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Tárgy: A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta a Kecskeméti Kreatív 
Tudásközpont Közalapítványt, amely elsődleges célja Kecskemét felsőoktatásának 
fejlesztése, kutatások-fejlesztések anyagi és tárgyi feltételeinek megteremtése, a kecskeméti 
vállalkozások kutató-fejlesztő potenciáljának erősítése, a Kecskeméten hasznosuló kutatások 
támogatása-elősegítése, inkubációs központ megvalósítása, a működő tőke beáramlásának 
elősegítése, a tudást előállító és hasznosító szervezetek közti hatékony koordináció 
kialakítása, a helyi gazdaság innovatív alapra való átállítása, a kutatás-fejlesztést végző 
munkaerő képzése, szakmai továbbképzések támogatása, szakmai konferenciák szervezése, 
ezek feltételeinek megteremtése, nemzetközi kutatóhelyek helyi régióba való áthelyezésének 
koordinálása, a regionális innovációs export támogatása, kutatás-fejlesztés célú munkahelyek 
teremtése, internet alapú tudásbázis és tudományos diákcentrum létrehozása, a kutatás-
fejlesztés eredményeinek-termékeinek népszerűsítése, a fejlesztőtől a felhasználókig történő 
átadásának, a gyakorlatba történő átültetésének segítése, a kutató-fejlesztő munka 
infrastruktúrájának fejlesztése, a vállalkozások innovációs alapon szerveződő hálózatának 
kialakításához hozzájárulás és a fenti célok anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása, 
megteremtése. 

A közalapítvány alapító okiratának IV. fejezet II. része rendelkezik a közalapítvány titkári 
tisztségéről, amely értelmében a közalapítvány első titkárát az alapító, későbbi titkárait a 
kuratórium jelöli ki határozatlan időtartamra. A titkárral a közalapítvány a munka 
törvénykönyvének rendelkezései szerint munkaszerződést köt. A munkáltatói jogokat felette – 
a kinevezés és a felmentés kivételével – a kuratórium elnöke gyakorolja.  

A közalapítvány titkáraként a jelenleg hatályos alapító okiratban Burits Pál szerepel.  

A kuratórium 2016. július 14. napján megválasztotta Radics Renátát a közalapítvány 
titkárává, ezzel az időponttal Burits Pál a feladatkörét átadta az újonnan megválasztott 
titkárnak. 

Mivel a titkár választásával kapcsolatos döntés a közalapítvány kuratóriumának a jogköre, így 

 



az alapító okirat technikai jellegű módosításáról kell a Tisztelt Közgyűlésnek döntenie. 

Az érintett nem kérte a személyét érintő ügy zárt ülésen történő tárgyalását. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Kecskemét, 2016. augusztus  
 
 
 
 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás  
           alpolgármester  



 
H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (IX. 22.) határozata  

 
A közgyűlés megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 1446-13/2016. 
iktatószámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont 
Közalapítvány változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert – a jelen 
határozat alapján elkészített – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására, továbbá felkéri a módosítás átvezetése érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, az esetleges hiánypótlás során a szükséges okiratok 
aláírására és benyújtására. 

 
Határidő: értelemszerűen 

      Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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