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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. április 30-án tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: Tartozás-elengedéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
1. Az „Értünk-Magunkért-Velünk” Mozgássérültekért Közhasznú Alapítvány Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 211/2009. (V. 28.) KH. számú határozata 
alapján volt jogosult az önkormányzat tulajdonát képező Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám 
alatti ingatlanban található kecskeméti 495/A/9 hrsz-ú, 35 m2 alapterületű földszinti iroda 
ingyenes használatára. 
Az alapítvány a közgyűlés 35/2010. (II. 4.) KH. számú határozatának megfelelően 2010 
februárjától az ingatlan közüzemi díjainak 50 %-át kellett, hogy fizesse, a fennmaradó rész az 
önkormányzatot terhelte. 
Az alapítvány a fenti fizetési kedvezmény ellenére a 2011. évtől ténylegesen sohasem fizette 
meg a – közüzemi díjakat is magába foglaló – közös költség rá eső részét, így az évek során 
összesen 666.510,- Ft tőke és - 2015. április 30. napjáig számolva - 371.363,- Ft összegű 
késedelmi kamat tartozást halmozott fel. 
A tartozás behajtását az önkormányzat több alkalommal is megkísérelte, a próbálkozások 
azonban nem jártak sikerrel. Az alapítvány mindvégig arra hivatkozott, hogy közhasznú 
szervezet, amely gazdasági tevékenységet nem folytat, tagdíjat nem szed, valamint működési 
célú támogatásra évek óta sikertelenül pályázik, még a napi működéséhez szükséges 
vagyonnal sem rendelkezik, emiatt tartozása rendezésére nem képes.  
 
Az önkormányzat fentieket mérlegelte, és hogy elkerülje a tartozás növekedését, az iroda 
használatára feljogosító megállapodást 2014. augusztus 22. napján közös megegyezéssel 
megszüntette, az alapítvány pedig a Mária krt. 1. szám alá költözött, ahol a hasonló 
tevékenységet végző szervezet, a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 
működik. 

A tartozás rendezése kapcsán az alapítvány elnöke arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 
a tartozásuk kiegyenlítéséhez szükséges anyagi fedezet előteremtésére nem lát reális esélyt, 
ezért kéri a tartozás és kamatainak elengedését. 
 
Tekintettel arra, hogy az alapítványnak – kiskőrösi Hotel Imperial Gyógyszálló és 
Gyógyfürdőben található 1 db hotelszobán kívül – nincs olyan vagyona, amelyből egy 
esetleges végrehajtási eljárást követően a tartozás kiegyenlíthető lenne, továbbá az 
önkormányzatnak nem célja az alapítvány működésének ellehetetlenítése, az évek óta húzódó 
probléma lezárására megoldást csak a tartozás elengedése jelenthet.    
 
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2445-2/2013. számú szerződéssel 
módosított 20065-7/2012. számú támogatási szerződés keretében 2.075.000,- Ft összegben 
támogatást biztosított a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete 



számára a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium által 
megvalósítandó parkoló építésének költségeire.  
 
A támogatási szerződésben rögzített határidő lejártát követően - a vállalt kötelezettség 
meghiúsulása okán - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete a 
támogatási összeget az önkormányzat számlájára visszautalta. Az elszámolási határidő és a 
támogatás összegének visszafizetése között eltelt időre a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kecskeméti Tankerülete 342.278,- Ft késedelmi kamat fizetési kötelezettsége 
keletkezett. 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 21. § (3)-(5) bekezdései alapján a 
követelésről lemondásnak nincs akadálya. 

 
Javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés az alapítvány és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kecskeméti Tankerülete tartozását engedje el. 

 
Jelen előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság előzetesen véleményezésre 
megkapta, határozata a közgyűlés ülésén kerül ismertetésre. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat, és döntsön a 
határozat-tervezetben foglaltak szerint. 
 
 
Kecskemét, 2015. április 23. 
 

 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 
 

 
 



Határozat-tervezet 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2015. (IV. 30.) határozata 
Tartozás-elengedéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 10.354-2/2015. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. A közgyűlés az „Értünk-Magunkért-Velünk” Mozgássérültekért Közhasznú 
Alapítvány rezsiköltség és annak késedelmi kamatokkal együtt számított összesen 
1.037.873,- Ft összegű tartozásáról – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 97.§ (2) bekezdésének és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 21.§ (3) bekezdésének megfelelően – 
lemond.  

 
2. A közgyűlés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete 

342.278,- Ft összegű késedelmi kamat tartozásáról – az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésének és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 21.§ (3) 
bekezdésének megfelelően – lemond. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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