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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2016. október 27-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Államháztartáson kívüli források átvételéről szóló döntések meghozatala 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli 
források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 28/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése alapján, 
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a közgyűlés dönt. 
 
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  47/2016. (IV.26.) VPB. számú határozatában döntött 
arról, hogy a Választókerületi keret előirányzatból 1.270.000 Ft a XII. Hunyadivárosi Napok 
rendezvény lebonyolítására fordítható.  
 
A hunyadivárosi érdekeltségű vállalkozók, és egy magánszemély (továbbiakban: 
Adományozók) a rendezvény, illetve a városrész támogatására további 230.000 Ft összegű 
támogatást ajánlottak fel. 
 

  Támogató  Összeg Ft  

1. HŐÉRZET Kft. 20 000,- 

2. Jakus István János 10 000,- 

3. MAG Hungary Kft.  200 000,- 

    230 000,- 

 
Adományozók a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás aláírásával 
kötelezettséget kívánnak vállalni arra, hogy XII. Hunyadivárosi Napok rendezvény 
lebonyolítására, valamint az átadásra kerülő futópályához ivókút és kamerarendszer 
felszerelésére, illetve az adventi vacsora biztosítására ingyenesen adományt nyújtanak az 
önkormányzat részére. A megkötendő megállapodás tartalmazza a felajánlás célját, illetve 
azokat a feltételeket, határidőket, amelyeket egyrészt Adományozók az előzetes egyeztetések 
alkalmával a felajánlás teljesítése érdekében elfogadtak, másrészt azokat az intézkedéseket és 
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kötelezettségeket, amelyeket az önkormányzatnak a felajánlás átvétele érdekében meg kell 
tennie. A XII. Hunyadivárosi Napok rendezvény 2016. szeptember 23-24-én megtartásra 
került. 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a bevételi 
előirányzat, valamint a felhasználást biztosító kiadási előirányzat megemelésére a 
költségvetés soron következő módosításakor kerül sor. 
 
Fentiek alapján javaslom, hogy az összesen 230.000,- Ft összegű felajánlást az önkormányzat 
fogadja el, és a támogatás a XII. Hunyadivárosi Napok megrendezésével kapcsolatosan 
felmerülő kiadásokra, valamint az átadásra kerülő futópályához ivókút és kamerarendszer 
felszerelésére, a maradvány pedig az adventi vacsorára kerüljön felhasználásra. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a fenti tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalni és döntését a határozat-tervezet szerint meghozni. 
 
Kecskemét, 2016. október    . 
 

 
 Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                           polgármester
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (X.27.) határozata 
Államháztartáson kívüli források átvételéről szóló döntések meghozatala 
 
A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 26733-1/2016. számú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
  

1. A közgyűlés a HŐÉRZET Kft., Jakus István János, és a MAG Hungary Kft. által 
felajánlott 230.000,- Ft összegű támogatást elfogadja. Az adományt az önkormányzat 
a felajánlók szándéka szerint, a XII. Hunyadivárosi Napok megrendezésével 
kapcsolatosan felmerülő kiadásokra, valamint az átadásra kerülő futópályához ivókút 
és kamerarendszer felszerelésére, a maradványt pedig az adventi vacsora biztosítása 
érdekében elfogadja. 

 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
felajánlásokról szóló megállapodásokat aláírja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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