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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

 

Ügyiratszám: 39076-17/2014.  

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2014. december 16-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi átmeneti 

gazdálkodása 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4. pont „A Bizottság véleményezi” 

rész 4.4.3. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést 

megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2014. november 13. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2014.(……..) JÜB. számú határozat  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi átmeneti gazdálkodása  

 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 39076-17/2014. 

ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 
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Az előterjesztést készítette:  Finta Zita 

 Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról 

szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a 

jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) 

bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata 

szükséges: 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetési rendelet 

hatályba lépéséig – azaz az átmeneti időszakban – folytatandó gazdálkodásának szabályait. A 

2015. évre vonatkozóan a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig, illetve a 

rendeletben meghatározott keretek között vállalható kötelezettség.  

 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Egészségi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

nincsenek. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Ha a képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot, a polgármester az 

önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül 

a kiadások arányos teljesítésére jogosult csak, azonban a költségvetés elfogadásáig 

felmerülnek olyan új, vagy a korábbinál nagyobb összegű kötelezettségvállalások, amelyek 

miatt az átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása indokolt. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
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39076-17/2014. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2014. december 18-án tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi átmeneti 

 gazdálkodása  

 

 
Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) 

bekezdése felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzatot megillető 

bevételeket beszedje és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan 

teljesítse, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy 

az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti 

gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

hatályát vesztette. 

A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt akkor indokolt az átmeneti gazdálkodásról 

rendeletet alkotni, ha az előző évtől eltérő kötelezettségek teljesítésére kell, hogy sor kerüljön 

(pl. új feladat). 

Az Áht. 25. § (2) bekezdése értelmében „Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg 

kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet 

hatálybalépésének napján megszűnik.” 

Amennyiben január 1-jétől az előző évitől eltérő feladatellátás várható, akkor annak 

megvalósítása csak úgy lehetséges, hogy az átmeneti időszakra szóló költségvetést fogad el a 

közgyűlés. Az átmeneti gazdálkodás időszakában tehát új, az előző évi költségvetési 

rendeletben nem szereplő feladatok tekintetében fizetési kötelezettség vállalására csak az 

átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet szerint, az abban meghatározott mértékéig kerülhet 

sor. 

Az Áht. 25. (4) bekezdése előírja, hogy az Áht. 25. § (3) bekezdése alapján folytatott 

gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az 

átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új 

költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. 

A költségvetési tervezés eljárási rendjének megfelelően az önkormányzat adott évi 

költségvetési rendeletének elfogadására a központi költségvetésről szóló törvény 

megalkotását követően, a tárgyév elején – a központi költségvetésről szóló törvény 

hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kerülhet sor. Egyes feladatok arányos 

teljesítését meghaladó kiadás vagy új feladat vonatkozásában azonban a fizetési kötelezettség 

vállalására már a költségvetési rendelet hatálybalépése előtt szükség van, ezért indokolt az 

átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni. 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 



6 

 

Részletes indoklás 

 

Az 1. §-hoz 

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések 

A 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig az önkormányzat és az 

irányítása alá tartozó költségvetési szervek – a gazdálkodásukat meghatározó belső 

szabályzatok előírásainak betartása mellett – e rendelet-tervezet rendelkezései szerint 

folytatják gazdálkodásukat. 

A rendelet-tervezet meghatározza, hogy a 2014. évi előirányzaton az adott feladatra a 2014. 

évi költségvetési rendeletben elfogadott eredeti előirányzat az előző évekről áthúzódó 

kiadások előirányzatával csökkentett, az évközben jóváhagyott feladatbővülés, 

szerkezetváltozás hatása miatt növelt összegét kell érteni, továbbá, hogy az időarányos 

teljesítésen havonta ezen előirányzat 1/12 részének megfelelő összeget kell érteni.  

 

A 2. §-hoz 

Általános szabályok 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet biztosítja annak feltételét, hogy az átmeneti 

időszakban – a rendelet-tervezetben meghatározott feladatok vonatkozásában – az arányos 

teljesítést meghaladóan fizetési kötelezettség vállalására is kerülhessen sor, és meghatározza a 

gazdálkodás azon kereteit, melyek között – a költségvetési rendelet hatálybalépéséig – a 

bevételek beszedhetők, a kiadások teljesíthetők.  

 

A 3. §-hoz 

Időarányos teljesítés 

A közgyűlés a rendeletben – a rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdése szerint – felhatalmazást ad 

arra, hogy az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2014. évben 

jóváhagyott kiadási előirányzatok keretei között az átmeneti időszakban a kiadásaikat 

időarányosan teljesítsék. Ezen kiadások teljesítésére a hatályos kötelezettségvállalások 

alapján, vagy az átmeneti időszakban – a 4. § (2) bekezdése szerint – keletkező 

kötelezettségvállalások alapján kerülhet sor.  

A rendelet-tervezet 3. § (2) bekezdése meghatározza, hogy azon hatályos fizetési 

kötelezettségek esetében, melyek alapján az abban meghatározott feladatok ellátása érdekében 

a támogatott szervezet részére az önkormányzat évente – a költségvetési rendeletben 

jóváhagyott összegű – általános működési célú támogatást nyújt, az átmeneti időszakban 

havonta időarányos teljesítés lehetséges, azaz a 2014. évi költségvetési rendeletben elfogadott 

eredeti előirányzat áthúzódó kiadások előirányzatával csökkentett, az évközben jóváhagyott 

feladatbővülés, szerkezetváltozás hatása miatt növelt összegének 1/12 része folyósítható.  

A rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdése rögzíti, hogy azon szerződések esetében, amelyekben a 

beszerzés értéke, a szolgáltatás igénybevételének díja az adott évi költségvetési rendeletben a 

feladatra jóváhagyott előirányzat keretösszegében került megállapításra, a 2015. évi 

költségvetési rendelet elfogadásáig a beszerzésre, a szolgáltatás igénybevételére havonta az 

időarányos teljesítésnek – a 2014. évi költségvetési rendeletben elfogadott eredeti előirányzat 

áthúzódó kiadások előirányzatával csökkentett, az évközben jóváhagyott feladatbővülés, 
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szerkezetváltozás hatása miatt növelt összege 1/12 részének – megfelelő összeg erejéig 

kerülhet sor.  

 

A 4. §-hoz 

2015. évi költségvetést terhelő kötelezettségvállalás keletkezése 

A rendelet-tervezet 4. §-ában meghatározásra kerül, hogy az átmeneti időszakban fizetési 

kötelezettségvállalásra mely feladatok vonatkozásában, milyen keretek között kerülhet sor. 

A 4. § (2) bekezdésben szereplő feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra a 2014. évi 

költségvetési rendeletben ezen feladatokra meghatározott eredeti előirányzat az előző évekről 

áthúzódó kiadások előirányzatával csökkentett, az évközben történt feladatbővülés, 

szerkezetváltozás hatása miatt növelt összegének erejéig kerülhet sor. Az ezen 

kötelezettségvállalásokból eredő, az átmeneti időszakot terhelő fizetési kötelezettség összege 

a fentiek szerinti előirányzat összegének időarányos részét nem haladhatja meg.  

Ezen feladatok: 

- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek folyamatos működése, 

alapfeladatainak ellátása érdekében felmerülő üzemeltetési, fenntartási feladatok,  

- az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében kötelező feladatként szereplő 

feladatok,  

- az önkormányzat által az előző évek költségvetési rendeleteiben rendszeresen, önként 

felvállalt működési feladatok. 

A 4. § (3)-(8) bekezdése tartalmazza azon feladatokat, melyek tekintetében a 

kötelezettségvállalásra nem az előző évi kiadási előirányzaton belül, hanem attól eltérően, 

annak keretét meghaladóan kerülhet sor. Ezek az alábbiak: 

- 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 feladatok, 

- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) 

önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében jóváhagyott projekt-költségvetésnek, 

illetve az aláírt támogatási szerződés szerinti pénzügyi ütemezésnek megfelelő – 

megvalósítása, 

- az átmeneti időszakban pozitív elbírálásban részesült, európai uniós forrásból 

finanszírozott támogatással megvalósuló programok esetében az elnyert támogatás, 

valamint a pályázati program megvalósításához vállalt önerő együttes összegének 

felhasználása, 

- az átmeneti időszakban pozitív elbírálásban részesült, hazai támogatással megvalósuló 

pályázati program esetében az elnyert támogatás, valamint a pályázati program 

megvalósításához vállalt önerő együttes összegének felhasználása, 

- 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 felhasználása,  

- a különböző feladatok elkülönített finanszírozására szolgáló fizetési számlákat 

megillető bevételek cél szerinti felhasználása. 
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A rendelet-tervezet 4. § (9) bekezdése – az Áht. 40. § (5) bekezdésével összhangban – 

felhatalmazza a polgármestert, hogy élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, 

vagy ennek következményei elhárítása céljából e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a 

rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesítsen, és rendkívüli fizetési kötelezettséget írjon 

elő.  

A rendelet-tervezet készítésének időszakában rendelkezésre álló információk szerint az 

átmeneti időszakban a fentieken túlmenően is szükségessé válik, hogy az önkormányzat már a 

2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépése előtt kötelezettséget vállaljon. A rendelet-

tervezet 4. § (10) bekezdése szerint a tervezet 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza azon 

feladatokat, melyek vállalásához a közgyűlés jóváhagyására, jelen rendelet-tervezet 

elfogadására van szükség. 

 

Ezen feladatok az alábbiakban kerülnek részletezésre. (Az adatok ezer forintban kerültek 

feltüntetésre.) 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését terhelő kötelezettségvállalások  

 

ISPA vezetékjog miatti kártalanítás 22.000 

- Beruházások  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2003/HU/19/P/PE/019 kódszámú, 

„Kecskemét agglomeráció szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése EU 

ISPA/Kohéziós Alap projekt” című pályázat szerinti projekt keretében szennyvízelvezetési 

rendszert épített ki. A beruházás több, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant is érintett, 

melyek vonatkozásában a munkálatok megkezdése előtt az igénybevétel engedélyezésére az 

MNV Zrt. és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodásokat kötött. A 

projekthez kapcsolódó beruházási munkálatok befejeződtek, jelenleg a vízelvezetési szolgalmi 

jogok alapítása folyik, melyért a Magyar Államot kártalanítás illeti meg. 

Vagyongazdálkodás kiadásai 12.942 

- Dologi kiadások  

A vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 12.942 E Ft-ot tartalmaz a tervezet, mely az 

önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjaira, 

közös költségekre, földhivatali eljárások díjára, földmérési munkák, szakvélemények 

elkészítésére, forgalmi értékbecslések költségeire nyújt fedezetet. 

 

Lakásgazdálkodás kiadásai 20.143 

- Dologi kiadások  

A lakásgazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 20.143 E Ft kerül beépítésre, mely az 

önkormányzati bérlakás-állomány üzemeltetésére, földhivatali eljárások díjára, albérleti 

támogatás kifizetésére nyújt fedezetet. 
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Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás 7.702 

- Beruházások  

A kecskeméti 8683/367 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése a Kecskemét-Városföld 

között a KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007 projekt keretén belül megépítésre kerülő 

kerékpárúthoz szükséges, tekintettel arra, hogy a támogatás azon részét, melyet 

területszerzésre lehet fordítani önkormányzatunk már felhasználta, így a többletköltségeket 

saját forrásból kell biztosítani. A per során kirendelt ingatlanforgalmi szakértő szakvéleménye 

szerint a kártalanítási összeg 7.702 E Ft összeggel haladja meg a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal határozatában megállapított kártalanítási összeget. 

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása  25.000 

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre  

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatását szolgáló előirányzat a hó- és 

síkosságmentesítési feladatok ellátására, valamint a közfoglalkoztatási képzésben részt vevő 

száz fő közfoglalkoztatott bérének egyhavi megelőlegezésére nyújt fedezetet. Az 

önkormányzat biztosítja az állami támogatáson felüli önerőt, valamint a jövő évi béremelésből 

származó különbözetet és a dologi kiadásokat.  

Városi Szociális Közalapítvány  5.000 

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre  

A Városi Szociális Közalapítvány az elmúlt fűtési idényben is több kérelmezőnek biztosított 

tűzifát szociális segélyezés keretében. A tűzifa pályázatok az idén folyamatosan érkeznek be a 

közalapítványhoz. A közalapítvány a beérkezett kérelmekről egyedi elbírálás alapján dönt. A 

korábbinak megfelelő szinten nem képes az alapítvány rászoruló családokat támogatni. A 

legrászorultabb családok tűzifa támogatása érdekében 5.000 E Ft támogatásra van szüksége az 

alapítványnak.  

Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása 40.457 

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  

A Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt megvalósításához 

kapcsolódó lízingszerződésben az önkormányzat által vállalt készfizető kezességgel 

összefüggésben – önkormányzatunk támogatást nyújt a kft. részére az esedékes fizetési 

kötelezettségének teljesítése érdekében. A 2015. január-február hónapban fizetendő 

lízingdíjak várható összege – irányadó 320 HUF/EUR árfolyamon számolva – 40.547 E Ft.  

Városmarketing 4.951 

- Dologi kiadások 1.951 

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.000 

Kecskemét gazdasági, kulturális, oktatási és sport eseményeiről folyamatosan, legalább heti 

húsz írásos tudósítás kerül elkészítésre a Kecskeméti Hírhatár online portálon, továbbá 

biztosításra kerül a cikkek korlátlan felhasználása a www.kecskemet.hu szerkesztői számára. 

A vállalkozási díj az átmeneti gazdálkodás időszakára 667 E Ft.  

A Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. önkormányzati hírek megjelentetésére a lakosság 

széleskörű tájékoztatása érdekében kerül támogatásra. A kft. részére nyújtandó támogatás az 

átmeneti gazdálkodási időszakra 1.667 E Ft.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelkedő érdeke fűződik a már 

bevezetett Kecskemét Kártya rendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez. A Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft. részére nyújtandó támogatás célja a rendszer működtetésének fenntartása, 

összege időarányosan 1.333 E Ft. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának programjain, a város kiemelt fontosságú 

rendezvényein történő fotózás. A megbízási díj időarányos része 1.284 E Ft. 

 

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését terhelő kötelezettségvállalások  

 

Beszerzési eljárások kiadásai  26.500 

- Dologi kiadások 

A „Helyben központosított közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, valamint egyéb 

közbeszerzési és közbeszerzési jogi tevékenység ellátása” tárgyában kötendő megbízási 

szerződésből eredő fizetési kötelezettség tervezett összege 18.000 E Ft. A „Helyben 

központosított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó jogi szakértői tevékenység ellátása” 

tárgyában kötendő megbízási szerződésből eredő fizetési kötelezettség tervezett összege 3.000 

E Ft. „Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala helyben központosított 

közbeszerzési rendszerének informatikai rendszerrel történő támogatása” tárgyában kötendő 

vállalkozási szerződésből eredő fizetési kötelezettség tervezett összege 5.500 E Ft. 

Állványzat bérlés 1.900 

- Dologi kiadások 

A Hivatal épületének födém alátámasztásához szükséges állványzat bérleti díja. 

Klímaberendezések üzemeltetése 1.000 

- Dologi kiadások 

Klímaberendezések karbantartása, javítása, azonnali hibaelhárítására szükséges előirányzat. 

 

Cafetéria juttatások 2015. évi költségvetést terhelő kötelezettségvállalásai 

 

A cafetéria nyilatkozatok megtételére 2015 januárjában kerül sor, így szükséges az 

előirányzat biztosítása. A cafetéria éves keretösszegéről a közgyűlés a határozat-tervezetben 

dönt, mely alapján az önkormányzat tisztségviselői, a Polgármesteri Hivatal és a Kecskeméti 

Közterület-felügyelet köztisztviselői részére a cafetéria juttatás 2015. évi éves összege 

193.250 Ft/fő, az önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére a cafetéria 

juttatás 2015. évi éves összege 88.000 Ft/fő. A cafetéria juttatás éves összege biztosít 

fedezetet a béren kívüli juttatást nyújtó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A 

2015. január-február havi cafetéria juttatásnak megfelelő előirányzat a rendelet-tervezet 1., 2. 

és 3. mellékletében bemutatásra kerül. 
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Az 5. §-hoz 

Záró rendelkezések 

A rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.  

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya alatt beszedett bevételek és teljesített 

kiadások az önkormányzat 2015. évi költségvetésének részét képezik, azok előirányzatai az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe beépítésre kerülnek. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet és a 

rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2014. december 8. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 



12 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 KÖZGYŰLÉSE 

 

 

HATÁROZATTERVEZET 

 

 

KIVONAT 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2014. december 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…../2014. (XII. 18.) határozata 

Cafetéria éves keretösszegével kapcsolatos döntések 

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 39076-17/2014. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tisztségviselői, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Kecskeméti 

Közterület-felügyelet köztisztviselői részére a cafetéria juttatás 2015. évi éves összege 

193.250 Ft/fő. A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet a béren kívüli juttatást 

nyújtó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 

 

2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére a cafetéria juttatás 2015. évi éves összege 

88.000 Ft/fő. A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet a béren kívüli juttatást nyújtó, 

munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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RENDELET-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2014. (…….) 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. 
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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 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.  
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(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. 

(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. 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia  Dr. Határ Mária 

  polgármester jegyző 
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1. melléklet a .../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 …./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 .../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 

 


