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Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 

23.216-2/2018.               
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2018. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, 

Bogasov István, Dobos József, Engert Jakabné, Falu György 
Tamás, Hörcsök Imre, Király József, Kósa József, Leviczky Cirill, 
Lévai Jánosné, Mák Kornél, Molnár Pál, Nemcsik Mátyás Ferenc, 
Pászti András, Radics Tivadar, Sipos László, Süli Csontos Ottó 
László, Szőkéné Kopping Rita, valamint Dr. Sztachó-Pekáry István 
képviselők (19 fő) 

 
Nem képviselő alpolgármester: Dr. Homoki Tamás alpolgármester  
            
Igazoltan vannak távol: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Falusi Norbert  
                                        és Kovács Ferenc képviselők (3 fő), valamint  

        Gaál József nem képviselő alpolgármester 
 
Jelen vannak továbbá: 

Dr. Határ Mária jegyző, 
Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője, 
Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési O. vezetője, 
Tóth Péter, az Adó Osztály vezetője, 
Dr. Molnár András, az Igazgatási Osztály vezetője, 
Csonkáné Panek Andrea, a Szociálpolitikai O. csoportvezetője, 
Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője, 
Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője, 
Ladics Monika, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője, 
Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője,  
Öveges László, a Mérnöki Iroda vezetője,  
Borbélyné Balogh Katalin, a Várostervezési Osztály vezetője, 
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, 
Berenténé Dr. Meskó Mária, a Jegyzői Titkárság vezetője, 
Szabóné Pataki Gyöngyi, a Képviselőtestületi Osztály 
csoportvezetője, 
László Anita, a Képviselőtestületi Osztály munkatársa, valamint  
a meghívottak, újságírók és érdeklődő állampolgárok. 
 
 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
 
Köszönti a jelenlévőket, majd az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes; a 22 fős képviselőtestületből az ülés 
kezdetén 19 fő van jelen. 
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Ezt követően bejelenti, hogy a napirend elfogadása következik. Tekintettel arra, hogy 
rendkívüli ülésről van szó, napirend előtti felszólalásokra nincs lehetőség az SZMSZ 
szerint, a napirendről kell szavazni.  
Megkérdezi, ki ért egyet az ülés napirendjével. 
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét a következő határozattal: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
150/2018. (VIII.30.) határozata 
Az ülés napirendje 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2018. augusztus 30-ai 
rendkívüli ülésének a napirendjét a meghívó szerint fogadja el. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
 
 

* * * 
 

EZT KÖVETŐEN AZ ÜLÉS NAPIRENDJE AZ ALÁBBI: 
 
ELŐTERJESZTÉS: 
 
1) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi pályázati kiírása a 

települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 
 
     Előterjesztő: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
 
 

* * * 
1.) NAPIRENDI PONT  
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi pályázati kiírása a 
települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására (1.) 
Előterjesztő: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
(Az alpolgármester 22.115-6/2018. számú előterjesztése a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
 
Elmondja, hogy az előterjesztésben is olvasható határidők miatt szükséges rendkívüli 
ülésen tárgyalni ezt a napirendi pontot. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság a ma reggeli rendkívüli ülésén 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
Megadja a szót az előterjesztőnek, majd pedig a kérdésekre és a hozzászólásokra 
ad lehetőséget. 
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Dr. Homoki Tamás: 
 
Előterjesztőként megköszöni, hogy a rendkívüli közgyűlésen ilyen nagyszámban 
jelen vannak a képviselők, illetve azt, hogy valamennyi képviselő ilyen komolyan 
veszi ezt a témát.  
A rendkívüli ülés összehívásának oka az volt, hogy az előterjesztésben leírt pályázat 
jelentősen megkönnyítené a város pénzügyi helyzetét, illetve a DAKK Dél-alföldi 
Közlekedési Központ Zrt. finanszírozási lehetőségeit a város számára.  
Az elmúlt években már lehetett tapasztalni, hogy a közösségi közlekedésben a 
jegybevétellel nem fedezett kiadások enyhítésére az illetékes minisztérium ki szokott 
írni pályázatot. Annak érdekében történik mindez, hogy ezzel enyhítsék azoknak az 
önkormányzatoknak a pénzügyi helyzetét a finanszírozással kapcsolatosan, amelyek 
fenntartanak helyi közösségi közlekedést is.  
 
Ebben az évben speciális módon ennek a pályázatnak a kiírására 2018. július 24-én 
került sor, azaz egy olyan időpontban, amikor rendes közgyűlésen már nem lehetett 
megtárgyalni és egy elég szűk határidő (2018. augusztus 21.) került megjelölésre a 
pályázat beadására. Ennek a benyújtási határidőnek az önkormányzat eleget tett, 
viszont a pályázati támogatás elnyerésének szükséges feltétele a közgyűlési 
határozat is, melynek benyújtására a 2018. szeptember 4-éig rendelkezésre álló 
hiánypótlási határidőben tenne eleget a város.  
Azt kéri tehát, hogy a közgyűlés fogadja el a határozat-tervezetet, mellyel lehetőség 
nyílik arra, hogy a város terhei a közösségi közlekedésben mérséklődjenek és nagy 
valószínűséggel már a közgyűlés októberi ülésén a reményeik szerint arról lehet 
majd beszámolni, hogy a pályázatot elfogadta a minisztérium és hogy mekkora 
összeggel támogatja. Kedvező elbírálás esetén még ebben az évben meg is fog 
érkezni ez a támogatás az önkormányzathoz.  
Megköszöni tehát a felelősségteljes közreműködést és kéri, hogy fogadja el a testület 
a határozat-tervezetet.  
 
Süli Csontos Ottó: 
 
Ha jól értelmezi, akkor ez a pályázati lehetőség az elmúlt években is volt. 
Megkérdezi, hogy mekkora összeget nyert a város tavaly, illetve tavalyelőtt ezen a 
pályázaton.   
 
Szőkéné Kopping Rita: 
 
Az anyagban azt olvasta, hogy közel 650 M Ft volt ez a költség a város számára. 
Megkérdezi, hogy konkrétan mekkora összegre adott be pályázatot az 
önkormányzat, mert ez számára nem derült ki ebből az előterjesztésből. Az 
előterjesztésben az olvasható, hogy legfeljebb 25%-kal lehet többet kérni, tehát ilyen 
eltérési lehetőséget adott a pályázat. 
 
Dr. Homoki Tamás: 
 
Ilyen támogatási forma létezett a múltban is annyi különbséggel, hogy a pályázatot 
kiíró minisztérium neve változott. Most az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumhoz került ez a pályázat hatáskörileg. A tavalyi támogatási összeget nem 
tudja most pontosan megmondani, de közel 100 M Ft volt az összeg.  
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Kecskemét tehát ilyen nagyságrendű támogatásra számít a pályázat pozitív 
elbírálása esetén ebben az évben is.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nincs, módosító 
javaslat nem hangzott el.  
Megkérdezi, ki ért egyet a határozat-tervezettel.  
 
(Határozathozatalkor a képviselőtestület 19 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 
151/2018. (VIII.30.) határozata 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi pályázati kiírása a 
települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta dr. Homoki 
Tamás alpolgármester 22.115-6/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1.) A közgyűlés az Innovációs és Technológiai Miniszter által a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására meghirdetett 
pályázati kiírásra a pályázat benyújtását jóváhagyja, egyben a pályázati kiírás 
7.1. pont a) alpontjában foglaltakra figyelemmel nyilatkozik arról, hogy 
 
a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-jétől december 31-ig 

folyamatosan fenntartja; 
b) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz) a közlekedési szolgáltató DAKK Dél-alföldi 
Közlekedési Központ Zrt. részére 2017. évre a pályázat benyújtásáig 
349.644.775 Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá, 

c) a közlekedési szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az európai 
parlament és tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) 
bekezdésével összhangban, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 
évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, közvetlen 
megbízással kötötte meg, tekintettel arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének 78/2016. (IV.28.) határozata szerint a 
2016. július 29-én meghirdetett pályázati eljárás eredménytelenül zárult. 
 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert a 
támogatás visszafizetésének esetére az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint 
nyújtandó biztosítékként, a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési 
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számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat megtételére. 

 
3.) A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert a 

pályázattal kapcsolatosan szükségessé váló hiánypótlás teljesítésére, továbbá a 
támogatási döntésről szóló értesítést követően a támogatói okiratot elfogadó 
nyilatkozat aláírására. 
 
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 
 
 

* * * 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
 
Megköszöni mindenkinek a munkáját és a rendkívüli ülést bezárja.  
A közgyűlés következő rendes ülésének időpontja: 2018. szeptember 13.  
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás     Dr. Határ Mária   
             alpolgármester                      jegyző   

 

 


