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ELŐTERJESZTÉS 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 
2015. június 22-én 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak 

módosítása 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető 

   Humánszolgáltatási Iroda 

Csonka Imre osztályvezető 

   Társadalompolitikai Osztály  

Dr. Mayer Endre irodavezető 

     Szervezési és Jogi Iroda 

     Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

    Jogi Osztály 
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    Városstratégiai Iroda 

   Varga Miklós osztályvezető 

   Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

Megtárgyalta:  

Értékmegőrzési Bizottság     …./2015. (VI.22.) ÉmB. sz határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság    …../2015. (VI. 23) VPB. sz. határozat    

 

Törvényességi észrevételem nincs:  

 Dr. Határ Mária 

                                                    jegyző 



Kecskemét Megyei Jogú Város                                      

           Polgármestere       

Iktatószám: 11.808-10/2015. 

Ügyintéző:  Dr. Simon Szabolcs 

        Kovácsné Tóth Ibolya 

         Dr. Veress Nikoletta 

 
  

  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2015. június 22-i ülésére 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak 

módosítása 

 

 

 

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 1.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2015. június. 15. 

         

 

          Szemereyné Pataki Klaudia 

                                        polgármester 

          

HATÁROZAT - TERVEZET 

 

.../2015. (VI. 22.) EtB.  számú határozat 

Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 11.808-10/2015. számú előterjesztését, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2015. június 22. 

Felelős: Engert Jakabné elnök 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. június 25-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: A közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető  

                                          Humánszolgáltatási Iroda 

Kezelési megjegyzés: rendelet-tervezet 

Döntési változatok száma: 1 

 

Melléklet:                            

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:                                                                           Határozat száma: 

Jogi és Ügyrendi Bizottság                     … /2015. (VI. 23.) JÜB. sz. hat.                 

Értékmegőrzési Bizottság                     ... /2015. (VI. 22.) ÉmB. sz. hat.  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr Határ Mária  

jegyző 

 

 



 



 

 KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
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  ÉRTÉKMEGŐRZÉSI BIZOTTSÁG         

Iktatószám: 20.529-1/2015. 

Ügyintéző: Kovácsné Tóth Ibolya 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. június 25-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  A közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

BEVEZETŐ 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 73. § (1) bekezdése értelmében a 

közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása 

közcél. Ugyanezen § (2) bekezdése értelmében a közművelődés feltételeinek biztosítása 

alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata. A 76. § (1) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, 

melynek megvalósításához a 78. § (2) bekezdése értelmében a megyei jogú város 

közművelődési intézményt biztosít. A fenti jogszabályi kötelezettségeknek Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata közművelődési intézmény fenntartásával, közművelődési célú 

tevékenységet ellátó gazdasági társaság alapításával, valamint egyéb kulturális intézmények és 

kulturális célú gazdasági társaságok közművelődési tevékenységének támogatásával tesz 

eleget.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kultv. 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 

közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 

Rendelet) szabályozza az önkormányzat közművelődési feladatait, annak formáit, azok 

ellátásának mértékét és módját a lakosság helyi művelődési érdekeinek, valamint kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 58/2015. (III.26.) 

határozatával (a továbbiakban: határozat) úgy döntött, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a 

HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely feladatait 2015. július 1-től a Hírös 

Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. látja el. A határozat 8. pontja szerint a 

Rendelet módosítására a kulturális intézmények átszervezését követően 2015. június 30-ig 

kerül sor. 
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A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA 

 

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a HELPI Kecskeméti Ifjúsági 

Iroda és Fejlesztő Műhely feladatait a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit 

Kft. keretei közé integrálja 2015. július hó 1. napjától. Ezért a Rendeletben a két intézmény, 

valamint a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ feladatait a határozatnak 

megfelelően módosítani kell a mellékelt Rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

Az önkormányzat a Rendeletben a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának módját, 

formáját intézményenként és szervezetenként határozza meg. A Rendelet-tervezetben a 

módosulásokat vezettük át: a közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat a 

jövőben egy intézmény - a Kecskeméti Planetárium, valamint kibővült feladatkörrel a Hírös 

Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. látja el. 

 

  

 

A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKOLÁSA 

 

1. §-hoz 

 

A § újraszabályozó módosító rendelkezéseket tartalmaz. A Rendelet 7. §-ában 

intézményenként jelölődött a közművelődési feladat, melyet a Hírös Agóra Kulturális és 

Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. lát el a jövőben. 

Ezeknek a feladatoknak a pontos szabályozása történik meg a Rendelet-tervezet 1. §-ában. 

 

2. §-hoz 

 

A § szövegcserés módosító rendelkezéseket tartalmaz. A Rendelet 1. §-ának, 2. § a) 

pontjának, 4. § c) pontjának és 5. § (1) bekezdésének módosítására az önkormányzat által 

fenntartott intézmények számának megváltozása miatt van szükség.  

 

 

3. §-hoz 

 

A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, a hatályban lépés időpontja 2015. július 1. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2015. május 29. 

       

                              Hörcsök Imre 

              bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2015. (…) önkormányzati rendelete  

a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, és 76. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről szóló 

35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közművrend.) 7. § (1) és (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az önkormányzat közművelődési hálózatát egy közhasznú nonprofit gazdasági 

társaság, továbbá egy költségvetési szerv alkotja. 
(2)  Az önkormányzat által közművelődési célú tevékenység ellátására alapított 
gazdasági társaság és az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési 
intézmény és feladataik: 
 
a) Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság feladatai 
aa) a városi közművelődési szakmai koordináció, 
ab) a városi nagyrendezvények, fesztiválok koordinálása, lebonyolítása, 
ac) a Kultv. 76. § (2) bekezdés a) - h) pontjaiban megjelölt közművelődési 
tevékenységek ellátásában való közreműködés;   
ad) a város ifjúsági, kulturális tevékenységének koordinálása, módszertani segítése, 
ae) az Otthon mozi üzemeltetése, 
af) a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetése, 
ag) az ifjúsági, kulturális és közösségteremtő kezdeményezések támogatása, közösségi 
programok szervezése, 
ah) deviáns ifjúsági csoportok, ifjúsági szubkultúrák speciális problémáinak kezelése, 
ai) a városban tevékenykedő civil, elsősorban ifjúsági kezdeményezések támogatása, 
aj) a fiatalok információkkal, életvezetési tanácsokkal történő segítése, 
ak) a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, 
működtetése; 
 
b) Kecskeméti Planetárium feladatai 
 
ba) a természettudományos - csillagászati - ismeretszerző, önképző közművelődési 
tevékenység segítése, 
bb) iskolai oktatást segítő programok szervezése, 
bc) a Kultv. 76. § (2) bekezdés d) és h) pontjában megjelölt közművelődési 
tevékenységek ellátásában való közreműködés.” 
 



2. § 

 

A Közművrend. 1. §-ában az „intézmények” szövegrész helyébe az „intézmény” szöveg, a 

Közművrend. 2. § a) pontjában az „intézményekre” szövegrész helyébe az „intézményre” 

szöveg, a Közművrend. 4. § c) pontjában az „intézményeitől” szövegrész helyébe az 

„intézményétől” szöveg, és a Közművrend. 5. § (1) bekezdésében az „intézményeken” 

szövegrész helyébe az „intézményen” szöveg lép. 

 

 

3. §    

Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba, és 2015. július 2-án hatályát veszti. 



 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a közművelődésről szóló  

35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításához 

Társadalmi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági hatása nincs. 

 

3. Környezeti és egészségügyi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

nincsenek. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 58/2015. (III.26.) 

határozatával (a továbbiakban: határozat) úgy döntött, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a 

HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely feladatait 2015. július 1-től a Hírös 

Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. látja el. Ezért a Rendeletben a két 

intézmény, valamint a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ feladatait a 

határozatnak megfelelően módosítani kell a mellékelt Rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

 

7.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 


