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K I V O N A T 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. március 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
58/2015.(III.26.) határozata 
Közművelődési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 
8089-2/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a ”Helpi” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (a 
továbbiakban: HELPI) alapító okiratának módosító okiratát, és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a dokumentumok 
aláírására, és felkéri, hogy azokat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságának küldje meg. 

 
Határidő: 2015. április 2.  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Otthont (a továbbiakban: KIO), mint 
költségvetési szervet 2015. június 30. napjával jogutód nélkül megszünteti és elfogadja a 
jelen határozat 3. számú mellékletét képező megszüntető okiratot. 
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a HELPI-t, mint költségvetési szervet 2015. június 30. 
napjával jogutód nélkül megszünteti és elfogadja a jelen határozat 4. számú mellékletét 
képező megszüntető okiratot. 
 
4.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat 
mellékleteit képező megszüntető okiratok (3. számú és 4. számú mellékletek) aláírására. 

 
5.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a megszüntető 
okiratokat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg. 
 
6.) A közgyűlés megállapítja, hogy a KIO vezetőjének az intézményvezető helyettesítésére 
irányuló megbízása, valamint a HELPI intézményvezetőjének magasabb vezetői 
megbízása külön intézkedés nélkül, a költségvetési szerv munkáltató jogutód nélkül 
történő megszűnése következtében 2015. június 30. napján megszűnik. 

 
 



 
7.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert arra, hogy a 
költségvetés soron következő módosításakor a költségvetés a jelen előterjesztés alapján 
hozott döntések, továbbá a szükséges létszámváltozások és az előirányzat 
átcsoportosítások figyelembevételével kerüljön előterjesztésre. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
8.) A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati 
rendeletének módosítását a kulturális intézmények átszervezését követően terjessze a 
közgyűlés elé. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
9.) A közgyűlés felkéri a KIO és a HELPI intézmények vezetőit, hogy az intézmények 
feladatainak a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. részére történő 
átadása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
10.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a megszűnő KIO és HELPI feladatait 2015. július 1. 
napjától a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. fogja ellátni, erre 
tekintettel a közgyűlés a Kft. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 
határozat 6. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint felhatalmazza 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat mellékletét képező egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat (6. számú melléklet) aláírására. 

 
11.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a társaság 
ügyvezetőit a fenti alapítói döntésről tájékoztassa a társaság adataiban bekövetkezett 
változásokkal kapcsolatos cégeljárás lefolytatása érdekében. 
 
12.) A közgyűlés jóváhagyja a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit 
Kft-vel megkötött közművelődési megállapodásnak a módosítását a határozat 5. számú 
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal, valamint felhatalmazza 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert annak aláírására.  
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
13.) A közgyűlés felkéri a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetőit arra, hogy az általuk képviselt gazdasági társaság fentiek szerinti 
átszervezésére tekintettel 2015. szeptember 30. napjáig terjesszék Kecskemét Megyei 
Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elé a társaság Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását, valamint a Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. 
szám alatt található, kecskeméti 3341 hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű ingatlanra 
vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetésére tekintettel a 2015. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóval egyidejűleg, annak keretében számoljanak be a 
pótlási kötelezettségről. 
 
 



 
Határidő: 2015. szeptember 30. napjáig 
Felelős:   Dr. Csabai Lili és Bak Lajos ügyvezetők 
 
14.) A közgyűlés felkéri a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetőit arra, hogy terjesszék Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elé az általuk képviselt gazdasági társaság fentiek 
miatt módosított 2015. évre vonatkozó üzleti tervét. 

 
Határidő: 2015. május 29. napjáig 
Felelős:   Dr. Csabai Lili és Bak Lajos ügyvezetők 
 
15.) A közgyűlés hozzájárul a Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatt található, 
kecskeméti 3341 hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű ingatlan vonatkozásában a 
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. vagyonkezelői jogának 2015. 
június 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a pótlási 
kötelezettséggel történő elszámolás előírása mellett. 
 
16.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő kecskeméti 
3341 hrsz-ú, Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti, 2723 m2 nagyságú, kivett 
kultúrház megnevezésű, a kecskeméti 17/30/A/1 hrsz-ú, Kecskemét, Batthyány utca 33-
37. szám alatti, 154 m2 nagyságú,  üzlethelyiség megnevezésű, továbbá a kecskeméti 
4014 hrsz-ú, Kecskemét, Kossuth tér 4. szám alatti, 1310 m2 nagyságú, kivett kultúrház 
megnevezésű, valamint a parádi 090/17 hrsz-ú, Parádfürdő, Sándorrét alatti, 4 ha 3764 m2 
nagyságú, legelő, erdő és kivett ifjúsági tábor megnevezésű ingatlanokat, valamint a fenti 
ingatlanokhoz tartozó tárgyi eszközöket 2015. július 1. napjától határozatlan időre a Hírös 
Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ingyenes használatába adja. 

 
17.) A közgyűlés a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére 
nyújtott közvetett támogatás összegét a 2015. évre nettó 59.712.021,- Ft -ban határozza 
meg. 
 
18.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
határozat 17. pontjában foglalt döntésnek megfelelően a határozat 7. számú mellékletét 
képező Megállapodást aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
19.) A közgyűlés felkéri a KIO és a HELPI intézmények vezetőit, valamint a Kecskeméti 
Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőit arra, hogy az intézmények 
szakmai és intézmény-üzemeltetési dolgozóinak a továbbfoglalkoztatásánál a szükséges 
munkáltatói intézkedéseket foganatosítsák. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:  Habuda Ibolya és Szabó Csaba intézményvezetők, valamint Dr. Csabai Lili és      

Bak Lajos ügyvezetők 
 
20.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a KIO és a HELPI szakmai tevékenységeinek, továbbá 
folyamatban lévő pályázati programjainak fenntartása érdekében – az intézmények 2015. 
június 30. napjával történő megszűnése miatt – a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 
Központ Nonprofit Kft. fog majd eljárni. 
 
 



 
 
21.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a KIO és a 
HELPI folyamatban lévő projektjeihez kapcsolódó támogatási szerződésmódosítás(ok) 
során, illetve változás-bejelentések megtétele érdekében eljárjon. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Dr. Temesvári Péter csoportvezető, Jogi Osztály 
4.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
5.) Erdélyi Károly osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: érintettek 
 

 
K. m. f. 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.      Dr. Határ Mária sk. 
          polgármester                           jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 

Szabóné Pataki Gyöngyi 
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője 

 


