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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
2020. július 2-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
51/2020. (VII.2.) határozata 
A 2019. évi Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások 
felhasználási időszakának módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester 2579-8/2020. számú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 4/2019.(II.21.) határozatában elfogadott Városi Támogatási Program 
keretében nyújtott támogatások felhasználási időszakát 2019. július 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig, a támogatások elszámolásának végső határidejét 2021. január 15. 
napjában határozza meg. Felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a 
felhasználási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmek egyedi elbírálására azzal 
a kitétellel, hogy az alapítványok kérelmeivel kapcsolatos döntés esetében az alapítványi 
források átadásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 4. pontja értelmében a közgyűlés dönt. 

 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 121/2019. (VI.20.) határozatában az alábbi alapítványok 
részére megítélt támogatások felhasználásának végső dátumát és az elszámolások 
határidejét jelen határozat 1. pontjában foglalt határidőkre tekintettel a következők szerint 
módosítja: 
 
- A Halasi Úti Általános Iskoláért Alapítvány a „Versforgó” című program 
megvalósítására elnyert 200.000,- Ft összegű, a „Családi nap a Damjanichban” című 
program megvalósítására elnyert 100.000,- Ft összegű, valamint az „Úszásoktatás a 4. 
osztályban” című program megvalósítására elnyert 100.000,- Ft összegű támogatásai 
felhasználásának végső dátumát 2020. december 31. napjára, az elszámolás határidejét 
2021. január 15. napjára módosítja. 
 
- Az Értünk-Magunkért-Velünk Mozgáskorlátozottakért Alapítvány a „Halasi 
Csipkemúzeum" című program megvalósítására elnyert 50.000, Ft összegű támogatása 
felhasználásának végső dátumát 2020. december 31. napjára, az elszámolás határidejét 
2021. január 15. napjára módosítja. 
 
 
 
 



 
 
- A Petőfiváros Gyermekeiért Alapítvány a „Petőfivárosi körtéfák” című program 
megvalósítására elnyert 150.000,- Ft összegű, a „Könyvmoly” című program 
megvalósítására elnyert 80.000,- Ft összegű, valamint a „Barátod a könyv” című program 
megvalósítására elnyert 100.000,- Ft összegű támogatások felhasználásának végső 
dátumát 2020. december 31. napjára, az elszámolás határidejét 2021. január 15. napjára 
módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 

 
K. m. f. 

 
 
Szemereyné Pataki Klaudia      Dr. Határ Mária 
         polgármester                 jegyző 


