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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
                       KÖZGYŰLÉSE 
ÉRTÉKMEGŐRZÉSI  BIZOTTSÁG      
Ikt. szám: 2542-2/2016.  
 

B E S Z Á M O L Ó 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. március 24-én tartandó ülésére 
 

 
Tárgy: Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
 
A bizottság 2015. évben 18 alkalommal ülésezett, melynek során 2 alkalommal együttes 
ülést tartott az Esélyteremtési Bizottsággal. Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. 
A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 
rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és 
hatáskörében eljárva összesen 110 határozatot fogadott el. 
 
1. A bizottság döntött: 

 
• az egyházak támogatására elkülönített 25 millió Ft összegű előirányzat felosztásáról 

(1. sz. melléklet szerint), 
• az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közművelődési tevékenységet is 

folytató gazdasági társaságok 2014. évi szakmai beszámolóinak és 2015. évi 
munkaterveinek jóváhagyásáról (a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Kecskeméti Televízió 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójában foglaltakkal egyetértett, a 
2015. évi munkatervét szakmailag megalapozottnak tartotta, megvalósítását 
támogatta), 

•   az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények 2014. évi beszámolójának 
és 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról (a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, a „HELPI” 
Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, valamint a Kecskeméti Planetárium 
beszámolójában foglaltakkal egyetértett, az intézmények 2015. évi munkatervét 
jóváhagyta), 

• a Kecskeméti Katona József Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015. évi 
munkatervének jóváhagyásáról, 

• a kulturális szakemberek 2015-2021. közötti időszakra vonatkozó hét éves képzési 
tervének jóváhagyásáról, 

• a 2015. évi Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjának és költségvetésének 
elfogadásáról, 

• kulturális intézmények szabályzatainak jóváhagyásáról (a Katona József Színház 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta, 2015. december 15-i hatályba 
lépéssel jóváhagyta a Ciróka Bábszínház, a Kecskeméti Planetárium és a Bács-Kiskun 
Megyei Katona József Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát.), 

• a bizottság ügyrendjének módosításáról, 
• a bizottság 2015. I. és II. félévi munkatervéről. 
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2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi témákat: 
 

• A közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása, 
• Javaslat a "Kecskemét Közművelődéséért Díj", a "Katona József-díj", a „Kodály 

Zoltán-díj", valamint a „Bozsó János-díj”adományozására, 
• Emléktábla elhelyezése (Wesselényi utca 8. szám alatti épület homlokzatán Moór 

Emánuel zeneszerző-zongoraművész emlékére, születésének 150. évfordulója 
alkalmából), 

• Emléktábla szövegének módosítása (Magyar Rózsabarátok Társasága által a 
Boldogasszony téren az első világháborús katonahősök emlékére állított emléktábla)  

 
3. A bizottság javaslatot tett: 

 
• a közgyűlés 2015. II. és a 2016. I. félévi munkatervére, 
• a Kada Elek-díj adományozására, 
• a „Kecskemét Város Díszpolgára“ kitüntető cím adományozására, 
• a megyei kitüntető díjak adományozására,  
• a műkerti művészlakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (a bizottság a 

Kecskemét, Műkert 4. szám alatti műteremre vonatkozó bérleti szerződések 
meghosszabbítását javasolta 2015. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő 
időtartamra), 

• az Esélyteremtési Bizottsággal közösen a 2015. évi intézményfejlesztési, felújítási 
keret megnevezésű tartalék felosztására (2 alkalommal),  
(Az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézményekben 80.400 eFt, a 
köznevelési ágazat intézményeiben 116.100 eFt, és a kulturális ágazathoz tartozó 
intézményekben 3.500 eFt összértékben javasoltak karbantartásokat, felújításokat és 
beruházásokat elvégezni.) 

•  Városi Támogatási Program „Kulturális Programok” előirányzatára beérkezett 
pályázatokra (98 pályázatot javasolt támogatni 15.200.000,- Ft összegben), 

• Városi Támogatási Program „Kulturális Programok” előirányzata 5%-os tartalékkerete 
terhére támogatható kérelmekre (8 kérelmet javasolt támogatni 890.000,- Ft 
összegben). 
 

4. A bizottság véleményezte: 
 

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva hozta meg a legtöbb határozatát. 
Véleményezte a közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az 
állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi 
tárgyú előterjesztéseket:  
 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése, 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése, 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési   

Szabályzatának módosítása (2 alkalommal),  
• A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosítása, valamint az ezzel összefüggő döntések 
meghozatala (4 alkalommal), 

• Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos új 
önkormányzati rendelet megalkotása, 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete módosítása, 
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• Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak 
felülvizsgálata (2 alkalommal), 

• „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című projekt 
programalapjának pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása, 

• TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv azonosítószámú „Tudás-Park” A növekedési zónák 
tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” 
című kiírás keretében benyújtott pályázat közgyűlés általi jóváhagyása, 

• A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. rendezvénytervének 
véleményezése, 

• Turisztikai kiadványok véleményezése,  
(A „Kecskemét és térsége Programajánló 2015”, a „KECSKEMÉT Látnivalók”, 
valamint a „A kecskeméti Városháza és Díszterme” kiadvány megjelentetését 
változatlan formában és tartalommal javasolta.) 

• Egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak átszervezésével 
kapcsolatos döntések meghozatala,  

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a települési nemzetiségi 
önkormányzatok részére biztosított támogatások felhasználása (a nemzetiségi 
önkormányzatok részére biztosított támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat 
elfogadásra javasolta), 

• Közművelődési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala, 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja, 
• Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja, 
• A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, 

létrehozására benyújtott pályázat jóváhagyása, 
• A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság működésével összefüggő döntések 

meghozatala (3 alkalommal), 
• Együttműködési megállapodás megkötése az egyházakkal (Római Katolikus 

Plébániákkal és Szerzetesrendekkel, a Kecskeméti Református Egyházközséggel, az 
Evangélikus Egyházközséggel, a Magyar Görög Katolikus Egyház Hajdúdorogi 
Egyházmegyéjének Kecskeméti Görög Katolikus Szervezőlelkészségével, a 
Kecskeméti Zsidó Hitközséggel, a Méntelek-Hetényegyháza Református 
Társegyházközséggel, a Kecskeméti Baptista Gyülekezettel, a Magyar Pünkösdi 
Egyházzal),   

• A Városi Támogatási Program 2015. évi pályázati felhívása,  
• Emléktáblák szövegének véleményezése (a Magyar Holokauszt Emlékév kapcsán a 

„Hiányzó diákok” emléktábláinak elhelyezése az érintett iskolák belső falán), 
• Mindszenty szobor elhelyezése, 
• Műalkotások elhelyezése (Szervátiusz Tibor „Csak tiszta forrásból” nevű, továbbá 

Balanyi Károly PRAXINOSCOPE nevű alkotása), 
• A Múzeumok Éjszakája 2015. évi városi programja marketing költségeinek biztosítása 

érdekében a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat jóváhagyása, 
• A Kecskemét, Széchenyi téren felállítandó köztéri műalkotás érdekében a Nemzeti 

Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat jóváhagyása, 
• Pályázat benyújtása az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi 

támogatására, 
• Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 

kiírásra a Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázat jóváhagyása, 
• Pályázat kiírása a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Kecskeméti Planetárium 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására, 
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• Döntés a Kecskeméti Katona József Múzeum, valamint a Kecskeméti Planetárium 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásáról, 

• Döntés a „Holnap Városáért Díj 2015. – a fenntartható és élhető magyar városokért“ 
pályázat benyújtásáról, 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjával és annak 
végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatala, 

• A Katona József Színház alapító okiratának módosítása, 
• A szakképzést szolgáló ingó és ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések meghozatala, 
• Fenntartói megállapodás megkötése a Ciróka Bábszínházzal, 
• A Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtott „A Beregszász és Kecskemét 

együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni települési 
értéktár létrehozása céljából“ című pályázat jóváhagyása, 

• Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a kárpátaljai 
magyar családok megsegítésére, 

• Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről, 
• Beszámoló az 51. Cseresznyefesztiválon tett látogatásról és az együttműködési 

megállapodás megerősítése, 
• Beszámoló a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 

37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, 
mintaétrend elkészítéséről 
 

A fentieken túl a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
közterületek használatról szóló 6/2009.(I.30.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak 
megfelelően kulturális szempontból véleményezte a közterület-használati szerződés 
megkötésére vonatkozó ajánlatokat, a Történeti Főtér Együttes területén megrendezésre 
kerülő rendezvények terveit (11 esetben), továbbá a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 17/2013.(V.30.) 
önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően 1 alkalommal véleményezett hangosító 
berendezés eltérő időtartamú üzemeltetésének engedélyezésére vonatkozó kérelmet.  

 
 

A bizottság véleményezte továbbá: 
• A Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház 2014. évi beszámolójának és a 

2015/2016. évad munkatervét (a benyújtott beszámolókat helytállónak és 
példaértékűnek, a 2015/2016-os évadra vonatkozó munkaterveket szakmailag 
megalapozottnak és megvalósíthatónak tartotta, továbbá elismerését és köszönetét 
fejezte ki az intézmények  magas színvonalú szakmai munkájáért),  

• a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtár 2014. évi beszámolóját 
és 2015. évi munkatervét (a könyvtár beszámolóját helytállónak és elfogadhatónak, 
munkatervét szakmailag  megalapozottnak és megvalósíthatónak tartotta). 
 

5. A bizottság ellenőrzési jogköre keretében: 
 
• A bizottság kihelyezett ülés keretében tájékozódott a Kecskeméti Kulturális és 

Konferencia Központ multifunkciós közösségi központtá történő átalakításának 
folyamatáról. 

 
A bizottság egyes feladatainak szakértői véleményezése, döntései végrehajtásának 
szervezése, ellenőrzése céljából korábban 4 munkacsoportot hozott létre. 
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Az Egyházügyi Munkacsoport 2015. évben a II. János Pál pápa emlék-konferencia 
előkészítésében és lebonyolításában vállalt jelentős feladatot. Az emlék-konferencia 
2015. október 16-án a Városháza dísztermében került megrendezésre. 
Az emlék-konferencia előadói Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke, 
országgyűlési képviselő, Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye 
érseke, Juhász Judit szóvivő, Feczák László görögkatolikus parókus, valamint Balázs 
Gergely piarista atya voltak. A nagysikerű programon a Kecskeméti Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény közreműködött. 
A munkacsoport megvitatta a Mindszenty mellszobor közterületen történő 
elhelyezésének kérdéseit. Lantos Györgyi és Máté István szobrászművészek által 
készített  mellszobrot a Katolikus Nagytemplom előtti zöldfelületen 2015. szeptember 
27-én ünnepélyes keretek között adták át.  
A munkacsoport ülésein folytatódott az egyházak bemutatkozása. 2015-ben Kuti 
József elnöklelkész mutatta be a református egyház felépítését, illetve működését. 

A  Határon Túli Magyar Szervezetekkel  Együttműködő Munkacsoport 2015. 
évben 3 alkalommal ülésezett. Közös célként fogalmazták meg, hogy a művészeti 
közösségekkel történő kapcsolattartáson keresztül a jövőben a testvérvárosi 
kapcsolatokat szorosabbra kell fűzni, élővé kell tenni. Terveik között szerepelt a 
Újvilág Passióra 5-5 fő meghívása a testvérvárosokból, a nemzetiségi 
önkormányzatokkal történő kapcsolatfelvétel, „Összetartozunk pályázat” kiírása 
középiskolásoknak, Kárpátaljára „cipős doboz akció” megszervezése,  továbbá a 
Parádi Ifjúsági táborban kárpátaljai gyerekek nyaraltatása.  
Tárgyalást folytattak Beregszász testvérváros küldöttségével, a személyes találkozás 
során tájékozódtak a kárpátaljai magyarság mindennapjairól a legsürgetőbb 
megoldásra váró problémákról.  
 
A Kulturális Munkacsoport 2015. évben 5 alkalommal ülésezett és szakterületeiket 
érintő kérdéseket vitatott meg (a történeti Főtéren történő közterület-használat 
szempontjainak újragondolása, fesztiválok szakmai színvonala, határon túli magyarság 
segítésének lehetősége, Liberté Kávéház kulturális célú hasznosításának lehetősége,  a 
múzeumi szervezet újragondolásának kérdése, a kiállítóhelyek műtárgy raktározási 
problémái). Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális színterek, közösségi terek, 
városi közterek hasznosítására javaslatokat fogalmazott meg. 

A Kodály Örökség Munkacsoport 2015. évben 2 alkalommal ülésezett. A testület 
foglalkozott a Főtéri Zene Pavilon létrehozásának ötletével. Javaslatot fogalmazott 
meg arra vonatkozóan, hogy Kodály szellemi öröksége a mainál jóval erősebben 
jelenjen meg a városmarketingben és a város imázsának kialakításában. A Népzenei 
Találkozó program kínálatának bővítése érdekében a testület javasolta, hogy a határon 
túli magyar csoportokkal vegyék fel a szervezők a kapcsolatot és onnan is érkezzenek 
csoportok. Kezdeményezte, hogy legyenek kaphatóak a városban Kodályra 
emlékeztető tárgyak, markánsabban jelenjen meg, hogy Kecskemét Kodály városa. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Értékmegőrzési Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót fogadja el.  
 
Kecskemét, 2016. március 8. 
              Hörcsök Imre 
                       elnök 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
             KÖZGYŰLÉSE__________                                                    
Ikt. szám: 
 
 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (III.24.) határozata 
Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Értékmegőrzési Bizottság 2542-2/2016. 
számú, fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet 
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Az egyházak támogatására elkülönített pénzösszeg felosztása 

 

Kecskeméti 
egyházak Támogatott cél 

A támogatás 
felekezeten 

belüli 
megoszlása 

Odaítélt 
támogatás 

Római Katolikus 
Egyházközség és 
Szerzetesrendek 

  14 M 

Főplébánia 
egyházi épületek felújítása, 
egyházi rendezvények 
kiadásai, 

2,3 M, 
2,7 M  

Szentcsalád plébánia 

egyházi épületek felújítása, 
karbantartása,  
működési kiadások,  
közösségi élet támogatása, 

3,1 M 
 

900 E 
 

 

 
Piarista plébánia 
 

egyházi épületek felújítása 5 M  

Református 
Egyházközség   5 M 

Kecskeméti 
Református 
Egyházközség 

új gyülekezeti központ belső 
tereinek kialakítása 3,5 M  

Kecskemét-
Hetényegyházi 
Református 
Egyházközség 
 

irodai gépek, eszközök, bútorok 
beszerzése, 
fejlesztőjátékok, sportszerek, 
hangszerek beszerzése, 
közösségi programok 
szervezése, 

1 M 
  

 
Kecskemét-
Ménteleki-Református  
Missziói 
Egyházközség 
 

riasztórendszer kiépítése 500 E  

Evangélikus 
Egyházközség 

a Kecskeméti Evangélikus 
Templom tetőfedésének 
felújítása 

1,5 M 1,5 M 

Kecskeméti Görög 
Katolikus 
Szervezőlelkészség 

egyházi épületek felújítása, 
karbantartása,  
klímatechnikai rendszer 
továbbfejlesztése, 
irodai gépek, eszközök, bútorok 
beszerzése, 

1,5 M 1,5 M 
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Kecskeméti Zsidó 
Hitközség 

az Ó-Zsinagóga felújítása, a 
kecskeméti zsidó temető 
karbantartása,  
közösségi programok 
támogatása, 

1,350 M 
 
 

150 E 

1,5 M 

Kecskeméti Baptista 
Gyülekezet  

a multi-funkciós ifjúsági tér 
bútorainak beszerzése, 
a nyári gyermek- és ifjúsági 
tábor támogatása, 

1 M 
 

500E 
1,5 M 

ÖSSZESEN: 25 millió Ft 

 
 
 

 
 


	 A Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház 2014. évi beszámolójának és a 2015/2016. évad munkatervét (a benyújtott beszámolókat helytállónak és példaértékűnek, a 2015/2016-os évadra vonatkozó munkaterveket szakmailag megalapozottnak és megvalósí...

