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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

         2014. december 18-án tartandó ülésére 
 

 
Tárgy: Az önkormányzat részvételével működő alapítvánnyal és egyes közalapítványokkal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatályba lépése 
kapcsán, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil Törvény) 
alapján a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány, a Városi Szociális Közalapítvány, 
Kecskemét, továbbá a „Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény” Közalapítvány közhasznú 
besorolásainak megtartása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
106/2014. (IV.24.) határozatával, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány tekintetében 
pedig a 244/2014. (IX.4.) határozatával döntött az alapítványok alapító okiratainak módosításáról, 
amelyeket a Kecskeméti Törvényszékhez benyújtottunk. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 106/2014. (IV.24.) határozatával és 
244/2014. (IX.4.) határozatával módosított alapító okiratok módosítása vált szükségessé. 
 
A Városi Szociális Közalapítvány, Kecskemét (a továbbiakban: Szociális Közalapítvány) 
tekintetében a jelenlegi kuratóriumi tagok közül Németh László kuratóriumi tag lemondott 
tagságáról, a Szociális Közalapítvány kuratóriumának elnöke új tagnak Kovács Zsuzsannát, a 
megyei kórház munkatársát javasolja. Vele egyetértésben javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy 
Kovács Zsuzsannát jelölje ki a kuratórium új tagjának. Ezen személyi változásra tekintettel 
szükséges a Szociális Közalapítvány alapító okiratának módosítása.  
 
A Szociális Közalapítvány kuratóriumának elnöke kérte továbbá, hogy a kuratórium döntéseit 
elektronikus úton is meghozhassa, elektronikus úton megküldött előterjesztés alapján. 
 
A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány tekintetében a kuratóriumi tagok közül Gaál 
József, a felügyelőbizottsági tagok közül Dr. Határ Mária lemondott tisztségéről. A fentiek miatt új 
kuratóriumi tagnak a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. stratégiai-és városfejlesztési csoportvezetőjét, 
Kanalas Imrét, míg felügyelőbizottsági tagnak a Deltaplast Kft. ügyvezető igazgatóját Csengery 
Zsoltot javaslom.  
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kanalas Imre és Csengery Zsolt, valamint 
Kovács Zsuzsanna írásban nyilatkozott arról, hogy a tisztséget elfogadja, és hogy a tisztség 
betöltését akadályozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szereplő kizáró, 
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok vele 
szemben nem áll fenn. 
 



A fent írtak alapján előkészítésre került az érintett alapítvány és a közalapítványok módosítási 
javaslatokkal (félkövér és dőlt betűtípussal jelölve) egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratai, 
melyek a határozat-tervezet 1-4. számú mellékleteit képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti 
döntéseket meghozni szíveskedjen.  
 
Kecskemét, 2014. december 11.  
 
                   

Szemereyné Pataki Klaudia 
                                                                                             polgármester 

 



 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2014. (XII.18.) határozata 
Az önkormányzat részvételével működő alapítvánnyal és egyes közalapítványokkal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
36.776-4/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 
1./ Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Szociális Közalapítvány, Kecskemét 
kuratóriumi tagjának, Németh Lászlónak megköszöni munkáját, e tisztségéről történő lemondását 
tudomásul veszi, és akként dönt, hogy a kuratórium új tagjának – a kuratórium elnökének javaslatát 
elfogadva - Kovács Zsuzsannát (6000 Kecskemét, Március 15. u. 74. 1/2. szám alatti lakos) jelöli 
ki. 
 
2./ Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 
kuratóriumi tagjának, Gaál Józsefnek, illetve felügyelőbizottsági tagjának, Dr. Határ Máriának 
megköszöni munkáját, e tisztségekről történő lemondásukat tudomásul veszi, és akként dönt, hogy a 
kuratórium új tagjának Kanalas Imrét, míg a felügyelőbizottság új tagjának Csengery Zsoltot jelöli 
ki.  
 
3./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány, a Városi 
Szociális Közalapítvány, Kecskemét, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány, valamint 
a „Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény” Közalapítvány változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratait sorrendben, a határozat 1-4. mellékletei szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
4./ A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert – a jelen határozat alapján 
elkészített – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok 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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