 + (27%) 
Áfa 

12 
Összesen: ∑ 1 - 11 sor 

222 461 130 + 
27%)Áfa 

13 
Vagyonbiztosítás 

3 000 000 (tárgyi 
adómentes 

14 Mindösszesen: (12+13 sor) 
 

225 461 130,- 
 (bruttó) 285 525 635,- 

 
Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep vonatkozásában 
 

sorszám Megnevezés Ft 

1 Havária jellegű felújítások – 2017. IV. negyedév                       
(már elvégzett munka) 

59 951 144 + (27%) 
Áfa 

2 Rácsszemét tömörítő berendezés beszerzése és 
beépítése 

30 000 000 + (27%) 
Áfa 

3 Gépi tisztítású rács beépítése a tartálymosóhoz – szvtt. 5 000 000 + (27%) Áfa 

4 Keverő pótlása az iszap aknában 2 000 000 + (27%) Áfa 

5 Víztelenített iszap kihordócsiga pótlás 7 000 000 + (27%) Áfa 

6 Szivattyúk, egyéb gépészeti elemek pótlása, felújítása a 
szennyvíztisztító telepen 

5 000 000 + (27%) Áfa 

7 Muncher felújítás, pótlás 4 000 000 + (27%) Áfa 

8 Fúvó felújítás 6 000 000 + (27%) Áfa 

9 Biogáz mennyiségmérő pótlás 5 000 000 + (27%) Áfa 

10 
Kecskemét, Arany János u. szennyvízcsatorna felújítása 

15 000 000 + (27%) 
Áfa 

11 Szivattyúk és egyéb gépészeti elemek felújítása, pótlása 
csatornahálózaton 

18 900 000 + (27%) 
Áfa 

12 Villamos és irányítástechnikai berendezések felújítása, 
pótlása csatornahálózaton 

6 000 000 + (27%) Áfa 

13 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 5 060 274 + (27%) Áfa 

14 Összesen: ∑ 1 - 13 sor 168 911 418 + 
(27%)Áfa 
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15 
Vagyonbiztosítás 

   3 000 000 (tárgyi 
adómentes  

16 Mindösszesen: (14+15 sor) 
 

 171 911 418,- 
(bruttó) 217 517 501,- 

 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
     és általa: BÁCSVÍZ Zrt. 
 
 

* * * 
 
 
25.) NAPIRENDI PONT 
Közfeladat-ellátási szerződés hatályának meghosszabbítása (25.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 1177-9/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 

A közfeladat-ellátási szerződés hatályának meghosszabbításáról szól az 
előterjesztés. A Városgazdasági Kft. jogutódjával, a Városüzemeltetési Kft.-vel 
hosszabbítják meg a szerződést az év végéig. 

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
46/2018. (IV.26.) határozata 
Közfeladat-ellátási szerződés hatályának meghosszabbítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 1177-9/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A közgyűlés Kecskeméti Városgazdasági Kft.-vel, mint a Kecskeméti 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogelődjével 2013. április 30-án kötött Közfeladat- 
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ellátási szerződés hatályát 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja, és 
felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert jelen határozat melléklete 
szerinti szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
     és általa: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
 

46/2018. (IV. 26.) határozat melléklete 
 

Közfeladat-ellátási szerződés 
6. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., képviseli Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) továbbiakban 
Önkormányzat, valamint a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. jogutódjaként a 
Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A., 
képviseli: Boros Gábor ügyvezető igazgató) továbbiakban Közszolgáltató között az 
alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Előzmények 

 

1.1. Szerződő felek között 2013. április 30-án közút- és forgalomtechnikai, 
valamint vízrendezési feladatok ellátására Közfeladat-ellátási szerződés 
(továbbiakban: Közfeladat-ellátási szerződés) jött létre. 

Felek a Közfeladat-ellátási szerződést többször módosították és hatályát a 

burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartására, karbantartására, a 

közlekedési területek téli útüzemeltetési terv szerinti hó- és síkosság- 

mentesítésére, utca névtáblák kihelyezésére, cseréjére és pótlására, 

valamint a közparkok és egyéb közterületek kialakításával és 

fenntartásával, továbbá a köztisztasággal, a települési környezet 

tisztaságával, továbbá ezekhez kapcsolódó nyilvántartások 

karbantartásával, fejlesztésével, korszerűsítésével, az ehhez szükséges 

adatok, adatbázisok kezelésével kapcsolatos feladatokra kiterjedően 

kiegészítették. 

 

1.2. Közszolgáltató kijelenti, hogy felette az Önkormányzat a saját szervezeti 
egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik 
stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős 
döntések meghozatalában, továbbá tulajdonosi struktúrájában közvetlen 
magántőke-részesedés nincsen, és éves nettó árbevételének több mint 
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80%-a az Önkormányzattal kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből 
származik. 

 
2. Szerződő felek a Közfeladat-ellátási szerződés hatályát 2018. december 31. 

napjáig meghosszabbítják. 

 
3. A Közfeladat-ellátási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített minden 

egyéb rendelkezés változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
Kecskemét, 2018. április …. 
 
 
 …………………………………… …………………………………… 
 Szemereyné Pataki Klaudia Boros Gábor 
 Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 Polgármestere ügyvezető igazgató 
 
 

* * * 
 

26.) NAPIRENDI PONT 

A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető, valamint Evangélikus temető 
2018. évi fejlesztési programja (26.) 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 1450-6/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Király József: 
 
Azzal a kéréssel fordul a közgyűlés felé, hogy az Evangélikus temető sírkertjét 
tervezzék meg ebben az évben és 2019. évben tervezzék be az összeget a 
költségvetésbe. Így legalább az a vélemény alakul ki, hogy a kecskeméti 
önkormányzat figyelmet fordít elődeire is, akik ott lettek eltemetve. Jelen pillanatban 
a rendelkezésre álló összeg 400 ezer forint és ez az összeg sajnos csak a kerítés 
felújítására elegendő. Ígéretet kapott a főkertész úrtól és a Városüzemeltetési Kft. 
vezetőjétől, hogy előkészítik az anyagot. 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, további hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
47/2018. (IV.26.) határozata 
A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető, valamint az Evangélikus temető 
2018. évi fejlesztési programja 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 1450-6/2018. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2018. 
évi fejlesztési programját az alábbi részletezés szerint jóváhagyja. 
 

Fejlesztés megnevezése 
Fejlesztés 

bruttó költsége 
(ezer Ft) 

Kecskeméti köztemető  

- 5 db 4 férőhelyes (4 koporsós) kriptahely kiépítése 7 000 

- 3 db 6 férőhelyes (6 koporsós) kriptahely kiépítése 4 800 

- 150 db urnafülke kialakításához urnafal építése 4 000 

- 12 db 4 férőhelyes urnaoszlop építése 4 050 

- 1 120 m2 burkolt út felújítása 3 800 

- Szóróparcellához árnyékoló tervezése 2 000 

- Szertartás- és egyéb temetői tevékenységet segítő 
munkaautó beszerzése 12 000 

- Hulladékgyűjtő edények beszerzése 5 200 

Hetényegyházi köztemető  

- Mobil fűtés kialakítása 300 

- Vízcsapok felújítása 700 

Evangélikus temető  

- Kerítésfelújítás 400 

Összesen 44 250 

 
2.) A közgyűlés az önkormányzat és a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft., 
mint a Kecskeméti Városgazdasági Kft. jogutódja között hatályos kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés alapján 2018. január 26-án megkötött finanszírozási 
szerződést jóváhagyja, és felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy 
jelen döntésében foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
     és általa: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
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47/2018. (IV. 26.) határozat melléklete 

 



152 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-án megtartott üléséről 
 

 
 
 



153 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-án megtartott üléséről 
 

 
 

* * * 
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27.) NAPIREND PONT 
 
Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 
pályázatok véleményezése (27.) 
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
(Az alpolgármester 12.628-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szemereyné Pataki Klaudia: 

Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok 
véleményezését kéri a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az Esélyteremtési Bizottság 
az előzetes véleménye alapján javasolja a közgyűlésnek mind a négy pályázó 
intézményvezetői megbízását. A pályázók közül ketten jelen vannak az 
ülésteremben, szükség szerint válaszolnak az esetlegesen felmerült kérdésekre. A 
jelöltekről külön-külön kell szavazni. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Dr. Lóczi László 
megbízásának támogatásával? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet a Kecskeméti Katona József Gimnázium 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Szabó István 
Sándor megbízásának a támogatásával? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet a Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Miklósné Faragó 
Csilla megbízásának a támogatásával? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Bibok Róbert Béla 
megbízásának a támogatásával? 
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(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
48/2018. (IV.26.) határozata 
Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 
pályázatok véleményezése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél 
alpolgármester 12.628-1/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

I.  
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására pályázó Dr. Lóczi László megbízását támogatja. 

 
II.  

 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 
Kecskeméti Katona József Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására pályázó Szabó István Sándor megbízását támogatja. 

 
III.  

 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 
Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Miklósné Faragó Csilla 
megbízását támogatja. 
 
IV. 
 

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

 
A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti döntésekről a 
Kecskeméti Tankerületi Központot tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Kecskeméti Tankerületi Központ 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A jelenlévő Bibók Róbertnak és Miklósné Faragó Csillának gratulál. Reméli, hogy a 
Kecskeméti Tankerületi Központ is elfogadja a közgyűlés véleményét és megkapják 
a magasabb vezetői kinevezést. Munkájukhoz sok sikert kíván. 
 
 

* * * 
 
 
28.) NAPIRENDI PONT 
 
Intézményegység-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett 
pályázat véleményezése (28.) 
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
(Az alpolgármester 12633-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szemereyné Pataki Klaudia: 

A Kecskeméti Tankerületi Központ köznevelési intézményként működő jogi 
személyiségű szervezeti egységei közül a Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Autizmus Centrum Általános Iskolája, Szakiskolája és 
Készségfejlesztő Iskolája esetében általános iskolai intézményegység-vezetői 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázatot írt ki. Az Esélyteremtési Bizottság 
az előzetes véleménye alapján javasolja a közgyűlésnek Bondor Éva 
intézményegység-vezetői megbízásának a támogatását. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem 
hangzott el. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet a Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Autizmus Centrum Általános Iskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő 
Iskolája általános iskolai intézményegység-vezetői (magasabb vezetői) beosztása 
ellátására pályázó Bondor Éva megbízásának támogatásával? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
49/2018. (IV.26.) határozata 
Intézményegység-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett 
pályázat véleményezése 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél 
alpolgármester 12.633-1/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 
Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Autizmus Centrum 
Általános Iskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája általános iskolai 
intézményegység-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására pályázó Bondor 
Éva megbízását támogatja. 

 
A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti döntésről a Kecskeméti 
Tankerületi Központot tájékoztassa. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Kecskeméti Tankerületi Központ 
 
 

* * * 
 

29.) NAPIRENDI PONT 

A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 
(29.) 
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
(Az alpolgármester 9209-2/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Pontosításra kerülnek az intézmények nevei, típusai, telephelyei, feladatai és a 
létszámok, amelyek folyamatosan változnak. 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, módosító javaslat 
nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
50/2018. (IV.26.) határozata 
A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél 
alpolgármester 9.209-2/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 
köznevelési intézményeket érintő átszervezés tárgyú tervezetet változtatási javaslat 
nélkül támogatja. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti önkormányzati 
véleményt a Kecskeméti Tankerületi Központnak küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Kecskeméti Tankerületi Központ 
 
 

* * * 
 
 

30.) NAPIRENDI PONT 
 
A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének 
véleményezése (30.) 
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
(Az alpolgármester 10527-2/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
A Kecskeméti Szakképzési Centrum igazgatója az intézményi átszervezéshez 
elkészített javaslat véleményezését kéri Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatától. Mint tulajdonos önkormányzatot a Kecskeméti Szakképzési 
Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája átszervezése érinti. 
 
Gaál József: 

Elmondja, hogy most volt a szakmunkások szakmai versenye a Szakma Star 
Fesztivál, ahol a kecskeméti tanulók minden eddiginél jobb eredményt értek el. A 
Kecskeméti Szakképző Centrum Kandó Kálmán Iskolájából 2 db arany, 1 db ezüst 
és 1 db bronzérmet hoztak el, a Gáspár András Iskolából 1 db arany, 1 db ezüst és 1 
db bronzérmet nyertek. Gratulál a diákoknak, a tanáraiknak, a felkészítőiknek és az 
iskola vezetőinek egyaránt. Ez annak a sok éves munkának az eredménye, ami a 
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városvezetés, a kamara, az iskolák és a vállalkozások a duális képzésben az oktatás 
minősége érdekében közösen kifejtettek. Úgy gondolja, hogy ezt a munkát közösen 
kell folytatni tovább. 

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, további hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
51/2018. (IV.26.) határozata 
A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének 
véleményezése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél 
alpolgármester 10.527-2/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Szakképzési Centrum által fenntartott 
köznevelési intézményeket érintő átszervezés tárgyú tervezetet változtatási javaslat 
nélkül támogatja. 
 
2.) A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti önkormányzati 
véleményt a Kecskeméti Szakképzési Centrumnak küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: Kecskeméti Szakképzési Centrum 
 
 

* * * 

31.) NAPIRENDI PONT 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítása (31.) 
Előterjesztő: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 2804-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti közszolgáltatási szerződés módosítása 
több ponton lakossági és vállalati kezdeményezésre ismét változik. a vonalon 
közlekedő járatok Kéri, hogy figyeljék folyamatosan a DAKK honlapját, mert ezekről a 
változásokról frissített információk kerültek feltöltésre. 

Király József: 

Lakossági észrevételre szeretné felhívni a figyelmet, ami konkrétan az anyagba nem 
illeszthető bele, mivel nem volt ott a DAKK képviselője a bizottsági ülésen, ezért nem 
lehetett továbbítani a részére a kérdést. 

A lakossági kérésként fogalmazódott meg, hogy szombat délelőtt, a piaci napokon 
sűríteni kellene az 1-es buszok járatát. Ezt azért is támogatná, mivel így a 
városközpontnak az autóval történő megközelítését lehetne mentesíteni. Továbbá 
vasárnap délután, amikor a fiatalok jönnek vagy mennek az egyetemre, akkor a 
felmért igény szerint sűríteni kellene a járatot. 

Süli Csontos Ottó: 

Nagyon örül annak, hogy tavaly novemberben és decemberben az általa - lakossági 
kezdeményezésre - javasoltak alapján bekerült a hetényegyházi járatok 
menetrendjének a módosítása. Problémája viszont más jellegű. Hiába keresik és 
küldenek üzenetet a DAKK-nak, az nem válaszol. Sajnos Ő is így járt, amit most meg 
szeretne osztani a jelenlévőkkel. 2018. február 6-án írt a DAKK-nak egy hivatalos 
képviselői levelet, amiben kérdéseket tett fel. Erre a levélre a mai napig nem kapott 
választ. Lehet, hogy a honlapukon feltüntetett e-mail cím nem jó? Ellenőrizni kellene, 
mert ez nem kifejezetten ügyfélcentrikus hozzáállás. 

Dr. Homoki Tamás: 

Mindannyian tudják, hogy a menetrend egy flexibilis dolog. A kereslet és a kínálat 
értelmében igyekszik a város a menetrendet illetően mindig józan döntést hozni. 
Ennek az a lényege, hogy figyelik a buszok telítettségét, javaslatot tesznek arra, 
hogy mely járatok olyanok, amiknek költséges a fenntartása és nem kifizetődő. 
Ugyanakkor, ha olyan igény merül fel, mint most Király József képviselő részéről, 
akkor természetesen ezt célszerű megvizsgálni. Fontos, hogy ezek mindig szakmai 
vizsgálatnak a tárgyát képezzék előzetesen, mert ez mind pénzbe kerül, és nyilván, 
ha rendelnek valamit, akkor a számlát az önkormányzat álja. Tehát azt tudja Király 
József képviselő felvetésére mondani, hogy ez mindig egy szakmai előzsűrin megy 
keresztül. Felvállalja, hogy a legközelebbi menetrend módosítás kialakításánál ezt a 
kérdést meg fogják vizsgálni. 

Süli Csontos Ottó képviselő felvetésére az alábbiakat mondja el. A DAKK-nak a 
felelőssége, hogy adott esetben milyen módon kommunikál a lakossági 
észrevételekre, de tekintettel arra, hogy a DAKK-nak ebben a témakörben az 
önkormányzat a megrendelője, így a kritikát és a panaszt személyesen fogja 
továbbítani vezérigazgató részére. Képviselő úrnak pedig azt tanácsolaja, hogyha 
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olyan jellegű kérdése, észrevétele lenne a szolgáltató felé, amely közösségi 
érdekeket képvisel, akkor forduljon bátran dr. Orbán Csaba osztályvezetőhöz, aki 
rugalmasan tudja ezeket a kéréseket, észrevételeket továbbítani. Hangsúlyozza, 
hogy az lenne a legjobb megoldás, hogyha a DAKK-nak a kommunikációja 
valamennyi panaszos észrevétel esetén automatikus és gyors lenne. Fogja jelezni 
ezt az igényt a vezérigazgató részére. 

 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
52/2018. (IV.26.) határozata 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítása  
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta dr. Homoki 
Tamás alpolgármester 2804-1/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás közforgalmú menetrendjét az alábbiak szerint módosítja: 

 
2018. május 14-től módosuló vonal: 
 
Az 1D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhely és „Homokbánya kollégium” 
megállóhely közötti szakasz megállóhelyei bővítésre kerülnek „SMP 
autóbuszforduló”, „Daimler IV. kapu bejáró út”, „Daimler út 1. (II. kapu)” és „Tanüzem” 
megállóhelyekkel. 
A 4A jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhely és „Kisfái, aut. ford.” megállóhely 
közötti szakasz megállóhelyei bővítésre kerülnek „Dobó I. krt.” megállóhellyel. 
A 4C jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhely és „Repülőtér” megállóhely közötti 
szakasz megállóhelyei bővítésre kerülnek „Dobó I. krt.” megállóhellyel. 
A 19 jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhely és „Miklóstelep aut. forduló” 
megállóhely közötti szakasz megállóhelyei bővítésre kerülnek „Cifrapalota” 
megállóhellyel. 
A 19 jelű vonalon a „Miklóstelep aut. forduló” megállóhely és „Noszlopy G. park” 
megállóhely közötti szakasz megállóhelyei bővítésre kerülnek „Hullám Vendéglő” 
megállóhellyel. 
 
2018. május 14-től induló új járatok: 
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A 19 jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelytől „Miklóstelep, aut. forduló” 
megállóhelyig munkanapokon 8.10 órakor. 
A 19 jelű vonalon a „Miklóstelep, aut. forduló” megállóhelytől „Noszlopy G. park” 
megállóhelyig munkanapokon 8.30 órakor. 
A 29 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelytől „Hetényegyháza, aut.ford.” 
megállóhelyig munkanapokon 20.15 órakor.  
A 29 jelű vonalon a „Hetényegyháza, aut.ford.” megállóhelytől „Széchenyi tér” 
megállóhelyig munkanapokon 20.45 órakor. 
 
2018. május 14-től módosuló járatok: 
 
Az 1D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelytől „Homokbánya kollégium” 
megállóhelyig munkanapokon és szabadnapokon  6.30 órakor induló járat 10 perccel 
korábban 6.20 órakor indul „SMP autóbuszforduló” megállóhelytől és „Daimler IV. 
kapu bejáró út”, „Daimler út 1. (II. kapu)” és „Tanüzem” megállóhelyek érintésével 
közlekedik. 
Az 1D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelytől „Homokbánya kollégium” 
megállóhelyig hétfői munkanapok kivételével 14.30 órakor induló járat 10 perccel 
korábban 14.20 órakor indul „SMP autóbuszforduló” megállóhelytől és „Daimler IV. 
kapu bejáró út”, „Daimler út 1. (II. kapu)” és „Tanüzem” megállóhelyek érintésével 
közlekedik. 
Az 1D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelytől „Homokbánya kollégium” 
megállóhelyig hétfői munkanapokon 14.55 órakor induló járat 10 perccel korábban 
14.45 órakor indul „SMP autóbuszforduló” megállóhelytől és „Daimler IV. kapu bejáró 
út”, „Daimler út 1. (II. kapu)” és „Tanüzem” megállóhelyek érintésével közlekedik. 
Az 1D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelytől „Homokbánya kollégium” 
megállóhelyig munkanapokon 22.30 órakor induló járat 10 perccel korábban 22.20 
órakor indul „SMP autóbuszforduló” megállóhelytől és „Daimler IV. kapu bejáró út”, 
„Daimler út 1. (II. kapu)” és „Tanüzem” megállóhelyek érintésével közlekedik. 
A 7C jelű vonalon „Noszlopy G. park” megállóhelytől munkanapokon 13.10 órakor 
induló járat változtatás nélkül a 7 jelű vonalon kerül meghirdetésre. 
A 15 jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelytől „Hetényegyháza, aut. ford.” 
megállóhelyig szabad- és munkaszüneti napokon  14.15 órakor induló járat 
„Miklóstelep határút”, „Miklóstelep, sz. bolt”, Miklóstelep, aut. forduló” megállóhelyek 
érintésével közlekedik és 5 perccel később 14.50 órakor érkezik „Hetényegyháza, 
aut. ford.” megállóhelyhez. 
A 15 jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelytől „Hetényegyháza, aut. ford.” 
megállóhelyig szabad- és munkaszüneti napokon  16.15 órakor induló járat 
„Miklóstelep határút”, „Miklóstelep, sz. bolt”, Miklóstelep, aut. forduló” megállóhelyek 
érintésével közlekedik és 5 perccel később 16.50 órakor érkezik „Hetényegyháza, 
aut. ford.” megállóhelyhez. 
A 15 jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelytől „Hetényegyháza, aut. ford.” 
megállóhelyig szabad- és munkaszüneti napokon  18.15 órakor induló járat 
„Miklóstelep határút”, „Miklóstelep, sz. bolt”, Miklóstelep, aut. forduló” megállóhelyek 
érintésével közlekedik és 5 perccel később 18.50 órakor érkezik „Hetényegyháza, 
aut. ford.” megállóhelyhez. 
A 15 jelű vonalon a „Hetényegyháza, aut. ford.” megállóhelytől „Noszlopy G. park” 
megállóhelyig szabad- és munkaszüneti napokon  14.45 órakor induló járat 
„Miklóstelep határút”, „Miklóstelep, sz. bolt”, Miklóstelep, aut. forduló” megállóhelyek 
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érintésével közlekedik és 5 perccel később 14.50 órakor indul „Noszlopy G. park” 
megállóhelyhez,  ahová 10 perccel később 15.25 órakor érkezik. 
A 15 jelű vonalon a „Hetényegyháza, aut. ford.” megállóhelytől „Noszlopy G. park” 
megállóhelyig szabad- és munkaszüneti napokon  16.45 órakor induló járat 
„Miklóstelep határút”, „Miklóstelep, sz. bolt”, Miklóstelep, aut. forduló” megállóhelyek 
érintésével közlekedik és 5 perccel később 16.50 órakor indul „Noszlopy G. park” 
megállóhelyhez,  ahová 10 perccel később 17.25 órakor érkezik. 
A 15 jelű vonalon a „Hetényegyháza, aut. ford.” megállóhelytől „Noszlopy G. park” 
megállóhelyig szabad- és munkaszüneti napokon  18.45 órakor induló járat 
„Miklóstelep határút”, „Miklóstelep, sz. bolt”, Miklóstelep, aut. forduló” megállóhelyek 
érintésével közlekedik és 5 perccel később 18.50 órakor indul „Noszlopy G. park” 
megállóhelyhez,  ahová 10 perccel később 19.25 órakor érkezik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 5.20 órakor induló járat 5 perccel később 5.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
5.30 órakor induló járat 5 perccel később 5.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 6.20 órakor induló járat 5 perccel később 6.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
6.30 órakor induló járat 5 perccel később 6.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 7.20 órakor induló járat 5 perccel később 7.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
7.30 órakor induló járat 5 perccel később 7.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 8.20 órakor induló járat 5 perccel később 8.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
8.30 órakor induló járat 5 perccel később 8.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 9.20 órakor induló járat 5 perccel később 9.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
9.30 órakor induló járat 5 perccel később 9.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 10.20 órakor induló járat 5 perccel később 10.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
10.30 órakor induló járat 5 perccel később 10.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 11.20 órakor induló járat 5 perccel később 11.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
11.30 órakor induló járat 5 perccel később 11.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 12.20 órakor induló járat 5 perccel később 12.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
12.30 órakor induló járat 5 perccel később 12.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 13.20 órakor induló járat 5 perccel később 13.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
13.30 órakor induló járat 5 perccel később 13.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 14.20 órakor induló járat 5 perccel később 14.25 órakor közlekedik. 
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A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
14.30 órakor induló járat 5 perccel később 14.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 15.20 órakor induló járat 5 perccel később 15.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
15.30 órakor induló járat 5 perccel később 15.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 16.20 órakor induló járat 5 perccel később 16.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
16.30 órakor induló járat 5 perccel később 16.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 17.20 órakor induló járat 5 perccel később 17.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
17.30 órakor induló járat 5 perccel később 17.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 18.20 órakor induló járat 5 perccel később 18.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
18.30 órakor induló járat 5 perccel később 18.35 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 19.20 órakor induló járat 5 perccel később 19.25 órakor közlekedik. 
A 16 jelű vonalon a „Miklovicsfalu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 
19.30 órakor induló járat 5 perccel később 19.35 órakor közlekedik. 
 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 8.20 órakor induló 
járat 10 perccel később 8.30 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 9.20 órakor induló 
járat 10 perccel később 9.30 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 10.20 órakor 
induló járat 10 perccel később 10.30 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 11.20 órakor 
induló járat 10 perccel később 11.30 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 12.20 órakor 
induló járat 10 perccel később 12.30 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 13.15 órakor 
induló járat 10 perccel később 13.25 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 13.30 órakor 
induló járat 10 perccel később 13.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 13.45 órakor 
induló járat 10 perccel később 13.55 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 14.15 órakor 
induló járat 10 perccel később 14.25 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 14.30 órakor 
induló járat 10 perccel később 14.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 14.45 órakor 
induló járat 10 perccel később 14.55 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 15.15 órakor 
induló járat 10 perccel később 15.25 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 15.30 órakor 
induló járat 10 perccel később 15.40 órakor közlekedik. 
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A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 15.45 órakor 
induló járat 10 perccel később 15.55 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 16.15 órakor 
induló járat 10 perccel később 16.25 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 16.30 órakor 
induló járat 10 perccel később 16.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 16.45 órakor 
induló járat 10 perccel később 16.55 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 17.15 órakor 
induló járat 10 perccel később 17.25 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 17.30 órakor 
induló járat 10 perccel később 17.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 17.45 órakor 
induló járat 10 perccel később 17.55 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 18.20 órakor 
induló járat 10 perccel később 18.30 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 18.40 órakor 
induló járat 10 perccel később 18.50 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 19.20 órakor 
induló járat 10 perccel később 19.30 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 19.40 órakor 
induló járat 10 perccel később 19.50 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 20.30 órakor 
induló járat 10 perccel később 20.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 6.30 órakor induló járat 10 perccel később 6.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 7.30 órakor induló járat 10 perccel később 7.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 8.30 órakor induló járat 10 perccel később 8.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 9.30 órakor induló járat 10 perccel később 9.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 10.30 órakor induló járat 10 perccel később 10.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 11.30 órakor induló járat 10 perccel később 11.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 12.30 órakor induló járat 10 perccel később 12.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 13.30 órakor induló járat 10 perccel később 13.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 14.30 órakor induló járat 10 perccel később 14.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 15.30 órakor induló járat 10 perccel később 15.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 16.30 órakor induló járat 10 perccel később 16.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 17.30 órakor induló járat 10 perccel később 17.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 18.30 órakor induló járat 10 perccel később 18.40 órakor közlekedik. 
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A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 19.30 órakor induló járat 10 perccel később 19.40 órakor közlekedik. 
A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 
napokon 20.30 órakor induló járat 10 perccel később 20.40 órakor közlekedik. 
A 29 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről naponta 11.45 órakor induló járat 
30 perccel előbb 11.15 órakor közlekedik. 
A 29 jelű vonalon a „Hetényegyháza, aut.ford.” megállóhelyről naponta 12.15 órakor 
induló járat 30 perccel előbb 11.45 órakor közlekedik. 
A 29 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről iskolai előadási napokon 12.15 
órakor induló járat 15 perccel előbb 12.00 órakor közlekedik. 
A 29 jelű vonalon a „Hetényegyháza, aut.ford.” megállóhelyről iskolai előadási 
napokon 12.45 órakor induló járat 15 perccel előbb 12.30 órakor közlekedik. 
 
2018. május 14-től megszűnő járatok: 
 
A 2A jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől munkanapokon 18.00 órakor induló 
járat. 
A 13D jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől „Daimler I. kapu” megállóhelyig 
iskolai előadási napokon 22.10 órakor induló járat. 
A 20 jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől naponta 20.00 órakor induló járat. 
 
2.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi 
Közlekedési Központ Zrt. között 2016. december 22-én közszolgáltatási szerződés 
jött létre 2017. január 1. napjával kezdődő hatállyal, Kecskemét megyei jogú város 
területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására. 
 
A közszolgáltatási szerződés I.5. pontjának helyébe a következő pont lép: 
 
„Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi továbbá a „Kecskemét város 
közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése 
soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével - KÖZOP-5.5.0-09-11-
2012-0022” projekt és az IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú, „Kecskemét város 
közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése 
soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzése II. szakasz” projekt 
keretein belül jelen szerződés 3.1. és 3.2. mellékleteiben részletezettek szerinti 

- 25 db Mercedes-Benz Citaro G Blue Tec Hybrid autóbusz (továbbiakban: 
autóbuszok), valamint 

- dinamikus utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer.” 
 
A közszolgáltatási szerződés VI.4.3. pontjának helyébe a következő pont lép: 
 
„Szerződő felek rögzítik, hogy a dinamikus utastájékoztatási és forgalomirányítási 
rendszer hardver és szoftver elemeit, valamint eszközeit tételesen felsorolva a 3.1.2 
számú melléklet tartalmazza.” 
 
A közszolgáltatási szerződés VI.4.4. pontjának helyébe a következő pont lép: 
 
„ A Közlekedési szolgáltató vállalja, hogy a fentiekben átadott eszközök 
vonatkozásában a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012 és az IKOP-3.2.0-15-2016-0007 
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kódszámú projektekkel kapcsolatos utóellenőrzések és adatszolgáltatás tekintetében 
az Önkormányzattal együttműködik.”  
 
A közszolgáltatási szerződés XII.1.2. a) pontjának helyébe a következő pont lép: 
 
„a) „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós 
zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével – 
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-002” projektre és az IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú, 
„Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós 
zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzése II. 
szakasz” projektre vonatkozó feltételek módosítása esetén a jelen szerződés VI.2.-
VI.5. pontjaiban részletezett ingatlanok és ingóságok tekintetében a használatra 
vonatkozó jogviszony változhat, illetve az ingyenes használatba adás helyett bérleti 
díj ellenében történő bérbeadás valósulhat meg, mely körülmény felmerülése esetén 
az ingatlanok és ingóságok hasznosítása tárgyában Szerződő felek a közöttük 
fennálló szerződéseket – ide értve a jelen Közszolgáltatási szerződést is – 
értelemszerűen módosítják;” 
 
A közszolgáltatási szerződés 3. számú melléklet 4. pontjának helyébe a következő 
pont lép: 
 
„Az Önkormányzat beruházásában a „Kecskemét város közösségi közlekedés 
fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású 
alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével – KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-002” projekt, 
és az IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú, „Kecskemét város közösségi közlekedés 
fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású 
alacsonypadlós autóbuszok beszerzése II. szakasz” projekt keretében megvalósult 
dinamikus utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer” 
 
A közszolgáltatási szerződés 3. számú melléklete a következő 4.14. ponttal egészül 
ki: 
 
„4.14. Közlekedési szolgáltató köteles az IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú, 
„Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós 
zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzése II. 
szakasz” projekt keretében beszerzett virtuális megállóhelyi szoftverhez tartozó 
adatbázis hibátlan és napra készen tartásáért. A Közlekedési szolgáltató köteles a 
rendszerben bekövetkezett üzemzavarokról, szolgáltatás kimaradásokról 
elektronikus úton írásban azonnal tájékoztatást nyújtani. A Közlekedési szolgáltató 
felel minden olyan kárért, amely a szoftver alapjául szolgáló adatbázis hibájából az 
Önkormányzatnak, vagy harmadik félnek kárt okoz. 
 
A közszolgáltatási szerződés 3.1.2. számú melléklete helyébe a következő azonos 
számú melléklet lép. 
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Sorszám Rendszám Gyártmány OBU gyáriszám SIM Kötődoboz Homlok kijelző Oldal kijelző Hátsó kijelző TFT monitor
Környezeti 

minőségérzékelő

Jegyérvényesítő 

készülék

Járművezetői 

mikrofon (1 db)
GPS vevő (1 db)

Járművezetői 

hangszóró (BT) 1 db
OBU kábel

1 HDA-013 Rába CONTACT        HCL00006083 8936303417070375867F HCL00005952 HCL00006072 HCL00006040 HCL00006006 HCL00006133 HCL00006232 K40207 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

2 HDA-014 Rába CONTACT        HCL00006094 8936303417070375776F HCL00005968 HCL00006053 HCL00006024 HCL00005977 HCL00006140 HCL00006218 K40230 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

3 HOP-157 MAN                           HCL00006107 8936303417070375628F HCL00005970 HCL00006075 HCL00006039 HCL00005991 HCL00006129 HCL00006210 K40221 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

4 HSX-425 Ikarus 412                    HCL00006097 8936303417070375677F HCL00005955 HCL00006047 HCL00006025 HCL00005995 HCL00006122 HCL00006216 K40161 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

5 IDZ-487 Ikarus 412                    HCL00006098 8936303417070375727F HCL00005950 HCL00006044 HCL00006042 HCL00005984 HCL00006136 HCL00006223 K40255 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

6 IDZ-488 Ikarus 412                    HCL00006088 8936303417070375834F HCL00005962 HCL00006061 HCL00006011 HCL00005986 HCL00006130 HCL00006225 K40211 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

7 IDZ-514 Ikarus 412                    HCL00006111 8936303417070375768F HCL00005945 HCL00004050 HCL00006009 HCL00005998 HCL00006139 HCL00006214 K40154 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

8 IDZ-516 Ikarus 412                    HCL00006089 8936303417070375743F HCL00005954 HCL00006045 HCL00006027 HCL00006002 HCL00006127 HCL00006215 K40083 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

9 IEB-719 MAN                           HCL00006086  8936303417070375875F HCL00005951 HCL00006067 HCL00006035 HCL00006004 HCL00006135 HCL00006235 K40191 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

10 KDU-624 VOLVO                         HCL00006084  8936303417070375818F HCL00005953 HCL00006065 HCL00006038 HCL00006003 HCL00006132 HCL00006237 K40150 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

11 KDU-625 VOLVO                         HCL00006108 8936303417070375792F HCL00005967 HCL00006054 HCL00006029 HCL00005979 HCL00006116 HCL00005647 K40219 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

12 KNL-240 VOLVO                         HCL00006080  8936303417070375917F HCL00005961 HCL00006069 HCL00006033 HCL00006001 HCL00006134 HCL00006228 K40169,K40197 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

13 KNL-241 VOLVO                         HCL00006110 8936303417070375883F HCL00005942 HCL00006052 HCL00006037 HCL00005980 HCL00006123 HCL00006209 K40138 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

14 KNL-244 VOLVO                         HCL00006109 8936303417070375685F HCL00005948 HCL00006046 HCL00006021 HCL00005989 HCL00006125 HCL00006213 K40170,K40156 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

15 KPN-486 VOLVO                         HCL00006078 8936303417070375750F HCL00005943 HCL00006062 HCL00006015 HCL00005992 HCL00006138 HCL00006230 K40193 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

16 KPN-487 VOLVO                         HCL00006087 8936303417070375826F HCL00005965 HCL00006074 HCL00006023 HCL00005975 HCL00006121 HCL00006219 K40202 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

17 KXH-604 VOLVO                         HCL00006105 8936303417070375644F HCL00005969 HCL00006073 HCL00006026 HCL00005982 HCL00006124 HCL00006211 K40228,K40136 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

18 KZR-277 MERCEDES                      HCL00006090  8936303417070375701F HCL00005959 HCL00006070 HCL00006041 HCL00006005 HCL00006142 HCL00006226 K40139 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

19 KZR-278 MERCEDES                      HCL00006092 8936303417070375636F HCL00005956 HCL00006057 HCL00006022 HCL00005985 HCL00006144 HCL00006222 K40137 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

20 KZR-279 MERCEDES                      HCL00006082  8936303417070375925F HCL00005957 HCL00006063 HCL00006010 HCL00005994 HCL00006131 HCL00006221 K40249 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

21 KZR-280 MERCEDES                      HCL00006085  8936303417070375891F HCL00005960 HCL00006064 HCL00006034 HCL00005993 HCL00006145 HCL00004236 K40222 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

22 KZR-281 MERCEDES                      HCL00006103  8936303417070375800F HCL00005947 HCL00006056 HCL00006019 HCL00005990 HCL00006147 HCL00006229 K40200 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

23 KZR-282 MERCEDES                      HCL00006104  8936303417070375719F HCL00005972 HCL00006058 HCL00006028 HCL00005373 HCL00006115 HCL00006236 K40218 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

24 KZR-283 MERCEDES                      HCL00006081  8936303417070375735F HCL00005941 HCL00006055 HCL00006018 HCL00005988 HCL00006137 HCL00006234 K40251 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

25 LOL-839 MAN                           HCL00006095  8936303417070375842F HCL00005971 HCL00006049 HCL00006014 HCL00006000 HCL00006119 HCL00006224 K40195 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

26 LOL-840 MAN                           HCL00006106 8936303417070375859F HCL00006966 HCL00006043 HCL00006020 HCL00005997 HCL00006143 HCL00006220 K40234 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

27 LPK-539 MERCEDES                      HCL00006091  8936303417070375909F HCL00005964 HCL00006076 HCL00006008 HCL00005996 HCL00006141 HCL00005644 K40263 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

28 LPK-540 MERCEDES                      HCL00006093 8936303417070375784F HCL00005944 HCL00006071 HCL00006031 HCL00005983 HCL00006120 HCL00005641 K40209 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

29 LPK-541 MERCEDES                      HCL00006102 8936303417070375651F HCL00005939 HCL00006059 HCL00006012 HCL00005676 HCL00006128 HCL00006217 K40205 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

30 LSH-363 CREDO                         HCL00006112 8936303417070375669F HCL00005946 HCL00006066 HCL00006032 HCL00006981 HCL00006126 HCL00006212 K40225 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem

31 LSH-364 CREDO                         HCL00006079  8936303417070375693F HCL00005940 HCL00006051 HCL00006016 HCL00005987 HCL00006117 HCL00006233 K40206 OMG-400  MR-350OPS4 GR-14413 nem

32 PAP-828 MAN                           HCL00006096  8936303417070375610F HCL00005958 HCL00006068 HCL00006030 HCL00005999 HCL00006146 HCL00006231 K40159 OMG-400 MR-350OPS4 GR-14413 nem
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Üzemeltetésre átadásra kerül az IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú, „Kecskemét 
város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna 
megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzése II. 
szakasz” projekt keretében beszerzett „Virtuális megállóhely - Kecskemét város helyi 
közforgalmú autóbusz-közlekedésének menetrendi alkalmazás szoftver”.“ 
 
3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-t haladéktalanul tájékoztassa, 
és felhatalmazza a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
     és általa: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
 
 

* * * 

32.) NAPIRENDI PONT 

Telekhasznosításhoz és belterületbevonáshoz kapcsolódó döntések 
településrendezési szerződések (32.) 
Előterjesztő: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
(A bizottság 7584-1/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Kapott egy e-mailt az előterjesztésben szereplő katonatelepi módosítással 
összefüggésben. Megnézte az e-mailben szereplő kérést, amely azonban nem érinti 
az előterjesztésben foglaltakat, mivel már egy korábban átminősített területről van 
szó, amely lakóövezetté lett nyilvánítva és annak a fejlesztése elindult. Egy olyan 
probléma merült fel, hogy a kérdéses területnél, a hozzá vezető utcák frissen lettek 
leburkolva, s ha most elindul az építkezés, akkor az útburkolat megsérül. Kérdésként 
merül fel, hogy hogyan kezeljék ezt a kérdést? Úgy gondolja, hogy ez a probléma 
nem ehhez az előterjesztéshez kapcsolódik, hanem ezt külön a Városüzemeltetési 
Osztálynak meg kell vizsgálnia, hogy olyan útvonalat jelöljenek ki, ahol a nagy 
tehergépjárműveket el lehet terelni és a megfelelő iránymutatást megadja ezeken az 
utcákon. Egyébként meg is vizsgálták, és van rá mód, hogy ne ezeken, az önerős 
beruházás keretében elkészült utakon történjen meg a terület megközelítése, hanem 
a főútról, egy önkormányzati úton tudják majd megközelíteni ezt a fejlesztési 
területet. Úgyhogy ebben tesznek majd szükséges lépéseket. Ezt csak azért jelezte, 
mivel a tegnapi nap folyamán érkezett a kérdéses e-mail, amit több lakó is aláírt, 
amire szerettek volna választ kapni, de így akkor gyorsan megnézték a megoldási 
lehetőségeket. 
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Király József: 

Jelzi, hogy az egyik településrendezési szerződésben volt egy névelírás, amit 
tartalmaz a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata. Kéri, hogy a 
döntéshozatal során ezt vegyék figyelembe. 
Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben a településrendezési 
szerződésekhez olyan kérések érkeznek be, melyeknél az infrastruktúrát is 
fejleszteni, vagy kiépíteni kell, akkor ezt vállalja fel a kérelmező. Nem elég az aláírás, 
vagy az ígéret, hanem azt az ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyezni, amely 
kötelem csak akkor kerül törlésre, hogyha teljesítette azt. Függetlenül attól, hogy 
hány tulajdonosváltás volt, hiszen többször találkoztak azzal, hogy a 2. vagy 3. 
tulajdonos már hallani sem akart arról, amit előtte előírtak az előző tulajdonosnak. 

Szemereyné Pataki Klaudia: 

Köszöni a Jegyző Asszonynak és a kollegáknak, hogy megtalálták ezt a jogi 
megoldást, mert ez nagyon kellemetlen mindenki számára, hogy az ingatlanfejlesztő 
felvásárolja területet, azonban a hozzá kapcsolódó közművek kiépítését már nem 
vállalja. Az önkormányzat az ingatlanfejlesztő profitját nem tudja érvényesíteni, amit 
ő ugyanakkor már realizált az ingatlan adásvétele során. Úgyhogy ez egy jó 
megoldás, amely remélhetőleg egy kicsit kezelni fogja ezt a problémát. 

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás, módosító 
javaslat nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
 

Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
53/2018. (IV.26.) határozata 
Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, 
településrendezési szerződések 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a 
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 7584-1/2018. számú előterjesztését 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az alábbi helyrajzi számú ingatlanok tekintetében 
hiánytalanul benyújtott telepítési tanulmánytervet elfogadja, egyben dönt arról, hogy 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a beépítésre szánt területen elhelyezkedő 
földrészletre vonatkozó, a határozat mellékletét képező településrendezési szerződéseket 
megköti. 

 

 Hrsz Térképi 
melléklet 

Mellékle
t 

Városrész Területfelhasználási cél 
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(Szerződ
és) 

1. 0248/151 2. 1. Budaihegy Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – 
belterületbe vonás 

2. 0247 2. 1. Budaihegy Közlekedési célú terület – belterületbe vonás 
(részben) 

3. 022/2 3. 2. Belső-
Máriahegy 

Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – 
belterületbe vonás 

4. 022/3 3. 2. Belső-
Máriahegy 

Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – 
belterületbe vonás 

5. 022/73 4. 3. Belső-
Máriahegy 

Közlekedési célú terület – belterületbe vonás 

6. 022/169 4. 3. Belső-
Máriahegy 

Kertvárosias lakóterület – Településközpont vegyes 
terület– közlekedési célú terület – belterületbe vonás 

7. 01157/16 4. 3. Belső-
Máriahegy 

Közlekedési célú terület – belterületbe vonás 

8. 01624/5 5. 4. Hetényegyháza Falusias lakóterület – közlekedési célú terület – 
belterületbe vonás 

9. 01624/107 5. 4. Hetényegyháza Közlekedési célú terület – belterületbe vonás 
(részben) 

10. 4926/78 6. 5. Bethlenváros Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület  

11. 4926/101 6. 5. Bethlenváros Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület 

12. 4926/102 6. 5. Bethlenváros Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület 

13. 0445/36 7. 6. Katonatelep Falusias lakóterület – közlekedési célú terület 

14. 11751/53 8. 7. Kadafalva Ipari gazdasági terület 

15. 0961/75 9. 8. Alsócsalános Mezőgazdasági általános tanyás övezet 

16. 0961/76 9. 8. Alsócsalános Mezőgazdasági általános tanyás övezet 

17. 0961/77 9. 8. Alsócsalános Mezőgazdasági általános tanyás övezet 

18. 0961/78 9. 8. Alsócsalános Mezőgazdasági általános tanyás övezet 

19. 0961/79 9. 8. Alsócsalános Mezőgazdasági általános tanyás övezet 

20. 0961/80 9. 8. Alsócsalános Mezőgazdasági általános tanyás övezet 

21. 0961/81 9. 8. Alsócsalános Mezőgazdasági általános tanyás övezet 

22. 0961/82 9. 8. Alsócsalános Mezőgazdasági általános tanyás övezet 

23. 6229/41 10. 9. Hunyadiváros Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület – 
közlekedési célú terület 

24. 6229/73 10. 9. Hunyadiváros Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület 

25. 6240/25 10. 9. Hunyadiváros Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület 

26. 6229/74 10. 9. Hunyadiváros Közlekedési célú terület 

27. 6229/51 10. 9. Hunyadiváros Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület – 
közlekedési célú terület 

 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat 
mellékletét képező településrendezési szerződések aláírására. 

 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy kezdeményezi az alábbi kecskeméti földrészletek 
belterületbe vonását: 
 

 Hrsz Terület 
(m2) 

Városrész Területfelhasználási cél 

1. 0801/222 13 995 Szentlászló Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet – közlekedési célú 
terület – belterületbe vonás 

2. 0248/151 7267 Budaihegy Kertvárosias lakóterület – belterületbe vonás 

3. 0247 1235 

(307) 

Budaihegy Közlekedési célú terület – belterületbe vonás (részben) 

4. 022/2 4 719 Belső-Máriahegy Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – 
belterületbe vonás 

5. 022/3 2 500 Belső-Máriahegy Kertvárosias lakóterület – közlekedési célú terület – 
belterületbe vonás 

6. 022/73 282 Belső-Máriahegy Közlekedési célú terület – belterületbe vonás 
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7. 022/169 9 920 Belső-Máriahegy Kertvárosias lakóterület – Településközpont vegyes terület– 
közlekedési célú terület – belterületbe vonás 

8. 01157/16 697 Belső-Máriahegy Közlekedési célú terület – belterületbe vonás 

9. 01624/5 2 704 Hetényegyháza Falusias lakóterület – közlekedési célú terület – belterületbe 
vonás 

10. 01624/107 35772 
(1520) 

Hetényegyháza Közlekedési célú terület – belterületbe vonás (részben) 

 

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

Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 

 

KMJV Önkormányzata Közgyűlése 53/2018. (IV. 26.) határozata 1. 
számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Csikai Károly 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Görbe Gyula László 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 

- továbbiakban: Tulajdonosok, másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat 
között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2018. (IV. 26.) 
határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
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1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok és az Önkormányzat az alábbi 
arányban tulajdonosai a következőkben felsorolt kecskeméti fekvésű 
ingatlanoknak: 

 

 Hrsz Művelési ág Terület 
(m2) 

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad 

1. 0248/15
1 

szántó és egyéb 
építmény (adótorony) 

7267 Csikai Károly 1379/7267 

Görbe Gyula László 5888/7267 

2. 0247 kivett út 1235 Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

1/1 

 

1. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: HÉSZ) 9.§(1) bekezdés d) pontja alapján „Településrendezési 
szerződés alapján lehet 
d) telket alakítani, ha az legalább 4 telek kialakulását eredményezi.” 
Továbbá a (2) bekezdés szerint ”Településrendezési szerződést kötni csak az 
azt megalapozó telepítési tanulmányterv alapján lehet.” 
 

2. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 327/2009. (IX. 10.) KH. számú határozata alapján 
településrendezési szerződés kötése szükséges azokban az esetekben mikor 
a meghatározott célok megvalósításához nem elégséges a belterületbe 
vonás. 
 

3. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy az engedélyezési eljárások során 
készítendő dokumentációkhoz kötelesek beszerezni a vezetékjog 
jogosultjának hozzájárulását. 
 

4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződés 1. pontban meghatározott 
ingatlanok belterületbe vonás feltételeinek, a szabályozási tervben rögzített 
közterület leadásának és a visszamaradó telek megosztásának tisztázásáról 
szól. 
 

5. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokat Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendeletének mellékletét képező Szabályozási Terv 25-42. sz. szelvényén 
találhatók és azokat kertvárosias lakóterületi övezetbe (Lke-6132), 
városkörnyéki kertes mezőgazdasági övezetbe (Mkv), valamint közlekedési 
területbe övezetébe sorolja. 
 

6. A 4. pontban meghatározott fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan a 0247 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú, kivett út megnevezésű ingatlant szabályozási tervben 
rögzített megosztást a belterületbe vonási eljárás megindítása előtt, a szerződés 
megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell indítani, mely eljárásnak minden 
költségét a Tulajdonosok viselik.  

 

7. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő 0247 hrsz-
ú ingatlan kapcsán a tulajdonosi hozzájárulást megadja a 4. pontban 
meghatározott cél megvalósítása érdekében. 
 

8. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését 
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követően az 1. pont 1-2. sorszámon rögzített ingatlanok vonatkozásában a 6. 
pontban rögzítettek végrehajtását követően megindítja a belterületbe vonási 
eljárást, amennyiben a Tulajdonosok a szükséges iratokat a megfelelő 
példányszámban a rendelkezésére bocsátják és az eljárási-szolgáltatási 
díjakat igazoltan megfizették.  

 

9. A Tulajdonosok vállalják, hogy a közterület céljára kiszabályozott telekrészt 
saját költségükön kialakítják, amennyiben a szabályozással érintett területen 
találhatók közművek, azokat saját költségükön áthelyeztetik. A kialakuló 
közterületet üzemeltetésre és használatra alkalmas állapotban az 
Önkormányzat részére díjmentesen átadják. 
 

10. A Tulajdonosok vállalják, hogy közterület céljára kiszabályozott telekrészeket 
egy változási vázrajzon szerepeltetve, az 1. pont 1-2. sorszámon rögzített 
ingatlanok esetében egy földrészletbe, a 4. pontban rögzítettek alapján 
egylépésben valósítják meg.  

 

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

 

12. Felek rögzítik, hogy a tervezett hasznosításhoz szükséges közművek, 
amennyiben nem állnak rendelkezésre, vagy nem kellő teljesítménnyel, abban 
az esetben a Tulajdonos saját költségén kialakítja azokat, ez vonatkozik a tűzi 
vízellátásra is. 

 

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

 

14. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a 
hatályos jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak 
minden olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek 
minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen 
szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés 
céljainak teljesüléséhez. 
 

15. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére 
adandó minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak 
írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik 
személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél 
"nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. 
napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

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

 

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

 

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

 

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

Kecskemét, 2018. április 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 

Csikai Károly 
tulajdonos 

Görbe Gyula 
László 

tulajdonos 

 
 

KMJV Önkormányzata Közgyűlése 53/2018. (IV. 26.) határozata 2. számú melléklete 
 

 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Varga Sarolta Rozália 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

  

 

- továbbiakban: Tulajdonos, másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat 
között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2018. (IV. 26.) 
határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos az alábbi arányban tulajdonosa a 

következőkben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

 Hrsz Művelési ág Terület 
(m2) 

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad 

1. 022/2 szántó 4 719 Varga Sarolta Rozália 1/1 

2. 022/3 szántó és gazdasági 
épület 

2 500 Varga Sarolta Rozália 1/1 

 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: HÉSZ) 9.§(1) bekezdés d) pontja alapján „Településrendezési 
szerződés alapján lehet 
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d) telket alakítani, ha az legalább 4 telek kialakulását eredményezi.” 
Továbbá a (2) bekezdés szerint ”Településrendezési szerződést kötni csak az 
azt megalapozó telepítési tanulmányterv alapján lehet.” 
 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 327/2009. (IX. 10.) KH. számú határozata alapján 
településrendezési szerződés kötése szükséges azokban az esetekben mikor 
a meghatározott célok megvalósításához nem elégséges a belterületbe 
vonás. 
 

3. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy az engedélyezési eljárások során 
készítendő dokumentációkhoz köteles beszerezni a vezetékjog jogosultjának 
hozzájárulását. 
 

4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződés 1. pontban meghatározott 
ingatlanok belterületbe vonás feltételeinek, a szabályozási tervben rögzített 
közterület leadásának és a visszamaradó telek megosztásának tisztázásáról 
szól. 

 

5. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokat Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendeletének mellékletét képező Szabályozási Terv 31-13. sz. szelvényén 
találhatók és azokat kertvárosias lakóterületi övezetbe (Lke-7122), valamint 
közlekedési területbe övezetébe sorolja. 

 

6. A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó belterületbe vonási eljárást a szerződés 
megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell indítani, mely eljárásnak minden 
költségét a Tulajdonos viseli. 

 

7. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését 
követően az 1. pont 1-2. sorszámon rögzített ingatlanok vonatkozásában 
megindítja a belterületbe vonási eljárást, amennyiben a Tulajdonos a 
szükséges iratokat a megfelelő példányszámban a rendelkezésére bocsátja 
és az eljárási-szolgáltatási díjakat igazoltan megfizette.  

 

8. A Tulajdonos vállalja, hogy a közterület céljára kiszabályozott telekrészt saját 
költségén kialakítja, amennyiben a szabályozással érintett területen találhatók 
közművek, azokat saját költségén áthelyezteti. A kialakuló közterületet 
üzemeltetésre és használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére 
díjmentesen átadja. 
 

9. A Tulajdonosnak tudomása van arról, hogy a rendezni kívánt ingatlanokat a 
120 kV-os légvezeték és annak védőtávolsága érinti, melyek a beépítési hely 
kijelölését érintik. 

 

10. A Tulajdonos kijelenti, hogy az Önkormányzat felé a 9. pontban meghatározott 
létesítmény és ahhoz kapcsolódó korlátozás miatt kártérítési igénnyel nem él. 

 

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

 

12. Felek rögzítik, hogy a tervezett hasznosításhoz szükséges közművek, 
amennyiben nem állnak rendelkezésre, vagy nem kellő teljesítménnyel, abban 
az esetben a Tulajdonos saját költségén kialakítja azokat, ez vonatkozik a tűzi 
vízellátásra is. 
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13. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással 
együttműködnek.  

 

14. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a 
hatályos jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak 
minden olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek 
minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen 
szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés 
céljainak teljesüléséhez. 
 

15. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére 
adandó minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak 
írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik 
személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél 
"nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. 
napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Kecskemét, 2018. április 
 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 

Varga Sarolta Rozália 
tulajdonos 
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KMJV Önkormányzata Közgyűlése 53/2018. (IV. 26.) határozata 3. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Nyúl Mihály 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

  

 

- továbbiakban: Tulajdonos, másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat 
között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2018. (IV. 26.) 
határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos és az Önkormányzat az alábbi arányban 

tulajdonosai a következőkben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

 Hrsz Művelé
si ág 

Terüle
t (m2) 

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad 

1. 022/73 kivett út 282 Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

1/1 

2. 022/169 szántó 9 920 Nyúl Mihály 1/1 

3. 01157/1
6 

kivett út 697 Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

1/1 

 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 327/2009. (IX. 10.) KH. számú határozata alapján 
településrendezési szerződés kötése szükséges azokban az esetekben mikor 
a meghatározott célok megvalósításához nem elégséges a belterületbe 
vonás. 
 

3. Felek megállapították, hogy a jelen szerződés 1. pontban meghatározott ingatlanok 
belterületbe vonásának feltételeinek és a szabályozási tervben rögzített közterület 
leadásának tisztázásáról szól. 

 

4. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokat Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének 
mellékletét képező Szabályozási Terv 31-14. sz. szelvényén találhatók és azokat 
kertvárosias lakóterületi övezetbe (Lke-5134), településközpont vegyes övezetbe 
(Vt-6155), valamint közlekedési területbe övezetébe sorolja. 
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5. A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó belterületbe vonási eljárást a szerződés 
megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell indítani, mely eljárásnak minden 
költségét a Tulajdonos viseli. 
 

6. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő 022/73 és 
a 01157/16 hrsz-ú ingatlanok kapcsán a tulajdonosi hozzájárulást megadja a 3. 
pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében. 
 

7. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését 
követően az 1. pont 1-3. sorszámon rögzített ingatlanok vonatkozásában 
megindítja a belterületbe vonási eljárást, amennyiben a Tulajdonos a 
szükséges iratokat a megfelelő példányszámban a rendelkezésére bocsátja 
és az eljárási-szolgáltatási díjakat igazoltan megfizette.  

 

8. A Tulajdonos vállalja, hogy a közterület céljára kiszabályozott telekrészt saját 
költségén kialakítja és a 022/169 hrsz-ú ingatlanból kialakuló közterületet a 
022/73 hrsz-ú kivett út megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlannal egy 
időben, egy vázrajzon összevonja. 
 

9. A Tulajdonos vállalja, hogy amennyiben a szabályozással érintett területen 
találhatók közművek, azokat saját költségén áthelyezteti. A kialakuló 
közterületet üzemeltetésre és használatra alkalmas állapotban az 
Önkormányzat részére díjmentesen átadja. 
 

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

 

11. Felek rögzítik, hogy a tervezett hasznosításhoz szükséges közművek, 
amennyiben nem állnak rendelkezésre, vagy nem kellő teljesítménnyel, abban 
az esetben a Tulajdonos saját költségén kialakítja azokat, ez vonatkozik a tűzi 
vízellátásra is. 

 

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

 

13. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a 
hatályos jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak 
minden olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek 
minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen 
szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés 
céljainak teljesüléséhez. 
 

14. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére 
adandó minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak 
írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik 
személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél 
"nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. 
napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

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

 

16. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – 
hatáskörtől függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
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17. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 

 

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

 

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

Kecskemét, 2018. április 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 

Nyúl Mihály 
tulajdonos 

 
 
 

KMJV Önkormányzata Közgyűlése 53/2018. (IV. 26.) határozata 4. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Varga Árpád 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Varga Árpádné 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

 

Gajdácsiné Dömötör Sára 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

  

 

- továbbiakban: Tulajdonosok, másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat 
között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2018. (IV. 26.) 
határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok és az Önkormányzat az alábbi arányban 

tulajdonosai a következőkben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

 Hrsz Művelé
si ág 

Terüle
t (m2) 

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad 

1. 01624/5 szántó 2 704 Varga Árpád 1/4  
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Varga Árpádné 1/4  

Gajdácsiné Dömötör Sára 1/2 

2. 01624/1
07 

kivett út 35 772 
(1 520

) 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

1/1 

 

2. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 327/2009. (IX. 10.) KH. számú határozata alapján településrendezési 

szerződés kötése szükséges azokban az esetekben mikor a meghatározott célok 

megvalósításához nem elégséges a belterületbe vonás. 
 

3. Felek megállapították, hogy a jelen szerződés 1. pontban meghatározott 
ingatlanok belterületbe vonásának feltételeinek és a szabályozási tervben 
rögzített közterület leadásának tisztázásáról szól. 
 

4. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokat Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendeletének mellékletét képező Szabályozási Terv 28_b22. sz. szelvényén 
találhatók és azokat faluisas lakóterületi övezetbe (Lf-4232), valamint 
közlekedési területbe övezetébe sorolja. 
 

5. A 3. pontban meghatározott fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan a 01624/107 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, kivett út megnevezésű ingatlant szabályozási 
tervben rögzített megosztást a belterületbe vonási eljárás megindítása előtt, a 
szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell indítani, mely 
eljárásnak minden költségét a Tulajdonos viselik.  

 

6. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő 01624/107 
hrsz-ú ingatlan kapcsán a tulajdonosi hozzájárulást megadja a 3. pontban 
meghatározott cél megvalósítása érdekében. 
 

7. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését 
követően az 1. pont 1-2. sorszámon rögzített ingatlanok vonatkozásában a 5. 
pontban rögzítettek végrehajtását követően megindítja a belterületbe vonási 
eljárást, amennyiben a Tulajdonosok a szükséges iratokat a megfelelő 
példányszámban a rendelkezésére bocsátják és az eljárási-szolgáltatási 
díjakat igazoltan megfizették.  

 

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

 

9. Felek rögzítik, hogy a tervezett hasznosításhoz szükséges közművek, 
amennyiben nem állnak rendelkezésre, vagy nem kellő teljesítménnyel, abban 
az esetben a Tulajdonos saját költségén kialakítja azokat, ez vonatkozik a tűzi 
vízellátásra is. 

 

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

 

11. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a 
hatályos jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak 
minden olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek 
minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen 
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szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés 
céljainak teljesüléséhez. 
 

12. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére 
adandó minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak 
írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik 
személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél 
"nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. 
napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Kecskemét, 2018. április 
 

Szemereyné Pataki 
Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város  
Önkormányzata 

Varga Árpád 
tulajdonos 

Varga Árpádné 
tulajdonos 

Gajdácsiné 
Dömötör Sára 

tulajdonos 

 
 
 

KMJV Önkormányzata Közgyűlése 53/2018. (IV. 26.) határozata 5. 
számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

ifj. Sponga György 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Sponga György 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Sponga Györgyné 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

Sponga Gábor 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Simkó Dávid 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

Dr. Szlobodáné Mezős Teréz 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 



189 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-án megtartott üléséről 
 

- továbbiakban: Tulajdonosok, másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat 
között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2018. (IV. 26.) 
határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosa a 

következőkben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

 Hrsz Művelési ág Terület 
(m2) 

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad 

1. 4926/78 kivett beépítetlen 
terület 

834 Simkó Dávid 1/1 

2. 4926/10
1 

kivett beépítetlen 
terület 

1892 Dr. Szlobodáné Mezős 
Teréz 

388/1892 

Sponga György 728/1892 

Sponga Gábor 388/1892 

Sponga Györgyné 388/1892 

3. 4926/10
2 

kivett beépítetlen 
terület 

2877 Dr. Szlobodáné Mezős 
Teréz 

589/2877 

Sponga György 1108/2877 

Sponga Gábor 590/2877 

Sponga Györgyné 590/2877 
 

2. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: HÉSZ) 9.§(1) bekezdés d) pontja alapján „Településrendezési 
szerződés alapján lehet 
d) telket alakítani, ha az legalább 4 telek kialakulását eredményezi.” 
Továbbá a (2) bekezdés szerint ”Településrendezési szerződést kötni csak az 
azt megalapozó telepítési tanulmányterv alapján lehet.” 

 

3. Felek megállapították, hogy a jelen szerződés 1. pontban meghatározott 
ingatlanok szabályozási tervben rögzített közterület leadásának és a 
visszamaradó telek megosztásának tisztázásáról szól. 

 
4. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokat Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendeletének mellékletét képező Szabályozási Terv 25-44. sz. szelvényén 
találhatók és azokat kertvárosias lakóterületi övezetekbe (Lke-4232, Lke-
5134), valamint közlekedési területbe övezetébe sorolja. 
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5. A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, a szabályozási tervben rögzített közterület 
alakítást a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell indítani, 
mely eljárásnak minden költségét a Tulajdonosok viselik. 

 
6. A Tulajdonosok vállalják, hogy a közterület céljára kiszabályozott telekrészt 

saját költségükön kialakítják, amennyiben a szabályozással érintett területen 
találhatók közművek, azokat saját költségükön áthelyeztetik. A kialakuló 
közterületet üzemeltetésre és használatra alkalmas állapotban az 
Önkormányzat részére díjmentesen átadják. 
 

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

8. Felek rögzítik, hogy a tervezett hasznosításhoz szükséges közművek, 
amennyiben nem állnak rendelkezésre, vagy nem kellő teljesítménnyel, abban 
az esetben a Tulajdonos saját költségén kialakítja azokat, ez vonatkozik a tűzi 
vízellátásra is. 
 

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

10. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a 
hatályos jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak 
minden olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek 
minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen 
szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés 
céljainak teljesüléséhez. 
 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére 
adandó minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak 
írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik 
személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél 
"nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. 
napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

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

 
13. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 

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

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

 
 

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

 

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

Kecskemét, 2018. április 
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Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

ifj. Sponga György 
tulajdonos 

Sponga György 
tulajdonos 

 
 

Sponga Györgyné 
tulajdonos 

 
 

Sponga Gábor 
tulajdonos 

 
 

Simkó Dávid 
 tulajdonos 

 
 

Dr. Szlobodáné  
Mezős Teréz 
 tulajdonos 

 
 
 

KMJV Önkormányzata Közgyűlése 53/2018. (IV. 26.) határozata 6. számú melléklete 

 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről 
 
Kocsisné D. Kincses Zsófia 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 
Adóazonosító jel: 
Személyi szám: 
 

továbbiakban Tulajdonos, valamint  
 

másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
Adószám: 15724540-2-03 
KSH szám: 15724540-8411-321-03 
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat 
között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése   /2018. (IV. 26.) határozata alapján, 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 
Preambulum 

 
1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a belterületi 

fekvésű 0445/36 hrsz-ú, szántó és legelő megnevezésű 45 764 négyzetméter 
nagyságú ingatlannak. 

 



192 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-án megtartott üléséről 
 

2. A szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlant 
Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban. HÉSZ) mellékletének 11-33. és 18-11. 
sz. belterületi szelvényei tartalmazzák és Lf-5332 övezeti jelű, falusias 
lakóterületi övezetben található. 

 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Tulajdonosnak tudomása van a HÉSZ-ben és 
annak mellékleteiben foglaltakról az 1. pontban megjelölt ingatlan 
vonatkozásában. 

 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan fejlesztésével 
kapcsolatosan Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 256/2017. (XI.22.) 
határozatával támogatta az ingatlan szabályozási tervben rögzített belterületi 
határ megvalósítását és a belterületbe vonási eljárás megindítását.  

 

5. Tulajdonos kijelenti, hogy cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár. 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Kocsisné D. Kincses Zsófia 
tulajdonos 

 
Ellenjegyzem: 
Kecskemét, 2018…… 

 

 
I. fejezet 

A településrendezési szerződés tárgya 
 

1. Az Étv. 30/A. §-a alapján a Tulajdonos fejlesztéssel érintett területén az 
Önkormányzat és a Tulajdonos településrendezési és településképi céljai 
megvalósítására irányuló kölcsönös kötelezettségvállalások és jogosultságok 
rögzítése. 

 

2. A területfejlesztéssel érintett ingatlan telekalakítási követelményeinek tisztázása. 
KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2018. (IV. 26.) határozata 7. számú melléklete 

 

3. A fejlesztéssel érintett ingatlanhoz kapcsolódó infrastruktúra rendezésének 
tisztázása. 

 
II. fejezet 

A településrendezési szerződés célja 
 

1. Jelen szerződés célja a szerződő felek részéről, hogy a HÉSZ-ben 
rögzítetteknek is megfelelő fejlesztések infrastrukturális feltételeinek 
megvalósítása tekintetében rögzítsék szándékaikat, valamint a minőségi épített 
környezetmegvalósításához kötődő feladataikat és kötelezettségeiket, ahol 
szükséges ott határidőket rögzítve. 
 

2. A szerződő felek alapvető és egyöntetű érdeke, hogy a beruházás 
megvalósulásához és működtetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések a 
HÉSZ-ben és a jelen szerződésben meghatározottak szerint a beruházási 
területhez kötve megvalósuljanak. 

 

III. fejezet 
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Beruházáshoz kapcsolódó feladatok 

 
 

1. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a 256/2017. (XI.22) határozatával 
támogatott, majd a szerződő felek részéről aláírt településrendezési 
szerződésben foglalt belterületbe vonási eljárás lezárása után indítja meg a 
területhasznosítása érdekében a tervezett telekalakítást. 

  

2. A Tulajdonos vállalja, hogy a preambulum 1. pontjában jelölt ingatlan 
tereprendezését a csatlakozó közterületekhez, mint a Hortenzia utca (15378/41 
hrsz), Som utca (15101/63 hrsz), Borbolya utca (15101/67 hrsz) rendezi saját 
költségén figyelembe véve a terület vonalas infrastruktúrával (vezetékes ivóvíz, 
tűzivíz, szennyvízcsatorna, elektromos energiaellátás, földgáz ellátás) való 
ellátásához szükséges követelményeket.  
 

3. A szerződő felek rögzítik, hogy 1. pontban meghatározott tereprendezést 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mérnöki Iroda 
Városüzemeltetési Osztályával egyezteti a tereprendezés megkezdését 
megelőzően.  

 

4. A Tulajdonos vállalja, hogy amennyiben a rögzített tereprendezés szükségessé 
teszi, úgy az érintett közműszolgáltatókkal egyeztet, melyről Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mérnöki Iroda Városüzemeltetési Osztályát 
tájékoztatja. 

 

5. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési 
szándék a Preambulum 1. pontjában meghatározott ingatlan telekfelosztás és 
magánutak kialakítása feltételeinek előzetes tisztázására irányul. 

 

 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Kocsisné D. Kincses Zsófia 
tulajdonos 

 
 
 
Ellenjegyzem: 
Kecskemét, 2018…… 

 

 
6. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési 

szándék megvalósítását, jelen esetben a 5. pontban meghatározott 
telekfelosztását és magánutak kialakítását a Tulajdonos a szerződéskötéstől 
számított legkésőbb 9 hónapon belül megindítja. 

 
IV. fejezet 

Infrastruktúrával való ellátás 
 

1. A Tulajdonos kijelenti, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a falusias 
lakóterületen megvalósítani kívánt fejlesztéshez szükséges, a tömbbelső 
feltárása érdekében magánutakat alakít ki a HÉSZ 7.§ (11) bekezdése 
figyelembevételével. 
 

2. A Tulajdonos vállalja, hogy a területet feltáró közterületet, továbbá a tömböt 
feltáró magánutakat mechanikai stabilizációval látja el, melyet előzetesen 
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egyeztet a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mérnöki Iroda 
Városüzemeltetési Osztályával. 
 

3. A Tulajdonos kijelenti, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a településrendezési 
tervben rögzített faluisas lakóövezetre előírt közműveket és egyéb felmerülő 
szükséges létesítményeket a vonatkozó jogszabályokban előírt műszaki 
tartalommal meg-, illetve kiépíti és biztosítja azok rendeltetésszerű használatát, 
ez vonatkozik a tűzivíz ellátásra is. 

 

4. Felek rögzítik, hogy az 2. és 3. pontokban meghatározott műszaki elemek 
kiépítését saját költségén vállalja. 

 

5. A Tulajdonos – jogutódaira is kiterjedő hatállyal – tudomásul veszi, hogy a 
beruházáshoz szükséges, kiépített víziközműveket a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. tv 8.§-a alapján az Önkormányzat részére átadja. 
 

6. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy 3. pontban jelzett, a fejlesztési terület 
ellátáshoz szükséges nyomvonalas közművek (ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz, 
elektromos energiaellátás), igény esetén földgáz ellátás és közlekedési területek 
terveztetését követően, de a hatósági engedélyezést megelőzően az elkészült 
engedélyezési terveket az Önkormányzat részére jóváhagyásra benyújtják. Az 
Önkormányzat 15 napon belül véleményezi és értesíti a Tulajdonost a benyújtott 
tervek jóváhagyásáról írásban, melyek ezután engedélyezésre benyújthatók. 
 

V. fejezet 
Felek együttműködési kötelezettsége 

 
 

1. A Tulajdonos – jogutódaira is kiterjedő hatállyal – tudomásul veszi, hogy a jelen 
megállapodás alapján készülő valamennyi beruházás műszaki terveit Kecskemét 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mérnöki Irodájának érintett osztályaival 
előzetesen egyeztetni kell. 
 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a Tulajdonos, illetve jogutódai által megvalósítani kívánt fejlesztés és 
ahhoz kapcsolódó járulékos beruházások előkészítése, engedélyeztetése és 
kivitelezése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással 
együttműködnek.  

 

3. A szerződő felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden 
olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden 
olyan további intézkedést, vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés 
rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 
teljesüléséhez. 
 

 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Kocsisné D. Kincses Zsófia 
tulajdonos 

 
 
Ellenjegyzem: 
Kecskemét, 2018…… 
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4. Jelen szerződéssel kapcsolatos, felek közötti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik, személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél „nem kereste” jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni.  
 

5. Jelen szerződés hatálya kiterjed a felek mindenkori jogutódaira, melyért a 
Tulajdonos külön is szavatosságot vállal. 

 

6. Amennyiben a szerződés egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti 
a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A felek az érvénytelen szerződési 
feltételeket, amennyiben ez jogszabályilag lehetséges, olyan új kikötésekkel 
pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha a felek a 
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.  

 

7. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik tekintetében azok 
jogszerű és szerződésszerű teljesítéséért kötelezettséget vállalnak a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény vonatkozó szabályai szerint.  

 

8. Felek jelen szerződés ellenjegyzésével és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 
való képviselettel az Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatalánál 33.237/2018. ügyszám alatt nyilvántartott 
meghatalmazással igazolt képviseletében eljáró dr. Holecz László jogtanácsosát, 
Szekeresné dr. Domokos Erika jogtanácsosát, dr. Veress Nikoletta 
jogtanácsosát, dr. Boros Anita jogtanácsosát és dr. Mayer Endre jogtanácsosát 
bízzák meg. 

 

9. Amennyiben a szerződés szerinti kötelezettségeknek Tulajdonos vagy annak 
jogutódai eleget tettek, úgy Önkormányzat külön nyilatkozatban adja 
hozzájárulását a településrendezési kötelezettségnek a szerződés 
preambulumának 1. pontja szerinti ingatlanról vagy azokból telekalakítással 
kialakuló ingatlanokról való törléséhez. 

 

VI. fejezet 
Felek egyéb nyilatkozatai 

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013 évi V. törvény, valamint az Étv. az irányadók. 
 

2. A jelen szerződés kizárólag írásban, a szerződő felek közös megegyezése 
alapján módosítható. 
 

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

 

4. Felek a jelen szerződést elolvasás és azonos értelmezés után – mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá. 

 

5. A felek jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó tájékoztatást megkapták és azt 

tudomásul vették. 
 

6. Jelen okirat egyben tényvázlatnak is minősül és az eljáró helyettesítésre jogosult 

munkavállaló tájékoztatja a feleket, hogy jelen okirat ellenjegyzése az okiratot 

ellenjegyző kamarai jogtanácsossal megbízási jogviszonyt nem hoz létre. 
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Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Kocsisné D. Kincses Zsófia 
tulajdonos 

 

Ellenjegyzem: 

Kecskemét, 2018…… 

 
7. Felek ezúton hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataik rögzítése a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltaknak megfelelően 
megtörténjen. Zsigmond László (Várostervezési Osztály), mint eljáró 
helyettesítésre jogosult munkavállaló (a továbbiakban: helyettesítésre jogosult 
munkavállaló) egyúttal tájékoztatja Feleket, hogy adataik kizárólag jelen okirat 
elkészítéséhez kerülnek felhasználásra. 

 
 
Kecskemét, 2018. április  
 

  
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester  
Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Kocsisné D. Kincses Zsófia 
tulajdonos 

 
 
Alulírott ellenjegyző kamarai jogtanácsos nyilatkozom, hogy jelen okirat megfelel a 
hatályos jogszabályoknak, és nyilatkozom, hogy 
…………………………………………helyettesítésre jogosult munkavállaló 
szerkesztette jelen okiratot, a szerződő Felek személyi azonosságuk igazolása után 
az okiratot a helyettesítésre jogosult munkavállaló előtt írták alá, az okirat az aláíró 
Felek kinyilvánított akaratát tartalmazza, ezért ellenjegyzem. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI. 19.) 
Szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos 
követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem. 
 

Ellenjegyzem: 
Kecskemét, 2018…… 

 
 
 

KMJV Önkormányzata Közgyűlése 53/2018. (IV. 26.) határozata 7. számú melléklete 

 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről 
 

Autóflex-Knott Kft.  
(képviseli: ……………..)  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport Hrsz:11751/1 
Adószám:  
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Számlaszám:  
Számlavezető pénzintézet:  

 

továbbiakban Tulajdonos, valamint  
 

másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
Adószám: 15724540-2-03 
KSH szám: 15724540-8411-321-03 
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat 
között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése   /2018. (IV. 26.) határozata alapján, 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

Preambulum 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a belterületi 

fekvésű 11751/53 hrsz-ú, kivett telephely megnevezésű 9 196 négyzetméter nagyságú 

ingatlannak. 
 

2. A szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlant Kecskeméti 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban. HÉSZ) mellékletének 47-32. sz. belterületi szelvénye tartalmazza és Gip-

7159 övezeti jelű, ipari gazdasági építési övezetben található. 
 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Tulajdonosnak tudomása van a HÉSZ-ben és 
annak mellékleteiben foglaltakról az 1. pontban megjelölt ingatlan 
vonatkozásában. 

 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan fejlesztésével 
kapcsolatosan Kecskemét Megyei Jogú Város helyi építészeti-műszaki 
tervtanácsa 5/2018. számon támogató településképi véleményt adott ki. 

 

5. Tulajdonos kijelenti, hogy cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár. 
 

I. fejezet 
A településrendezési szerződés tárgya 

 

1. Az Étv. 30/A. §-a alapján a Tulajdonos fejlesztéssel érintett területén az 
Önkormányzat és a Tulajdonos településrendezési és településképi céljai 
megvalósítására irányuló kölcsönös kötelezettségvállalások és jogosultságok 
rögzítése. 

 

2. A területfejlesztéssel érintett ingatlan építészeti, környezetrendezési 
követelményeinek tisztázása. 

 

3. A fejlesztéssel érintett ingatlanhoz kapcsolódó infrastruktúra rendezésének 
tisztázása. 
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II. fejezet 
A településrendezési szerződés célja 

 

1. Jelen szerződés célja a szerződő felek részéről, hogy a HÉSZ-ben 
rögzítetteknek is megfelelő fejlesztések infrastrukturális feltételeinek 
megvalósítása tekintetében rögzítsék szándékaikat, valamint a minőségi épített 
környezetmegvalósításához kötődő feladataikat és kötelezettségeiket, ahol 
szükséges ott határidőket rögzítve. 

 

2. A szerződő felek alapvető és egyöntetű érdeke, hogy a beruházás 
megvalósulásához és működtetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések a 
HÉSZ-ben és a jelen szerződésben meghatározottak szerint a beruházási 
területhez kötve megvalósuljanak. 

 

III. fejezet 
Beruházáshoz kapcsolódó feladatok 

 

1. A Tulajdonos vállalja, hogy a preambulum 1. pontjában jelölt ingatlanon található 
csarnoképület bővítését a szerződéskötés után legkésőbb 6 hónapon belül 
megkezdi. 
 

2. A Tulajdonos – jogutódaira is kiterjedő hatállyal – vállalja, hogy újabb 
kapubehajtó létesítését nem kérvényezi.  
 

3. A szerződő felek rögzítik, hogy 1. pontban meghatározott ingatlan kertépítészeti 
tervét külön egyezteti a városi főkertésszel. 
 

IV. fejezet 
Infrastruktúrával való ellátás 

 

1. A Tulajdonos kijelenti, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdasági 
területen megvalósítani kívánt fejlesztéshez szükséges közműveket, közlekedési 
és egyéb létesítményeket a vonatkozó jogszabályokban előírt műszaki 
tartalommal meg-, illetve kiépíti és biztosítja azok rendeltetésszerű használatát. 
 

2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott műszaki elemek kiépítését 
saját költségén vállalja és azt térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába 
átadja. 
 

3. A Tulajdonos – jogutódaira is kiterjedő hatállyal – tudomásul veszi, hogy a 
beruházáshoz szükséges, kiépített víziközműveket a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. tv 8.§-a alapján az Önkormányzat részére átadja. 
 

4. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy 1. pontban jelzett, a fejlesztési terület 
ellátáshoz szükséges nyomvonalas közművek (ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz, 
földgáz, elektromos energia, hírközlés) és közlekedési területek terveztetését 
követően, de a hatósági engedélyezést megelőzően az elkészült engedélyezési 
terveket az Önkormányzat részére jóváhagyásra benyújtják. Az Önkormányzat 
15 napon belül véleményezi és értesíti a Tulajdonosokat a benyújtott tervek 
jóváhagyásáról írásban, melyek ezután engedélyezésre benyújthatók. 
 

V. fejezet 
Egyéb rendelkezések 
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1. A Tulajdonos tudomással bír arról, hogy az engedélyezési eljárások során 
készítendő dokumentációkhoz köteles beszerezni a vezetékjog jogosultjainak 
hozzájárulását. 

 

VI. fejezet 
Felek együttműködési kötelezettsége 

 

1. A Tulajdonos – jogutódaira is kiterjedő hatállyal – tudomásul veszi, hogy a jelen 
megállapodás alapján készülő valamennyi beruházás műszaki terveit Kecskemét 
Megyei Jogú Város Főépítészével, valamint a Polgármesteri Hivatal Mérnöki 
Irodájának érintett osztályaival előzetesen egyeztetni kell. 

 
 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a Tulajdonos, illetve jogutódai által megvalósítani kívánt fejlesztés és 
ahhoz kapcsolódó járulékos beruházások előkészítése, engedélyeztetése és 
kivitelezése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással 
együttműködnek.  

3. A szerződő felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden 
olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden 
olyan további intézkedést, vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés 
rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 
teljesüléséhez. 

 

4. Jelen szerződéssel kapcsolatos, felek közötti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik, személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél „nem kereste” jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni.  

 

5. Jelen szerződés hatálya kiterjed a felek mindenkori jogutódaira, melyért a 
Tulajdonosok külön is szavatosságot vállalnak. 

 

6. Amennyiben a szerződés egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti 
a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A felek az érvénytelen szerződési 
feltételeket, amennyiben ez jogszabályilag lehetséges, olyan új kikötésekkel 
pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha a felek a 
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.  

 

7. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik tekintetében azok 
jogszerű és szerződésszerű teljesítéséért kötelezettséget vállalnak a Polgári 
Törvényről szóló 2013. évi törvény vonatkozó szabályai szerint.  

 
VII. fejezet 

Felek egyéb nyilatkozatai 
 
1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013 évi V. törvény, valamint az Étv. az irányadók. 
 

2. A jelen szerződés kizárólag írásban, az szerződő felek közös megegyezése 
alapján módosítható. 
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3. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől 
függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 

4. Felek a jelen szerződést elolvasás és azonos értelmezés után – mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá. 

 
 
Kecskemét, 2018. április  
 

  
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester  
Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Autóflex-Knott Kft. nevében 
 
 

ügyvezető 

 
 

KMJV Önkormányzata Közgyűlése 53/2018. (IV. 26.) határozata 8. számú melléklete 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről 
 

Enertec Naperőmű Kft. 
(képviseli: Dr. Nagy Zoltán) 
Székhely: 1115 Budapest, Bartók B. u. 
105-113. 
Adószám: 23695322-2-03 
Számlaszám:  
Számlavezető pénzintézet: 

Foton Naperőmű Kft. 
(képviseli: Dr. Nagy Zoltán) 
Székhely: 1115 Budapest, Bartók B. u. 
105-113. 
Adószám: 23695391-2-43 
Számlaszám:  
Számlavezető pénzintézet: 

 

Helios Naperőmű Kft. 
(képviseli: Dr. Nagy Zoltán) 
Székhely: 1115 Budapest, Bartók B. u. 
105-113. 
Adószám: 23695377-2-43 
Számlaszám:  
Számlavezető pénzintézet: 

Elektron Naperőmű Kft. 
 (képviseli: Dr. Nagy Zoltán) 
Székhely: 1115 Budapest, Bartók B. u. 
105-113. 
Adószám: 2369508-2-43 
Számlaszám:  
Számlavezető pénzintézet: 

 

továbbiakban Tulajdonosok, valamint  
 

másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
Adószám: 15724540-2-03 
KSH szám: 15724540-8411-321-03 
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat 
között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése   /2018. (IV. 26.) határozata alapján, 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 
Preambulum 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 
külterületi fekvésű ingatlanoknak 
 

 Hrsz Művelési ág Terület 
(m2) 

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad 

1. 0961/75 kivett út 675 Elektron Naperőmű Kft. 1/1 

2. 0961/76 kivett beruházási 
terület 

33 107 Elektron Naperőmű Kft. 1/1 

3. 0961/77 kivett út 785 Enertec Naperőmű Kft. 1/1 

4. 0961/78 kivett beruházási 
terület 

29 049 Enertec Naperőmű Kft. 1/1 

5. 0961/79 kivett út 1 121 Elektron Naperőmű Kft. 1/4  

Enertec Naperőmű Kft. 1/4  

Helios Naperőmű Kft. 1/4 

Foton Naperőmű Kft. 1/4  

6. 0961/80 kivett út 190 Helios Naperőmű Kft. 1/1 

7. 0961/81 kivett beruházási 
terület 

14 283 Foton Naperőmű Kft. 1/1 

8. 0961/82 kivett beruházási 
terület 

15 810 Helios Naperőmű Kft. 1/1 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Enertec  
Naperőmű Kft. 

Foton  
Naperőmű Kft. 

Helios  
Naperőmű Kft. 

Elektron 
Naperőmű 

Kft. 

Dr. Nagy Zoltán 
ügyvezető 

Ellenjegyzem: 
Kecskemét, 2018…… 

 
 

2. A szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokat 
Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban. HÉSZ) mellékletének 46. sz. külterületi 
szelvénye tartalmazza és Mát övezeti jelű, beépítésre nem szánt mezőgazdasági 
általános tanyás övezetben található. 

 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Tulajdonosoknak tudomása van a HÉSZ-ben és 
annak mellékleteiben foglaltakról az 1. pontban megjelölt ingatlanok 
vonatkozásában. 

 

4. Tulajdonosok kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyek cégéről 
van szó. 

I. fejezet 
A településrendezési szerződés tárgya 

 
1. Az Étv. 30/A. §-a alapján a Tulajdonosok fejlesztéssel érintett területén az 

Önkormányzat és a Tulajdonosok településrendezési és településképi céljai 
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megvalósítására irányuló kölcsönös kötelezettségvállalások és jogosultságok 
rögzítése. 

 

2. A területfejlesztéssel érintett ingatlanok tájba illesztési, környezetrendezési 
követelményeinek tisztázása. 

 

3. A fejlesztéssel érintett ingatlanokhoz kapcsolódó infrastruktúra rendezésének 
tisztázása. 

 
II. fejezet 

A településrendezési szerződés célja 
 

1. Jelen szerződés célja a szerződő felek részéről, hogy a HÉSZ-ben 
rögzítetteknek is megfelelő fejlesztések infrastrukturális feltételeinek 
megvalósítása tekintetében rögzítsék szándékaikat, valamint a minőségi épített 
környezet megvalósításához kötődő feladataikat és kötelezettségeiket, ahol 
szükséges ott határidőket rögzítve. Továbbá a város településrendezési tervéhez 
való illeszkedés területhasználat tekintetében. 
 

2. A szerződő felek alapvető és egyöntetű érdeke, hogy a beruházás 
megvalósulásához és működtetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések a 
HÉSZ-ben és a jelen szerződésben meghatározottak szerint a beruházási 
területhez kötve megvalósuljanak. 

 
III. fejezet 

Beruházáshoz kapcsolódó feladatok 

 

 
1. A Tulajdonosok vállalják, hogy a preambulum 1. pontjában jelölt ingatlanokon 

tervezett napelemes kiserőművek építését a szerződéskötés után legkésőbb 12 
hónapon belül megkezdik. 
 

2. A Tulajdonosok – jogutódaikra is kiterjedő hatállyal – vállalják, hogy a létesítéssel 
érintett ingatlanokra vonatkozóan a tájba illesztés érdekében környezetrendezési 
tervet készítetnek.  

 

3. A szerződő felek rögzítik, hogy a preambulum 1. pontjában meghatározott 
ingatlanokra készített környezetrendezési tervet munkaközi tervfázisban 
egyeztetni kell Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal - Mérnöki Iroda Várostervezési Osztályán (főkertészi egyeztetés).  

 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Enertec  
Naperőmű Kft. 

Foton  
Naperőmű Kft. 

Helios  
Naperőmű Kft. 

Elektron 
Naperőmű 

Kft. 

Dr. Nagy Zoltán 
ügyvezető 

Ellenjegyzem: 
Kecskemét, 2018…… 

 
 

4. A tervet az egyeztetés jegyzőkönyve szerint kell véglegesíteni és a tájba 
illesztést -  annak tartós fenntartásával -  a környezetrendezési terv szerint kell 
biztosítani. 
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5. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy az országos jogszabályok, a HÉSZ-szel 
és a területfelhasználással való összhang biztosítása érdekében HÉSZ 
módosítást indít az Önkormányzat a területre vonatkozóan a soron következő 
módosítási eljárásban. 

 

6. Az 5. pontban rögzített településrendezési terv módosítása a jelenlegi beépítésre 
nem szánt, mezőgazdasági általános (Mát) övezetből, beépítésre nem szánt 
különleges megújuló energiahasznosítási (Kb-En) övezetbe az érintett területre 
vonatkozóan. 

 
IV. fejezet 

Infrastruktúrával való ellátás 
 

1. A Tulajdonosok kijelentik, hogy kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
megvalósítani kívánt kiselemes naperőmű fejlesztésekhez szükséges 
közműveket, közlekedési és egyéb létesítményeket a vonatkozó 
jogszabályokban előírt műszaki tartalommal meg-, illetve kiépítik és biztosítják 
azok rendeltetésszerű használatát. 
 

2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott műszaki elemek kiépítését 
saját költségükön vállalják és azt jogszabályi kötelezettség esetén 
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába átadják. 

 

3. A Tulajdonosok – jogutódaikra is kiterjedő hatállyal – tudomásul veszik, hogy a 
beruházáshoz szükséges, kiépített víziközműveket a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. tv 8.§-a alapján az Önkormányzat részére átadják. 
 

4. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy 1. pontban jelzett, a fejlesztési terület 
ellátáshoz szükséges nyomvonalas közművek (ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz, 
földgáz, elektromos energia, hírközlés) és közlekedési területek terveztetését 
követően, de a hatósági engedélyezést megelőzően az elkészült engedélyezési 
terveket az Önkormányzat részére jóváhagyásra benyújtják. Az Önkormányzat 
15 napon belül véleményezi és értesíti a Tulajdonosokat a benyújtott tervek 
jóváhagyásáról írásban, melyek ezután engedélyezésre benyújthatók. 
 

V. fejezet 
Egyéb rendelkezések 

A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy az engedélyezési eljárások során 
készítendő dokumentációkhoz kötelesek beszerezni a vezetékjog jogosultjainak 
hozzájárulását. 

 
VI. fejezet 

Felek együttműködési kötelezettsége 
 

1. A Tulajdonosok – jogutódaira is kiterjedő hatállyal – tudomásul veszik, hogy a 
jelen megállapodás alapján készülő valamennyi beruházás műszaki terveit 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mérnöki Irodájának érintett 
osztályaival előzetesen egyeztetni kell. 
 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében a Tulajdonos, illetve jogutódai által megvalósítani kívánt fejlesztés és 
ahhoz kapcsolódó járulékos beruházások előkészítése, engedélyeztetése és 
kivitelezése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással 
együttműködnek.  
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3. A szerződő felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és hatályos 
jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden 
olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden 
olyan további intézkedést, vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés 
rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 
teljesüléséhez. 
 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Enertec  
Naperőmű Kft. 

Foton  
Naperőmű Kft. 

Helios  
Naperőmű Kft. 

Elektron 
Naperőmű 

Kft. 

Dr. Nagy Zoltán 
ügyvezető 

Ellenjegyzem: 
Kecskemét, 2018…… 

 
 

4. Jelen szerződéssel kapcsolatos, felek közötti vagy valamely fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet 
és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik, személyes kézbesítés, 
ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél „nem kereste” jelzéssel 
érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell 
tekinteni.  
 

5. Jelen szerződés hatálya kiterjed a felek mindenkori jogutódaira, melyért a 
Tulajdonosok külön is szavatosságot vállalnak. 

 

6. Amennyiben a szerződés egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti 
a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A felek az érvénytelen szerződési 
feltételeket, amennyiben ez jogszabályilag lehetséges, olyan új kikötésekkel 
pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha a felek a 
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.  

 

7. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik tekintetében azok 
jogszerű és szerződésszerű teljesítéséért kötelezettséget vállalnak a Polgári 
Törvényről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai szerint.  

 

8. Felek jelen szerződés ellenjegyzésével és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 
való képviselettel az Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatalánál 33.237/2018. ügyszám alatt nyilvántartott 
meghatalmazással igazolt képviseletében eljáró dr. Holecz László jogtanácsosát, 
Szekeresné dr. Domokos Erika jogtanácsosát, dr. Veress Nikoletta 
jogtanácsosát, dr. Boros Anita jogtanácsosát és dr. Mayer Endre jogtanácsosát 
bízzák meg. 
 

9. Amennyiben a szerződés szerinti kötelezettségeknek Tulajdonosok vagy annak 
jogutódai eleget tettek, úgy Önkormányzat külön nyilatkozatban adja 
hozzájárulását a településrendezési kötelezettségnek a szerződés 
preambulumának 1. pontja szerinti ingatlanokról vagy azokból telekalakítással 
kialakuló ingatlanokról való törléséhez. 
 

10. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Tulajdonosok vagy azok jogutódjainak írásos 
kérelmezésére megindítja 30 napon belül a településrendezési kötelezettség 
törlését Kecskeméti Járási Hivatalnál a szerződés preambulumának 1. pontja 
szerinti ingatlanokból telekalakítással kialakuló ingatlanokról való törléséhez. 
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VII. fejezet 
Felek egyéb nyilatkozatai 

 

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013 évi V. törvény, valamint az Étv. az irányadók. 
 

2. A jelen szerződés kizárólag írásban, az szerződő felek közös megegyezése 
alapján módosítható. 
 

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

4. Felek a jelen szerződést elolvasás és azonos értelmezés után – mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá. 
 

5. A felek jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó tájékoztatást megkapták és azt 
tudomásul vették. 
 

6. Jelen okirat egyben tényvázlatnak is minősül és az eljáró helyettesítésre jogosult 
munkavállaló tájékoztatja a feleket, hogy jelen okirat ellenjegyzése az okiratot 
ellenjegyző kamarai jogtanácsossal megbízási jogviszonyt nem hoz létre. 
 
 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Enertec  
Naperőmű Kft. 

Foton  
Naperőmű Kft. 

Helios  
Naperőmű Kft. 

Elektron 
Naperőmű 

Kft. 

Dr. Nagy Zoltán 
ügyvezető 

Ellenjegyzem: 
Kecskemét, 2018…… 

 
 

7. Felek ezúton hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataik rögzítése a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltaknak megfelelően 
megtörténjen. Zsigmond László (Várostervezési Osztály), mint eljáró 
helyettesítésre jogosult munkavállaló (a továbbiakban: helyettesítésre jogosult 
munkavállaló) egyúttal tájékoztatja Feleket, hogy adataik kizárólag jelen okirat 
elkészítéséhez kerülnek felhasználásra. 

 
Kecskemét, 2018. április   
 
 

  
Szemereyné Pataki 

Klaudia 
polgármester  

Kecskemét Megyei Jogú 
Város  

Önkormányzata 

Enertec Naperőmű Kft.  
 

Dr. Nagy Zoltán 
ügyvezető 

Foton Naperőmű Kft. 
 

Dr. Nagy Zoltán 
ügyvezető 
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Helios Naperőmű Kft. 

 
Dr. Nagy Zoltán 

ügyvezető 

 
Elektron Naperőmű Kft. 

 
Dr. Nagy Zoltán 

ügyvezető 
 
Alulírott ellenjegyző kamarai jogtanácsos nyilatkozom, hogy jelen okirat megfelel a 
hatályos jogszabályoknak, és nyilatkozom, hogy 
…………………………………………helyettesítésre jogosult munkavállaló 
szerkesztette jelen okiratot, a szerződő Felek személyi azonosságuk igazolása után 
az okiratot a helyettesítésre jogosult munkavállaló előtt írták alá, az okirat az aláíró 
Felek kinyilvánított akaratát tartalmazza, ezért ellenjegyzem. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI. 19.) 
Szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos 
követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem. 
 
Ellenjegyzem: 
Kecskemét, 2018…… 
 

 
KMJV Önkormányzata Közgyűlése 53/2018. (IV. 26.) határozata 9. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Sarkadi-Juhász Zsolt 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Tekes Krisztina 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

Zsiros István 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím:  

Vágó Ilona 
Születési idő:  
Anyja neve:  
Lakcím: 

 

- továbbiakban: Tulajdonos, másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  
Adószám: 15724540-2-03,  
Számlaszám: 11732002-15337544 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat 
között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2018. (IV. 26.) 
határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos az alábbi arányban tulajdonosa a 

következőkben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
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 Hrsz Művelési ág Terület 
(m2) 

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad 

1. 6229/41 kivett beépítetlen 
terület 

2 156 Zsiros István 1/1 

2. 6229/51 kivett beépítetlen 
terület 

818 Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

1/1 

3. 6229/73 kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület 

1 819 Sarkadi-Juhász Zsolt 1/1 

4. 6229/74 kivett út 108 Kerekes Ferencné 1/1 

5. 6240/25 kivett beépítetlen 
terület 

1 587 Sarkadi-Juhász Zsolt 1/2 

Tekes Krisztina 1/2 

6. 0384/11
6 

kivett közút 562 Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

1/1 

 

2. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: HÉSZ) 9.§(1) bekezdés d) pontja alapján „Településrendezési 
szerződés alapján lehet 
d) telket alakítani, ha az legalább 4 telek kialakulását eredményezi.” 
Továbbá a (2) bekezdés szerint ”Településrendezési szerződést kötni csak az 
azt megalapozó telepítési tanulmányterv alapján lehet.” 
 

3. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 327/2009. (IX. 10.) KH. számú határozata alapján 
településrendezési szerződés kötése szükséges azokban az esetekben mikor 
a meghatározott célok megvalósításához nem elégséges a belterületbe vonás. 

 

4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződés 1. pontban meghatározott 
ingatlanok szabályozási tervben rögzített 0384/116 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásának, a 6229/74 hrsz-ú kivett út közterülettér történő átadásáról, 
közterület leadásának és a visszamaradó telek megosztásának tisztázásáról 
szól. 

 

5. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokat Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendeletének mellékletét képező Szabályozási Terv 26-34. sz. szelvényén 
találhatók és azokat kertvárosias lakóterületi övezetbe (Lke-0232), 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetbe, valamint közlekedési területbe 
övezetébe sorolja. 
 

6. A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó belterületbe vonási eljárást a szerződés 
megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell indítani a 0384/116 hrsz-ú kivett 
út megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében, mely eljárásnak 
minden költségét a Tulajdonosok viselik. 

 

7. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését 
követően az 1. pont 6. sorszámon rögzített ingatlan vonatkozásában 
megindítja a belterületbe vonási eljárást, amennyiben a Tulajdonosok a 
szükséges iratokat a megfelelő példányszámban a rendelkezésére bocsátja 
és az eljárási-szolgáltatási díjakat igazoltan megfizették.  
 



208 
 

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-án megtartott üléséről 
 

8. A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, a szabályozási tervben rögzített közterület, 
továbbá az 1. pont 6. sorszámon rögzített belterületbe vont ingatlan közterületi 
bővítését a 7. pontban meghatározott belterületbe vonási eljárás lezárása után 
számított 6 hónapon belül meg kell indítani, mely eljárásnak minden költségét a 
Tulajdonosok viselik. 

 

9. A Tulajdonosok vállalják, hogy a közterület céljára kiszabályozott telekrészt 
saját költségükön kialakítják, amennyiben a telekalakítással érintett területen 
találhatók közművek, azokat saját költségükön áthelyeztetik. A kialakuló 
közlekedési területet üzemeltetésre és használatra alkalmas állapotban az 
Önkormányzat részére díjmentesen átadja. 
 

10. Tulajdonosok vállalják, hogy a kialakuló közlekedési területeket egy helyrajzi 
számra vonják össze a 6229/74 hrsz-ú ingatlannal egy időben és egy 
vázrajzon. 
 

11. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a HÉSZ-szel és a 
területfelhasználással való összhang biztosítása érdekében HÉSZ módosítást 
indít az önkormányzat a területre vonatkozóan a soron következő módosítási 
eljárásban. 
 

12. Az 11. pontban rögzített településrendezési terv módosítása során a 
kialakított, a terültet feltáró utat közterületnek jelöli ki.  

 

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

 

14. Felek rögzítik, hogy a tervezett hasznosításhoz szükséges közművek, 
amennyiben nem állnak rendelkezésre, vagy nem kellő teljesítménnyel, abban 
az esetben a Tulajdonos saját költségén kialakítja azokat, ez vonatkozik a tűzi 
vízellátásra is. 

 

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

 

16. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a 
hatályos jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak 
minden olyan további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek 
minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen 
szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés 
céljainak teljesüléséhez. 

 

17. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére 
adandó minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak 
írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik 
személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél 
"nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. 
napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

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

 

19. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – 
hatáskörtől függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
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20. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 

 

21. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok 
kötelezettséget vállalnak.  

 

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

Kecskemét, 2018. április 
 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 

Vágó Ilona 
tulajdonos 

Zsiros István 
tulajdonos 

 
 

Tekes Krisztina 
tulajdonos 

 
 

Sarkadi Juhász Zsolt 
tulajdonos 

 
* * * 

33.) NAPIRENDI PONT 
 
Köztéri alkotás elhelyezése 
Előterjesztő: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
(A bizottság 2300-6/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Egy kő kereszt felállítására kerül sor a Szórakaténusz játékmúzeum mellett. Az 
adományozó Sebőkné Tőzsér Judit, a Gong Rádiónak az ügyvezetője. 
 
Király József: 

A munkacsoport, illetve a bizottság ülésén szóba került, hogy a kereszt melletti zöld 
területet és a fennmaradó zöld részt is rendbe kellene tenni, amit jelen pillanatban 
parkolónak használnak az autósok. Főkertész úrtól kaptak ígéretet, hogy erre a 
területre is kiterjed a figyelmük.  

Szemereyné Pataki Klaudia: 

Felkerül a listára ez a terület is. Tegnap a Mérnöki Irodától kapott egy összefoglalót a 
folyamatban lévő közterületfejlesztések rendezése kapcsán. Jelen pillanatban 80 db 
felújítandó közterület van betervezve mintegy 211 millió forint értékben. 

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás, módosító 
javaslat nem hangzott el. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért a határozat-tervezettel? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 
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Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
54/2018. (IV.26.) határozata 
Köztéri alkotás elhelyezése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a 
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2300-6/2018. számú előterjesztését 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Gong Rádió Kft. épülete mögötti közterületen (hrsz. 
3199/1), az előterjesztés 1. számú melléklet szerinti helyszínrajznak megfelelően 
(közlekedési közterületi zöldfelület) támogatja a kőkereszt elhelyezését. A fehér 
mészkőből készült kereszt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti terveknek 
megfelelően az alábbi felirattal kerül kihelyezésre: 
 

HA ISTEN VELÜNK, KI ELLENÜNK 
 

HÁLÁBÓL 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű adományt a Sebőkné Tőzsér Judittól az 
önkormányzat elfogadja 1.733.601 Ft, azaz 
Egymillióhétszázharmincháromezerhatszázegy Forint értékben. 

 
3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közérdekű 
adományról szóló megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője 
     és általa: Gong Rádió Kft. 
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54/2018. (IV.26.) határozat mellékletei 

 

 

 

 
MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET) 

KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 
 
 
amely létrejött egyrészről  Sebőkné Tőzsér Judit  (cím: …., an.: …., szül.:…., 
szig.szám: …) továbbiakban, mint Adományozó, 
   
másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 6000 
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH 
szám: 15724540-8411-321-03, adószám: 15724540-2-03), továbbiakban, mint 
Önkormányzat (továbbiakban:Felek) között az alábbi feltételekkel: 
 

Megállapodás tárgya 
 

1. Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a saját költségén a Gemino Kft., 
Kis Tamás szobrászművész közreműködésével elkészített hálaadó keresztet 
(a továbbiakban: adomány) az Önkormányzatnak térítésmentesen tulajdonába 
adja, közterületen történő elhelyezés céljából. 
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2. Az adomány értékét Felek bruttó 1.733.601,- 
(Egymillióhétszázharmincháromezer-hatszázegy) Forint összegben 
határozzák meg. A műalkotás, a talapzat (műszaki elhelyezés) és a 
környezetének rendezési  költségei: műalkotás bruttó 1.377.950,- 
(Egymillióháromszázhetvenhétezer-kilencszázötven) Forint, talapzatkészítés 
és kereszt felállítás bruttó 162.560,- (Egyszázhatvankettőezerötszázhatvan) 
forint, környezetrendezés (talajmunkák, burkolatépítés, berendezések, 
növénytelepítés bruttó 193.091,- (Egyszázkilencvenháromezerkilencvenegy) 
forint. 

. 
3. Az Önkormányzat a felajánlott közérdekű kötelezettségvállalást jelen 

szerződésben meghatározott feltételekkel elfogadja. 
Felek megállapítják, hogy amennyiben az adománnyal kapcsolatban ÁFA 
fizetési kötelezettség keletkezik, úgy azt Adományozó viseli. 

 
4. Jelen szerződés tárgyaként szereplő adomány a szerződés teljesítésével az 

Önkormányzat analitikus nyilvántartásában saját vagyonaként kerül 
aktiválásra. 

 
 

   Felek jogai és kötelezettségei 
 

5. Felek megállapodnak abban, hogy Adományozó vállalja az adomány 
elkészítését, helyszínre szállítását és felállítását valamint 
környezetrendezését 2018. június 29-ig fenti költségvonzataival együtt. 
 

6. Felek megállapodnak abban, hogy Adományozó vállalja az adomány és 
rendezett környezete folyamatos gondozását, karbantartását. 

 
7. Felek megállapodnak abban, hogy az eseteleges jogvitáikat elsődlegesen békés 

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

 
Felek a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita peres úton való rendezésére 
kikötik – hatáskörtől függően – a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

8. Adományozó kijelenti, hogy az adománnyal kapcsolatban a szerzői vagyoni 
jogokkal rendelkezik, annak átadásával összefüggésben az Önkormányzatot 
semminemű kötelezettség nem terheli.  

 
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak.  

 
A megállapodás 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyekből 1 példány az Adományozónál, 2 példány pedig az Önkormányzatnál marad. 
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Jelen megállapodást Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Kecskemét, 2018. április… 

 

 

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

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Sebőkné Tőzsér Judit 
adományozó 

 

 

 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pontok (a meghívó szerinti 6, 34-48. 
napirendek) tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, ezért kéri, hogy az 
ülésteremben csak a képviselők, a jegyző, az aljegyző, a napirendhez meghívottak, 
valamint az érintett osztály munkatársai és a jegyzőkönyvvezetők tartózkodjanak. 
 
 

A JEGYZŐKÖNYV 214-249. OLDALAI A ZÁRT ÜLÉS ANYAGÁT 
TARTALMAZZÁK, KÜLÖN JEGYZŐKÖNYVBEN 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy hirdesse ki a zárt ülésen hozott határozatokat. 
 
Dr. Határ Mária: 
 
A közgyűlés 
 
- a meghívón 6-os sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során üzletrészek 
megvásárlásával kapcsolatos kérdésekben döntött. 
 
- a meghívón 34-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft-vel kapcsolatos 
tulajdonosi döntéseket fogadott el. 
 
- a meghívón 35-ös sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a Hírös Sport 
Nonprofit Kft. szétválásával kapcsolatos döntéseket fogadott el, 2018. július 1. napjával 
kiválik a Kecskeméti Junior Nonprofit Kft. 
 
- a meghívón 36-os sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során a közgyűlés 
elfogadta a 2018. I. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről szóló 
beszámolót. 
  
- a meghívón 37-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során fellebbezést 
tárgyalt rendkívüli települési támogatás ügyben, amelyet elutasított. 
 
A közgyűlés a 38-48. sorszámú napirendek tárgyalása során kitüntetések 
adományozásáról döntött, a következők szerint: 
 
- „Kecskemét Városért Oktatási Díj”-at adományoz: 
 

- Mészáros Katalin, a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 
Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolájának intézményvezetője, 

- Dr. Szabó Ildikó, a Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatója, 
részére. 
 

- „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj”-at adományoz: 
 

- Dr. Bogárdi Mária felnőtt háziorvos, 
- Dr. Hódi Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Rendelőintézet és 

Onkoradiológiai Központ főorvosa 
részére. 

 
- „Kecskemét Ifjúságáért Díj”-at adományoz: 

 
Kósa András Csaba, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft 
szakmai munkatársa részére. 
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- "Ifjúság a Közösségért Díj"-at adományoz: 
 

Kuna Lajos, az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tanára 
részére. 

 
- „Kecskemét Közművelődéséért Díj”-at adományoz: 

 
Somogyvári Ágnes, a Kecskeméti Katona József Múzeum Gyűjteményi Osztály 
osztályvezetője, régész, főmúzeulógus részére. 

 
- „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”-at adományoz: 

 
Dr. Török Erika oktatási dékán helyettes, főiskolai tanár részére. 

 
- „Kecskemét Sportjáért Díj”-at adományoz: 
 

Adamik Zoltán testnevelő tanár, a KARC-KESI atlétikai szakosztályának 
vezetőedzője részére. 

 
- "Az Év Kecskeméti Rendőre" elismerő címet adományoz: 

 
Kerti István rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője részére. 

 
- "Az Év Kecskeméti Tűzoltója" elismerő címet adományoz: 

 
Csikós Zoltán Péter tűzoltó zászlós részére. 

 
- „Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója” elismerő címet 
adományoz: 

 
Varga András Zoltán büntetés-végrehajtási százados részére. 

 
- "Az Év Kecskeméti Köztisztviselője" elismerő címet adományoz: 

 
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője részére. 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Folytatják a közgyűlés munkáját. A zárszámadás után az éves értékelők sorában a 
bizottsági értékelések következnek a bizottság munkájáról készült beszámolók alapján. 

Köszönetét fejezi ki minden egyes bizottsági tagnak és elnöknek és a mellettük 
működő munkacsoportok tagjainak, akik főleg önkéntes társadalmi munkában végzik 
a munkájukat. A munkacsoport tagjai ahhoz, hogy kellően megalapozott és szakmai 
döntéseket tudjanak hozni a teljes várost érintően, nagyon nagy szerepe van a 
bizottságoknak a hatékony munkájára. Úgy gondolja, hogy az a bizottsági struktúra 
és szerkezet, amit itt felállítottak, jelentősen segíti a közgyűlésnek a munkáját és  
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hozzájárul ahhoz, hogy egy előkészített, szakmailag megalapozott, interaktív 
kommunikációra is alkalmas szakértők bevonásával hozzák meg a döntéseket. 
Megköszöni a képviselők munkáját és minden külsős bizottsági tagnak, akik részt 
vesznek ebben, illetve a munkacsoport tagjainak, akik tovább erősítik a 
döntéshozást. 

 

50.) NAPIRENDI PONT 

Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2017. évi tevékenységéről (49.) 
Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság 
(A bizottság 768-3/2018. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 

Megállapítja, hogy a beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Megkérdezi, ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
71/2018. (IV.26.) határozata 
Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Esélyteremtési 
Bizottság 768-3/2018. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat 
elfogadta. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
 
Szemereyné Pataki Klaudia: 

Egy nagyon aktív kommunikáció alakult ki a polgármesteri hivatal minden 
dolgozójával a bizottsági munka kapcsán. A szakértelemmel rendelkező hivatali 
munkatárs is nagyon nagy segítséget nyújt folyamatosan, melyet megköszön. Ennek 
az újfajta módszertannak a gyakorlati megvalósítása most már az elmúlt évekhez 
mérten látható, hogy mennyire sikeres és működőképes. 

* * * 
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51.) NAPIRENDI PONT 

Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről (50.) 
Előterjesztő: Értékmegőrzési Bizottság 
(A bizottság 770-3/2018. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Az Értékmegőrzési Bizottság határozatában kiegészítette a beszámolót, melyet kér a 
döntéshozatalnál figyelembe venni. 
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Megkérdezi ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
72/2018. (IV.26.) határozata 
Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Értékmegőrzési 
Bizottság 770-3/2018. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat 
elfogadta. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
 

* * * 

52.) NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2017. évi tevékenységéről (51.) 
Előterjesztő: Jog és Ügyrendi Bizottság 
(A bizottság 785-3/2018. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Megkérdezi ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
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(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
73/2018. (IV.26.) határozata 
Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság 785-3/2018. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat 
elfogadta. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 

* * * 

53.) NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 2017. évi 
tevékenységéről (52.) 
Előterjesztő: Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 
(A bizottság 973-3/2018. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 
Szemereyné Pataki Klaudia: 
 

Megállapítja, hogy a beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Megkérdezi ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
74/2018. (IV.26.) határozata 
Beszámoló a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 2017. évi 
tevékenységéről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejlesztési, 
Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 937-3/2018. számú, fenti tárgyban készült 
beszámolójában foglaltakat elfogadta. 
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A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
 

* * * 

54.) NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
(53.) 
Előterjesztő: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
(A bizottság 790-2/2018. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 

Szemereyné Pataki Klaudia: 
 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Megkérdezi ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
75/2018. (IV.26.) határozata 
Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság 790-2/2018. számú, fenti tárgyban készített beszámolójában 
foglaltakat elfogadta. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
 

* * * 

55.) NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2017. évi 
tevékenységéről (54.) 
Előterjesztő: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
(A bizottság 789-2/2018. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Király József: 

Úgy gondolja, hogy a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottságnál működik a 
legtöbb munkacsoport, ami 3 munkacsoportot foglal magában. Azért hozták létre, 
hogy arra tudjanak törekedni, hogy hogyan tudják társadalmasítani azokat a 
dolgokat, amik nap mint nap jelen vannak a közlekedésben, az illegális 
szemétlerakásban, vagy bármi, amivel minden nap találkoznak és a legnagyobb 
problémát okozzák a városlakóknak. Nem is beszélve arról, hogy Kecskemét hogyan 
fejlődjön tovább, és számtalan olyan dolog van, ami érinti az embereknek a napi 
dolgait. Megköszöni minden munkacsoportnak a tevékenységét, azoknak, akik részt 
vesznek a munkájukban. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül 
is, amely a Közbiztonsági Munkacsoportnak szinte majdnem megfelel. Tehát ők is 
ugyanúgy üléseztek rendszeresen. Szeretné arra is felhívni a figyelmet, hogy nagy 
örömére szolgál az, hogy az országban először Öveges László főépítész úrnak a 
vezetésével a Településképi Arculati Kézikönyvet az előző évben sikerült 
megalkotnia, amely példaértékű. Azóta is sok helyről hívják, nem csak a szakmai 
részét illetően, hanem hogy hogyan sikerült ezt a civil társadalommal leegyeztetni és 
elfogadtatni. Úgyhogy ezért is a köszönetét fejezi ki. Külön öröm számára - most már 
elmondhatja a zárt ülést követően -, hogy a munkabizottságuk tevékenységéhez 
kapcsolódóan dr. Orbán Csaba osztályvezető és Kerti István 
rendőrkapitányságvezető úr kitüntetést kapott, úgyhogy azt mondhatják, hogy egy 
kicsit sajátjuknak érezhetik a kitüntetéseket. 

Szemereyné Pataki Klaudia: 

A számadatokat tekintve a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megelőzi a 
bizottságoknak a határozathozatal számát. 

Megállapítja, hogy a beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Megkérdezi ki az, aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
76/2018. (IV.26.) határozata 
Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2017. évi 
tevékenységéről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Városrendezési és 
Városüzemeltetési Bizottság 789-2/2018. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában 
foglaltakat elfogadta. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője 
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* * * 
 

56.) NAPIRENDI PONT 

Behajthatatlan követelések (55.) 
Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
(A polgármester 5048-11/2018. számú tájékoztatója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szemereyné Pataki Klaudia: 

Megállapítja, hogy a tájékoztatóhoz kérdés nem hangzott el. 
 
Megkérdezi ki az, aki egyet ért a határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
77/2018. (IV.26.) határozata 
Behajthatatlan követelések 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 5048-11/2018 számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
 

* * * 

57.) NAPIRENDI PONT 

Képviselő indítvány a közterületek fellobogózásával kapcsolatban (56.) 
(Az indítvány írásos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Király József: 

Szeretné, hogy hasonlóan a többi magyar városhoz a nemzeti lobogó mellett 
ünnepnapokon Kecskemét Város Zászlaja is kihelyezésre kerülne. Ezzel is 
erősítenék az öntudatot, azt az igazi „homok haza öntudatot”, ahogy fogalmazott 
Buda Ferenc is. Tisztában van azzal, hogy ez többlet költséggel jár, de gondolják át  
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és arra kéri a képviselőket, hogy az indítványát fogadják el, hogy a következő évben 
már erre kerüljön is sor. 

Szemereyné Pataki Klaudia: 

Megvizsgálják a lehetőségét, különösen a költségvonzatát és visszahozzák a 
közgyűlés elé, és majd akkor döntenek róla. 

Megkérdezi, hogy ki ért egyet Király József képviselő indítványával az általa 
elmondottak figyelembevételével? 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 21 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
78/2018. (IV.26.) határozata 
Képviselői indítvány a közterületek fellobogózására vonatkozóan 
 
A közgyűlés úgy dönt, kerüljön megvizsgálásra, hogy amennyiben a nemzeti zászló 
mellett Kecskemét Megyei Jogú Város Zászlója is elhelyezésre kerülne a nemzeti 
ünnepek során a közterületeken és a közintézményeken, akkor annak milyen műszaki és 
pénzügyi feltétele lenne. A vizsgálatot követően annak eredménye kerüljön a testület elé. 
 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
     és általa: Király József képviselő 
 

 
78/2018. (IV.26.) határozat melléklete 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
részére 

 
INDÍTVÁNY 

 
 

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Közgyűlés! 
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Magyarországon már hosszú idő óta törvény szabályozza a nemzeti zászló (lobogó) 
elhelyezését nemzeti ünnepek alkalmával a közintézményeken, illetve kitűzik azokat 
egyes villanyoszlopokra szerelt zászlótartókba is. 
 
Indítványozom, hogy Budapesthez és több vidéki városhoz hasonlóan ezeken az 
alkalmakon a nemzeti lobogó mellé Kecskeméten is kerüljön kitűzésre a város 
zászlaja is.  
 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa fenti indítványomat! 

 
Kecskemét, 2018. április 18. 
        

Király József s.k. 
képviselő 

 MSZP frakcióvezető 
 

 * * * 
 
 
58.) NAPIRENDI PONT 
Képviselői interpelláció útburkolat műszaki felülvizsgálata vonatkozásában 
(57.) 
Előterjesztő: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 16420-1/2018. számú beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szemereyné Pataki Klaudia: 

A Rákóczi útra vonatkozik a felülvizsgálati javaslat. Elkészített egy javaslatot az 
interpellációra készített beszámolóban. 

Megkérdezi Király József képviselőt, hogy az interpellációra adott választ elfogadja-
e? 

Király József: 

Az interpellációja a Rákóczi út útburkolatának, főleg annak az északi részére 
vonatkozik, több helyen megcsúszott és leülepedett a burkolat. Úgy gondolja, hogy 
egy 6 éves burkolattól több minden várható el. Ami a válaszban benne van azt 
elfogadja. Alpolgármester úrral egyeztetett a szünetben, hogy egy olyan megoldást 
kell találni, ami nem azt veti fel, hogy ki a hibás, hanem hogy hogyan lehet ezt az 
egész dolgot kezelni, hogy megfelelő legyen az útburkolat. A válasz tartalmazza, 
hogy meg lesz vizsgálva és következő alkalommal majd a bizottság elé kerül az 
anyag és akkor majd tovább tudnak ezen az úton menni. Elfogadja az interpellációra 
adott választ. 
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Szemereyné Pataki Klaudia: 

Legfőképpen a buszmegálló körül alakult ki ez a probléma a véleménye szerint. 

Király József lépviselő az interpellációra adott választ elfogadja, ezért a beszámoló 
elfogadásáról nem kell szavaznia a közgyűlésnek. 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását befejezte, megköszöni 
a képviselők munkáját.  
A közgyűlés következő ülésének az időpontja: 2018.május 31., illetve 16.30 órától 
közmeghallgatásra is sor kerül. 

 
 
 

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

 

 


