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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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2017. december 12-én 

tartandó ülésére 

 

 

TárgyPályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és 

együttműködések” felhívására 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető 
Humánszolgáltatási Iroda  

   Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

   Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

    

 

Kezelési megjegyzés:HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Döntési változatok száma:1 

 

Melléklet: közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: 
Értékmegőrzési Bizottság  .../2017.( XII. 11.) ÉmB sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

  Dr. Határ Mária 

  jegyző 

 

 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város                                      

          Polgármestere       

Iktatószám: 22772-13/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
2017. december 12-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és 

együttműködések” felhívására 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy – tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 5.4.8. 

pontjában foglaltakra –tárgyalja meg a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési 

előterjesztést és döntsön a határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

Kecskemét, 2017. december... 

 

 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

                                polgármester 
 

 

 

 

HATÁROZAT – TERVEZET 

 

 

..../2017. (XII. 12.) VPB. számú határozat 

Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és 

együttműködések” felhívására 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester22772-13/2017. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Leviczky Cirill elnök 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. december 14-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és 

együttműködések” felhívására 

          

 

Az előterjesztést készítette:      Ladics Monika irodavezető 

         Humánszolgáltatási Iroda  

         Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

    Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

     

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT - TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Melléklet:  
            

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Értékmegőrzési Bizottság  …./2017. (XII. 11.) ÉmB sz. határozat  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  …./2017. (XII. 12.) VPB sz. határozat 
     

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Polgármestere  

Iktatószám: 22772-11/2017. 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. december 14-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és 

együttműködések” felhívására 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Bethlen Gábor Alap testvérvárosi programokat támogató pályázatán az elmúlt években 

sikeresen pályáztunk Marosvásárhellyel, valamint Galántával közösen „A díszvendég 

testvérváros, Kecskemét bemutatkozása a Vásárhelyi Forgatagon”, illetve a „Kodály Zoltán, 

aki összeköt - Kecskemét köszönti a testvérváros Galántát” című programsorozatok 

lebonyolítására. A felhívás ismét meghirdetésre került. Ez esetben erdélyi partnervárosunkkal, 

Sepsiszentgyörggyel szervezendő közös programok megvalósítására szeretnénk pályázni 

„Itthon otthon vagyunk – a 650 éves Kecskemét köszönti Sepsiszentgyörgyöt” című 

pályázatunkkal. 

 

Kecskemét és Sepsiszentgyörgy között a partnervárosi együttműködési megállapodás 

aláírására 14 évvel ezelőtt került sor. A két város közötti partneri kapcsolat révén számos 

egyesület, iskola, civil csoport, különböző kulturális és egyéb szakmai, valamint egyházi 

közösség képviselői találkoztak egymással, és ebből számos tartós együttműködés is született. 

Ezek az együttműködések jelentik az alapját a most benyújtásra kerülő pályázatunk 

programjainak is. 

 

A programsorozat összeállításánál legfontosabb célunk volt, hogy Sepsiszentgyörgyön 

bemutassuk Kecskemét kulturális értékeit, valamint a kecskeméti közönség is megismerhesse 

a szentgyörgyiek hagyományait, örökségét. Ezzel is jelképezzük a nemzeti összetartást, a 

közös kultúrát és a közös múltat, valamint azt, hogy a két város valóban testvéri 

együttműködésben él. 

 

A programokat várhatóan két kiemelt sepsiszentgyörgyi esemény köré szervezzük: 

2018 áprilisában zajlik a több évtizedes múltra visszatekintő Szent György Napok, melynek 

vásári forgatagában kecskeméti népművészek, kézművesek mutatnák be a kiskunság 

jellegzetes népi kismesterségeit. E mellett egy bábszínházi előadással elevenítenénk fel 

Kecskemét gazdag bábos hagyományait. A kulturális produkciók mellett lehetőségünk lesz a 

tájegység gasztronómiai értékeinek bemutatására is a vásár számunkra elkülönített területén.  

2018 júniusában - Bemutatkozik a 650 éves Kecskemét 

A programsorozat keretében a Kecskeméten zajló gazdag művészeti életből szeretnénk 

megvillantani egy szeletet a szentgyörgyi műértő közönségnek. Az Erdélyi Művészeti 



Központban kiállítás nyílna neves, Kecskeméten élő erdélyi származású alkotók munkáiból. E 

mellett egy irodalmi est keretében mutatkozna be a Forrás szépirodalmi, szociográfiai és 

művészeti folyóirat. A sepsiszentgyörgyi Művész moziban a Kecskeméti Animációs 

Filmstúdió munkáiból tartanánk tematikus vetítéseket, illetve lehetőséget biztosítanánk 

animációs műhelytitkok megismerésére is közönségtalálkozó keretein belül. A 

rendezvénysorozatot egy operett-esttel zárnánk a Katona József Színház művészeinek 

előadásában. 

 

Sepsiszentgyörgyről városunk 650. évfordulós programsorozatára érkeznének fellépők, 

bemutatkozók. A szeptemberi Őszi Helyi Termék Ünnep keretein belül a sepsiszentgyörgyi 

Guzsalyas Alapítvány mesterei tartanának bemutatót a székely kézműves hagyományokból. E 

mellett a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ adna helyet egy a sepsiszentgyörgyi 

képzőművészek munkáiból összeállított tárlatnak, illetve a Kecskeméti Népzenei Találkozó 

keretein belül mutatkoznának be a partnerváros népzenei- és néptánccsoportjai. 

 

A Bethlen Gábor Alap a „Testvér-települési programok és együttműködések” című 

pályázatán elnyerhető támogatás maximum összege: 2.000.000,- Ft.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.  

 

A programsorozat teljes költsége: 2.500.000,- Ft 

Megpályázott összeg: 2.000.000,- Ft 

Saját forrás összege: (nem feltétele a pályázatnak) 500.000,- Ft, mely összeg Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összeállításakor 

betervezésre került. A tervezett programokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2017. december …. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

    polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (XII. 14.) határozata 

Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és 

együttműködések” felhívására 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 22772-11/2017. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy kerüljön benyújtásra a Bethlen Gábor Alap pályázati 

felhívására az „Itthon otthon vagyunk – a 650 éves Kecskemét köszönti 

Sepsiszentgyörgyöt” című pályázat. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

2. Nyertes pályázat esetén a közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


