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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság Elnöke 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

 

2018. április 23-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Beszámoló az  Értékmegőrzési Bizottság  2017. évi tevékenységéről  

 

 

Az előterjesztést készítette:   Dr. Orbánné Veres Ildikó osztályvezető 

      Képviselőtestületi Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés:    HATÁROZAT-TERVEZET  

 

Döntési változatok száma:      1 

 

Mellékletek:     közgyűlési beszámoló-tervezet 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ÉRTÉKMEGŐRZÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Ikt.szám: 770-1/2018. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2018. április 23-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság  2017. évi tevékenységéről  
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 49. § 

(1) bekezdés f) pontja értelmében az állandó bizottságoknak éves tevékenységükről 

beszámolót kell készíteniük a közgyűlés számára. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti tárgyban készült közgyűlési beszámolót 

megtárgyalni és a döntést a határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. április  3. 

 

            Hörcsök Imre 

                                        elnök 

 

 

 

      

     HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

…/2018. (IV.23.) ÉmB. sz. határozat 

Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta Hörcsök 

Imre elnök 770-1/2018. számú, fenti tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A bizottság a beszámolót változatlan tartalommal terjeszti a közgyűlés elé elfogadásra. 

 

  

Határidő:  2018.  április 26. 

Felelős:    Hörcsök Imre elnök 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2018. április 26-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság  2017. évi tevékenységéről 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Dr. Orbánné Veres Ildikó osztályvezető 

      Képviselőtestületi Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés:     HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma:      1 

 

Mellékletek:              

      

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
 



4 

 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                       KÖZGYŰLÉSE 

ÉRTÉKMEGŐRZÉSI  BIZOTTSÁG      

Ikt. szám: 770-3/2018.  

 

B E S Z Á M O L Ó 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. április 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 

A bizottság 2017. évben 13 alkalommal ülésezett, melynek során 1 alkalommal együttes 

ülést tartott az Esélyteremtési Bizottsággal. Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. 

A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 

rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és 

hatáskörében eljárva összesen 94 határozatot fogadott el. 

 

1. A bizottság döntött: 

 

 az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közművelődési tevékenységet is 

folytató gazdasági társaságok 2016. évi szakmai beszámolóinak és 2017. évi 

munkaterveinek jóváhagyásáról (a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Kecskeméti Televízió 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójában foglaltakkal egyetértett, a 

2017. évi munkatervét szakmailag megalapozottnak tartotta, megvalósítását 

támogatta), 

 a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2016. évi beszámolójának és a 2017. 

évi cselekvési tervének jóváhagyásáról, 

 a Kecskeméti Planetárium 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének 

jóváhagyásáról, 

 a Kecskeméti Katona József Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 

munkatervének jóváhagyásáról, 

 a 2017. évi Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjának és költségvetésének 

elfogadásáról, 

 a Kecskeméti Katona József Múzeum digitalizálási stratégiájának jóváhagyásáról, 

 a bizottság 2017. I. és II. félévi munkatervéről. 

 

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi témákat: 

 

 Javaslat a "Kecskemét Közművelődéséért Díj", a "Katona József-díj", a „Kodály 

Zoltán-díj", a Tóth László-díj, valamint a „Bozsó János-díj”adományozására 

 

3. A bizottság javaslatot tett: 

 

 a közgyűlés 2017. II. és a 2018. I. félévi munkatervére, 

 a „Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím adományozására, 

 megyei kitüntető díjak adományozására, 

 Dr. Szobonya Zoltán emléklap adományozására, 
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 az Esélyteremtési Bizottsággal közösen a 2017. évi  150.000 eFt összegű  

Intézményfejlesztési, felújítási keret megnevezésű tartalék felosztására, 

(Az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézményekben 67.100 eFt, a 

köznevelési ágazat intézményeiben 67.050 eFt, a kulturális ágazathoz tartozó 

intézményekben pedig 15.850 eFt összértékben javasoltak karbantartásokat, 

felújításokat és beruházásokat elvégezni.) 

  a Városi Támogatási Program „Kulturális Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatokra ( 85 pályázatot javasolt támogatni 19.950.000,- Ft összegben), 

 a Városi Támogatási Program „Kulturális Programok” előirányzata 5%-os 

tartalékkerete terhére támogatható kérelmekre (7 kérelmet javasolt támogatni 

1.890.000,-Ft összegben). 

 

4. A bizottság véleményezte: 

 

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva fogadta el a legtöbb határozatát. 

Véleményezte a közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az 

állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi 

tárgyú előterjesztéseket:  

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése, 

 településképi követelményeket tartalmazó és a helyi építészeti-műszaki tervtanácsra 

vonatkozó önkormányzati rendeletek deregulációja, és a tárgyban új önkormányzati 

rendeletek alkotása, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető-és 

reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 

7/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről és a tárgyban új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjával kapcsolatos döntés 

meghozatala, (3 alakalommal), 

 a Városi Támogatási Program 2017. évi pályázati felhívása,  

 Állami Számvevőszék ellenőrzéséről szóló tájékoztatás és intézkedési terv elfogadása, 

 együttműködési megállapodás megkötése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel, 

 II. Rákóczi Ferencet ábrázoló dombormű elhelyezése, 

 köztéri alkotás elhelyezése, 

 turisztikai kiadványok véleményezése ( 3 kulturális vonatkozású turisztikai kiadvány 

szöveg- és látványtervét véleményezte.), 

 pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok és 

együttműködések" felhívására, 

 az egykori Rudolf laktanya egyes utód ingatlanainak hasznosításával kapcsolatos 

döntések, 

 döntés a Ciróka Bábszínház intézményvezetői feladatainak ellátásáról, 

 pályázat kiírása a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátására, 

 döntés a kecskeméti Katona József Színház intézményvezetői  feladatainak ellátásáról 

 gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása, 

 többoldalú kulturális együttműködési megállapodás, 

 csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a kárpátaljai 

magyar közösségek megsegítésére, 

 a Kodály Emlékév programjainak megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz 

benyújtott pályázat jóváhagyása, 

 a „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések 

meghozatala, 
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 intézkedési terv felülvizsgálata, 

 Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása, 

 a Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, 

létrehozására benyújtott pályázat jóváhagyása, 

 az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával kapcsolatos 

döntések (2 alkalommal), 

 Kecskemét város 650. évfordulójára tervezett programok előkészítése, 

 a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tevékenységével kapcsolatos döntések 

meghozatala, 

 együttműködési Megállapodás megkötése az Európa Jövője Egyesülettel. 

 

 
A fentieken túl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően 

kulturális szempontból véleményezte a közterület-használati szerződés megkötésére 

vonatkozó ajánlatokat, a Történeti Főtér Együttes területén megrendezésre kerülő 

rendezvények terveit (2 esetben kulturális szempontból nem támogatta a rendezvény Történeti 

Főtér Együttes területén történő megrendezését, 20 rendezvény esetében pedig támogató 

döntést hozott). 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi 

szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően 

2 alkalommal véleményezett hangosító berendezés eltérő időtartamú üzemeltetésének 

engedélyezésére vonatkozó kérelmet.  

 

A bizottság véleményezte továbbá: 

 a Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház 2016. évi beszámolójának és a 

2017/2018. évad munkatervét (a benyújtott beszámolókat helytállónak és 

példaértékűnek, a 2017/2018-as évadra vonatkozó munkaterveket szakmailag 

megalapozottnak és megvalósíthatónak tartotta, továbbá elismerését és köszönetét 

fejezte ki az intézmények  magas színvonalú szakmai munkájáért). 
 

5. A bizottság ellenőrzési jogköre keretében: 

 

A bizottság egyes feladatainak szakértői véleményezése, döntései végrehajtásának 

szervezése, ellenőrzése céljából korábban 4 munkacsoportot hozott létre, ezek közül 2017. 

évben csak az Egyházügyi Munkacsoport ülésezett. 

 

Az Egyházügyi Munkacsoport javaslatot tett az egyházak támogatására elkülönített 

előirányzat felosztására, megtárgyalta a 2017. évi egyházi programok tervezetét, 

foglalkozott az egyházak programjainak helyi médiában való megjelenésével, továbbá 

megvitatta a hitoktatás jövőjének kérdéseit.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Értékmegőrzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót fogadja el.  

 

 

Kecskemét, 2018. április 3. 

 

              Hörcsök Imre 

                       elnök  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (IV.26.) határozata 

Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Értékmegőrzési Bizottság 770-3/2018. számú, 

fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


