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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ÉRTÉKMEGŐRZÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Ikt.szám: 2027-1/2015. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2015. március 23-án tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Az Értékmegőrzési Bizottság Ügyrendjének módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság  2014.  november  

10-én  a 2/2014. (XI.10.) ÉmB. számú határozatával fogadta el az Ügyrendjét. 

 

Az Ügyrend Záró rendelkezésének 2. pontja értelmében az Ügyrendben foglaltak 

hatályosulását a bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén javaslatot 

tesz annak módosítására. 

 

Az Ügyrend jelenlegi módosítását az indokolja, hogy a közgyűlés a 2014. december 18-i, 

valamint a 2015. február 19-i ülésén felülvizsgálta a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletét / továbbiakban: SZMSZ /, 

melynek során az Értékmegőrzési Bizottság feladat- és hatásköreit is módosította.  

Tekintettel arra, hogy a bizottság feladat- és hatásköreit az SZMSZ-nek megfelelően kell 

tartalmaznia az Ügyrendnek, javaslom az Ügyrend II. fejezetének a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint történő módosítását. 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen meghozni.  

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2015. március  4. 

 

 

 

                                  Hörcsök Imre 

                                              elnök 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…/2015. (III.23.) ÉmB. sz. határozat 

Az Értékmegőrzési Bizottság Ügyrendjének módosítása 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város  Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta Hörcsök 

Imre elnök  2027-1/2015. számú, fenti tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Az Értékmegőrzési Bizottság a 2/2014. (XI.10.) ÉmB. számú határozattal elfogadott 

Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az Ügyrend II. fejezete helyébe a következő szöveg lép:  

 

 

„II. 

A bizottság feladat- és hatásköre 

 

 A bizottság általános feladat- és hatáskörét az SZMSZ 49. § (1) bekezdés a)-g) pontjában 

foglaltak szerint látja el. 

 

 A bizottság részletes feladat- és hatásköre az SZMSZ 2. melléklete 2. pontjának megfelelően 

az alábbi:  

2.1. A bizottság dönt:  

 
2.1.1. Az önkormányzati rendeletben meghatározott, kulturális, közművelődési, 

közgyűjteményi, idegenforgalmi, nemzetközi kapcsolatok-, testvérvárosi kapcsolatok 

gondozásával, a határon túli magyarsággal kapcsolatos, valamint egyházi ügyekben  

2.1.2. A Műkertvárosi Művészvilla bérlőjének kiválasztásáról 

2.1.3. A tárgyévi költségvetésben e célra biztosított kereteken belül a közterületen, 

valamint az önkormányzati tulajdonú épületeken lévő művészeti alkotások felújításáról a 

városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság véleményének 

kikérésével 

2.1.4. Az önkormányzati fenntartású könyvtár és kulturális (előadó- és alkotóművészeti, 

közművelődési, közgyűjteményi) intézmény szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról  

2.1.5. Az önkormányzati fenntartású muzeális intézmény éves és középtávú feladatairól, 

munkatervéről, beszámolójáról, teljesítményértékeléséről 

2.1.6. Az önkormányzati fenntartású muzeális intézmény küldetésnyilatkozatának 

jóváhagyásáról 

2.1.7. Az önkormányzati fenntartású könyvtár használati szabályzatának jóváhagyásáról, 

valamint törvényben foglaltakon túl további könyvtárhasználati feltételekről és 

kedvezményekről 

2.1.8. Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény éves munkatervének 

jóváhagyásáról 

2.1.9.  Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény használati szabályainak 

meghatározásáról 

2.1.10. Az önkormányzat által támogatott kulturális egyesületek szakmai támogatási 

feltételeiről  
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2.1.11. Az önkormányzati fenntartású kulturális intézményben dolgozó szakemberek 

továbbképzési terveinek és módosításainak jóváhagyásáról 

2.1.12. Önkormányzati önrészt nem igénylő, feladatkörét érintő önkormányzati 

pályázatok benyújtásáról, illetve egyéb szervek pályázatainak elvi támogatásáról, a velük 

kötendő együttműködési megállapodásokról, kivéve azokat a pályázatokat, amelyek az 

európai uniós fejlesztési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsághoz 

tartoznak  

2.1.13. A tárgyévi költségvetésben e célra biztosított kereteken belül a művészeti 

fesztiválok programjáról és költségvetéséről a szervezéssel megbízott szakemberek, 

intézmények javaslata alapján 

2.1.14. A határon túli magyarság érdekeit képviselő szervezetekkel együtt benyújtandó, 

önkormányzati önrészt nem igénylő, feladatkörét érintő pályázatok benyújtásáról 

2.1.15. Az önkormányzattal együttműködő határon túli magyar szervezetek, valamint az 

önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött történelmi egyházak 

pályázatainak elvi támogatásáról 

2.1.16. Az önkormányzat költségvetési rendeletében az egyházak támogatására 

elkülönített pénzösszeg felhasználásáról 

2.1.17. A települési nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi költségvetésben biztosított 

keret terhére benyújtott pályázatainak elbírálásáról. 

 

2.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:  

 

2.2.1. A feladatkörébe tartozó közgyűlési rendeletek alkotására és módosítására 

vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket  

2.2.2. A szakterületét érintő önkormányzati koncepciót 

2.2.3. A város idegenforgalmi fejlődését meghatározó turizmus-marketing koncepció 

kidolgozását 

2.2.4. A Katona József-díj, a Kodály Zoltán-díj, a Tóth László-díj, a Kecskemét 

Közművelődésért Díj, valamint a Bozsó János-díj adományozására vonatkozó 

előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet 

alapján javaslattételre jogosultakat 

2.2.5. Az emléktáblák elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket 

2.2.6. Az önkormányzat nemzetközi testvér- és partnervárosi, valamint egyéb nemzetközi 

kapcsolataival, az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos – a Közgyűlés hatáskörébe 

tartozó – döntéseket 

2.2.7. Az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok 

megvalósítására kötendő közművelődési megállapodásokat.  

 

2.3. A bizottság javaslatot tesz:  

 

2.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési 

előterjesztésekre 

2.3.2. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására  

2.3.3. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város 

Kulcsa kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő 

visszavonására 

2.3.4. Új kulturális- és művészeti díjak létrehozására 

2.3.5. Kecskemét komplex turisztikai információs rendszerének kialakítására 

(információs és útbaigazító táblarendszer, promóciós eszközök) 

2.3.6. Kecskemét országos és nemzetközi turisztikai kiállításokon történő bemutatásának 

megszervezésére 
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2.3.7. Kulturális, közművelődési és közgyűjteményi intézmények önerőt igénylő 

pályázatainak támogatására 

2.3.8. Közterület elnevezéséhez az ismertető táblának a névadó személy megismertetése, 

vagy az egyéb elnevezés közérthetővé tétele érdekében történő kihelyezésére és 

szövegére 

2.3.9. A Közgyűlés részére Kecskemét Megyei Jogú Város Európai Uniós, nemzetközi 

kapcsolatainak, külügyeinek szervezésével, irányításával összefüggő feladatok 

meghatározására 

2.3.10. A testvérvárosi kapcsolatok kiszélesítésére 

2.3.11.  A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó – a határon 

túli magyarsággal, valamint az egyházakkal kapcsolatos – közgyűlési előterjesztésekre 

2.3.12. A hazai és külföldi egyházakkal és az azokhoz kapcsolódó intézményekkel, civil 

szervezetekkel való kapcsolatfelvételre, együttműködésre 

2.3.13. A várost híressé tevő termékek termelésének és értékesítésének segítésére, 

céltámogatására 

2.3.14. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő 

gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, 

átvételére és ellátottságával kapcsolatos kérdésekben. 

 

2.4. A bizottság véleményezi:  

 

2.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános 

feladatainál meghatározott ügycsoportokat  

2.4.2. Integrált Településfejlesztési Stratégiát 

2.4.3. Azon közterület elnevezésekre vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely 

oktatói, művészeti, egyházi, kulturális munkásságáról neves személyiség emlékének 

megörökítésére irányulnak 

2.4.4. A Közgyűlés elé kerülő egyházakat érintő előterjesztéseket 

2.4.5. A közterületen elhelyezendő új műalkotások terveit 

2.4.6. Az önkormányzati kiadásban megjelenő kulturális vonatkozású turisztikai 

kiadványok szöveg- és látványtervét 

2.4.7. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási 

Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat 

2.4.8. A közterület-használatról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően kulturális 

szempontból a közterület-használati szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot, tervezett 

rendezvények terveit  

2.4.9. Az önkormányzat nemzetközi, testvér- és partnervárosi kapcsolatait, nemzetközi 

együttműködésben való részvételét 

2.4.10. A  határon túli magyarságot érintő közgyűlési előterjesztéseket 

2.4.11. Az önkormányzatnak a határon túli magyarság érdekeit képviselő szervezetekkel 

megvalósuló együttműködését 

2.4.12. Az önkormányzatnak a hazai és külföldi egyházakkal és az azokhoz kapcsolódó 

intézményekkel, civil szervezetekkel megvalósuló együttműködését 

2.4.13. A tárgyévi költségvetésben e célra biztosított kereten belül a közterületen, 

valamint az önkormányzati tulajdonú épületeken lévő művészeti alkotások felújítását 

2.4.14. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem 

helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdésében 

és a 9. §-ában foglalt rendezvények programtervét, az ott írt indokokat, és azokra 

figyelemmel a hangosító berendezések üzemeltetésének időtartamát 

2.4.15. A települési nemzetiségi önkormányzatok beszámolóit, a részükre biztosított 

támogatás felhasználását. 
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2.5. A bizottság ellenőrzi:  

 

2.5.1. A szakterületeihez tartozó közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását  

2.5.2. A szakterületeihez tartozó intézmények működésének törvényességét, 

hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét  

2.5.3. A szakterületeihez tartozó intézmények turizmust érintő tevékenységét. 

 

2.6. A bizottság értékeli: 

 

2.6.1. Szakértő közreműködésével az önkormányzati fenntartású könyvtár szakmai 

tevékenységét. 

 

2.7. A bizottság beszámol:  

 

2.7.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint.”  

 


