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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés részére 

Tárgy: A kecskeméti civilek támogatása a bürokrácia csökkentésén keresztül 
 
Tisztelt Közgyűlés!  
A napi gyakorlat azt a tapasztalatot erősíti a kecskeméti civil egyesületek életében, hogy az 
önkéntes munka sok adminisztrációval jár és időigényes. A jelenlegi tapasztalatok bemutatására 
álljon itt egy konkrét kecskeméti eset.  
Egy alapítvány önkormányzati támogatásáról döntött a Közgyűlés. A támogatási szerződés 
megkötéséhez a Polgármesteri Hivatal  adott osztályának ügyintézője köteles helyi adó igazolást 
kérni. Felszólítja ezért a támogatott alapítványt, hogy a Polgármesteri Hivatal egy másik osztályán, 
az  Adó Osztályon (ügyfélfogadási időben,  eredeti, formanyomtatványon kitöltött, cégszerűen 
aláírt  írásbeli kérelemmel) szerezze be az igazolást, miszerint az alapítványnak nincs helyi adó 
tartozása. Ezt követően a papír alapon kiadott igazolással térjen vissza a támogatási szerződés 
aláírására.  
A jelenlegi gyakorlat erőforrás pazarló, mert:  

- munkaidőben igénybe veszi több órára az adott alapítvány ügyintézőjének idejét,  
- az adott alapítvány ügyintézője városon belül akár 15 km-t is utazhat (külváros) autóval, 

közösségi közlekedéssel, kerékpárral, hogy a hivatalban személyesen átadja az eredeti 
kérelmet (a postai levélküldemény még erőforrás pazarlóbb),  

- papírt használ feleslegesen, hiszen az információ a hivatalon belül lekérhető,  
- a hivatali munkatársi munkaidőt papírozásra kell fordítani. 

A gyakorlat ellentétes a város Környezetvédelmi Programjával, a város által képviselt 
fenntarthatósági törekvésekkel, a mindenkori kormányok által hivatkozott bürokrácia 
csökkentéssel, valamint ellentétes egy könnyebben szervezett életformával.  
A civilek olyan fontos értékei helyi közösségünknek, akiket a lehető legtöbb úton támogatni 
szükséges. Az anyagi támogatáson felül ilyen támogatási lépés az idővel való jó gazdálkodás is, azok 
számára, akik a város civil szervezeteiben közhasznú önkéntes (azaz ingyenes) munkát végeznek és 
hasznos idejükben a közjót szolgálják.  
 
A Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozat meghozatalára:  
HATÁROZATI JAVASLAT:  

a) Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Kecskemét város Jegyzőjének azon 
segítségét, ha a polgármesteri hivatal, amennyiben arról akar meggyőződni, hogy 
ügyfele/támogatottja/kérelmezője nem tartozik helyi adóval, azaz nincs köztartozása, úgy 
azt (az információt)  a hivatal ügyintézője a helyi adócsoporttól megkérdezhesse.  

b) Amennyiben az a) pont felsőbb jogszabályok miatt esetleg nem megvalósítható, akkor az 
illetékes szakbizottság Kecskemét Jegyzőjének véleményének kikérésével alakítson ki olyan 
eljárásrendet, amellyel megkönnyíthető a kecskeméti civil egyesületek ügyintézése.  

Határidő: soron következő közgyűlés 
Felelős: Jegyző 
 

Kecskemét, 2015. november 23. 
Falusi Norbert  
önkormányzati képviselő  


