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ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS 
 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 

szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet 

előterjesztésének képviselők részére történt kipostázását követően keletkezett információk 

alapján a határozat-tervezetet az alábbiak szerint módosítom: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Belváros Északi Részének Városrészi 

Önkormányzata 9/2014. (IX.11.) számú határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének Részönkormányzatok által 

ellátott feladatok előirányzata terhére Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület 60.000,- Ft 

összegű támogatásban részesült Dr. Ispánovity Illésné Babamúzeumának marketing 

költségének támogatására. Támogatott kérelmezte a támogatási cél módosítását, mely szerint 

a támogatási összeget anyagköltségre kívánja fordítani. 

 

A határozat-tervezet fentiek alapján kiegészül egy új 5./ ponttal, az előterjesztés határozat-

tervezetében szereplő 5./ pont pedig 6./ pontra módosul. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a kiegészítés figyelembe vételével 

szíveskedjen megtárgyalni, illetve döntését a kiegészített határozat-tervezetnek megfelelően 

meghozni (módosítások és kiegészítések dőlt betűtípussal kiemelve). 

 

 

 

Kecskemét, 2014. december 16.  

 

 

                                                                                              Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                            polgármester 

 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2014. (XII.18.) határozata 

Folyószámlahitel szerződés megkötése és Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetését érintő döntések 

 

I. Folyószámlahitel szerződés megkötése 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta a 256/2014.(XI.13.) számú határozat kiegészítéseként: 

 

1./ A közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahitelt visszafizeti, járulékainak és kamatának 

fedezetét – melynek tervezett összege 50.000 E Ft – a 2015. évi költségvetésben biztosítja.  

 

2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a hitel és járulékainak biztosítékául felajánlja a Kecskemét 

belterület 3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 

10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú, forgalomképes, a helyi 

önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján 

adósságrendezésbe vonható ingatlan(oka)t, melyre 1.505.003,- e Ft összeg erejéig 

keretbiztosítéki jelzálogszerződés kötődött 2013. december 21-én. A közgyűlés 

kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti 

korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné. 

 

3./ A közgyűlés a folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek felajánlja a 

helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá a helyi 

adókból – kivéve a gépjárműadóból - származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP 

Bank Nyrt a hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. A helyi adó 

bevételekre – kivéve a gépjárműadót - 3 Milliárd Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt 

biztosító zálogszerződés köthető. A polgármester felhatalmazásra kerül, hogy a zálogjogot a 

vonatkozó nyilvántartásba bejegyeztesse.  

 

4./ A közgyűlés hozzájárul, amennyiben a hitel futamideje alatt az önkormányzat Fizetési 

Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem 

áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat 

központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók – kivéve a 

gépjárműadó - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a bank a Fizetési 

Számlájára haladéktalanul átvezesse. 

 

5./ A közgyűlés az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél és a Magyar 

Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 

számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, 

felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése 

érdekében. 

 

6./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

 

 

 

 

 



II. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetését érintő döntések 

 

1./ A Közgyűlés felhatalmazza a Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a BÁCSVÍZ 

Zrt-vel kötendő támogatási szerződést aláírja. 

2./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Főiskola részére nyújtott támogatás 

elszámolási határidejét 2014. november 30-ról 2014. december 31-re módosítja. 

3./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kálmán Lajos Óvoda részére nyújtott támogatás célját 

számítógép vásárlás támogatására módosítja. 

 

4./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Művészeti Óvoda részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít 

a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola részére kamerarendszer telepítésére, fejlesztésére. 

 

5./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület részére 

nyújtott támogatás célját anyagköltségek támogatására módosítja. 

 

6./ A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a támogatási 

szerződések módosításának aláírására és a támogatási szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


