Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
6/2012. (II.16.) határozata
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
intézkedésekről

költségvetését

érintő

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Zombor Gábor polgármester 3174-1/2012. számú előterjesztését és
a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2012. évre tervezett kezességvállalások fedezetéül – az
érvényben lévő keretbiztosítéki szerződésben foglalt ingatlanok mellett – a helyi adó és
illetékbevétel bankra történő engedményezését biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester
2.) A támogatott működéséhez való hozzájárulás céljából nyújtandó, 500.000 forintot meghaladó
összegű támogatások vonatkozásában – az a)-c) pontok és az önkormányzat 2012. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló 44/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott támogatási
előirányzat terhére kötött támogatási szerződéseket kivéve – a támogatási összeg havi bontásban
(támogatási összeg/támogatott időszak hónapjainak száma) történő folyósítását kell meghatározni.
a) Az alábbi szervezetek részére a 2012. évi támogatás folyósítása két részletben történik:
- Hírös Sport Nonprofit Kft. (Kecskeméti Sportiskola működtetéséhez biztosított támogatás
vonatkozásában)
- „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú
Alapítvány
Az első félévi támogatást 2012. április 15-én, a második félévi támogatást 2012. szeptember 30-án
kell kifolyósítani. Az első félévi támogatással 2012. július 31-ig, a második félévi támogatással
2013. január 15-ig kell elszámolni.
b) Az alábbi sportegyesületek részére a 2012. év első félévére eső támogatás előirányzata került
megtervezésre.
- Kecskeméti Sportegyesületeket Működtető Kft.
- Stadion Nonprofit Kft.
- KTE Labdarúgó Kft.
Ezen támogatások folyósításának időpontja 2012. április 15., a támogatással 2012. július 31-ig kell
elszámolni.
c) Az alábbi szervezetek részére a 2012. évi támogatás folyósítása egy részletben történik.
- Kecskeméti Rendőrkapitányság
A támogatás folyósításának időpontja 2012. június 30., az elszámolás határideje 2012. augusztus
31.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester
3.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben
foglalkoztatottak részére évente egy alkalommal állapítható meg illetményelőleg, legfeljebb hat
havi részletfizetés mellett. Éves szinten a folyósított illetményelőlegek összege nem haladhatja
meg az intézmény adott évi alapilletményének 5 %-át. A folyósítható illetményelőleg felső határa
150.000 Ft/fő/év.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester
4.) A 2012. évi költségvetési rendeletben Részönkormányzatok által ellátott feladatok című
költségvetési előirányzaton 112.242 E Ft előirányzat került jóváhagyásra, melyből 28.242 E Ft a
2011. évről áthúzódó kiadások fedezete. A 2012. évi kiadásokra rendelkezésre álló összeg 84.000

E Ft, mely előirányzat a határozat 1. számú melléklete szerint kerül felosztásra az egyes
városrészi önkormányzatok között.
Az így meghatározott összeg felhasználására az adott városrészi önkormányzat testületének
határozata alapján kerülhet sor.
A részönkormányzatok által infrastrukturális beruházások támogatása esetén a fejlesztés
megvalósítása az adott infrastrukturális beruházás előirányzatán szereplő összegből – legfeljebb a
részönkormányzat által a feladat megvalósítására biztosítandó összeg erejéig – kiegészíthető. A
kiegészítés mértékéről a polgármester tesz javaslatot az adott infrastrukturális beruházás
előirányzatán szereplő összeg terhére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester
5.) A Közgyűlés az önkormányzat a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évi költségvetési évet követő három évre
(2013-2015. évre) várható összegét a határozat 2. számú melléklete szerint állapítja meg.
Határidő: 2012. február 16.
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester
6.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az ingatlanértékesítésekből származó, az önkormányzat
költségvetésében felhalmozási saját bevételek címén tervezett eredeti előirányzat összegén
felül teljesülő bevételek a lakossági önerős útépítések finanszírozására kerüljön
felhasználásra.
7.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a munkáltatói kölcsön nyújtása
címén a 2012. évi költségvetési rendeletben szereplő költségvetési előirányzat növelésének
a lehetőségét és annak eredményétől függően a költségvetési rendelet szeptemberében
esedékes módosításakor a feladatra pótelőirányzat biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Tisztségviselők
2.) Állandó bizottságok elnökei
3.) Városrészi önkormányzatok vezetői
4.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője
és általa: - valamennyi osztályvezető
- érintettek
K. m. f.
Dr. Zombor Gábor sk.
polgármester

Dr. Metzinger Éva sk.
jegyző
A kiadmány hiteléül:
Szabóné Pataki Gyöngyi
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője

