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Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 

rendelete 2. mellékletének 5.4. „A Bizottság véleményezi” rész 5.4.1. pontja alapján a fenti 

tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2014. november 3. 

 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

                                        polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 19.961-10/2014.számú előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Bizottság a közgyűlési előterjesztésben foglaltakat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) 1993. október 

13. napján hozta létre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Bozsó János életművét és 

műgyűjteményét tartalmazó, kecskeméti „Bozsó Gyűjtemény” fenntartása és annak a 

közművelődést szolgáló állandó és időszaki kiállítások keretében történő folyamatos bemutatása 

érdekében.  

 

I. 

 

Az Alapítvány alapító okiratának III. fejezet 1. pontja részletezi az Alapítvány vagyona címszó alatt 

a pénzbeli juttatás módját és összegét: 

 

„Az Alapítvány létesítésével egyidejűleg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

kötelezettséget vállalt arra, hogy az Alapítvány működéséhez és fenntartásához évente 

meghatározott összegnek az Alapítvány javára történő fizetésével hozzájárul.  

 

A kötelezettségvállalás az Alapítvány javára szól. Az Alapító Okiratban meghatározott 

pénzügyi juttatás felhasználásáról az Alapítvány Kuratóriuma jogosult és illetékes dönteni.  

 

A pénzbeli juttatás összege az alapításkor 1993. évre 4.000.000,- Ft. (négymillió forint, 

melyből az első évben levonásra kerül az 1993. évben eddig már kifizetett összeg,) majd 

pedig 1994 januárjától kezdődően 2014. december 31. napjáig a 4.000.000,- Ft-nak évente a 

fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által hivatalosan 

közétett mértékével növelt összege.  

 

Az alapító önkormányzat 2014. december 31. napjáig megvizsgálja az Alapítvány 

önfenntartásának lehetőségét és felülvizsgálja az önkormányzati juttatás szükségességét.  

 

A juttatás 1993. évre esedékes összege az Alapító Okirat aláírásától számított 8 napon belül 

esedékes, a további évek tekintetében pedig évi négy egyenlő összegben (az előző évi juttatás 

összegének az alapulvételével) negyedévente előre esedékes.  



A pénzügyi juttatást az Alapítvány fizetési számlájára kell teljesíteni.  

A fogyasztói árindex közzététele után az Alapítók a juttatás korrekcióját elvégzik, mely 

korrekciót március 15. napjáig Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapítvány 

részére átutalja.” 

 

Az alapító okirat fent idézett rendelkezése szerint 2014. december 31. napjáig az Alapítvány 

számára Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 

alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére 45.197.000,- Ft összegű támogatást nyújt, 

melyből 17.255.000,- Ft a „Gyűjtemények Háza” DAOP projekt fenntartási kiadásait szolgálja. Az 

„Értékek Élménye - Gyűjtemények Háza” Kecskeméten, a Bozsó Gyűjtemény fejlesztése című, 

DAOP 2.1.1/B-09-2009-0019 azonosító számú projekt a Dél-alföldi Operatív program keretében 

valósult meg, melynek kedvezményezettje az önkormányzat, az ingatlan tulajdonosa. Az elnyert 

támogatás 254.971.879,- Ft, a projekt teljes költsége 299.971.879,- Ft volt, az önerőt az 

önkormányzat finanszírozta. A fenntartási időszak 2018. augusztus 7. napjáig tart. 

Az ünnepélyes projektátadásra 2012. október 12. napján került sor. A projekt során a gyűjtemény 

romos épületszárnya teljesen megújult, helyet adva egy új időszaki kiállítási térnek és a Hanga 

Óragyűjteménynek. A pályázati keretek között megvalósuló beruházás célja az volt, hogy helyet 

adjon a régióban különlegesnek és egyedinek számító, multikulturális, interaktív és családbarát 

programoknak, amelyek országos érdeklődésre is számot tarthatnak. 

Az új kiállító térben korszerű technikai körülmények között nyílik lehetőség időszaki kiállítások, 

multikulturális események, foglalkozások rendezésére (nyílt napok, tematikus programok, múzeumi 

foglalkozások).  

 

A Gyűjtemények Házával kibővült Bozsó Gyűjteményben a hagyományos feladatokat messze 

meghaladó tevékenység zajlik: már második éve összefogói, szervezői a „Magyarország szeretlek” 

című országos programsorozatnak, valamint a 2006. óta az országban kimagasló látogatói és 

eseményszámmal rendezett „Múzeumok éjszakájának”. Az Alapítvány munkatársai aktív 

résztvevői, gyakran házigazdái is a városi kulturális rendezvényeknek, fesztiváloknak, éltetői a 

kulturális turizmusnak a városban, és segítői a turisztikai pályázatok előkészítésének és 

megvalósításának. Az Alapítvány kuratóriuma és munkatársai rendkívül eredményes marketing 

tevékenységet folytatnak, azonban a saját bevételük és a szponzorációs támogatások nem tudják 

fedezni éves működési kiadásukat, a rendkívül gazdag és sokszínű múzeumi és közművelődési 

tevékenységüket. 

A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az önkormányzat az eddigi elvek és 

gyakorlat alapján a jövőben is nyújtson támogatást az általa alapított Alapítványnak.  

Az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2). számú határozatával meghosszabbított N357/2007. 

számú határozata alapján 2018. szeptember 1. napjáig nyújthat az önkormányzat kulturális 

támogatást, ezért javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az előterjesztés határozat-tervezetének 1. 

sz. mellékletét képező Támogatási Szerződést 2018. szeptember 1. napjáig kössük meg az 

Alapítvánnyal. A támogatás összege 2015. évre az ez évi támogatásnak a fogyasztói árindex 

emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett mértékével növelt 

összege, azaz 45.965.350,- Ft. Az ezt követő években pedig a fogyasztói árindex mértékével növelt 

összeg, mely az alapító okiratban rögzítettek szerint, évi négy egyenlő részletben, negyedévente 

kerül átutalásra az Alapítvány fizetési számlájára. 



Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el a 

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvánnyal a 2018. szeptember 1. napjáig szóló 

támogatási szerződést. 

 

II. 

 

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 az Alapítvány közhasznú besorolásának megtartása érdekében Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlése 106/2014. (IV.24.) határozatával döntött az Alapítvány alapító 

okiratának módosításáról, amelyet a Kecskeméti Törvényszékhez benyújtottunk. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 106/2014. (IV.24.) határozatával 

módosított alapító okirat módosítása vált szükségessé. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Alapítvány Kuratóriuma is tett javaslatot 

módosításokra: 

-  a felügyelőbizottság, valamint a kuratórium üléseinek gyakoriságát a korábbi évi két 

alkalomról évi egy alkalomra, továbbá 

-  a kuratóriumi ülés összehívása és a meghívó kiküldése között az alapító okiratban előírt 15 

napot 8 napra kéri módosítani. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztés I. pontjában kifejtettek alapján az 

alapító okiratban módosításra kerülnek a támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezések az 

előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés alapján. 

 

A fent írtak alapján előkészítésre került az Alapítvány módosítási javaslatokkal (félkövér és dőlt 

betűtípussal jelölve) egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, mely a határozat-tervezet 2. számú 

mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti 

döntéseket meghozni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2014. november 3. 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

                                          polgármester 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város              

Közgyűlése 

   

 

 

HATÁROZAT - TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

.../2014. (XI. 13.) határozata 

I. A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány további támogatásával kapcsolatos 

döntések meghozatala  

 

II. A Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány alapító okiratának módosításával 

kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

19.961-8/2014. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

I.  

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. január 

1. napjától 2018. szeptember 1. napjáig továbbra is támogatja a Kecskemét Város - Bozsó 

Gyűjtemény Alapítvány működését. Az éves támogatást az előző évi támogatásnak a 

fogyasztói árindex emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett 

mértékével növelt összegében állapítja meg, mely összegszerűen a mindenkori éves 

költségvetésben kerül megjelölésre, s évente negyedévenként 4 egyenlő részletben kerül 

átutalásra az Alapítvány számára. 

 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskemét Város - 

Bozsó Gyűjtemény Alapítványnak a fenti döntés szerinti támogatását a 2015. évi 

költségvetés tervezésekor és a mindenkori költségvetés többéves kihatással járó döntéseit 

tartalmazó táblázat kidolgozásánál vegye figyelembe. 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvánnyal 2015. január 1. napjától 2018. 

szeptember 1. napjáig kötendő Támogatási Szerződést, s felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert annak aláírására. 

II.  

4. A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány módosított alapító okiratát. 

 

5. 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, 

valamint arra, hogy az esetleges hiánypótlás során a szükséges dokumentumokat, okiratokat 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


