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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

  2017. június 20-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány kuratóriumával kapcsolatos 

döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Az önkormányzat, mint alapító a városban folyó közművelődés fejlesztése és zenei kultúrájának 

sokszínűbbé tétele, színvonalának emelése érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

226/1999. KH. sz. határozatával létrehozta a Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítványt. 

 

A közalapítvány kuratóriumának elnöke, Kecskemét megyei jogú város díszpolgára Farkas Gábor 2017. 

május 24. napján elhunyt, halálával az alapítvány és a város egy aktív és elkötelezett személyt veszített el. 

Erre tekintettel a kuratórium új elnökének kijelölésére a közalapítvány alapító okirata szerint Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító jogosult.  

 

Az alapító okiratnak megfelelően javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság a kuratórium új elnökének néhai 

Farkas Gábor helyére Szilágyi Áront, a közalapítvány kuratóriumi tagját jelölje ki. Szilágyi Áron 

kuratóriumi tag helyére pedig, figyelemmel az alapító okiratban biztosított kuratóriumi tag kijelölési jogra 

javaslom, hogy az önkormányzat a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Kurdi Viktort jelölje ki. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában, a 3:397. § (3)-(4) bekezdéseiben, a 

3:386. §-ában, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában foglalt rendelkezések alapján a 

kijelöléssel összefüggésben 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. melléklet 5.1.12. pontja szerint a 

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

esetében a választással kapcsolatos ügyekben. 

 

Szilágyi Áron és Kurdi Viktor a tisztségekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot megküldték, és nem kérték a 

személyüket érintő ügy zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

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

 

Kecskemét, 2017. június 14. 

         

 

 

                                                                                                                  Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                                                                                                                              alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…………./2017. (VI. 20.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány kuratóriumával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

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

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 15477-1/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány kuratóriuma új 

elnökének Szilágyi Áront jelöli ki határozatlan időtartamra. 

 

2./ A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány kuratóriuma új 

tagjának Kurdi Viktort jelöli ki határozatlan időtartamra. 

 

3./ A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány változásokkal 

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

 

4./ A bizottság felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a módosítással 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 


