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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető  
Humánszolgáltatási Iroda  

Finta Zita irodavezető 

Városstratégiai Iroda 

Balogh Zoltán osztályvezető 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

Varga Miklós osztályvezető 

Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta: Értékmegőrzési Bizottság …../2016.(IV.25.) ÉmB sz. határozat 

  

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

 Dr. Határ Mária 

                                                                                                                        jegyző 

                                                     



Kecskemét Megyei Jogú Város                                      

           Polgármestere       

Iktatószám: 10.561-3/2016. 

Ügyintéző: Öveges Lászlóné 

  

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
2016. április 26-ai ülésére 

 

 

Tárgy:  Kulturális vonatkozású pályázatok benyújtásának jóváhagyása                                                                                                                                                                                   

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy – tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 5.4.8. pontjában 

foglaltakra – tárgyalja meg a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést és 

döntsön a határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

Kecskemét, 2016. április.. … 

         

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

                                 polgármester 
 

 

          

HATÁROZAT – TERVEZET 

Kivonat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. április 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

..../2016. (IV 26.) VPB.  számú határozat 

Kulturális vonatkozású pályázatok benyújtásának jóváhagyása                                                                                                                                                                                   

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10.561-3/2016 számú előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Leviczky Cirill elnök 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2016. április 28-án 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kulturális vonatkozású pályázatok benyújtásának jóváhagyása                                                                                                                                                                                   

          

 

Az előterjesztést készítette:      Ladics Monika irodavezető 

         Humánszolgáltatási Iroda  

         Finta Zita irodavezető 

         Városstratégiai Iroda 

    Balogh Zoltán osztályvezető 

    Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

         Varga Miklós osztályvezető 

         Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT - TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1. számú melléklet: A múzeumi pályázat költségvetése, szakmai kiállítás-vezető 

          2. számú melléklet: Vásárhelyi Forgatag pályázat részletes programja 

            

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Értékmegőrzési Bizottság …./2016. (IV.25.) ÉmB sz. határozat  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2016. (IV.26.) VPB sz. határozat 
     

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS     

     P O L G Á R M E S T E R E  

 
Iktatószám: 10.561-1/2016. 

Ügyintéző:  Öveges Lászlóné 

                  
        

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kulturális vonatkozású pályázatok benyújtásának jóváhagyása                                                                                                                                                                  

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Az elmúlt hónapban három kulturális célú pályázat benyújtására került sor: 

 

 I. A Kubinyi Ágoston Programra benyújtott „Pöttyemberke Játékországa” című 

pályázat 

 

Az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben – pályázatot hirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. c) pontja alapján a muzeális intézmények szakmai 

támogatására (Kubinyi Ágoston Program).  A pályázat célja, hogy költségvetési forrást 

biztosítson az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása 

érdekében.  

A pályázati kiírás szerint szakmai támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet, 

amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező 

muzeális intézményt tart fenn, valamint a fejlesztési költség legalább 10%-át a települési 

önkormányzat saját forrásként biztosítja. 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye (a 

továbbiakban: Múzeum) kezdeményezte, hogy a pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott 

pályázati alcélok közül az aa) pontra: állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására 

nyújtson be pályázatot a fenntartó „Pöttyemberke Játékországa” címmel.  Sikeres pályázat 

esetén az épület sajátos és egyedi stílusának megőrzése mellett lehetőség nyílna a kiállítóterek 

felújítására, új vitrinrendszer és világítástechnika, valamint a korszerű bemutatási módok 

megvalósítására. 

 

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 2016-ban ünnepli 35 éves fennállását. Az elmúlt 

évtizedek alatt létrejött egy országos gyűjtemény, amely elsősorban a magyar nyelvterület 

játékkultúráját őrzi.  

 



 

 

A múzeum célja a raktári anyag bemutatása, kiemelve közülük az egyedi és különleges 

darabokat és gyűjtemény-együtteseket. 

A sikeres pályázatot követően cél, hogy egyedi és különleges kiállítást kínáljon a múzeum a 

Kecskeméten élő és a városba érkező látogatók minden korosztályának, a hazai és külföldi 

szakmai érdeklődőknek, valamint hogy a kiállítás megújuló kultúrtörténeti háttérként 

szolgáljon az itt folyó múzeumpedagógiai tevékenység számára. 

 

A megvalósítás összes költsége 35.000.000,- Ft. 

Megpályázott összeg: 31.500.000,- Ft. 

A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás: a teljes fejlesztési költség  összegének 

legalább a 10%-a, azaz 3.500.000 ,- Ft, mely  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának  2016. évi 

költségvetéséről szóló 29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 

Költségvetési rendelet) Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzat terhére rendelkezésre áll. 

A pályázat költségvetését és szakmai kiállítás-vezetőjét az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 7. volt.  

 

A határidőre tekintettel, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: SzMSz) 3. melléklet 2.4.2 pontja felhatalmazása 

alapján, 2016. április 7-én a pályázat benyújtásra került. 

 

 

II. A Bethlen Gábor Alapra benyújtott „A díszvendég testvérváros, Kecskemét 

bemutatkozása a Vásárhelyi Forgatagon” című pályázat 

 

A Bethlen Gábor Alap pályázatot hirdetett a „Testvér-települési programok és 

együttműködések„ támogatására, melyre maximum 2.500.000,- Ft összegben lehetett 

pályázni.  

A Marosvásárhelyen működő Marosvásárhelyért Egyesület negyedik alkalommal rendezi meg 

augusztus utolsó hétvégéjén a VÁSÁRHELYI FORGATAG elnevezésű, a város magyar 

közössége számára szervezett három napos fesztivált, melyre idén Kecskemét kapott 

meghívást. 

 

Kecskemét és Marosvásárhely között a testvérvárosi szerződés 1999-ben került aláírásra. 

A két város közötti kapcsolat révén ötvennél is több egyesület, iskola, civil csoport, 

különböző kulturális, művészi, egyéb szakmai, egyházi közösség, vállalkozások, cégek 

találkoztak és ebből számos tartós együttműködés született. 

Az elmúlt években számos közös program valósult meg a képzőművészet, színművészet, a 

szőlőtermesztés és borászat, kézműves mesterségek területein. 

A Vásárhelyi Forgatag szervezői minden évben egész napos bemutatkozó programot 

biztosítanak egy-egy testvérvárosnak, hogy tovább bővítsék, színesítsék a két város kulturális, 

turisztikai és polgárok közötti kapcsolatait.  



 

 

 

A programsorozat összeállításánál legfontosabb célunk volt, hogy bemutassuk Kecskemét 

kulturális értékeit, és ahol csak lehet, közös fellépések legyenek a fogadó város csoportjaival. 

Ezzel jelképezzük a nemzeti összetartást, a közös kultúrát és a közös múltat, valamint azt, 

hogy a két város valóban testvéri együttműködésben él, s ezt mindkét városban így élik meg. 

Ezért számos kecskeméti civil szervezetet, intézményt, művészeti műhelyt szólítottunk meg a 

vásárhelyi bemutatkozásra. Ennek szellemében fognak közösen színpadra lépni a Kodály 

Iskola és a Bekecs Néptáncegyüttes néptáncosai, operett esten a két város színházainak 

művészei, a 225. éve született Katona Józsefre emlékezve plakátot tervezni a Kandó Kálmán 

Szakközépiskola és a Művészeti Líceum képzőművész szakos diákjai. A fenti elvek alapján 

közös bormustrát szerveznek a két város borrendjei, és közös irodalmi estet a Látó és a Forrás 

folyóirat munkatársai. Kiemelt programként szervezzük a két város múzeumainak 

közreműködésével az „Aranykor” polgármestereinek emléket állító kiállítást. Mindkét város a 

XX. század elején vált modern, szecessziós nagyvárossá, melyben meghatározó szerepe volt 

Kada Elek kecskeméti és Bernády György marosvásárhelyi polgármestereknek. E két 

párhuzamos életutat és városfejlődést mutatná be a közös kiállítás. A közös múlt mellett a 

közös jövőt helyezi középpontba az a szakmai tanácskozás, melyen a két város felsőoktatási 

intézményeinek vezetői találkoznak, s egyeztetik elképzelésüket a jövőbeni együttműködésük 

lehetőségeiről. A kulturális értékek találkozása mellett lehetőséget keresünk a „forgatagban” a 

gasztronómiai értékek bemutatására is: a barackpálinka, az alföldi borok és az alföldi gulyás, 

valamint néhány Kecskemét környéki kézműves termék megismertetésére is.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. volt.  

 

A programsorozat teljes költsége: 3.000.000,- Ft 

Megpályázott összeg: 2.500.000,- Ft 

Saját forrás összege: (amely azonban nem feltétele a pályázatnak) 500.000,-Ft, mely összeg a 

Költségvetési rendelet Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok 4070102 előirányzati során 

rendelkezésre áll. 

A részletes programtervet az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

A határidőre tekintettel, az SzMSz 3. melléklet 2.4.2 pontja felhatalmazása alapján, 2016. 

március 31-én a pályázat benyújtásra került. 

 

III. A Gulág Emlékbizottsághoz benyújtott „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” 

című pályázat 

 

 A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének alkalmából 

négy pályázati kiírást jelentetett meg a Gulág Emlékbizottság 2015. december 22-én. 

Az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” (GUL-15-D) című témakörhöz kapcsolódó 

pályázat maximálisan 2.500.000 Ft támogatásban részesülhet, melyhez önerő biztosítása nem 

szükséges.  

 

 

 



 

Kecskemét Rendőrfalu elnevezésű városrészében volt az az egykori téglagyár, amely területén 

gyűjtötték össze a város területén elfogott és a Szovjetunióba „málenkij robot”ra elhurcolt 

katonákat és civil lakosokat. A gyűjtőhelytől nem messze, a városrész melletti, ma is 

meglévő, de használaton kívüli vasútállomáson szállították vonatra őket. Ez az esemény 

jelentősen kihatott az itt élőkre, az idősebbek ma is őrzik ennek az emlékét. A városrész 

életét, a lakók közösségtudatát láthatatlanul is formálják az itt zajlott események, ennek kíván 

emléket állítani a város, egyben a helyszín településtörténeti vonatkozásait feltárni, bemutatni, 

és tényszerűen megismertetni a város lakosságával. A két érintett helyszín – téglagyári 

gyűjtőhely és a vasútállomás – között elhelyezkedő városrészi közparkban egy emlékoszlopon 

szeretnénk a történeti adatokat rögzíteni és annak környezetét emlékhelyként, padokkal, 

növényekkel rendezni. 

 

A tervezett emlékmű az áldozatokra való emlékezés mellett a történelmi igazságtétel jegyében 

kísérletet tesz a városi köztudat kiigazítására is, amelyben – a hiányosan kutatott időszak okán 

– a városi Téglagyár kizárólag a holokauszt kollektív tragédiájához kapcsolódik.  

Városunk régi adósságát kívánjuk törleszteni azáltal, hogy a málenkij robotra elhurcolt 

kecskeméti és Kecskemét környéki lakosoknak emléket állítunk.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 22. volt. 

 

A határidőre tekintettel, az SzMSz 3. melléklet 2.4.2 pontja felhatalmazása alapján, 2016. 

március 22-én a pályázat benyújtásra került. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezetben 

foglaltak elfogadására.  

 

 

Kecskemét, 2016. április …. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

    polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

             K Ö Z G Y Ű L É S E  

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (IV. 28.) határozata 

Kulturális vonatkozású pályázatok benyújtásának jóváhagyása                                                                                                                                                                  

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   

10.561-1/2016.számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

I. 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az emberi erőforrások miniszterének - a 

belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - Magyarország 

2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. c) 

pontja alapján meghirdetett pályázatára „Pöttyemberke Játékországa” címmel 

pályázat benyújtását jóváhagyja.  

 

2. A közgyűlés a sikeres pályázat esetén felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a szükséges 10%-os önkormányzati saját forrást, azaz 

3.500.000,- Ft-ot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 

29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete Pályázati és fejlesztési tartalék 

előirányzatának terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

II. 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Bethlen Gábor Alap  pályázati felhívásra  A díszvendég 

testvérváros, Kecskemét bemutatkozása a Vásárhelyi Forgatagon” című pályázat 

benyújtását jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 



 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a pályázat 

nyertessége esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

III. 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Gulág Emlékbizottság  pályázati felhívására  az 

„Emléktáblák kihelyezésének támogatása” című pályázat benyújtását jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A közgyűlés a sikeres pályázat esetén felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


