
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
22/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2015. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
könyvvizsgáló, a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottság, Városstratégiai és Pénzügyi 
Bizottság, valamint az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint a költségvetési 
szervekre. 

(2) E rendelet alkalmazásában 

1. A 2014. évi előirányzaton az adott feladatra a 2014. évi költségvetési 
rendeletben elfogadott eredeti előirányzat áthúzódó kiadások előirányzatával 
csökkentett, az évközben jóváhagyott feladatbővülés, szerkezetváltozás 
hatása miatt növelt összegét kell érteni. 

2. Időarányos teljesítésen havonta az 1. pont szerinti összeg 1/12 részét kell 
érteni.  

II. Fejezet 

AZ ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 

1. Általános szabályok 

2. § 

(1) A közgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy az önkormányzat és költségvetési 
szervei 2015. január 1-jétől a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig 
(a továbbiakban: átmeneti időszakban) a bevételeiket folytatólagosan beszedjék, 
valamint a kiadásaikat a 3. és 4. § rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. 

(2) Az átmeneti időszakban az arányos teljesítést meghaladó fizetési 
kötelezettségvállalás a 4. § rendelkezéseinek megfelelően keletkezhet. 

 

2. Időarányos teljesítés 

3. § 

(1) Az átmeneti időszakban az önkormányzat és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek kiadásaikat időarányosan teljesíthetik. 

(2) Az átmeneti időszakban hatályos azon fizetési kötelezettségvállalási 
dokumentumok alapján, amelyek értelmében az abban meghatározott feladatok 
ellátása érdekében a támogatott szervezet részére az önkormányzat évente – a 
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költségvetési rendeletben jóváhagyott összegű – általános működési célú 
támogatást nyújt, az átmeneti gazdálkodás időszakában az időarányos 
teljesítésnek megfelelő összeg folyósítandó. 

(3) Az átmeneti időszakban hatályos azon szerződések alapján, amelyekben a 
beszerzés értéke, a szolgáltatás igénybevételének díja az adott évi költségvetési 
rendeletben a feladatra jóváhagyott előirányzat keretösszegében került 
megállapításra, az átmeneti gazdálkodás időszakában időarányos teljesítés 
lehetséges. 

 

3. 2015. évi költségvetést terhelő kötelezettségvállalás keletkezése 

4. § 

(1) Az átmeneti időszakban a 2015. költségvetési év kiadási előirányzatait terhelő 
kötelezettségvállalásra a (2)-(10) bekezdésben foglaltak szerint kerülhet sor.  

(2) Kötelezettségvállalásra  

a) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek folyamatos 
működése, alapfeladatainak ellátása érdekében felmerülő üzemeltetési, 
fenntartási feladatok, 

b) az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében kötelező feladatként 
szereplő feladatok, 

c) az önkormányzat által az előző évek költségvetési rendeleteiben 
rendszeresen, önként felvállalt működési feladatok  

esetében a 2014. évi előirányzat erejéig kerülhet sor, figyelemmel arra, hogy az 
abból eredő, az átmeneti időszakot terhelő fizetési kötelezettség összege a 2014. 
évi előirányzat összegének időarányos részét nem haladhatja meg – kivéve, ha 
az időarányos telesítéstől való eltérést a feladat jellege indokolttá teszi. 

(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati 
rendelet „Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti 
bontásban és összesítve” című, 4. mellékletében szereplő feladat 
vonatkozásában kötelezettségvállalásra az ott feltüntetett összeg erejéig kerülhet 
sor. 

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek megvalósítása érdekében kötelezettségvállalásra – az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 2/d. 
mellékletében jóváhagyott projekt-költségvetésnek, vagy az aláírt támogatási 
szerződés szerinti pénzügyi ütemezésnek megfelelően kerülhet sor. 

(5) Az átmeneti időszakban pozitív elbírálásban részesült, európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok esetében 
kötelezettségvállalásra az elnyert támogatás, valamint a pályázati program 
megvalósításához vállalt önerő együttes összegének erejéig kerülhet sor.  

(6) Az átmeneti időszakban pozitív elbírálásban részesült, hazai támogatással 
megvalósuló pályázati program megvalósítása érdekében kötelezettségvállalásra 
az elnyert támogatás valamint a pályázati program megvalósításához vállalt 
önerő együttes összegének erejéig kerülhet sor. 
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(7) Az önkormányzatok működési támogatásai, felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások, egyéb működési vagy felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről, működési vagy felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
támogatási célnak megfelelő felhasználására, a támogatott feladat 
megvalósítása érdekében felmerülő kötelezettségvállalásra az ezen bevételi 
források teljesített, vagy jóváhagyott összegének erejéig kerülhet sor. 

(8) A különböző feladatok elkülönített finanszírozására szolgáló fizetési számlákat 
megillető bevételeknek a felhasználási kötöttségnek megfelelő feladatra történő 
felhasználása érdekében történő kötelezettségvállalásra a rendelkezésre álló 
forrás erejéig kerülhet sor. 

(9) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek 
következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől 
eltérő, a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési 
kötelezettséget írhat elő. 

(10) Az (2)-(9) bekezdésben meghatározottaktól eltérő, a 2015. költségvetési év 
kiadási előirányzatait terhelő fizetési kötelezettségvállalásra  

a) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintetében az 1. 
mellékletben,  

b) a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 2. mellékletben, 

c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (kivéve a Polgármesteri 
Hivatal) tekintetében a 3. mellékletben  

szereplő feladatok vonatkozásában, az ott megjelölt előirányzatok erejéig 
kerülhet sor. 

III. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

5. § 

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatálybalépésének napján 
hatályát veszti. 

Kecskemét, 2014. december 18. 
 
 
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, 2014. december 18. 
 
               Dr. Határ Mária sk. 
                       jegyző 
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1. melléklet a 22/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 2015. évi költségvetését terhelő kötelezettségvállalások  

 
adatok ezer forintban 

 

 
Feladat megnevezése Előirányzat 

 
A B 

 
1 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás 22.000 

 
2 Vagyongazdálkodás kiadásai 12.942 

 
3 Lakásgazdálkodás kiadásai 20.143 

 
4 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás 7.702 

 
5 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása 25.000 

 
6 Városi Szociális Közalapítvány 5.000 

 
7 Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása 40.457 

 
8 Városmarketing 4.951 

 
9 Képviselők, tisztségviselők juttatása, költségtérítése 97 
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2. melléklet a 22/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 

A Polgármesteri Hivatal  
2015. évi költségvetését terhelő kötelezettségvállalások  

 
 

adatok ezer forintban 

 

 

 
Feladat megnevezése Előirányzat 

 
A B 

 
1 Beszerzési eljárások kiadásai  26.500 

 
2 Állványzat bérlés  1.900 

 
3 Klímaberendezés üzemeltetése 1.000 

 
4 Igazgatási tevékenység kiadásai (cafetéria) 8.632 

 
5 Építésügyi igazgatási feladatok-bérjellegű kiadások (cafetéria) 999 
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3. melléklet a 22/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (kivéve Polgármesteri Hivatal)  
2015. évi költségvetését terhelő kötelezettségvállalások  

 
 

adatok ezer forintban 

 

 
Feladat megnevezése Előirányzat 

 
A B 

 
1 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 
(cafetéria)  9.502 

 
2 Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza (cafetéria)  161 

 
3 Belvárosi Óvoda (cafetéria) 1.664 

 
4 Corvina Óvoda (cafetéria) 1.749 

 
5 Kálmán Lajos Óvoda (cafetéria) 1.188 

 
6 Széchenyivárosi Óvoda (cafetéria) 1.705 

 
7 Művészeti Óvoda (cafetéria) 949 

 
8 Katona József Színház (cafetéria) 1.379 

 
9 Ciróka Bábszínház (cafetéria) 367 

 
10 Kecskeméti Ifjúsági Otthon (cafetéria) 364 

 
11 HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (cafetéria) 84 

 
12 Kecskeméti Planetárium (cafetéria) 44 

 
13 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (cafetéria) 1.408 

 
14 Kecskeméti Katona József Múzeum (cafetéria) 697 

 
15 Piac- és Vásárigazgatóság (cafetéria) 748 

 
16 Kecskeméti Közterület-felügyelet (cafetéria)  741 

 

 


