
 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

 

 

2015. december 17-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Pünkösdi Egyházzal  

 
 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető 

      Humánszolgáltatási Iroda 

                                               Dr. Károlyi András osztályvezető 

                                               Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Együttműködési megállapodás 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta: Értékmegőrzési Bizottság                              ... /2015. (XII. 14.) ÉmB. sz. hat.  

                          

 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

        D. Határ Mária 

jegyző 

 

 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  

   A L P O L G Á R M E S T E R E     

Iktatószám: 13.973-25/2015. 

Ügyintéző: Kurilla Márta 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. december 17-én tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Pünkösdi Egyházzal  

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskemét város történelmi 

hagyományaihoz kötődő egyházak – mint együttműködő felek – között az elmúlt évtizedben 

együttműködési megállapodások jöttek létre.  

Az egyházakkal kötött korábbi megállapodások megszűntek. Az új megállapodások 

megkötéséről a közgyűlés a 2015. május 28-i ülésén a 130/2015. (V. 28.) határozatával 

döntött. 

A megállapodások kifejezték a város közös ügyeiben történő gyümölcsöző együttműködés 

kialakításának szándékát, továbbá azt a törekvést, amely a város köznevelési, kulturális 

életének felvirágoztatását és értékeinek megóvását hivatott szolgálni. Fontos célként jelent 

meg a kecskeméti polgárok ellátásának javítása, a rászorulók gyámolítása, valamint mindezen 

elképzelések megvalósításával összhangban a kölcsönös tájékoztatás és együttműködés 

folyamatos fenntartásának igénye.  

A megállapodások elsősorban nem az anyagi támogatásra és elismerésre, hanem az együttes 

erkölcsi, szellemi és szakmai tőke városépítő erejének fenntartására és kiaknázására építettek. 

Valamennyi megállapodásnak része, hogy az önkormányzat vállalja, döntéseit megelőzően 

előzetes egyeztetést tart az egyházak képviselőivel, ha a döntés befolyással bírhat tulajdonosi 

jogaikra, köznevelési, hitéleti tevékenységükre, emellett partnerséget ajánl pályázataikhoz, 

segítséget nyújt egyes kiemelt kérdésekben, mint például ingatlanhasználat, 

műemlékvédelem, templomok, más ingatlanok rekonstrukciója, egyes oktatási-nevelési vagy 

szociális szolgáltatások ellátása.  
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A Magyar Pünkösdi Egyház célja, hogy a hit közvetítésével egyre hatékonyabban segítsék az 

itt élő emberek életét, melyet az önkormányzattal együttműködve szeretnének megvalósítani.  

Több projektben is sikeres volt a Magyar Pünkösdi Egyház és Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata együttműködése.  

A 2001 őszén alakult kecskeméti gyülekezet aktívan részt vállal a „szeretet-szolgálatban” 

karácsonyi műsorokkal és a rászorulók megajándékozásával, kórházi eszközök 

adományozásával, házi segítségnyújtással, gyermekekkel való foglalkozásokkal. „Alpha 

kurzust” és „házas-hétvégéket” szervez hívei számára, útmutatást adva a keresztény hit 

alapjainak megismeréséhez, mindennapi gyakorlatához. 

A Magyar Pünkösdi Egyház részéről Pataky Albert egyházelnök írásban erősítette meg a száz 

éves történelmi múlttal rendelkező egyház kecskeméti gyülekezetének együttműködési 

szándékát, és kifejezte támogatását. 

Fentiekre tekintettel a közgyűlés a 316/2014. (XII. 18.) határozatával döntött a megállapodás 

megkötéséről – hasonló tartalommal, mint más egyházakkal kötött megállapodások – 1 év 

határozott időre, azzal, hogy a felek a határozott idő lejárta előtt együttműködésüket 

megvizsgálják, értékelik, és dönthetnek annak meghosszabbításáról, vagy új megállapodás 

megkötéséről. 

A Magyar Pünkösdi Egyház Kecskeméti Gyülekezetének lelkipásztora, Szerdi Szilárd 

megerősítette a Magyar Pünkösdi Egyház együttműködési megállapodás megújítására 

vonatkozó szándékát. 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Magyar Pünkösdi Egyházzal az új megállapodást 

az egyházi szervezetekkel megkötött határozott időnek megfelelően kösse meg. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, döntsön a határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

Kecskemét, 2015. november 23. 

 

 

                                                                                                     Mák Kornél  

                                                                                                   alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

K I V O N A T 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. december 17-i ülésén készült 

jegyzőkönyvéből 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

…/2015. (XII. 17.) határozata 

Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Pünkösdi Egyházzal  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél 

alpolgármester 13.973-25/2015. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

A közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Magyar Pünkösdi 

Egyházzal kötendő Együttműködési Megállapodást, és felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert annak aláírására. 

 
 
 
Határidő: azonnal 

              Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (XII. 17.) határozata melléklete 

 

 

 

 

 

Együttműködési Megállapodás  

 

 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, 

adószám:15724540-2-03 (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Magyar Pünkösdi 

Egyház (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 37., meghatalmazott képviselője: Szerdi 

Szilárd lelkipásztor), mint együttműködő felek között, a város közös ügyeiben való 

együttmunkálkodás szándékától vezérelve, a Kecskeméten élők erkölcsi, kulturális, 

szellemi és lelki javát szolgálva. 

 

 

 

1. Együttműködő felek vállalják, hogy a városban kialakult évszázados hagyományokból 

merítve közösen munkálkodnak Kecskemét város köznevelési, kulturális életének 

felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, az itt élők ellátása, a rászorulók 

gyámolítása és a város továbbfejlesztése érdekében. 

 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek 

befolyással bírhatnak a Magyar Pünkösdi Egyház köznevelési ügyével és hitéleti 

tevékenységével összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben 

előzetes egyeztetést tart.  

 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Magyar Pünkösdi Egyházzal tárgyalásokat folytat a 

hitélet gyakorlásához és a karitatív tevékenységhez kapcsolódó kérdésekről és ezek 

megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt. 

 

4. A Magyar Pünkösdi Egyház vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti 

elképzelések megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert 

tájékoztatja.  

 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház kérésére, annak országos 

és nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül 

értesíti a helyi lakosságot. 

 

6. Az Önkormányzat és a Magyar Pünkösdi Egyház közérdekű döntéseikről egymást 

kölcsönösen tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák megoldásában, az 

ifjúság szabadidős programjainak előkészítésében, a városi nagyrendezvények 

programjainak összehangolásában, a város műemlékeinek megóvásában.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Ezen megállapodás 2020. május 28-ig szól, azzal, hogy a felek a határozott idő lejárta 

előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a megállapodás 

meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről. 

 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.  

 

9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján 

kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől 

függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2015. december 17. 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………………                ……………………. 

              Szerdi Szilárd              Szemereyné Pataki Klaudia 

                 lelkipásztor                    polgármester 

 

 

 

 

 

 


