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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2018. december 13-án tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Közalapítványok és gazdasági társaságok létesítő okiratának módosítása a 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről szóló 
17/2018. (X.18.) önkormányzati rendeletével összefüggésben 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 73. § (1) bekezdése értelmében a közművelődéshez 
való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. Ugyanazon 
szakasz (2) bekezdése értelmében a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és 
a helyi önkormányzatok feladata. A 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat 
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, mellyel összefüggésben a 76. § 
(7) bekezdése értelmében a megyei jogú városban a települési önkormányzat kötelező feladata a 
(3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése. 
A Kultv. 76. § (3) bekezdése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
megszervezendő közművelődési alapszolgáltatások: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közművelődésről szóló 17/2018. 
(X.18.) önkormányzati rendeletében szabályozta az önkormányzat közművelődési feladatait, 
annak formáit, azok ellátásának mértékét és módját a lakosság helyi művelődési érdekeinek, 
valamint kulturális szükségleteinek figyelembevételével. 
Az önkormányzati rendeletben foglaltak közművelődési alapszolgáltatások alapján szükséges 
felülvizsgálni az önkormányzat közművelődési feladatát ellátó szervezetek létesítő okiratát.  
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság döntött arról, hogy Kecskeméti Kortárs Művészeti 
Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának Szilágyi Áront választotta meg.  
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 122/2018. (VI.19.) VPB. számú határozatában döntött 
arról, hogy a Hírös Agóra Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a Fenyvesi Könyvvizsgáló 
Korlátolt Felelősségű Társaságot választotta meg.  
A Hírös Agóra Nonprofit Kft. nem végez dohányáru kiskereskedelmi tevékenységet, ezért 
indokolt ezen tevékenységi kör törlése az alapító okiratból. 
A szükséges változásokat az alapító okiratokban átvezettük. 



A Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány alapító okiratának, a Kecskemét 
Város- Bozsó Gyűjtemény Alapítvány alapító okiratának, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, valamint Kecskeméti 
Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 
módosítása a határozat-terveztet mellékletét képezi. 
Az alapító okiratok módosításával az érintett szervezetek egyetértettek. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozat-tervezet 
szerinti döntést meghozni szíveskedjen.  
 
 
 
Kecskemét, 2018. november 16.    
 
 
                                                                                        Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
                       alpolgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2018. (XII. 13.) határozata 
 
Közalapítványok és gazdasági társaságok létesítő okiratának módosítása a Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről szóló 17/2018. 
(X.18.) önkormányzati rendeletével összefüggésben 
 
A közgyűlés megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 31158-1/2018. számú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.  A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja, a Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény 
Közalapítvány alapító okiratának, a Kecskemét Város- Bozsó Gyűjtemény Alapítvány 
alapító okiratának, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának, valamint Kecskeméti Kortárs Művészeti 
Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a határozat 1.-4. 
számú mellékleteit képező módosításait. 

 
2.  A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, a jelen határozat 

1.-4. számú mellékletei szerinti – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratok aláírására, továbbá a teljes eljárás során a szükséges intézkedések megtételére, a 
módosítás átvezetésére, amennyiben szükséges hiánypótlás benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        


