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Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2017. június 19-én 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Együttműködési Megállapodás megkötése az Európa Jövője Egyesülettel 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

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 (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet 2.4.1. pontjában 

foglaltakra tekintettel a közgyűlési előterjesztésben foglaltakat véleményezni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2017. június... 

 

         Mák Kornél  

         alpolgármester 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

…/2017. (VI. 19.) ÉmB. számú határozata 

Együttműködési Megállapodás megkötése az Európa Jövője Egyesülettel 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta Mák 

Kornél polgármester 13.624-2/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a tárgyban készült közgyűlési előterjesztésben foglaltakat a közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: 2017. június 19. 

Felelős:  Hörcsök Imre elnök 
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Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető 

Humánszolgáltatási Iroda 

Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető   

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

 

Kezelési megjegyzés:  

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:                                1. sz. melléklet: Együttműködési Megállapodás 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

 

Értékmegőrzési Bizottság               …/2017. (VI. 19.) ÉmB. sz. határozat                                                                                                            

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …/2017. (VI.20.) VPB. sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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A L P O L G Á R M E S T E R E  

 

Iktatószám: 13.624-1/2017 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. június 22-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Együttműködési Megállapodás megkötése az Európa Jövője Egyesülettel 

 

Az 1990-ben alakult és azóta is töretlenül működő Európa Jövője Egyesület Kecskemét és 

térsége legismertebb, legnagyobb taglétszámú, rendezvényeivel és működése egészével 

hatalmas tömegeket vonzó civil szervezete. Tevékenysége és annak hatása messze 

meghaladja városunk és Magyarország határait is, így a város hazai és nemzetközi jó 

hírnevének öregbítése érdekében fontos küldetést teljesít. 

 

Az Európa Jövője Egyesület eddigi tevékenysége során Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által nyújtott támogatás és a pályázatokon elnyert pénzösszegek révén tudta 

biztosítani eredményes működését. 

 

A jelenleg az önkormányzattal hatályban lévő együttműködési megállapodás a 2014-2017. 

közötti évek működéséhez és rendezvényeihez nyújt stabil anyagi hátteret, így a kecskeméti 

gyerekek 2017. évi „csereutazásának” lebonyolítása biztosított. 

 

Az Európa Jövője Egyesület kérése, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

2018-2021. közötti időszakra újabb középtávú megállapodást kössön az Egyesülettel. 

A soron következő két gyermektalálkozó – a 2018. és a 2020. évi - megrendezéséhez és a 

2019. és 2021. esztendőben időszerű csereutazások előkészítéséhez, a találkozók eddig 

kivívott hazai és nemzetközi elismeréséhez méltó megrendezéshez szükséges anyagi 

garanciát az újabb megállapodás megkötése jelentené. A jövőbeni találkozók megrendezése 

során az egyesület vállalja, hogy partneri viszonyban az önkormányzattal, figyelembe veszi 

annak a rendezvényre vonatkozó javaslatait, és a mindenkori polgármesterrel egyezteti azt. 

  
A hazai és nemzetközi pályázatokon való sikeres részvétel feltétele a jövőben is a garantált 

önkormányzati együttműködés és támogatás, legalább a megállapodásban rögzített 

középtávú időtartamra. 

 

Felvállalva tehát mindazt az értéket, amelyet az Európa Jövője Egyesület működése, 

társadalmi támogatottsága, hazai és nemzetközi elismertsége jelent Kecskemét városának, és 

amelyet a 2016. évi találkozó sikere is bizonyít, a kérelmet támogatólag terjesztem a Tisztelt 

Közgyűlés elé.  

 

A mellékelt középtávú Együttműködési Megállapodás tervezete a 2018-2021. évek közötti 

időszakra vállalt önkormányzati támogatás mértékét évente 40.000.000.-Ft-ban rögzíti, 

melyet évente két részletben - márciusban és augusztusban - utal át az egyesület számára. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Európa Jövője Egyesület további töretlen működése, 

és a gyermek és ifjúsági találkozó sikere érdekében támogassa az előterjesztésben 

megfogalmazottakat, és fogadja el az önkormányzat és az egyesület között kötendő 

középtávú együttműködési megállapodást, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdésére, mely az alábbiak szerint rendelkezik a 

költségvetési éven túli év kiadási előirányzat terhére történő kötelezettségvállalásról: 

„Az államháztartás önkormányzati alrendszerében több év vagy a költségvetési éven túli év 

kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, 

ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási 

előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a 

kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell”. 

 

A soron következő költségvetés-módosítás tartalmazni fogja ennek megfelelően a többéves 

kihatással járó döntések között a tervezett támogatást.  

 

Az önkormányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 

rendelkezései szerint az Európa Jövője Egyesület részére a közhasznú tevékenységének 

ellátásához költségvetési támogatást addig biztosít, amíg az egyesület a közhasznúsági 

feladatát ellátja, közhasznú jogállását nem veszíti el. Az egyesület a Civil tv. szerint köteles 

gazdálkodni és beszámolási kötelezettségének eleget tenni. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Európa Jövője Egyesület eredményeit elismerve 

támogassa a követező négy évre szóló együttműködési megállapodás megkötését. 

 

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

foglaltak elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2017. június…. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mák Kornél  

                                                                                       alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

    KÖZGYŰLÉSE 

  

Iktatószám: 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (VI. 22.) határozata 

Együttműködési Megállapodás megkötése az Európa Jövője Egyesülettel 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 

13.624-1/2017 számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 A közgyűlés úgy dönt, hogy az Európa Jövője Egyesülettel - a határozat mellékletét 

képező - Együttműködési Megállapodást megköti, egyúttal felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert annak aláírására.   

 

      Határidő: értelemszerűen 

      Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia 

 

 A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 

Együttműködési Megállapodásban szereplő összegeket a 2018-2021. közötti időszak 

éves költségvetéseibe tervezze be. 

 

     Határidő: értelemszerűen 

     Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 


