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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2016. február 18-án tartandó ülésére 

 
Tárgy: Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületet (a továbbiakban: Egyesület) 1999-ben, a 
kecskeméti kistérséget alkotó 18 települési önkormányzat hozta létre. Feladata elsősorban a 
térségi kapcsolatok erősítése, helyi erőforrások felkutatása, pályázatok elkészítése, a 
regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez kapcsolódó 
tevékenységek koordinálása, hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, közös 
területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása. Ezen kívül még nevelés, oktatás, 
ismeretterjesztés, területfejlesztés, agrárstruktúra- és vidékfejlesztés, környezetvédelem, 
természet- és állatvédelem, turizmusfejlesztés, kis- és középvállalkozások támogatása, közös 
területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása és nem utolsósorban a civil 
szervezetek segítése (pályázatfigyelés,- közvetítés, pályázatírás) tartozik az Egyesület 
tevékenységébe. 
 
2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.). A hatálybalépéssel összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 11. § (3) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a Ptk. hatálybalépésekor már nyilvántartásba vett egyesület 2016. március 
15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően működhet. A 11. § (4) bekezdés szerint a létesítő okirat fenti 
tartalmú módosítását változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani a bírósághoz.  
 
A fentiek alapján szükségessé vált az Egyesület alapszabályának felülvizsgálata és a 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosítása.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a technikai jellegű korrekciókon túl az alábbi 
módosítások kerültek feltüntetésre az Alapszabályban: 
 
- Felvételre került két tagtelepülés – Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata,  

Ballószög Község Önkormányzata (taglista az Alapszabály 1. számú mellékletében) 
- 4 évről 5 évre kiterjesztésre került a tisztségviselők megválasztásának időtartama, 
- a legfőbb szerv a Közgyűlés elnevezést kapta, 
- meghatározásra kerültek a tagok kötelezettségei, 
- a tisztségviselők név szerint kerültek megnevezésre, 
- meghatározásra került, hogy határozat meghozatalakor ki az, aki nem szavazhat, 



- meghatározásra került az elnök képviseleti joga, 
- meghatározásra került az Egyesület honlapcíme, 
- feltüntetésre került a tagok székhelye, 
- rögzítésre kerültek a meghívó tartalmára vonatkozó szabályok, 
- a tag kizárására vonatkozó szabályok kiegészítésre kerültek,  
- meghatározásra kerültek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámlálók és a 

hitelesítő tag megválasztásának szabályai. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezet mellékletét képező, az „Aranyhomok” 
Kistérségfejlesztési Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2016. február …... 
 
                     Szemereyné Pataki Klaudia  
                     polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016 (II.18.) határozata 
Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása  
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 6025-2/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az „Aranyhomok” 
Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását a határozat 
melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal. 

 
2) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatát személyesen, vagy meghatalmazottja útján a 
fentieknek megfelelő tartalommal képviselje az Egyesület közgyűlésének ülésén. 

 
3) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, hogy a 

változásbejegyzési eljárás szükséges egyéb, - beleértve a hiánypótláshoz 
kapcsolódó - nyilatkozatokat megtegye.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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