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Tárgy:  Közművelődési intézmények integrációjának előkészítése 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét kulturális szerepe meghatározó a régióban. Sokszínű művészeti és szellemi értékei a 

város és a térség lakosságán kívül a hazai és a külföldi látogatók számára is vonzóak. A közönség 

érdeklődése a művészeti, szakmai programoktól a közművelődési alapfeladatokon át a 

fesztiválokig, nagyrendezvényekig terjed. A város megtartó- és vonzóerejét erősíti az, hogy az egész 

év folyamán tartalmas és minőségi kulturális, szabadidős programok megrendezésére kerül sor. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a város költségvetési helyzete, a jogszabályi 

változások és a központi költségvetési támogatások szűkülése miatt már 2009. óta kíséri 

figyelemmel és racionalizálja az általa fenntartott közművelődési és kulturális intézmények 

működését. Ennek eredményeként új szervezeti formákat hozott létre az intézmények hatékonyabb 

és ésszerűbb működtetése, a feladatellátás színvonalának fejlesztése, valamint a rendezvények még 

sikeresebb megszervezése és lebonyolítása érdekében. A közművelődési területen ennek 

előzményei: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 374/2009. (X.29.)  KH. számú 

határozatával úgy döntött, hogy az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központot, mint 

költségvetési szervet 2009. december 31. napjával megszünteti, és jogutódként a kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Kulturális Központ) hozza létre. Majd a 299/2012. (X.18.) 

KH. számú határozatával döntött a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Kft. jogutód nélküli 

megszüntetéséről és a Kulturális Központ szervezeti rendszerébe történő integrálásáról. Ezt 

követően a 137/2013. (V. 30.) határozatával a közgyűlés úgy döntött, hogy a szakmailag 

egységesebb önkormányzati feladatellátás, a lakossági igények még magasabb színvonalon történő 

kielégítése érdekében szakmai és finanszírozási indokok alapján 2013. szeptember 1-jétől a 

korábban részben önálló intézményként működő Hetényegyházi Művelődési Házat is a gazdasági 

társaság keretei közé integrálja.   

 

Fontosnak tartjuk a megkezdett racionalizálási munkát a gazdasági ésszerűség és a szakmai értékek 

megtartásával mielőbb folytatni. A közművelődési alaptevékenység városi szintű ellátásának 

mielőbbi újragondolását kívánja meg a Kulturális Központ által elnyert „HÍRÖS AGÓRA 

multifunkcionális központ létrehozása Kecskeméten” című projekt. A pályázat révén 650.236.785 

Ft-os támogatásból többek között új multifunkcionális tértípusok valósulnak meg, melyek új 

közösségi közművelődési formáknak és tartalmaknak adnak majd helyet. 

 

A közművelődési intézményrendszer infrastrukturális, tartalmi és szervezeti újragondolása és az 

erről hozott fenntartói döntés előtt nem tartjuk célszerűnek ismételten kiírni a Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon magasabb vezetői beosztásáról szóló pályázatot, melyet Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 229/2014. (IX. 4.) határozata alapján már másodszor nyilvánított 

eredménytelennek.  

 

 



 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa, hogy készüljön javaslat 2015. április 30-ig a 

közművelődési intézményrendszer szervezeti és szerkezeti átalakításra vonatkozóan. Ebben 

vizsgálni kell egyrészt, hogy a jelenleg önálló közművelődési intézményként működő Kecskeméti 

Ifjúsági Otthon, valamint a gazdaságilag hozzá tartozó ” Helpi” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és 

Fejlesztő Műhely és a Kecskeméti Planetárium szakmai és gazdasági szempontból is hatékonyabb, 

racionálisabb feladatellátása miként valósítható meg. Továbbá vizsgálni kell, hogy az intézmények, 

vagy egyes feladataik milyen módon integrálhatók az „Agóra” pályázattal megújuló Kecskeméti 

Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság keretei közé. Fel kell 

tárni ezen kívül a közművelődési intézmények valamint a közművelődési feladatot is ellátó 

intézmények, gazdasági társaságok együttműködésének új lehetőségeit. 

 

 

Kecskemét, 2014. december 8. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 2337-

17/2014. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy 2015. április 30-ig terjessze a 

közgyűlés elé a közművelődési intézményrendszer szervezeti átalakítására vonatkozó 

javaslatot. 

 

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

 

 


