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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. szeptember 13-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre a Kecskeméti Kreatív 

Tudásközpont Közalapítványt, amely elsődleges céljának tekinti Kecskemét 

felsőoktatásának fejlesztését, kutatások-fejlesztések anyagi és tárgyi feltételeinek 

megteremtését,  kecskeméti vállalkozások kutató-fejlesztő potenciáljának erősítését, a 

Kecskeméten hasznosuló kutatások támogatását, elősegítését, inkubációs központ 

megvalósítását, a működő tőke beáramlásának elősegítését, a tudást előállító és hasznosító 

szervezetek közti hatékony koordináció kialakítását, a helyi gazdaság innovatív alapra való 

átállítását, szakmai továbbképzések támogatását, szakmai konferenciák szervezését. A 

közalapítvány figyelemmel kíséri, és lehetőség szerint támogatja a kutatás-fejlesztési célú 

munkahelyek teremtését, internet alapú tudásbázis és tudományos diákcentrum létrehozását, a 

kutatás-fejlesztés eredményeinek népszerűsítését, a kutató-fejlesztő munka infrastruktúrájának 

fejlesztését. 

 

A Közalapítvány vagyonának kezelő, illetve képviseleti szerve a kuratórium. A szerteágazó 

feladatellátás, illetve a jogszabályi környezet folyamatos változása, többlet feladatot, illetve 

kötelezettséget ró a tagokra, ami indokolja, hogy a kuratórium tagjainak száma 9 tagról 11 

tagra emelkedjen. A személyi kérdésekről a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2018. 

szeptember 11-i ülésén dönt. 

 

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

szerinti döntést meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018.08.23 

  

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……../2018. (IX.13.) határozat 

 

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 11459-4/2018. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 

 

1.  A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 

kuratóriumának létszámát 9 főről 11 főre növeli.  

 

2.  A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, a jelen 

határozat szerinti – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

aláírására, továbbá a teljes eljárás során a szükséges intézkedések megtételére, a 

módosítás átvezetésére, amennyiben szükséges hiánypótlás benyújtására. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

 


