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Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi 

Alapítványt, amelynek célja és feladata Kecskemét városához kapcsolódóan egy olyan természeti környezet 

kialakítása és fenntartása, amely alkalmas arra, hogy a növény- és állatvilág összhangjának megteremtésével 

optimális életteret biztosítson a Magyarországon honos állatfajok, illetve Magyarországra telepíthető 

állatfajok számára, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy bárki szoros kapcsolatban a természettel pihenési, 

kikapcsolódási igényeit kielégíthesse, illetve az élővilág területén az ismereteit gyarapíthassa. Az alapítvány 

célja továbbá az őshonos állatfajok megőrzésének, fenntartásának elősegítése a nemzeti kultúra részeként, 

különös tekintettel a felnövekvő nemzedék szocializációjára.  

 

Az alapítvány felügyelőbizottságának tagjait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

106/2014. (IV.24.) határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 204/2015. (X.20.) határozatával jelölte ki, 5 éves határozott 

időtartamra. 

 

Az alapítvány felügyelőbizottságának tagjai: 

1) Horváth Attila            

2) Baky Lajos István       

3) Lévai Jánosné             

 

Baky Lajos István lemondott az alapítvány felügyelőbizottsági tagságáról, ezért az alapítvány zavartalan 

működésének biztosítása érdekében új felügyelőbizottsági tagot kell kijelölni.  

Az alapító okirat IV. fejezetének II. pontja alapján az alapító a felügyelőbizottsági tagokat legfeljebb 5 éves 

határozott időtartamra jelöli. Célszerű, hogy az új felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartama 

igazodjon a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartamához.  

 

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottság tagjának Baky Lajos István helyett a következő személyt 

javaslom: 

 



 

 

- Csitos László  

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (2) bekezdése, valamint 

a 3:22. § (1), (4)-(5) bekezdései, és a 3:397. § (3) és (4) bekezdései, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

38.-39. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a javasolt személy esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. 

 

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

Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 5.1.12. pontja szerint 

a bizottság dönt az önkormányzat által alapított, vagy részvételével működő alapítvány, közalapítvány 

esetében a választással kapcsolatos ügyekben. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor. Tájékoztatom a bizottságot, hogy az érintett nem kérte a személyét érintő ügy zárt ülésen 

történő tárgyalását. 

 

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

 

 

 

Kecskemét, 2016. szeptember 8.         

 

 

                                                                                                                  Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                                                                                                                              alpolgármester 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…………./2016. (IX. 20.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány felügyelőbizottságával kapcsolatos döntések 

meghozatala  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Dr. 

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 21.144-5/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány felügyelőbizottsága 

tagjai közül Baky Lajos István lemondását tudomásul véve, a felügyelőbizottság új tagjának Csitos Lászlót 

jelöli ki a többi tag megbízatásának időtartamáig. 

 

2./ A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány változásokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

3./ A bizottság felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert – a jelen határozat alapján 

elkészített – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, továbbá felkéri a 

módosítás átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, az esetleges hiánypótlás során a 

szükséges okiratok aláírására és benyújtására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


