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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság  

   2015. február 16-i ülésére 

 

 

Tárgy: Munkacsoportok létrehozása  

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 50. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság a 2/2014. (XI. 10.) ÉmB. sz. határozatával fogadta el Ügyrendjét. 

 

A bizottság Ügyrendjének I. fejezet 3. pontja szerint „A bizottság egyes feladatainak szakértői 

véleményezése, döntései végrehajtásának szervezése, ellenőrzése céljából munkacsoportot, 

vagy szakértői testületet hozhat létre.  

A munkacsoport, vagy szakértői testület összetételére, működésére nem vonatkoznak a 

Közgyűlés szerveként működő bizottságokra megállapított szabályok, a munkacsoportra, 

vagy szakértői testületre önkormányzati hatáskör nem ruházható át, tagjai tiszteletdíjban, 

juttatásban nem részesülnek.  

A munkacsoport, vagy szakértői testület tagjait, feladatait a bizottság határozatban állapítja 

meg.” 

 

Az Ügyrendben foglaltak alapján javaslom, hogy a bizottság négy munkacsoportot hozzon 

létre az alábbiak szerint: 

 

1. Egyházügyi Munkacsoport  

2. Határon túli Magyar Szervezetekkel Együttműködő Munkacsoport 

3. Kodály Örökség Munkacsoport 

4. Kulturális Munkacsoport 

 

A munkacsoportok vezetőire, valamint feladataira – a bizottság Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében meghatározott feladat- és 

hatásköreire figyelemmel– a határozat-tervezetben foglaltak szerint teszek javaslatot. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az érintettek Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. b) pontja alapján nem 

kérték a zárt ülés tartását. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetben 

foglaltakról dönteni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. január 26. 

 

                                                                                                        Hörcsök Imre 

                                                                                                               elnök 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

KIVONAT 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság  

   2015. február 16-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 

 

 

 

… /2015. (II. 16.) ÉmB. számú határozat 

Munkacsoportok létrehozása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta Hörcsök 

Imre elnök 5188-1/2015. számú előterjesztését, és tekintettel a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 2/2014. (XI. 10.) ÉmB. sz. határozatával elfogadott 

Ügyrend 3. pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A Bizottság Egyházügyi Munkacsoportot hoz létre. 

 

1/a. Az Egyházügyi Munkacsoport vezetője és tagjai: 

 vezető: 

 tagok: 

 

 

 

 

 

1/b. Az Egyházügyi Munkacsoport feladatait a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 
2. A Bizottság Határon túli Magyar Szervezetekkel Együttműködő Munkacsoportot 

hoz létre. 

 

2/a. A Határon túli Magyar Szervezetekkel Együttműködő Munkacsoport vezetője és 

tagjai: 

 vezető: 

 tagok: 

 

 

 

 



 

 

2/b.  A Határon túli Magyar Szervezetekkel Együttműködő Munkacsoport feladatait a 

határozat 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

3. A Bizottság Kodály Örökség Munkacsoportot hoz létre. 

 

3/a. A Kodály Örökség Munkacsoport vezetője és tagjai: 

 vezető: 

 tagok: 

 

 

 

 

 

3/b. A Kodály Örökség Munkacsoport feladatait a határozat 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

 

4. A Bizottság Kulturális Munkacsoportot hoz létre. 

 

4/a. A Kulturális Munkacsoport vezetője és tagjai: 

 vezető: 

 tagok: 

 

 

 

 

 

 

4/b.  A Kulturális Munkacsoport feladatait a határozat 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hörcsök Imre elnök 



 
 

…/2015. (II. 16.) ÉmB. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

Egyházügyi  

Munkacsoportjának feladatai 

 

 

 

 

 

A munkacsoport kezdeményezi: 

 

 az egyházakat érintő napirendek megtárgyalását, ezzel összefüggő javaslatot tehet 

a bizottsági munkaterv összeállítása során, 

 az egyházi szervekkel történő kapcsolat felvételét, kiszélesítését, 

 a város és a megye területén működő, az egyházi szervekhez kapcsolódó 

társadalmi szervezetekkel történő együttműködést. 

 

A munkacsoport közreműködik: 

 

 az egyházakat érintő előterjesztések előkészítésében, 

 a költségvetési rendeletben az egyházi szervezetek támogatására elkülönített 

pénzösszeg felhasználásának meghatározásában, 

 a város egyházakat érintő programjainak előkészítésében. 

 

A munkacsoport kapcsolatot tart: 

 

 az egyházakat képviselő szervezetekkel, 

 a város és a megye területén működő, az egyházakhoz kapcsolódó társadalmi 

szervezetekkel és a fenntartásukban működő intézményekkel. 

 

 



 

 

…/2015. (II. 16.) ÉmB. sz. határozat 2. sz. melléklete 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

Határon túli Magyar Szervezetekkel Együttműködő 

Munkacsoportjának feladatai 

 

 

 

 

 

A munkacsoport kezdeményezi: 

 

 a határon túli magyarságot érintő napirendek megtárgyalását, ezzel összefüggő 

javaslatot tehet a bizottsági munkaterv összeállítása során, 

 a határon túli magyarságot képviselő szervezetekkel történő kapcsolat felvételét,  

kiszélesítését, 

 a város és a megye területén működő, a határon túli magyarsághoz kapcsolódó 

társadalmi szervezetekkel történő együttműködést. 

 

A munkacsoport közreműködik: 

 

 a határon túli magyarságot érintő előterjesztések előkészítésében, 

 a költségvetési rendeletben a határon túli magyar szervezetek támogatására    

elkülönített pénzösszeg felhasználásának meghatározásában, 

 a város határon túli magyarságot érintő programjainak előkészítésében. 

 

A munkacsoport kapcsolatot tart: 

 

 a határon túli magyarságot képviselő szervezetekkel, 

 a város és a megye területén működő, a határon túli magyarsághoz kapcsolódó 

társadalmi szervezetekkel és a fenntartásukban működő intézményekkel. 

 

 



 
 

…/2015. (II. 16.) ÉmB. sz. határozat 3. sz. melléklete 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

Kodály Örökség 

Munkacsoportjának feladatai 

 

 

 

 

 

A munkacsoport kezdeményezi: 

 

 a Kodály Zoltán szellemi örökségének ápolását, valamint a város zeneművészeti életét 

érintő napirendek megtárgyalását, ezzel összefüggő javaslatot tehet a bizottsági 

munkaterv összeállítása során, 

 a Kecskeméten működő művészeti műhelyekkel, együttesekkel, valamint oktatási 

intézményekkel történő kapcsolat felvételét, kiszélesítését, különös figyelemmel az 

ifjúság nevelésének előmozdítása céljából, 

 a város és a megye területén működő, a zeneművészet területén tevékenykedő és 

Kodály Zoltán szellemi örökségét ápoló társadalmi szervezetekkel történő 

együttműködést. 

 

A munkacsoport közreműködik: 

 

  a Kodály Zoltán szellemi örökségét, valamint Kecskemét zeneművészeti életét 

érintő előterjesztések előkészítésében, 

 a Kodály Zoltán – díj adományozásának előkészítésében, 

 a költségvetési rendeletben zenei célra elkülönített pénzösszeg felhasználásának 

meghatározásában, 

 a város jelentős zenei programjainak, valamint Kodály Zoltán szellemi örökségét 

ápoló rendezvényeinek előkészítésében. 

 

A munkacsoport kapcsolatot tart: 

 

 a Kecskeméten működő zenei műhelyekkel, együttesekkel, oktatási 

intézményekkel, 

 nemzetközi, valamint a város és az ország területén működő Kodály Zoltán 

szellemi örökségét ápoló társadalmi szervezetekkel és intézményekkel. 



 

 

…/2015. (II. 16.) ÉmB. sz. határozat 4. sz. melléklete 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

Kulturális 

Munkacsoportjának feladatai 

 

 

 
 

 

A munkacsoport kezdeményezi:  
 

 a kulturális témával kapcsolatos napirendek megtárgyalását, ezzel összefüggő 

javaslatot tehet a bizottsági munkaterv összeállítása során,  

 hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatok felvételét és kiszélesítését,  

 a megye és a város területén működő, kultúrával foglalkozó társadalmi szervezetekkel 

történő együttműködéseket,  

 a kiemelten támogatott kulturális szervezetek körének meghatározását,  

 kulturális stratégiák, stratégiai elemek, koncepciók meghatározását, felülvizsgálatát.  

 

 

A munkacsoport közreműködik:  
 

 a kulturális területet érintő közgyűlési rendeletek előkészítésében,  

 a költségvetési rendeletben kulturális célra elkülönített pénzösszeg felhasználásának 

meghatározásában, 

 a kultúrát érintő koncepciók, stratégiák irányainak kijelölésében, kidolgozásában, 

végrehajtásának ellenőrzésében,  

 a Kecskemét Közművelődéséért Díj adományozásának véleményezésében,  

 az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális színterek, közösségi terek, közösségi 

térként hasznosítható egyéb önkormányzati tulajdon részleges vagy teljes 

hasznosítása, kialakítása, ezen területeken végzett beruházásokkal kapcsolatos 

döntések véleményezésében, döntési javaslatok előterjesztésében, döntések 

felülbírálatában,  

 a város kulturális életében kiemelkedő szerepet játszó, az önkormányzat által 

finanszírozott rendezvények terveinek kialakításában,  

 az önkormányzat és a kulturális célú szervezetek között megkötendő közhasznú 

megállapodások előkészítésében.  

 

A munkacsoport kapcsolatot tart:  

 

 a Kecskeméten működő kulturális intézményekkel, szervezetekkel,  

 a város és a megye területén működő kulturális célú civil szervezetekkel, életművük 

alapján jelentős alkotó- és előadóművészekkel. 

 


