
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
16/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi költségvetéséről szóló  

24/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 
melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi 
Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 
2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati 
Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII. 12.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi  
a) költségvetési bevételeinek összegét  41.737.602 E Ft-ban 
b) költségvetési kiadásainak összegét  74.449.483 E Ft-ban 
c) költségvetési egyenlegének összegét - 32.711.881 E Ft-ban 

ezen belül az egyenleg  
1. működési célú összegét - 19.806.100 E Ft-ban 
2. felhalmozási célú összegét - 12.905.781 E Ft-ban 

állapítja meg.  
(2) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének  

a) finanszírozási kiadásait  0 E Ft-ban 
b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 E Ft-ban 
c) értékpapír vásárlását 3.000.000 E Ft-ban 
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 170.577 E Ft-ban 
e) kiadási főösszegét  77.620.060 E Ft-ban 
f) összesített egyenlegét  - 35.882.458 E Ft-ban 

ezen belül 
 
1. működési célú hiányát - 22.976.677 E Ft-ban 
2. felhalmozási célú hiányát - 12.905.781 E Ft-ban 

állapítja meg. 
(3) A közgyűlés a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását 
 a) belső forrás  

1. költségvetési maradvány igénybevételével 28.430.687 E Ft-ban 
2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 E Ft-ban 
3. értékpapír beváltásával 3.000.000 E Ft-ban 

 b) külső forrás  
1. működési célú hitel felvételével 0 E Ft-ban 
2. felhalmozási célú hitel felvételével 4.451.771 E Ft-ban 
3. likvid hitel halmozott igénybevételével 0 E Ft-ban 



hagyja jóvá. 
(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 11.129.588 E Ft-
ban állapítja meg.” 

2. § 
 

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges 
felhalmozási, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás összegét 4.451.771 E Ft-ban állapítja 
meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja.” 

3. § 

Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Kecskeméti Városrendészet január-augusztus hónapokban teljesített parkolói nettó 
díjbevételének és pótdíjbevételének 46 %-át, szeptember-október-november hónapokban 
teljesített parkolói nettó díjbevételének és pótdíjbevételének 27 %-át tárgyhónapot követő 
hónap 10. napjáig, a december hónapban teljesített parkolói nettó díjbevételének és 
pótdíjbevételének 25 %-át 2020. december 30-ig teljesíti.” 

4. § 

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A R. 2/a-d. mellékletei helyébe a 2/a-d. mellékletek lépnek. 

(3) A R. 3/a-c. mellékletei helyébe a 3/a-c. mellékletek lépnek. 

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

5. § 

(1) A R. kiegészül a 3/d/2. melléklettel. 

 

Záró rendelkezések 

6. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
Kecskemét, 2020. szeptember 17. 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.  Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester  jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kecskemét, 2020. szeptember 17. 
 
 

     Dr. Határ Mária sk. 
               jegyző 


