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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                       KÖZGYŰLÉSE 

ÉRTÉKMEGŐRZÉSI  BIZOTTSÁG      

Ikt. szám: 7428-3/2017.  

 

B E S Z Á M O L Ó 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2016. évi tevékenységéről 
 

A bizottság 2016. évben 13 alkalommal ülésezett, melynek során 1 alkalommal együttes 

ülést tartott az Esélyteremtési Bizottsággal. Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. 

A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

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

rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és 

hatáskörében eljárva összesen 80 határozatot fogadott el. 

 

1. A bizottság döntött: 

 

 az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közművelődési tevékenységet is 

folytató gazdasági társaságok 2015. évi szakmai beszámolóinak és 2016. évi 

munkaterveinek jóváhagyásáról (a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Kecskeméti Televízió 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójában foglaltakkal egyetértett, a 

2016. évi munkatervét szakmailag megalapozottnak tartotta, megvalósítását 

támogatta), 

 a Kecskeméti Planetárium 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének 

jóváhagyásáról, 

 a Kecskeméti Katona József Múzeum 2015. évi beszámolójának és 2016. évi 

munkatervének jóváhagyásáról, 

 a 2016. évi Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjának és költségvetésének 

elfogadásáról, 

 a művészvillákra meghirdetett pályázatra érkező pályamunkákat véleményező bíráló 

bizottság tagjainak és póttagjainak kijelöléséről, 

 a bizottság 2016. I. és II. félévi munkatervéről. 

 

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi témákat: 

 

 javaslat a "Kecskemét Közművelődéséért Díj", a "Katona József-díj", a „Kodály 

Zoltán-díj", a Tóth László-díj, valamint a „Bozsó János-díj”adományozására, 

 emléktáblák elhelyezése (3 alkalommal).   

 

3. A bizottság javaslatot tett: 

 

 a közgyűlés 2016. II. és a 2017. I. félévi munkatervére, 

 a „Pro Urbe” kitüntető cím adományozására, 

 az Esélyteremtési Bizottsággal közösen a 2016. évi intézményfejlesztési, felújítási 

keret megnevezésű tartalék felosztására, 
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(Az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézményekben 23.500 eFt, a 

köznevelési ágazat intézményeiben 107.700 eFt, a kulturális ágazathoz tartozó 

intézményekben pedig 18.800 eFt összértékben javasoltak karbantartásokat, 

felújításokat és beruházásokat elvégezni.) 

  a Városi Támogatási Program „Kulturális Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatokra ( 110 pályázatot javasolt támogatni 15.200.000,- Ft összegben), 

 a Városi Támogatási Program „Kulturális Programok” előirányzata 5%-os 

tartalékkerete terhére támogatható kérelmekre (11 kérelmet javasolt támogatni 

1.328.000,-Ft összegben) 

 

4. A bizottság véleményezte: 

 

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva fogadta el a legtöbb határozatát. 

Véleményezte a közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az 

állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi 

tárgyú előterjesztéseket:  

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása és az ahhoz kapcsolódó döntés 

meghozatala, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 

kapcsolatos döntés meghozatala (2 alkalommal), 

 A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács tevékenységével kapcsolatos döntések 

meghozatala, 

 Gyógyhellyé minősítési kérelem benyújtása, 

 A Katona József Emlékév és a Múzeumok Éjszakája (kiemelt helyszín: Kecskemét) 

programjainak megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat 

jóváhagyása, 

 Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a települési 

nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított támogatások felhasználásáról (a 

nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított támogatások felhasználását a 

támogatási céllal megegyezőnek tartotta), 

 A szakképzést szolgáló ingó és ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések meghozatala, 

 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai 

Intézetének elhelyezésére vonatkozó döntések meghozatala, 

 Fenntartói megállapodás megkötése a Katona József Színházzal, 

 A Kecskemét, Szent Imre utca 9. szám alatti ingatlan egy részének ingyenes 

használatba adása, 

 A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos döntések 

meghozatala, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve, 

 Pályázat kiírása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztásának ellátására, 

 Döntés a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezetői /magasabb 

vezetői/ beosztásának ellátásáról, 

 Pályázat kiírása a Ciróka Bábszínház intézményvezetői feladatainak ellátására, 

 Turisztikai kiadványok véleményezése, 

 A Városi Támogatási Program 2016. évi pályázati felhívása,  
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 Emléktáblák szövegének véleményezése (3 alkalommal). 

 

 
A fentieken túl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően 

kulturális szempontból véleményezte a közterület-használati szerződés megkötésére 

vonatkozó ajánlatokat, a Történeti Főtér Együttes területén megrendezésre kerülő 

rendezvények terveit (15 esetben), továbbá  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati 

rendeletében foglaltaknak megfelelően 1 alkalommal véleményezett hangosító berendezés 

eltérő időtartamú üzemeltetésének engedélyezésére vonatkozó kérelmet.  

 

 

A bizottság véleményezte továbbá: 

 a Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház 2015. évi beszámolójának és a 

2016/2017. évad munkatervét (a benyújtott beszámolókat helytállónak és 

példaértékűnek, a 2016/2017-es évadra vonatkozó munkaterveket szakmailag 

megalapozottnak és megvalósíthatónak tartotta, továbbá elismerését és köszönetét 

fejezte ki az intézmények  magas színvonalú szakmai munkájáért),  

 a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2015. évi beszámolóját és 2016. évi 

munkatervét (a könyvtár beszámolóját helytállónak és elfogadhatónak, munkatervét 

szakmailag  megalapozottnak és megvalósíthatónak tartotta). 

 

5. A bizottság ellenőrzési jogköre keretében: 

 

A bizottság egyes feladatainak szakértői véleményezése, döntései végrehajtásának 

szervezése, ellenőrzése céljából korábban 4 munkacsoportot hozott létre, ezek közül 2016. 

évben kettő ülésezett. 

 

Az Egyházügyi Munkacsoport 2016. évben három alkalommal ülésezett. A 

munkacsoport  2016. szeptemberében megrendezte a Teréz anya emlék-konferenciát, 

valamint bemutatta a Magyar Pünkösdi Egyház Kecskeméti Gyülekezetét.  

 

A Kulturális Munkacsoport 2016. évben 1 alkalommal ülésezett, melyen a  

szakterületét érintő kérdéseket vitatott meg: Véleményezte a Hirös Agóra Kulturális és 

Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. által szervezett és lebonyolított 2016. évi 

programokat, valamint javaslatokat fogalmazott meg a fesztiválokkal kapcsolatosan. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Értékmegőrzési Bizottság 2016. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót fogadja el.  

 

 

Kecskemét, 2017. március 8. 

 

              Hörcsök Imre 

                       elnök 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (III.30.) határozata 

Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2016. évi tevékenységéről 
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Értékmegőrzési Bizottság 7428-3/2017. 

számú, fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


