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Tisztelt Bizottság! 

 

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványt, valamint a Kecskeméti Vadaskert 

Természetvédelmi Alapítványt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre, 

illetve közreműködött a létrehozásában. A közalapítvány, illetve alapítvány kapcsán az alábbi 

döntések meghozatala vált szükségessé.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 5.1.12. pontjára tekintettel jelen előterjesztésben foglaltakról a Tisztelt Bizottság 

jogosult dönteni. 

I. Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta 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. 

Az alapító okirat akként rendelkezik, hogy a felügyelőbizottság 3 tagból áll.  

A felügyelőbizottság jelenlegi tagjait az alapító, azaz az önkormányzat az alábbiak szerint 

választotta meg: 

 



A felügyelőbizottság tagjai:  Nagy István    

Dr. Lukács Pál 

Hörcsök Imre 
 

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően 3 

év, határozott időre jött létre. A megüresedett tagság helyén a tagot az alapító választja meg. 

Dr. Lukács Pál, valamint Hörcsök Imre megbízatása a 3 év elteltével, 2019. február 15. napján 

megszűnik. Az alapítvány zavartalan működésének biztosítása érdekében dönteni szükséges a 

felügyelőbizottsági tagok személyét illetően. Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy 

felügyelőbizottsági tagnak továbbra is Dr. Lukács Pált, valamint Hörcsök Imrét válassza meg. 

II. Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre az Alapítványt annak érdekében, 

hogy Kecskemét városához kapcsolódóan olyan természeti környezet kerüljön kialakításra, 

mely alkalmas a növény- és állatvilág összhangjának megteremtésével az optimális élettér 

kialakítására a Magyarországon honos állatfajok, illetve Magyarországra telepíthető állatfajok 

számára. Az alapítvány célja az őshonos állatfajok megőrzésének, fenntartásának elősegítése, 

a nemzeti kultúra részeként, különös tekintettel a felnövekvő nemzedék szocializációjára.  

Az Alapítvány felügyelőbizottsága három tagból áll. A Bizottság tagjai a hatályos 

nyilvántartás szerint: 

 Horváth Attila 

 Csitos László 

 Lévai Jánosné 
 

Tekintettel arra, hogy Horváth Attila 5 éves határozott idejű megbízatása 2019. április 25. 

napján megszűnik, a törvényes működés biztosítása érdekében az alapítónak döntenie kell a 

tisztség betöltéséről. Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy továbbra is Horváth Attilát 

válassza meg felügyelőbizottsági tagnak. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, a 3:26. § 

(2) bekezdésében, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) 

bekezdésében, illetve 39. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján a 

megválasztással összefüggésben nem áll fenn összeférhetetlenség. 

Az érintettek nem kérték a személyüket érintő ügy zárt ülésen történő tárgyalását. 

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 2. melléklet 5.1.12 pontja alapján a jelen előterjesztés 

kapcsán a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2019. január 18. 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

  alpolgármester 



H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T  

 

……./2019.(II.19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által illetve közreműködésével 

létrehozott közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 4493-1/2019. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy 2019. február 19. napjától 3 éves határozott időtartamra 

megválasztja Dr. Lukács Pált, valamint Hörcsök Imrét a Kecskeméti Kreatív 

Tudásközpont Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának.  

2. A bizottság úgy dönt, hogy a Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány felügyelőbizottsági 

tagjának Horváth Attilát választja meg 2019. április 26. napjától 5 éves határozott 

időtartamra. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 

 

 


