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Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 

Ügyiratszám: 11459-1/2018.       

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. április 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által illetve közreműködésével 

létrehozott közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Magyar Animáció Háza Közalapítványt, a Városi Szociális Közalapítványt, valamint a 

Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítványt Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata hozta létre, vagy közreműködött a létrehozásában. A közalapítványok kapcsán az 

alábbi döntések meghozatala, valamint ehhez kapcsolódóan az alapító okiratok módosítása vált 

szükségesé. 

 

1. Magyar Animáció Háza Közalapítvány 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 203/2017. (IX.21.) határozatával 

módosította a Magyar Animáció Háza Közalapítvány alapító okiratát, és önkormányzatunk 

kezdeményezte a Kecskeméti Törvényszéknél a közalapítvány módosított alapító okiratának 

változásbejegyzését, valamint közhasznú jogállása ismételt nyilvántartásba vételét.  

 

Tekintettel arra, hogy a közalapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

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

tv.) 32. § (4) és (5) bekezdéseiben foglalt –közhasznúság nyilvántartásba vételéhez szükséges- 

követelményeknek nem felel meg, így az alapító okirat módosítása szükséges. 

 

2. Városi Szociális Közalapítvány 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta a Városi Szociális Közalapítványt, 

amely elsődleges céljának tekinti az emberbaráti segítséget, az olyan emberek és családok anyagi és 

természetbeni megsegítését, akik önhibájukon kívül a legalapvetőbb emberi létfeltételekhez 

(élelmiszer, ruházat, tüzelő, gyógyszer) sem juthatnak hozzá szükségleteiknek megfelelő 

mértékben. Az alapítvány figyelemmel kíséri, és lehetőség szerint támogatja azokat, akik 

valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek, időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos 

betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, természeti csapás vagy más 

rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelő 

szülők. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága 

a 198/2017. (X.24.) VPB határozata módosította az alapító okiratot, és önkormányzatunk 

kezdeményezte a Kecskeméti Törvényszéknél a közalapítvány módosított alapító okiratának 

változásbejegyzését.  

 

Tekintettel arra, hogy a bankszámla feletti rendelkezési joggal kapcsolatos szabályozást pontosítani 

kell, ezért az alapító okirat módosítása szükséges, melyről a Tisztelt Közgyűlés jogosult dönteni. 
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3. Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a városban folyó közművelődés 

fejlesztése és zenei kultúrájának sokszínűbbé tétele, színvonalának emelése érdekében hozta létre a 

közalapítványt.  

A közalapítvány székhelyeként: a 6000 Kecskemét Zimay L. u. 6/A szám alatti ingatlan került 

bejegyzésre. 

Tekintettel arra, hogy fent megjelölt ingatlant az Önkormányzat más célra kívánja hasznosítani, 

szükségessé vált a közalapítvány székhelyének módosítása.  

Az alapító új székhelyként a 6000 Kecskemét Rákóczi út 15. szám alatti ingatlant jelölte meg.  

Fentiek alapján szükséges a közalapítvány alapító okiratának módosítása. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti 

döntéseket meghozni szíveskedjen.  

 

 

 

Kecskemét, 2018. március 27. 

 

 

 

 

                   Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (IV. 26) határozata 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által illetve közreműködésével létrehozott 

közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 11459-1/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyar Animáció Háza Közalapítvány, a Városi Szociális 

Közalapítvány, Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány változásokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratait a határozat 1.-3. számú melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

2./ A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert – a jelen határozat alapján 

elkészített – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására, továbbá a 

teljes eljárás során a szüksége intézkedések megtételére, a módosítás átvezetésére, amennyiben 

szükséges hiánypótlás benyújtására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 


