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Kecskemét Megyei Jogú Város                                      

           Polgármestere       

Iktatószám:4939-22/2017. 

 

  

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 
2017. április 24-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás  

 

 

 

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. melléklet 2.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt 

közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak 

szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2017. április.. … 

         

 

 

            Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                     polgármester 
 

 

 

 

         

HATÁROZAT - TERVEZET 

 

..../2017. (IV 24.) ÉmB.  számú határozat 

Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta Szemereyné 

Pataki Klaudia polgármester 4939-22/2017 számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hörcsök Imre elnök 

 

 

 

 

 



  

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. április 27-én  

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás  

 

Az előterjesztést készítette:      Ladics Monika irodavezető 

         Humánszolgáltatási Iroda  

         Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

                                                           Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

                                    

     

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT - TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Melléklet: Együttműködési megállapodás 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  

Értékmegőrzési Bizottság    ……./2017.(IV. 24.) ÉmB 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:4939-21/2017 

                  
        

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. április 27-én tartandó ülésére  

 

Tárgy: Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás  

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét városának az elmúlt időszakban Balatonfüreddel, Debrecennel és Szolnokkal már 

köttetett kulturális megállapodása, amely alapján a városok művészeti csoportjai és alkotói 

fellépésekkel gazdagították egymás kulturális kínálatát.   

Balatonfüred Város Önkormányzata a közelmúltban azzal a kezdeményezéssel kereste meg 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy régiókon és megyéken átívelő többoldalú 

kulturális együttműködési megállapodásokat kössünk, melynek résztvevői Balatonfüred, Komárom, 

Vác, Gyula városok és Debrecen, Győr, Szolnok, Kecskemét megyei jogú városok  önkormányzatai 

lennének. 

Az együttműködő városok megállapodásban rögzítik, hogy együttműködésük alapja a történelem, a 

közművelődés, a tudomány, a kultúra, a művészet, a köznevelés és a sport tárgykörében kialakított 

közös, jó gyakorlat.  

Tervek között szerepel, hogy az idegenforgalom, a kulturális turizmus, és a művészetek (színház, 

zenei élet, irodalmi élet) területén kialakult hagyományainkat a jövőben közösen, egymással 

együttműködve kívánjuk ápolni és a jövő nemzedékeire átörökíteni. 

Szeretnénk, hogy a célok megvalósítása érdekében egymást támogatva tudnánk élni az Európai 

Unió által nyújtott gazdasági lehetőségekkel.  

Az együttműködésről és a megvalósítható programokról az első egyeztetések már megtörténtek. Az 

idei év főbb állomásai a balatonfüredi Jókai Napok, a Jókai – Arany levelezése vándorkiállítás, a 

nyári FINA Vizes Világbajnokság és a Kodály Emlékév eseményei lehetnek, de folyamatosan 

várhatóak további események, ahol Kecskemét népszerűsítésére lehet módunk mind turisztikai, 

mind kulturális céllal.  

A Balatonfüred, Komárom, Vác, Gyula városok és Debrecen, Győr, Szolnok, Kecskemét megyei 

jogú városok önkormányzatai közötti megállapodás ünnepélyes aláírására Budapesten, a Petőfi 

Irodalmi Múzeumban, 2017. május 8-án kerülne sor, mely egyben az első közös rendezvényünk is 

lenne.  

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

elfogadására.  

 

Kecskemét, 2017. 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 

…/2017. (IV. 27.) határozata 

Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás  

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 4939-21 /2017. számú, fenti 

tárgyú előterjesztésében foglaltakat, és az alábbi határozatot hozta. 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Balatonfüred, Gyula, Komárom, Vác városok, valamint 

Debrecen, Győr, Szolnok megyei jogú városok önkormányzataival kulturális 

együttműködésre lép és megköti a határozat-tervezet mellékletét képező együttműködési 

megállapodást.   

  

      

 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 

 megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

        Közgyűlése…/2017. (IV.27.) határozata melléklete 

 

 

Együttműködési megállapodás 
 

 

 

amely létrejött Balatonfüred, Gyula, Komárom, Vác városok és  Debrecen, Győr,  Kecskemét,  

Szolnok megyei jogú városok önkormányzatai  (a továbbiakban: Felek) között Budapesten a Petőfi 

Irodalmi Múzeumban, 2017. május 8-án az alábbi feltételek szerint. 

 

Felek rögzítik, hogy együttműködésük alapja a történelem, a közművelődés, a tudomány, a kultúra, 

a művészet, a köznevelés és a sport tárgykörében kialakított közös, jó gyakorlat.  

 

Felek kinyilvánítják, hogy az idegenforgalom, a kulturális turizmus, és a művészetek (színház, zenei 

élet, irodalmi élet) területén kialakult hagyományaikat a jövőben közösen, egymással 

együttműködve kívánják ápolni és a jövő nemzedékeire átörökíteni. 

 

Felek kijelentik, hogy fenti célok megvalósítása érdekében egymást támogatva kívánnak élni az 

Európai Unió által nyújtott gazdasági lehetőségekkel.  

 

Felek ezennel megerősítik a történelem, a közművelődés, a tudomány, a kultúra, a művészet, a 

köznevelés és a sport területén a közös értékrend mentén kialakult együttműködésüket, melynek 

érdekében az alábbi megállapodást kötik. 

Felek vállalják, hogy  

- együttműködnek a kulturális és idegenforgalmi programok, rendezvények szervezésében, 

megvalósításában, melynek keretében bemutatják egymásnak a településeiken jellemző 

hagyományaikat, helyi értékeiket, 

- szakmai-módszertani programok kidolgozásával segítik a helyi értéktárak tevékenységét, 

- e megállapodás tárgyát illetően lehetőség szerint közösen pályáznak hazai és európai uniós 

programokra, és azok sikerességét egymás támogatásával erősítik, 

- lehetőség szerint együttesen jelennek meg bel- és külföldi idegenforgalmi vásárokon, 

bemutatókon és rendezvényeken, és 

- helyi adottságaik és kapcsolataik igénybevételével kölcsönösen segítik egymást mind a 

helyi, mint az országos média felületeken történő megjelenésben. 

  

Felek jelen együttműködési megállapodást határozatlan időtartamra kötik, azzal, hogy az  három 

hónapos határidővel felmondható. 

Felek e megállapodás témakörét érintő konkrét kérdésekben külön egyedi megállapodásokat 

kötnek. 

 

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után 

jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 Dr. Bóka István  Dr. Papp László 

 polgármester polgármester 

 Balatonfüred Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

      képviseletében      képviseletében  

 

  

  

 

  

  

 Borkai Zsolt  Dr. Görgényi Ernő István 

 polgármester polgármester 

 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyula Város Önkormányzata 

 képviseletében      képviseletében 

            

 

  

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  Dr. Molnár Attila 

 polgármester polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Komárom Város Önkormányzata 

 képviseletében     képviseletében  

 

  

 

 

 

 

 

 Szalay Ferenc  Fördős József Attila  

 polgármester polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Vác Város Önkormányzata 

 képviseletében      képviseletében  

 

 

 


