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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 

 

 

Ügyiratszám: 22.148-11/2018. 

 

 

Ügyintéző: Szabóné Pataki Gyöngyi 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. október 18-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2018. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról a mellékletben foglaltak szerint számolok be. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 21. 
 

 

        Dr. Szeberényi Gyula Tamás

                                                                            alpolgármester 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

     /2018. (X.18.) határozata 

Beszámoló a 2018. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 22.148-11/2018. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat 

elfogadta. 

 

 



2 

 

 

beszámoló melléklete 

 

 

2/2018. (II.15.) határozat 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés 

Határidő: 1-6. pont: azonnal 

                7-8. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

27/2018. (IV.26.) határozat; 105/2018. (VI.21.) határozat 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint az átnevezésével tovább működő 

Pénzügyminisztérium technikai jellegű módosításokat kért átvezetni a támogatási szerződés 

tervezetén, amelyeket a fenti döntéseivel a közgyűlés elfogadott. A fenti döntéseket követően 

a Pénzügyminisztérium újabb technikai jellegű módosításokat kért átvezetni a támogatási 

szerződés tervezetén, amelyekről a közgyűlés 2018. szeptember 13-i ülésén döntött. A 

támogatási szerződés előkészítése a Pénzügyminisztériumnál jelenleg folyamatban van. A 

támogatási szerződés aláírását követően kerülhet módosításra a finanszírozási szerződés, a 

kezelési szabályzat, az előzetes nyilatkozat és a kötelezettségvállaló nyilatkozat. 

 

3/2018. (II.15.) határozat 

Városi Támogatási Program 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Városi Támogatási Program a közgyűlés döntésének megfelelően kiírásra került. A 

beérkezett pályázatokról a program keretében rendelkezésre álló 95% forrás vonatkozásában 

döntés született, jelenleg a beérkezett kérelmek alapján az 5%-os tartalékkeret felosztása 

zajlik, valamint a támogatási szerződések megkötése folyamatban van. 

 

4/2018. (II.15.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 212/2016. (X.27.) 

határozatának módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a 212/2016. (X.27.) határozatának (A Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének elhelyezésére vonatkozó 

döntések meghozatala) 2. pontja módosult, illetve az további 3. és 4. ponttal egészült ki. A 

közgyűlési határozat egy példányát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére 

megküldtük, jelenleg az adásvételi szerződés feltételeinek egyeztetése zajlik. 

 

5/2018. (II.15.) határozat 

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

kapcsolatos döntés 

Határidő: értelemszerűen 
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Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

A közgyűlés a Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatt található ingatlanra vonatkozó ingyenes 

hasznosítási szerződés aláírását jóváhagyta. 

 

6/2018. (II.15.) határozat 

Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további adatkoncentrátor 

telepítésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

, 

29/2018. (IV.26.) határozat 

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú közgyűlési határozatok módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében a 

háromoldalú megállapodás aláírásra került. A KOM Zrt. részéről felmerült egy további 

önkormányzati tulajdonú ingatlanba történő adatkoncentrátor telepítése, ezért az 

együttműködési megállapodás kiegészítése tekintetében is döntött a közgyűlés. A döntést 

követően az adatkoncentrátorok felszerelése valamennyi ingatlanon belül megtörtént. 

A közgyűlés döntése értelmében a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram 

helyi önkormányzatok részére című felhívás keretében elnyert támogatás vonatkozásában a 

tervezett helyszín módosítás bejelentése megtörtént. 

 

7/2018. (II.15.) határozat; 33/2018. (IV.26.) határozat, 107/2018. (VI.21.) határozat; 

81/2018. (V.31.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően: 

 

- a támogatási szerződéseket megkötöttük az érintett alapítványokkal, 

- a Városi Támogatási Program előirányzat terhére a támogatott alapítványok részére a 

közgyűlés által megítélt források átadásához a támogatási szerződések részben elkészültek, 

illetve folyamatosan készülnek, 

- Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójára benyújtott pályázatoknak az évfordulós 

programokhoz való illeszkedése szempontjából a bizottságok a 2018. április havi üléseken 

elbírálták, majd a 2018. május havi üléseken megtették javaslataikat a támogatási összegekre 

az elfogadott pályázatok vonatkozásában, valamint a nyertes pályázók között szereplő 

alapítványok részére a közgyűlés döntése értelmében a Városi Támogatási Program 

előirányzat terhére a források átadása megtörtént, a támogatási szerződések aláírásra kerültek. 

 

8/2018. (II.15.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

együttműködési megállapodások aláírása megtörtént. 
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9/2018. (II.15.) határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyása 

110/2018. (VI.21.) határozat 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése szabadság igénybevételéről 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a 2018. évi szabadságát márciusban az ütemezésben 

foglaltaknak megfelelően, 2018. június, július és augusztus hónapokra jóváhagyott 

szabadságát a közgyűlés döntésének megfelelően vette igénybe. 

 

10/2018. (II.15.) határozat 

A főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelői 

feladatainak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról 

Határidő: 2018. március 15. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Az érintett kerékpárútszakaszok átadásáról szóló jegyzőkönyvek aláírása 2018. március 21-i 

dátummal megtörtént. 

 

11/2018. (II.15.) határozat 

Óvodákkal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Ferenczy Ida Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda 

módosító okirata és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata megküldésre került a 

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága számára. 

 

12/2018. (II.15.) határozat 

Óvodai felvételi eljárás a 2018/2019. nevelési évre 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A Corvina Óvoda, a Ferenczy Ida Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda intézményvezetői 

a közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően döntöttek a gyermekek felvételéről a 

felvételi eljárás során. 

 

13/2018. (II.15.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködése a 

„Környezetvédelem Jeles Napjai 2018.” rendezvénysorozatban 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Gaál József alpolgármester 

 

A rendezvénysorozat keretében önkormányzatunk az évtizedes hagyományoknak megfelelően 

megvalósította a „környezet- és természetvédelmi vetélkedő középiskolásoknak” (2018. 

április 18.), a „Föld Napi Játszóház” (2018. április 20.) és a „Környezetvédelmi Világnap” 
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(2018. június 5.) elnevezésű rendezvényeket. 

 

Tekintettel arra, hogy a közreműködő szervezetek által szervezett további programelemek 

megvalósítása 2018. októberig folyamatban vannak, ezért a tárgyról szóló beszámoló 2018. 

november hónapban kerül a közgyűlés elé. 

 

14/2018. (II.15.) határozat; 53/2018. (IV.26.) határozat, 94/2018. (V.31.) határozat; 

130/2018. (VI.21.) határozat 

Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési 

szerződések 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések megkötésre kerültek. 

 

15/2018. (II.15.) határozat 

A Bács-Kiskun Megyei 01. és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási 

Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Határidő: 2018. február 20. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Bács-Kiskun Megyei 01. és 02. számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerület Választási Bizottsága megválasztott tagjai és póttagjai letették az 

esküt. 

 

25/2018. (IV.26.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása 

és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az intézmények az elvonásra került összegeket a 2017. 

évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követően rendezték. 

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása során az Intézmények előző évi maradványának 

elvonása című bevételi előirányzat és az Általános tartalék című kiadási előirányzat 219.976 E 

Ft összeggel megemelésre került. 

 

28/2018. (IV.26.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Kecskemét 

Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2018. május 9. napján került megküldésre az 

Irányító Hatóság részére, melyet a Kormány „A Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. 

(XI. 8.) Korm. határozat módosításáról” szóló 1304/2018. (VII. 4.) Korm. határozatával 

fogadott el. 
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30/2018. (IV.26.) határozat 

A megyei kórház fejlesztésével és az ahhoz kapcsolódó közlekedési- és zöldfelület-

fejlesztésekkel érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása 

93/2018. (V.31.) határozat 

Kiemelt fejlesztési területre kidolgozott településrendezési eszköz partnerségi 

egyeztetésének lezárása 

104/2018. (VI.21.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- Az érintett terület kiemelt területté nyilvánításának eredményeként lehetővé vált a terület 

településrendezési eszközeinek módosítása tárgyalásos eljárás keretében. A kezdeményező 

megyei kórház által kidolgoztatott véleményezési dokumentáció alapján a véleményezési 

eljárás lezajlott. 

- A megyei kórház és környezetének területére kidolgozott településrendezési tervi módosítás 

partnerségi egyeztetése során beérkezett vélemények közgyűlési ismertetése és az azokra 

adott tervezői válaszok elfogadása tárgyában döntött a közgyűlés. E döntést követően 

folytatódhatott a véleményezési eljárás. 

- A megyei kórház és környezetének területére kidolgozott településrendezési tervi módosítás 

részeként a Településszerkezeti Terv változtatásáról határozott a közgyűlés. 

 

31/2018. (IV.26.) határozat 

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés elfogadásra javasolta az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése számára a 

társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését a határozat 

melléklete szerinti tartalommal. A határozat a társaság részére megküldésre került a 

taggyűlési döntés meghozatala érdekében. 

 

32/2018. (IV.26.) határozat 

Együttműködési Megállapodás aláírásának jóváhagyása a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportlétesítmények 

vonatkozásában 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok közötti 

Együttműködési Megállapodás - tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.2. pontjában foglalt felhatalmazásra - az 

önkormányzat részéről 2018. február 14-én került aláírásra. A közgyűlés fenti határozata a 

megállapodás aláírását jóváhagyta. 
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34/2018. (IV.26.) határozat 

Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló 

megállapodást a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft-vel megkötöttük. A megállapodás 

értelmében az 1.200.000,- Ft összegű adomány átutalásra került a Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányság Baleset Megelőzési Bizottsága részére. 

 

35/2018. (IV.26.) határozat; 82/2018. (V.31.) határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

- A TOP-6.1.5-16 azonosítószámú felhívásra „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” 

címmel 2018. február 28. napján benyújtott támogatási kérelem jogosultsági szempontoknak 

való megfeleléséről 2018. április 3. napján érkezett értesítés a Közreműködő Szervezet 

részéről. A támogatási kérelem tartalmi értékelése jelenleg tart, támogatói döntésre vár. 

- A támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem - melyben a „Kerékpárosbarát 

fejlesztés Közbringa-rendszer kiépítésével Kecskeméten” projekt címet „Kerékpárosbarát 

fejlesztés Kecskeméten” címre, valamint ennek megfelelően a projekt műszaki tartalmára 

vonatkozó módosítási kérelem 2018. augusztus 24. napján benyújtásra került a Közreműködő 

Szervezet részére. 

- A Magyar Kézilabda Szövetség részére a támogatási kérelem 2018. január 22. napján 

benyújtásra került. A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskolája sportcsarnoka felújítására vonatkozó kérelem hiánypótlása megtörtént, a 

támogatói döntés jelenleg folyamatban van. A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János 

Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája kültéri kézilabdapálya kialakítására 

vonatkozó kérelem azzal a feltétellel került támogatásra, hogy amennyiben az önkormányzat 

saját költségére vállalja az alépítmény kialakítását, abban az esetben támogatható a fejlesztés. 

A fenntartóval történt egyeztetés és a beérkezett indikatív ajánlat magas költségigénye alapján 

a többlet fedezetet nem állt módunkban biztosítani. 

- Az Urban Innovative Actions kezdeményezés harmadik pályázati felhívásához kapcsolódó 

angol nyelvű pályázati anyag összeállítása és elektronikus úton történő benyújtása megtörtént, 

melynek értékelése jelenleg folyamatban van. 

- A „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott 

támogatásokról szóló program útmutató alapján 2018. március 31. napján a támogatási 

kérelem benyújtásra került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: 

Kormányhivatal) részére. A Kormányhivatal 2018. június 27. napján értesítette Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatát 589.269.571 forint összegű támogatás odaítéléséről, 

valamint a hatósági szerződés megkötésének feltételeiről. A hatósági szerződés aláírása 2018. 

szeptember 28-án megtörtént. 

- A Pozsonyi utca, a Tóth László sétány, a Batthyány és Reile Géza utca közötti szakasza, az 

Újvidék tér felújításához, a támogatás igénybevételéhez szükséges adatlap benyújtásra került 

2018. május 15. napján. A Pozsonyi utca aszfaltburkolattal való kiépítéséhez szükséges 

építési engedély 2018. június 14. napján véglegessé és végrehajthatóvá vált. A támogatói 

okirat 2018. július 26. napján aláírásra került és a támogatási összeg folyósítása az 
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önkormányzat részére 2018. július 30. napján megtörtént. Jelenleg a közbeszerzési eljárás 

előkészítése folyamatban van. 

- 2 db D típusú sportpark megépítése Kecskeméten című projekt vonatkozásában az 

együttműködési megállapodás aláírása 2018. február 14. napján megtörtént. 

- A támogatási kérelem 2018. április 27. napján benyújtásra került KEHOP-1.2.1.-18-2018-

00017 azonosítószámon „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a 

városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás” projekt címen. A támogatási 

kérelem 2018. május 17. napján a jogosultsági feltételeknek megfelelő minősítést kapott, a 

szakmai bírálat jelenleg folyamatban van. 

- A „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt keretében a Polgármesterek 

Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozás tárgyú nyilatkozatok aláírásra 

kerültek, a regisztráció a szövetség honlapján megtörtént. 

- A Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületének tetőhéjazat cseréje tárgyú támogatási kérelem 

alapján az önkormányzat 19.961.598,-Ft összegű támogatásban részesült a fejlesztés 

megvalósítása érdekében, a támogatási szerződés aláírása jelenleg folyamatban van. 

- A Vacsi köz útburkolatának felújítása tárgyú benyújtott támogatási kérelem értékelése 

jelenleg folyamatban van, támogatói döntésre várunk. 

 

36/2018. (IV.26.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – beszerzéseinek 

előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről szóló szabályzatának 

módosítása 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint ajánlatkérő - beszerzéseinek 

előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről szóló szabályzata 

módosításokkal egységes szerkezetben 2018. április 30. napján hatályba lépett. 

 

38/2018. (IV.26.) határozat 

A Kecskemét, Reile u. 22. szám alatti üzlethelyiségek közfeladat ellátása céljából történő 

hasznosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 17/4/A/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, 

Reile Géza utca 22. fsz. 1. szám alatt található ingatlan vonatkozásában az ingyenes 

hasznosítási szerződést 2018. május 17., a 17/4/A/3 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Reile 

Géza utca 22. fsz. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést 2018. május 1. 

napjával aláírta a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület. 

 

39/2018. (IV.26.) határozat 

A kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlant érintő csere és adásvétel 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

116/2018. (VI.21.) határozat 

A kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlant érintő csere és adásvétel 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlan 4285 m
2
 

nagyságú részének telek-kiegészítésként történő értékesítése érdekében a közgyűlés 39/2018. 

(IV. 24.) határozatával kiírt zártkörű pályázatot eredményesnek nyilvánította, melynek 

nyertese az ORPHIC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság lett. A döntésnek megfelelően a 

nyertes pályázóval a cserével vegyes végleges adásvételi szerződés aláírására a kétnyelvű 

változat elkészítését követően kerül sor. 

 

40/2018. (IV.26.) határozat 

Az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával kapcsolatos 

döntések  
Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés a kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt 

található, egykori Rudolf laktanya egyes ingatlanrészeinek hasznosítására kiírt pályázatokat 

eredménytelenné nyilvánította, a döntésről a pályázók tájékoztatást kaptak. 

 

41/2018. (IV.26.) határozat 

A kecskeméti 10981/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingyenes hasznosítási szerződés 

módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat és a Kecskeméti Labdarúgó Club 

Közös Torna Egylet Sportiskola közötti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

ingyenes hasznosítási szerződés 2018. április 26. napjával aláírásra került. 

 

42/2018. (IV.26.) határozat 

Közterületet érintő telekalakításokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően: 

- a kecskeméti 3313 és 3223/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás 2018. augusztus 10-én 

vált csak véglegessé, melyet az érintett félnek megküldtünk. A vázrajz aláírást követően kerül 

sor az adásvételi szerződés megkötésére, 

- a kecskeméti 10576/169, 10576/278 és 10576/279 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás 

engedélyeztetése érdekében az önkormányzat kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala eljárását, amely a telekalakítást 2018. augusztus 

22. napján véglegessé vált határozatával engedélyezte. A telekhatár-rendezési és csere 

megállapodás aláírása folyamatban van, 

- a közgyűlés az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő kecskeméti 18513 hrsz-ú 

„kivett közút” megnevezésű ingatlan 173 m
2
 nagyságú ingatlanrészét forgalomképessé 

nyilvánította és a 18512 és 18513 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításhoz hozzájárult. A 

telekhatár rendezési megállapodás 2018. szeptember 18-án aláírásra került. 

 

43/2018. (IV.26.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve közreműködésével 

létrehozott közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Városi Szociális Közalapítvány, a Kecskemét 

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány, valamint a Magyar Animáció Háza 

Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratainak aláírása 

megtörtént. 

 

44/2018. (IV.26.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a konferencia szervezésére 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés jóváhagyta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nemzetközi 

Keresztény-Zsidó Tanács, valamint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-

Magyarországi Területi Csoportja között létrejött együttműködési megállapodást, melynek 

értelmében a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács éves konferenciájának zárónapja 2018. 

június 27-én megrendezésre került Kecskeméten. 

 

45/2018. (IV.26.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 

2018. évi bérleti díjának felhasználása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű vagyon 2018. 

évi bérleti díjának felhasználása a határozatban foglaltaknak megfelelően történik. 

 

46/2018. (IV.26.) határozat 

Közfeladat-ellátási szerződés hatályának meghosszabbítása 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a szerződő felek a közfeladat-ellátási szerződés 6. 

számú módosítását 2018. április 27-én aláírták. 

 

47/2018. (IV.26.) határozat 

A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető, valamint az Evangélikus temető 2018. évi 

fejlesztési programja 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. – a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

szerinti közszolgáltatóként - a határozatban foglaltak végrehajtását folyamatosan végzi, a 

szerződés szerinti elszámolási határidő 2018. október 31. 
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48/2018. (IV.26.) határozat 

Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok 

véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés határozatát - melyben támogatta a pályázók megbízását - a Kecskeméti 

Tankerületi Központ részére megküldtük. 

 

49/2018. (IV.26.) határozat 

Intézményegység-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázat 

véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés határozatát - melyben támogatta a pályázó megbízását - a Kecskeméti 

Tankerületi Központ részére megküldtük. 

 

50/2018. (IV.26.) határozat 

A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés határozatát - melyben a tervezetet a közgyűlés változtatási javaslat nélkül 

támogatta - a Kecskeméti Tankerületi Központ részére megküldtük. 

 

51/2018. (IV.26.) határozat 

A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés határozatát - melyben a tervezetet a közgyűlés változtatási javaslat nélkül 

támogatta - a Kecskeméti Szakképzési Centrum részére megküldtük. 

 

52/2018. (IV.26.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási 

szerződés módosítása  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közszolgáltatási szerződés 7. számú módosítása 2018. május 8-án mindkét fél által aláírásra 

került. 

 

54/2018. (IV.26.) határozat 

Köztéri alkotás elhelyezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a közérdekű kötelezettségvállalási megállapodás 

aláírása megtörtént a Gong Rádióval. A köztéri alkotás - kőkereszt - elhelyezése megtörtént a 

Gong Rádió Kft. épülete mögötti közterületen (hrsz. 3199/1), felszentelésére 2018. július 5-én 

került sor. 

 

78/2018. (IV.26.) határozat 

Képviselői indítvány a közterületek fellobogózására vonatkozóan 

Határidő: 2018. július 1. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés 168/2018. (IX. 13.) határozatában döntött a Kecskeméti Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. jogelődjével 2013. április 30-án megkötött közfeladat-ellátási szerződés 

módosításáról. A közfeladat-ellátási szerződés alapján a közszolgáltató gondoskodik a 

nemzeti ünnepeken a város fellobogózásáról, továbbá a zászlók tárolásáról és szükség szerinti 

pótlásáról. A feladatellátást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek 

fellobogózásáról szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

szabályozza. A közgyűlés 2018. szeptember 13-i ülésén elfogadta a Rendelet módosítását, 

melynek hatályba lépését követően a fellobogózás során nem csak Magyarország zászlóját, 

hanem Kecskemét város zászlóját is ki kell helyezni. 

 

79/2018. (V.31.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 260/2017. (XII.14.) 

határozata módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesülettel a 2018. 

január 30. napján megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítása 2018. június 18-án 

aláírásra került. 

 

80/2018. (V.31.) határozat 

A BÁCSVÍZ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés úgy döntött, hogy az önkormányzat Akasztó Község Önkormányzata BÁCSVÍZ 

Zrt.-ben meglévő törzsrészvényeit nem kívánja megvásárolni, továbbá hozzájárult ahhoz, 

hogy a társaság a fenti részvényeket saját részvényként névértéken megszerezze. A döntésről 

szóló tájékoztatást a társaság megkapta. 

 

83/2018. (V.31.) határozat 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2017. évi vagyonkezelési 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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A közgyűlés a beszámolót elfogadta, az erről szóló határozatot a pénzügyi rendezés 

lebonyolítása céljából megküldtük a társaság részére. 

 

 

84/2018. (V.31.) határozat 

A Kecskemét, Széchenyi sétány 6. szám alatt található ingatlan vagyonkezelésbe vétele és 

ingyenes használatba adása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2018. június 6. napján vagyonkezelési szerződést kötött a 

Magyar Állam tulajdonában álló Kecskemét, Széchenyi sétányon lévő 3708/10 helyrajzi 

számú, 322 m
2
 nagyságú, kivett pártház megnevezésű ingatlan vonatkozásában, melynek 

birtokbaadásra 2018. július 11. napján került sor. A határozat 3.) és 4.) pontjában foglaltaknak 

megfelelően az önkormányzat és a Kecskeméti Református Egyházközség ingyenes 

hasznosítási megállapodást kötött az érintett ingatlan vonatkozásában. 

 

85/2018. (V.31.) határozat 

Közterületet érintő telekalakításokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata: 

- adásvételi szerződést kötött a kecskeméti 26026/1 hrsz-ú, 961 m
2
 nagyságú, kivett közút 

megnevezésű ingatlan telek-kiegészítésként történő értékesítésének tárgyában 2018. július 5. 

napján, 

- megállapodást kötött a kecskeméti 0220/362 hrsz-ú, 1228 m
2
 területű, kivett közút 

megnevezésű ingatlan térítésmentes visszaadása tárgyában 2018. július 5. napján. 

 

86/2018. (V.31.) határozat 

Személygépjármű ingyenes használatba adása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú, „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális 

alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” című projekt keretében beszerzett 

személygépjármű ingyenes használatba történő adásáról Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: 

ESZII) 2018. június 12. napján kötött megállapodást. A személygépjármű 2018. június 21. 

napján került átadásra az ESZII részére. 

 

87/2018. (V.31.) határozat 

Pályázatok benyújtása a Kecskeméti Katona József Múzeum fejlesztéseire 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés „A Kecskeméti Katona József Múzeum honlap fejlesztése” és „Ars Mediciane - 

A gyógyítás művészete” címekkel pályázatok benyújtását hagyta jóvá. A pályázatok elbírálása 

megtörtént, a támogatási szerződések megkötése folyamatban van. 
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88/2018. (V.31.) határozat 

Főigazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés határozatát - melyben támogatta a pályázó megbízását - a Kecskeméti 

Tankerületi Központ részére megküldtük. 

 

89/2018. (V.31.) határozat 

Óvodákkal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

- A Ferenczy Ida Óvoda intézményvezetője a közgyűlési határozatban foglaltaknak 

megfelelően döntött a felvételi eljárás során a gyermekek felvételéről az óvoda Klapka utcai 

feladat-ellátási helyére. 

- A Ferenczy Ida Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda módosító okiratát és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát megküldtük a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatósága számára. 

 

90/2018. (V.31.) határozat 

A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos döntések 

meghozatala  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés elfogadta a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság módosított Működési 

Szabályzatát, valamint az Értéktár Bizottság 2017. év II. félévében végzett tevékenységéről 

készült beszámolót. 

 

92/2018. (V. 31.) határozat 

Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

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

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

 

106/2018. (VI.21.) határozat 

Intelligens gyalogátkelőhely kialakítására nyújtott támogatás elfogadása Kecskemét 

közlekedésbiztonságának növelése érdekében 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés fenti határozatában a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatását 

Kecskemét, Március 15. utca és Pajzs utca kereszteződésében intelligens gyalogátkelőhely 
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létesítésre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésbiztonságának javítása 

érdekében elfogadta. 

 

A támogatásról szóló megállapodás a Generali a Biztonságért Alapítvánnyal és a PEARL 

ENTERPRISES Kft.-vel, valamint a Vállalkozási szerződés a PEARL ENTERPRISES Kft.-

vel aláírásra került. 

 

108/2018. (VI.21.) határozat 

Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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

szerződésének megszüntetésére vonatkozó kérelem 2018. július 3. napján került benyújtásra a 

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság részére, melynek tudomásul 

vételéről a Közreműködő Szervezet 2018. július 9. napján küldött tájékoztatást. A TOP-6.3.1-

16 kódszámú támogatási konstrukció újbóli megnyitása az Irányító Hatóság részéről 2018. 

július 26. napján megtörtént, mely alapján új támogatási kérelem benyújtásának határideje 

2018. október 1. 

 

109/2018. (VI.21.) határozat 

A BÁCSVÍZ Zrt. alapszabályának módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadta, 

a döntésről a társaság vezérigazgatóját tájékoztattuk. 

 

111/2018. (VI.21.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. II. félévi munkaterve 

 

A közgyűlési határozat a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya részére megküldésre 

került végrehajtás céljából. 

 

112/2018. (VI.21.) határozat 

A Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti ingatlan ingyenes használatban lévő 

ingatlanrészével kapcsolatos döntések 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés az ingatlan ingyenes hasznosítására vonatkozó megállapodás közös 

megegyezéssel történő módosítását jóváhagyta, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

ingyenes ingatlanhasználati megállapodást szerződő felek 2018. július 4. napján aláírták. 

 

 

113/2018. (VI.21.) határozat 

A Kecskemét Hunyadivárosban található 6761/2 hrsz-ú és a Szent László városban 

található 8541/4 hrsz-ú ingatlanok forgalomképessé nyilvánítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 



16 

 

 

 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 

kecskeméti 6761/2 hrsz-ú, kivett közpark és a kecskeméti 8541/4 hrsz-ú kivett közpark 

megnevezésű ingatlanok tekintetében megküldtük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatala részére az ingatlanok művelési ág változásához szükséges 

kérelmet, amely alapján a művelési ág változás átvezetésre került. 

 

114/2018. (VI.21.) határozat 

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a kecskeméti 21917 és 21936/3 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően megküldtük a Neumann János Egyetem részére a 

kecskeméti 21917 és 21936/3 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában az elővásárlási jogok 

gyakorlására vonatkozó nemleges nyilatkozatokat. 

 

115/2018. (VI.21.) határozat 

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

ideiglenes sportcélú hasznosítása 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 21934/2 hrsz-ú, természetben 

Homokbánya térségében található ingatlant bérbe adtuk paintball játékok szervezése céljából 

2018. július 1. napjától 90 nap határozott időre. 

 

117/2018. (VI.21.) határozat 

Államháztartáson kívüli források átvételével kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően  

- a Nissin Foods Élelmiszerek Magyarországi Kft-vel 2018. július 6. napján a közérdekű 

kötelezettségvállalásról szóló megállapodást megkötöttük. 

- Dr. Solymos Tibor által, a szerződésben vállalt bruttó 32.300.000,- Ft államháztartáson 

kívülről származó felhalmozási célú pénzeszköz megfizetésének ütemezésére vonatkozó 

megállapodás aláírása megtörtént, fenti összeg és a késedelmi kamat egy összegben 

megfizetésre került. 

 

119/2018. (VI. 21.) határozat 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója az 

állami támogatáskezelő részéről szeptember 3-án került meghirdetésre, amelynek megfelelően 
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az önkormányzat a csatlakozási nyilatkozatot benyújtotta, valamint gondoskodott helyi 

pályázatok kiírásáról és megjelentetéséről. 

 

118/2018. (VI.21.) határozat 

A Hírös Sport Nonprofit Kft.-t és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-t érintő 

döntések meghozatala 

 

Határidő: I. azonnal 

               II. értelemszerűen 

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően: 

- az önkormányzat és a Hírös Sport Nonprofit Kft. közötti egységes szerkezetbe foglalt 

közhasznú megállapodás módosításának aláírása felek által 2018. július 26. napján 

megtörtént, 

- az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási 

szerződést a felek 2018. július 26. napján írták alá. 

 

120/2018. (VI.21.) határozat 

Támogatási szerződés megkötése a Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvánnyal 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvánnyal a 

támogatási szerződést 2018. július 12-én megkötöttük. 

 

121/2018. (VI.21.) határozat 

Megállapodások megkötése a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft-

vel 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megállapodás és támogatási szerződés 2018. július 

10-én aláírásra került. 

 

123/2018. (VI.21.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási 

szerződés módosítása  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közszolgáltatási Szerződés 8. számú módosítása 2018. június 26-án felek által aláírásra 

került. 

 

126/2018. (VI. 21.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási Stratégiája 

és Akcióterve 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
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A dokumentum elfogadását és a város honlapján való közzétételét követően megkezdődtek a 

Közösségi Beavatkozási Terv megalkotása, illetve a Stratégiában szereplő javasolt 

beavatkozások megvalósítása érdekében az előkészítő tevékenységek. 

 

127/2018. (VI. 21.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 

A közgyűlés által elfogadott dokumentumot a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

közzétettük Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján, valamint megküldtük a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság illetékes munkatársának az általuk kezelt országos felületen 

való közzététel érdekében. 

 

129/2018. (VI.21.) határozat 

A Településrendezési Terv 2018. évi felülvizsgálatának közbenső véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A város településrendezési eszközei 2018. évi felülvizsgálatának véleményezési eljárásában 

beérkezett államigazgatási és partnerségi véleményekre adott önkormányzati álláspontot 

rögzíti a határozat. A számos el nem fogadó válasz miatt egyeztető tárgyalásra kellett sort 

keríteni, ahol az eltérő vélemények, illetve az álláspontok tisztázásra kerültek. 

 

149/2018. (VI.21.) határozat 

Képviselő indítvány a Nagytemplom felújításával kapcsolatban 

Határidő: 2018. június 28. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően kezdeményeztük az Emberi Erőforrások 

Minisztériumánál, hogy a kecskeméti Nagytemplom felújításához szükséges pénzügyi fedezet 

kerüljön biztosításra a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye részére. 

 

 

Zárt ülésen hozott határozatok: 

 

 

17/2018. (II.15.) határozat 

Támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programra 

Határidő: 1. pont: azonnal 

             2-3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A Kecskeméti Katona József Gimnázium tájékoztatása szerint az érintett tanuló felvételt nyert 

az Arany János Tehetséggondozó Programba. A támogatási szerződés aláírása folyamatban 

van. Az ösztöndíj összege a 2018/2019. tanévtől kezdődően az adott évi költségvetés 

módosításakor, tervezésekor kerül betervezésre. 
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18/2018. (II.15.) határozat 

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 

Határidő: 2018. április 6. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a szavazatszámláló bizottságok megválasztott tagjai és 

póttagjai letették az esküt. 

 

55/2018. (IV.26.) határozat 

Üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

I. A közgyűlés úgy döntött, hogy névértéken megvásárolja az OPTICON Kft. Hírös Net Kft.-

ben lévő üzletrészét. Az üzletrész átruházási szerződést aláírtuk. 

 

II. A közgyűlés úgy döntött, hogy megvásárolja névértéken a Kecskeméti Animációs 

Filmgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság saját üzletrészét. Az üzletrész 

átruházási szerződés aláírásra, a változás átvezetésre került. 

 

III. A közgyűlés úgy döntött, hogy a Gong Rádió Kft. társtulajdonosának az üzletrésze 

vonatkozásában fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni, emellett nem támogatja a Gong 

Rádió Kft. társtulajdonosa üzletrészének a társaság általi megszerzését. A társaság 

taggyűlésén a tulajdonos önkormányzat képviseletét ellátó személy ezen határozatnak 

megfelelő tartalommal képviselte a tulajdonosi álláspontot. 

 

56/2018. (IV.26.) határozat 

A KIK-FOR Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az apport megállapodás, a közszolgáltatási szerződés 

módosítás, valamint az alapító okirat az aláírásukat követően megküldésre került a KIK-FOR 

Kft. részére, ahol a Cégbíróság felé történő benyújtásról intézkedtek. 

 

57/2018. (IV.26.) határozat 

A Hírös Sport Nonprofit Kft. szétválásával kapcsolatos végleges döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat 2018. május 15. napjával a Hírös 

Sport Nonprofit Kft. törzstőkéjét nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemelte, a 

vonatkozó megállapodás aláírása 2018. május 14. napján megtörtént. A Hírös Sport Nonprofit 

Kft.-ből 2018. július 1. napjával kivált a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft., a változások 

a vonatkozó nyilvántartásokban átvezetésre kerültek. 
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60/2018. (IV.26.) határozat 

„Kecskemét Városért Oktatási Díj” adományozása 

61/2018. (IV.26.) határozat 

„Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” adományozása 

62/2018. (IV.26.) határozat 

„Kecskemét Ifjúságáért Díj” adományozása 

63/2018. (IV.26.) határozat 

Az „Ifjúság a Közösségért Díj” adományozása 

64/2018. (IV.26.) határozat 

„Kecskemét Közművelődéséért Díj” adományozása 

65/2018. (IV.26.) határozat 

„Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj” adományozása 

66/2018. (IV.26.) határozat 

„Kecskemét Sportjáért Díj” adományozása 

67/2018. (IV.26.) határozat 

Az „Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím adományozása 

68/2018. (IV.26.) határozat 

Az „Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím adományozása 

69/2018. (IV.26.) határozat 

„Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója” elismerő cím 

adományozása 

70/2018. (IV.26.) határozat 

„Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím adományozása 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 

 

131/2018. (VI.21.) határozat 

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.-vel kapcsolatos döntések 

meghozatala 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés úgy döntött, hogy az önkormányzat a Magyar Lovassport Szövetség Kecskeméti 

Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.-ben meglévő üzletrészét névértéken megvásárolja. Az 

üzletrész átruházási szerződés aláírása megtörtént. 

 

132/2018. (VI.21.) határozat 

A KIK-FOR Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az apport megállapodás, a közszolgáltatási szerződés 

módosítás, valamint az alapító okirat az aláírásukat követően megküldésre került a KIK-FOR 

Kft. részére, amely a Cégbíróság felé történő benyújtásról intézkedett. 
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133/2018. (VI.21.) határozat 

A TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. tervezett profilváltásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Gaál József alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a társaság taggyűlése 2018. július 10 -én megtartott 

ülésén döntött a társaság társasági szerződésének a módosításáról és felkérte az ügyvezetőt a 

változások cégnyilvántartási átvezetésére. 

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a kecskeméti 4096 helyrajzi 

számú, természetben Kecskemét, Rákóczi út 2. szám alatt található kivett irodaház 

(Tudomány és Technika Háza) megnevezésű ingatlanban meglévő tulajdoni részesedése 

értékesítése vonatkozásában a felszámoló nem írt ki pályázatot, ezért azt az önkormányzat 

még nem tudta megvenni. 

 

146/2018. (VI.21.) határozat 

Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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

megküldtük a javaslatokat. 

 

 

 


