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 KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 

 

 

 

Ügyiratszám: 882-14/2019. 

 

 

Ügyintéző: Szabóné Pataki Gyöngyi 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2019. február 21-én tartandó ülésére 

 

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

végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

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

határozatok végrehajtásáról a mellékletben foglaltak szerint számolok be. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2019. február 11. 

 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                            polgármester 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

     /2019. (II.21.) határozata 

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

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 882-14/2019. számú, fenti tárgyban készült beszámolójában foglaltakat 

elfogadta. 
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beszámoló melléklete 

 

26/2018. (IV.26.) határozat 

Képviselői indítvány interaktív táblákkal kapcsolatban 

Határidő: a közgyűlés októberi ülése 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Köznevelési Munkacsoport felmérte a kecskeméti 

köznevelési intézményekben a digitális eszközökre vonatkozó igényeket, majd ezt követően 

javaslatot tett az Esélyteremtési Bizottság, illetve a közgyűlés számára. A közgyűlés a fenti 

tárgyban készült tájékoztatót 2018. október 18-i ülésén a 197/2018. (X.18.) határozatában 

tudomásul vette. 

 

91/2018. (V.31.) határozat 

Pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 

kiválasztására 

Határidő: 2018. július 16. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelőn az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítási közszolgáltatás ellátására a pályázati felhívás - a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltaknak megfelelően - a 

www.kecskemet.hu honlapon, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Világgazdaság és a 

Magyar Idők országos napilapokban, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 

Hivatalos Értesítő 2018. évi 36. számában közzé lett téve. 

 

101/2018. (V.31.) határozat 

Képviselői indítvány sportpálya felújításával kapcsolatban 

Határidő: 2018. októberi közgyűlés 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

A fenti tárgyban készült tájékoztatót a közgyűlés 193/2018. (X.18.) határozatában tudomásul 

vette. 

 

122/2018. (VI.21.) határozat 

Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:   Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

233/2018. (XII.13.) határozat 

Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 

Határidő: 2. pont: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntéséről tájékoztattuk a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítványt, amely a 

korábban megkötött támogatási szerződés alapján a térfelügyeleti kamerarendszer telepítését 

elvégezte a határozatban szereplő helyszíneken. 

- A közgyűlés jóváhagyását követően a támogatási szerződés aláírása a szerződő felek által 

megtörtént. A szerződésben meghatározott összeg átutalása a Kecskemét Közbiztonságáért 

Közalapítvány részére határidőben megtörtént. 
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125/2018. (VI.21.) határozat 

Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap megrendezése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: 1-4. pont: Gaál József alpolgármester 

                 5. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

 

A rendezvénysorozat programjai 2018. szeptember 16-22. időszakban sikeresen 

megvalósultak, amelyről a beszámolót a közgyűlés a 224/2018. (XI.22.) számú határozatában 

elfogadta. 

 

128/2018. (VI.21.) határozat 

Közterület elnevezése Bethlenváros városrészben 

Határidő: 2018. augusztus 21. 

Felelős:    Dr. Határ Mária jegyző 

171/2018. (IX.13.) határozat 

Közterület elnevezése Katonatelep városrészben 

Határidő: 2018. november 13. 

Felelős:    Dr. Határ Mária jegyző 

 

A közterület elnevezések (Lehár Ferenc utca és Magnólia utca) ingatlan-nyilvántartásban 

történő átvezetése, valamint az utcanév táblák kihelyezése megtörtént. Az új közterület 

elnevezések, az új házszámok, valamint a változással érintett házszámpárok a 

címnyilvántartásba is felvezetésre kerültek. 

 

151/2018. (VIII.30.) határozat 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi pályázati kiírása a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A pályázat beadást követően a támogatói okiratot 2018. november 26-án megkaptuk. 

 

154/2018. (IX.13.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 260/2017. (XII.14.) 

határozata módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a 260/2017. (XII.14.) határozat 1./d) pontja kiegészült, 

melynek alapján a KTE Kosárlabda Klub Kft. támogatásán felül a részére megítélt pótlólagos 

támogatás egyösszegben 2018. szeptember 28-án kiutalásra került. A támogatás 

felhasználásával való elszámolás határideje: 2019. január 15. napja volt. 

 

155/2018. (IX.13.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A város településrendezési eszközeinek 2018. évi általános felülvizsgálatának jóváhagyása 

részeként a Településszerkezeti Terv változtatásáról határozott a közgyűlés. 
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Módosított településrendezési eszközöket a határozat szerint megküldtük az állami főépítész 

hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő államigazgatási 

szervnek. 

 

156/2018. (IX.13.) határozat 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és a Városi Alapkezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 

A 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat 5. b) pontja alapján 2018. évben 5.000.000.000,- Ft 

összegben biztosítandó visszatérítendő támogatásra vonatkozó támogatási szerződés 2018. 

november 7-én a Pénzügyminisztérium részéről, majd 2018. november 14-én az 

Önkormányzat részéről aláírásra került. 

 

157/2018. (IX.13.) határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 

 

- A Nemzeti Sportközpontokkal a beruházás műszaki és pénzügyi átadás-átvételéről szóló 

megállapodás aláírása 2018. szeptember 30-án megtörtént, 

- A „Munkaerőmobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten” című projekthez 

szükséges önerőt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 

tartalmazza, 

- A „Munkaerőmobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten” tárgyú projekt 

megvalósítására vonatkozó hatósági szerződés és mellékletei a felek által 2018. szeptember 

28. napján aláírásra került. A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás 

lefolytatása folyamatban van. A kecskeméti 4191 hrsz-ú és 21932 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozóan a támogatás és járulékai mértékéig a jelzálogjogot 2018. október 17. napján 

bejegyezték. 

 

158/2018. (IX.13.) határozat, 183/2018. (X.18.) határozat; 214/2018. (XI.22.) határozat; 

250/2018. (XII.13.) határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a támogatási szerződéseket megkötöttük az érintett 

alapítványokkal. 

 

159/2018. (IX.13.) határozat 

A Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a kecskeméti 21921/4 hrsz-ú, természetben Kecskemét, 

Kvarc utca 2. szám alatt található ingatlan kazánhelyiségére vonatkozó ingyenes használati 

megállapodást megkötöttük. 



6 

 

 

160/2018. (IX.13.) határozat 

A Kecskemét, Szegedi úton lévő 0778/15 helyrajzi számú ingatlan értékesítése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

204/2018. (XI.22.) határozat 

A Kecskemét, Szegedi úton lévő 0778/15 helyrajzi számú ingatlan értékesítése - pályázat 

elbírálása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A kecskeméti 0778/15 hrsz-ú ingatlan Mavir Zrt. részére történő értékesítése érdekében 

zártkörű pályázat kiírásáról döntött a közgyűlés. A közgyűlés a pályázat benyújtását követően 

204/2018. (XI.22.) határozatában döntött nevezett ingatlan Mavir Zrt. részére történő 

értékesítéséről. Az adásvételi szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírása az 

önkormányzat részéről folyamatban van. 

 

161/2018. (IX.13.) határozat 

Vagyonkezelési szerződés megkötése a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a vagyonkezelési szerződést a Bács-Kiskun Megyei 

Katona József Könyvtárral megkötöttük, a vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzésre került. 

 

162/2018. (IX.13.) határozat 

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közalapítvánnyal kapcsolatos változásbejegyzési 

kérelmet a Kecskeméti Törvényszékre benyújtottuk, a bíróság a változásokat bejegyezte. 

 

163/2018. (IX.13.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatára engedményezett lakás-

takarékpénztári szerződések felmondása 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént a Fundamenta Lakáskassza Zrt. felé az 

„ISPA” és „F” öblözetbe tartozó közműépítési beruházással kapcsolatos, önkormányzatra 

zárolt lakástakarékpénztári szerződések felmondása. A három hónapos felmondási idő 2019. 

január hónapban letelt. Erre tekintettel a Fundamenta Lakáskassza Zrt. a zárolt összegeket az 

önkormányzat számlájára át fogja utalni. Ezt követően megállapításra kerül a hátralék összege 

a fizetési kötelezettség és a kiutalt összeg különbségeként. Amennyiben a hátralék 

megfizetésére irányuló felszólító levélre az ügyfél nem fizeti be a hiányzó összeget, akkor 

fizetési meghagyásos eljárás megindítására kerül sor. 
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167/2018. (IX.13.) határozat 

  Fenntartói megállapodás megkötése a Ciróka Bábszínházzal 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a fenntartói megállapodást megkötöttük 2018. 

szeptember 28-án a Ciróka Bábszínházzal 2019. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig. 

 

164/2018. (IX.13.) határozat 

Együttműködési megállapodás kötése a „Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás 

intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című 

projekt előkészítésére és megvalósítására 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodást aláírtuk a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel. 

 

165/2018. (IX.13.) határozat 

Bizottsági külső tag választása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés 2018. szeptember 13-ai ülésén megválasztotta Szénási Tibort a Városstratégiai és 

Pénzügyi Bizottság külső tagjának, aki az ülésen letette az esküt, és megkezdte a 

tevékenységét. 

 

166/2018. (IX.13.) határozat 

Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az ülnöki megbízatás megszűnéséről szóló határozatot 

megküldtük a Kecskeméti Járásbíróság elnökének. 

 

168/2018. (IX.13.) határozata 

Közfeladat-ellátási szerződés módosítása 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel a 

közfeladat-ellátási szerződés 7. számú módosítását 2018. szeptember 17-én aláírtuk. 

 

169/2018. (IX.13.) határozat; 187/2018. (X.18.) határozat; 221/2018. (XI.22.) határozat; 

256/2018. (XII.13.) határozat 

Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési 

szerződések 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési szerződések megkötésre kerültek. 

 

170/2018. (IX.13.) határozat 

Kiemelt fejlesztési terület kijelölése és településrendezési szerződés megkötése a déli 

iparterületen történő beruházás érdekében 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés a kecskeméti 8683/303 és 8683/419 hrsz-ú telkek fejlesztése érdekében a 44. 

számú főút, az 5. számú főút és a Mártírok útja közötti szakaszának fejlesztésekkel érintett 

területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A vonatkozó településrendezési szerződés 

megkötését követően a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő 

módosításának az eljárása megtörtént. A fejlesztés műszaki előkészítése folyamatban van, 

melynek aktív részese az önkormányzat. 

 

178/2018. (X.18.) határozat; 202/2018. (XI.22.) határozat; 235/2018. (XII.13.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

- A közgyűlés a Déli Iparterület II. ütemét érintően az Infogroup Zrt. és az AvivInvestment 

Kft. érdekeltségébe tartozó területek vonatkozásában a Településszerkezeti Terv 

módosításáról döntött. A közgyűlés döntésének megfelelően a településrendezési 

szerződéseket megkötöttük. 

- A 44. sz. út Déli Iparterület menti, kiemelt fejlesztési területet érintő szabályozási vonal 

módosítása, illetve belterületi határ pontosítása tárgyában született döntés részeként a 

településszerkezeti terv módosításáról is döntött a közgyűlés. 

- A döntés a Belső-Máriahegy városrész újra szabályozására vonatkozik, melynek értelmében 

a módosított településrendezési eszközöket megküldtük az állami főépítészi hatáskörében 

eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő államigazgatási 

szervnek. 

 

179/2018. (X.18.) határozat 

A Kecskemét, Homokbányán lévő 21931 hrsz-ú ingatlan értékesítése érdekében pályázat 

kiírása és a Kecskemét, Szent István városrészben található 7393/2 hrsz-ú Péter utca 

forgalomképessé nyilvánítása csereszerződés megkötése érdekében 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

239/2018. (XII.13.) határozat 

A Kecskemét, Homokbányán lévő 21931 hrsz-ú ingatlan értékesítése érdekében kiírt 

pályázat elbírálása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

 

- A közgyűlés a 21931 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános, többfordulós pályázatot 

2018. december 13-i ülésén elbírálta. A vevővel az adásvételi előszerződést 2018. december 

19-én megkötöttük.  
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- A kecskeméti 7393/2 hrsz-ú ingatlant érintő csereszerződés tervezete 2018. november 30. 

napján megküldésre került a cserélő fél részére, véleményezés céljából. A cserélő fél részéről 

az ingatlanán lévő terhek jogosultjainak a telekalakításhoz szükséges hozzájáruló 

nyilatkozatainak a beszerzése folyamatban van, a jóváhagyott szerződés aláírására a 

nyilatkozatok rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. 

 

180/2018. (X.18.) határozat 

A BÁCSVÍZ Zrt.-vel kapcsolatos döntés 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját tájékoztattuk arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a BÁCSVÍZ Zrt. által Akasztó Község Önkormányzatától megvásárolt 

10 db 10.000,- Ft, összesen 100.000,- Ft névértékű saját részvényeket nem kívánja 

megvásárolni, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a társaság azokat Fülöpszállás Község 

Önkormányzata részére értékesítse. 

 

181/2018. (X.18.) határozat 

A Kecskeméti Tankerületi Központtal kötött átadás-átvételi megállapodás és 

vagyonkezelési szerződés módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a 2016. december 13. napján kelt átadás-átvételi 

megállapodás módosításának és az ingyenes vagyonkezelési szerződés vonatkozó 

mellékleteinek módosításáról szóló megállapodás aláírása 2019. január 17. napján megtörtént. 

 

182/2018. (X.18.) határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 

 

- A KEHOP-1.2.1 kódszámú, „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakóktól” című felhívásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

támogatási kérelmet nyújtott be az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

vezetésével létrehozott konzorcium tagjaként. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft. között 2019. január 15-én aláírásra került. A megállapodás alapján a 

konzorcium vezető NFP megkezdte a pályázat beadásához szükséges előkészítő szakmai 

munkálatokat. 

- Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló adatkoncentrátor telepítésére 

2018. április 27-én kötött megállapodás 1. számú módosítását az aláírást követően 

megküldtük a KOM Zrt. részére. 

 

184/2018. (X.18.) határozat 

A Kálmán Lajos Óvodával kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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A közgyűlés döntésének megfelelően a Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodájának 

korszerűsítése idejére az érintett óvodai csoportok a Kecskeméti Tankerületi Központtal 

történt egyeztetés alapján a Kecskemét, Alkony u. 11. szám alá, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületébe költöztek. 

- A Kálmán Lajos Óvoda módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

megküldtük a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága számára. 

 

186/2018. (X.18.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási 

szerződés módosítása  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés 9. számú módosítása 

mindkét fél részéről 2018. október 25-én aláírásra került. 

 

188/2018. (X.18.) határozat 

A településrendezési eszközök módosításának közbenső véleményezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlési döntés a 44. sz. főúttal kapcsolatos területek és kapcsolódó szabályozási vonalak 

településrendezési tervi módosítására, a Belső-Máriahegy átfogó újra szabályozására, 

valamint a távlati belterületi határok pontosítására vonatkozott. Ezen tételekkel kapcsolatosan 

beérkezett válaszok bemutatása megtörtént, az állami főépítész véleményét is megkértük a 

tételek lezáró döntéséhez. 

 

189/2018. (X.18.) határozat 

Köztéri alkotás elhelyezése 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A „Tapintható-Láthatatlan” térplasztika elhelyezéséről és helyéről döntött a közgyűlés. A 

térplasztika elkészült és a Főtér északkeleti, sétáló utcai területén, a sétáló utca tengelyében 

(Kecskemét, Szabadság tér, hrsz. 1130/1) került kihelyezésre. 

 

198/2018. (X.18.) határozat 

Képviselői indítvány a KTE pályával kapcsolatban 

Határidő: 2018. november 22. 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a KTE pálya hasznosítási lehetőségeit vizsgáló 

munkacsoport megalakult, tájékozódott az előzményekről, felmérte a lehetőségeket és 

mindezek összegzéséről beszámolót készített a közgyűlés novemberi ülésére, amely a 

226/2018. (XI.22.) határozattal elfogadásra került. 

 

201/2018. (XI.22.) határozat 

Folyószámlahitel szerződés megkötése 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 



11 

 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően, az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása 

érdekében a 2019. január 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozó folyószámla-

hitelkeretszerződés 2018. december 10-én aláírásra került. 

 

202/2018. (XI.22.) határozat 

A Településszerkezeti Terv módosítása 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

 

A 44. sz. út Déli Iparterület menti, kiemelt fejlesztési területet érintő szabályozási vonal 

módosítása, illetve belterületi határ pontosítása tárgyában született döntés részeként a 

településszerkezeti terv módosításáról is döntött a közgyűlés. 

 

203/2018. (XI.22.) határozat 

A kecskeméti 3708/10 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

Az önkormányzat a Kecskeméti Református Egyházközség tulajdonszerzése érdekében 

lemondott a kecskeméti 3708/10 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogáról. Az 

önkormányzat 2018. december 6. napján kelt levelében kérte a vagyonkezelési szerződés 

megszüntetéséről szóló okirat előkészítését és megküldését az MNV Zrt-nek, amelyre választ 

még nem kaptunk. Az önkormányzat jelenleg nem tervez TOP CLLD pályázat keretében 

együttműködést a Református Egyházzal. 

 

205/2018. (XI.22.) határozat 

Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a jóváhagyott Integrált Területi Programot 2018. 

november 29-én megküldtük a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító 

Hatóság működtetéséért felelős pénzügyminiszter részére. 

 

206/2018. (XI.22.) határozat 

Fejlesztésekhez kapcsolódó önerő biztosításáról szóló döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A beruházási hitel összege a 2019 évi költségvetésbe betervezésre került. 

 

207/2018. (XI.22.) határozat 

Képviselői indítvány várható beruházással kapcsolatos tájékoztató készítésére 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A képviselői indítvány tárgyában beszámoló készült a közgyűlés 2018. december 13-i ülésére, 

amely a 264/2018. (XII.13.) határozattal elfogadásra került. 
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208/2018. (XI.22.) határozat 

A Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: I. pont: azonnal 

               II. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

- A Hírös Sport Nonprofit Kft-vel megkötött közhasznú megállapodás változásokkal egységes 

szerkezetbe foglalt módosítása a felek által 2018. december 1. napjával aláírásra került. 

- A közgyűlési határozatot és a Hírös Sport Nonprofit Kft. módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát megküldtük a társaság részére, a változás a 

cégnyilvántartásban átvezetésre került. 

 

209/2018. (XI.22.) határozat 

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlési határozatot és a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megküldtük a társaság részére, a változás a 

cégnyilvántartásban átvezetésre került. 

 

210/2018. (XI.22.) határozat 

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés határozatában a társasági szerződés módosítását javasolta a társaság taggyűlése 

részére, mely döntés meghozatala érdekében a közgyűlési határozatot és annak mellékletét a 

társaság részére megküldtük. 

 

211/2018. (XI.22.) határozat 

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 

módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft-vel megkötött 

közszolgáltatási szerződés változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítása a felek által 

2018. november 22. napjával aláírásra került. 

 

212/2018. (XI.22.) határozat 

A Városi Alapkezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntés meghozatala 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlési határozat és a Városi Alapkezelő Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapszabálya az aláírást követően megküldésre került a társaság részére, a változás a 

cégnyilvántartásban átvezetésre került. 
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213/2018. (XI.22.) határozat 

Víziközmű-rendszert érintő döntések meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a víziközmű-rendszert érintő, 2019. január 1. napjától 

hatályos bérleti-üzemeltetési szerződés aláírása és az éritettek részére történő megküldése 

megtörtént. 

 

215/2018. (XI.22.) határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesülettel 

Határidő: 1-2. pont: 2018. december 31. 

                   3. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az együttműködési megállapodás a felek által 2018. 

november 30. napján aláírásra került. 

 

216/2018. (XI.22.) határozat 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az intézmény módosító, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatósága részére megküldtük. 

 

217/2018. (XI.22.) határozat 

A közgyűjteményi és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közgyűjteményi és közművelődési intézmények 

(Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskeméti Katona József Múzeum, 

Kecskeméti Planetárium) módosító okiratait és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratait a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére megküldtük. 

 

218/2018. (XI.22.) határozat 

Letéti szerződés megkötése a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 

Múzeumával 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 

Múzeumával megkötöttük a letéti szerződést. 
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219/2018. (XI.22.) határozat 

A menetrendszerinti autóbuszközlekedés ideiglenes útvonalon történő közlekedtetésének 

tapasztalatai, döntés a Rákóczi út tehermentesítésével kapcsolatban  

Határidő: 1-3. pont: 2019. március 31. 

                   4. pont: értelemszerűen 

Felelős:   1-3. pont: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

        4. pont: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződés 10. számú módosítása 

mindkét fél részéről 2018. november 23-án aláírásra került. 

 

220/2018. (XI.22.) határozat 

Közösségi Beavatkozási Terv Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Társadalmi Felzárkózási Stratégiája és Akcióterve végrehajtásához 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: értelemszerűen 

Felelős: 1. pont: Mák Kornél alpolgármester 

              2. pont: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 

A közgyűlés által elfogadott dokumentum közzétételre került Kecskemét Megyei Jogú Város 

honlapján. 

 

222/2018. (XI.22.) határozat 

A Kecskemét, Nyíri út 77/B. III/307. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés 

meghozatala 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

Az önálló bírósági végrehajtó (Tóth és Társa Végrehajtói Iroda) által küldött ingatlanárverési 

hirdetményben foglaltak szerint az ingatlanra 2018.12.20-2019.02.18. között lehet vételi 

ajánlatot tenni. Az árverést az önkormányzat figyelemmel kíséri és a közgyűlési határozatban 

foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ajánlat nem éri el a 13.800.000,- Ft-os vételárat, az 

önkormányzat ajánlattevőként részt vesz az eljárásban maximum 13.800.000,- Ft összeg 

erejéig. 

 

232/2018. (XII.13.) határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 2019. január 

1-jét követő ellátása 

Határidő: 1-4.; 6-7. pont: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A hatályban lévő közszolgáltatási szerződés 11. számú módosításának aláírása megtörtént. A 

határozat 4.) pontjában szereplő megállapodás megkötésének kezdeményezését írásban 2018. 

december 18-án a DAKK Zrt. felé megtettük. A határozat 6.) pontjának a.) alpontjában 

szereplő 100.000.000 Ft összeg, mely a 2017. évre elismert bevételekkel nem fedezett 

indokolt költségek része, 2018. december 20-án átutalásra került. 
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234/2018. (XII.13.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését érintő döntések, 

valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek a 2020-2022. évre várható összegének bemutatása 

Határidő: 2.-5. pont: értelemszerűen 

Felelős:   2.-5. pont: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 

- Az önkormányzati támogatás nyújtására vonatkozó szerződésekben a támogatási összeg 

folyósításának időpontja, illetve a támogatás elszámolásának a szabályozása a határozatban 

foglaltaknak megfelelően kerül végrehajtásra, 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények tekintetében a 

foglalkoztatottak részére történő illetményelőleg folyósításánál a határozatban foglaltak 

figyelembevételre kerülnek, így a folyósított illetményelőlegek összege nem haladja meg az 

intézmény költségvetésében alapilletmény címen jóváhagyott eredeti előirányzat 5%-át, 

valamint a 150.000,- Ft/fő/év összeget. 

- A 2019. évi költségvetési rendelet Választókerületi keret című költségvetési előirányzatra 

vonatkozóan a képviselők javaslataikat a határozatban foglaltak szerint 2019. március 31-ig és 

2019. augusztus 31-ig adhatják le a polgármesternek. 

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

fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési évet követő három évre (2020-2022. évre) 

várható összegét az 1. számú melléklet szerint megállapította. 

- A 3.704.516 E Ft beruházási hitel felvétele a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetésébe beépítésre került. A hitel felvétel 

előkészítésével kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak. 

 

236/2018. (XII.13.) határozat 

A Kecskemét, Széchenyivárosban található 10576/375 helyrajzi számú építési telek és a 

városföldi 082/7 helyrajzi számú volt vendégház értékesítése érdekében pályázat kiírása 

Határidő: azonnal 

 Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

Az önkormányzat a közgyűlés döntésének megfelelően gondoskodott a pályázati felhívások 

és a pályázati kiírások közzétételéről. Az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő a 

kecskeméti 10576/375 hrsz-ú ingatlan tekintetében 2019. január 18., a városföldi 082/7 hrsz-ú 

ingatlan tekintetében pedig 2019. január 21. A pályázatok elbírálására a közgyűlés jelen 

ülésén kerül sor. 

 

237/2018. (XII.13.) határozat 

A Kecskeméti 9750 hrsz-ú ingatlan (Bíró Lajos utca) 4 m2 nagyságú részének 

forgalomképessé nyilvánítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van. 

 

238/2018. (XII.13.) határozat 

A kecskeméti 481 és 478/2 hrsz-ú ingatlanok Magyar Állam részére történő értékesítése 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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A kecskeméti 481 és 478/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést a Magyar 

Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel 2018. december 28. napján megkötöttük. 

 

240/2018. (XII.13.) határozat 

A Kecskemét Városfejlesztési Alappal kapcsolatos döntés 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A városfejlesztési célt és a hazai kockázati tőke alapú tőkefinanszírozást megalapozó hazai 

jogi szabályozási környezet felülvizsgálatával összefüggésben a szükséges 

törvénymódosításokról kodifikációs javaslat készült, melyet megküldtünk a Kecskemét 

megyei jogú várost képviselő országgyűlési képviselők részére. 

 

241/2018. (XII.13.) határozat 

Megállapodás a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft.-vel 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft.-vel a 

megállapodást megkötöttük Kecskemét közvilágítás fejlesztésének elősegítésére. 

 

242/2018. (XII.13.) határozata 

Szerződés megkötése csapadékvíz csatorna üzemeltetésére 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a BÁCSVÍZ Zrt.-vel a csapadékvíz elvezető rendszer 

üzemeltetésére vonatkozóan a szerződés aláírása a felek által 2018. december 14-én 

megtörtént. 

 

243/2018. (XII.13.) határozata 

Közfeladat-ellátási szerződés módosítása 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Városgazdasági Kft.-vel, mint a 

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogelődjével 2013. április 30-án kötött 

közfeladat-ellátási szerződés hatályát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítottuk. 

 

244/2018. (XII.13.) határozata 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Városgazdasági Kft.-vel, mint a 

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogelődjével 2013. április 30-án kötött 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítottuk. 
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245/2018. (XII.13.) határozat 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2019. évi vagyongazdálkodási 

koncepciójának elfogadása és vagyonkezelési szerződés módosítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

 

A vagyongazdálkodási koncepció elfogadásáról szóló határozatot a KIK-FOR Ingatlankezelő 

és Forgalmazó Kft. részére megküldtük. A 114/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti 

telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban van, a határozat mellékletét 

képező vagyonkezelési szerződés módosításának az aláírására a közgyűlési döntésnek 

megfelelően csak a telekalakítás átvezetését követően kerül sor. 

 

246/2018. (XII.13.) határozata 

A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási és 

közfeladat ellátási szerződés módosítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 

megkötött közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződés 1. számú mellékletét módosítottuk, 

amely a folyamatosan nyújtott szolgáltatásokért felszámítható díjak mértékét tartalmazza. 

 

247/2018. (XII.13.) határozat 

Együttműködési keretmegállapodás az Utazás 2019 Kiállításon díszvendégként történő 

megjelenésről 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés döntésének megfelelően 2018. november 28-án a Hungexpo Zrt.-vel, a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzattal és a Bács-Kiskun Megyei Turisztikai és Marketing 

Nonprofit Kft-vel az együttműködési megállapodást megkötöttük az Utazás 2019 Kiállításon 

díszvendégként történő megjelenésről. 

 

248/2018. (XII.13.) határozat 

Közalapítványok és gazdasági társaságok létesítő okiratának módosítása a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről szóló 17/2018. 

(X.18.) önkormányzati rendeletével összefüggésben 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány és a Kecskemét Város- Bozsó 

Gyűjtemény Alapítvány alapító okirata módosításra került, annak aláírása és a bírósági 

változás-bejegyzési eljárása folyamatban van. 

 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okirata módosításra került, annak aláírása és cégbírósági benyújtása folyamatban van. 
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249/2018. (XII.13.) határozat 

Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása, közkertek kialakítása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

- A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által felajánlott rendeltetésszerű használatra 

alkalmas, a Czollner téri közparkban, a Kecskemét-Hetényegyháza Petrovics közparkban, a 

Temes téren és a Széchenyi tér közterületén elvégzett beruházások átadásáról szóló 

megállapodás aláírása a felek által megtörtént. 

- A kecskeméti 3330 hrsz-ú, Apponyi Albert tér ingatlanon közkert létesítésével összefüggő, a 

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Alapítvánnyal, valamint a 

kecskeméti Illyés Gyula utcában található kecskeméti 10576/195 hrsz-ú ingatlanon közkert 

létesítésével összefüggő, a Széchenyivárosért Egyesülettel az együttműködési 

megállapodások aláírása megtörtént. 

 

251/2017. (XII.13.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítása 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                    3. pont: 2018. december 20. 

Felelős:    1-3. pont: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

                1. pont: Dr. Határ Mária jegyző 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 

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

hivatal belső portálján közzétételre került. 

A közgyűlés döntésének megfelelően a módosító okiratot, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatóságának megküldtük, a módosítás a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre került. 

 

253/2018. (XII.13.) határozata 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlés által elfogadott dokumentum közzétételre került Kecskemét Megyei Jogú Város 

honlapján.  

 

255/2018. (XII.13.) határozat 

A településrendezési eszközök 2019. évi felülvizsgálatának elindítása 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A 2018. augusztus végéig beérkezett 120 db településrendezési tervi módosítási 

kezdeményezés közül 67 db javaslat esetében úgy döntött a közgyűlés, hogy megindítja a 

településrendezési terv módosításának eljárását. A közgyűlés döntésének megfelelően az 

érintetteket tájékoztattuk. 

 

 

 

http://www.kecskemet.hu/
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257/2018. (XII. 13.) határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata intézményeinek 2019. évi belső ellenőrzési terve 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Határ Mária jegyző 

 

A Közgyűlés jóváhagyta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2019. évi belső ellenőrzési 

tervét. Az Ellenőrzési Csoport 2019-ben a Közgyűlés által elfogadott belső ellenőrzési terv 

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

kaptak a 2018. évi belső ellenőrzési tervről. 

 

Zárt ülésen hozott határozatok 

 

134/2018. (VI.21.) határozat 

A „Város Kulcsa” kitüntetés adományozása 

135/2018. (VI.21.) határozat 

A Bozsó János-díj adományozása 

136/2018. (VI.21.) határozat 

A „Katona József-díj” adományozása 

137/2018. (VI.21.) határozat 

A „Kodály Zoltán-díj” adományozása 

138/2018. (VI.21.) határozat 

A „Tóth László-díj” adományozása 

Határidő: 2018. október 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

139/2018. (VI.21.) határozat 

A Kecskemét Szociális Ügyéért Díj adományozása 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   

140/2018. (VI.21.) határozat 

A Mathiász János-díj adományozása 

141/2018. (VI.21.) határozat 

A Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj adományozása 

142/2018. (VI.21.) határozat 

A „Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj” adományozása 

143/2018. (VI.21.) határozat 

Az Év Kecskeméti Mestere Díj adományozása 

Határidő: 2018. augusztus 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

144/2018. (VI.21.) határozat 

A „Kada Elek-díj” adományozása 

Határidő: 2018. október 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

A díjak átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 
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145/2018. (VI.21.) határozat 

Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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

megküldtük a javaslatokat. 

 

258/2018. (XII.13.) határozat 

Döntés szindikátusi szerződésről 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

A közgyűlési döntésről a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját tájékoztattuk, a Városi 

Alapkezelő Zrt. és az Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. között a szindikátusi szerződés 2018. 

december 14. napján létrejött. 


