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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

  2015. május 27-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos 

döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti Kulturális és 

Konferencia Központ Nonprofit Kft.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.26.) határozatával döntött arról, 

hogy a közművelődési intézmények magasabb színvonalú közművelődési és ifjúságfejlesztési, valamint a 

város kulturális életét gazdagító tevékenysége érdekében 2015. július 1. napjától a társaság szervezeti keretei 

között működik tovább a jogutód nélkül megszűnő Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a ”Helpi” Kecskeméti 

Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely. A feladatok ellátása érdekében, a Hírös Agóra projekt keretében 

multifunkcionális központ jön létre, amely olyan közművelődési szervezetként működik majd, amely 

központi szerepet játszik a közművelődés, a civil szervezetekkel kialakított partnerség, az ifjúsági 

szolgáltatás, az élethosszig tartó tanulás és a közművelődési és ifjúsági tanácsadó szolgáltatás 

összefogásában.  

 

A feladatellátás bővülését követően szakmai szempontból hatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében a 

társaság egységes irányelvek mentén kívánja ellátni kulturális tevékenységét. Ez szükségessé teszi a társaság 

egységes vezetését. 

 

Bak Lajos az egyik jelenlegi ügyvezető több évtizedes kulturális intézményvezetői tapasztalattal, valamint 

széleskörű kulturális szakismerettel rendelkező közművelődési szakember. A korábbiakban kifejtettek 

alapján javaslom, hogy a társaság ügyvezetését a továbbiakban Bak Lajos önállóan lássa el. 

 

Dr. Csabai Lili munkaviszonyának megtartása mellett továbbra is irányítaná a Fesztiváliroda fesztivál- és 

rendezvényszervezési feladatait, azonban ügyvezetői tisztségéből javaslom visszahívni.  

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdései alapján a gazdasági 

társaság legfőbb szervének a feladata a társaság alapvető személyi kérdéseiben való döntéshozatal, míg 

egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb 

szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

 



 

 

Fentiek szerint készült el a társaság alapító okiratának módosítása, amely a határozat-tervezet mellékletét 

képezi.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.1.3. pontja alapján a 

Tisztelet Bizottság dönt a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

esetében a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. május …..         

                                                                                                                               Mák Kornél 

                                                                                                                             alpolgármester 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…………./2015. (V.27.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Mák Kornél 

alpolgármester 14.769-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. 

ügyvezetését 2015. július 1. napjától önállóan Bak Lajos látja el.  

 

2./ A bizottság a társaság érdekében végzett munkájáért Dr. Csabai Lilinek a köszönetét fejezi ki, 

munkaviszonyának megtartása mellett ügyvezetői tisztségéből visszahívja. 

 

3./ A bizottság a társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert a határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

4./A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a társaság ügyvezetőit a fenti 

alapítói döntésről tájékoztatni szíveskedjen a társaság adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 

cégeljárás lefolytatása érdekében.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


