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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

 

Ügyiratszám: 13565-3/2015.  

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. június 23-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: A helyi önkormányzatok 2015. évi kiegészítő támogatásának igénylése 

 

 

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 5.4.8. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 
 

 

 

Kecskemét, 2015. június    . 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 
 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2015.(VI.23.) VPB. számú határozat  

A helyi önkormányzatok 2015. évi kiegészítő támogatásának igénylése 
 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 13565-2/2015. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2015. június 25-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  A helyi önkormányzatok 2015. évi kiegészítő támogatásának igénylése  

 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető 

 Városstratégiai Iroda 

 Varga Miklós osztályvezető 

Gazdálkodási Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:      
 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  …/2015. (VI. 23) VPB. sz. hat.  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs:  

 

 Dr. Határ Mária  

 jegyző  
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 
 

Ügyiratszám: 13565-2/2015 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. június 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A helyi önkormányzatok 2015. évi kiegészítő támogatásának igénylése  

 

 

Tisztelt Közgyűlés!  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118.§ (2) 

bekezdésére figyelemmel az önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetnek. A 

támogatás forrását Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklete III. 4. pont biztosítja.  

 

A támogatás a költségvetési törvény, valamint a belügyminiszter és a nemzetgazdasági 

miniszter által kiadott pályázati kiírás alapján igényelhető. A költségvetési támogatásra 

vonatkozó pályázatot az év során folyamatosan, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig lehet 

benyújtani. 

 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 

miniszter – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság javaslata 

alapján – a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 

2015. december 20-ig együttesen dönt. 

 

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről 

és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Áátv.) 

rendelkezett az állam által átvett intézményekről, hatálya azonban nem terjedt ki a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott, az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága telephelyeként a Kecskemét, Szent 

László város 1. szám alatt működő Platán Otthonra, ahol fogyatékosok ápoló-gondozó otthona 

és idősek otthona is működik. 

 

A magyar állam által nyújtott finanszírozás nem nyújt fedezetet a feladatellátásra, az 

önkormányzatnak az állami támogatás mellett jelentős mértékű saját bevételből finanszírozott 

hozzájárulásába kerül a feladatellátás, melyből a szakmai színvonal fenntartása, illetve a 

folyamatos karbantartás nem biztosítható.  

 

Fenti feladatellátáson túl az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményeken 

keresztül több mint húsz különböző oktatási intézmény működtetését látja el az 

Önkormányzat úgy, hogy hozzá kapcsolódóan semmilyen támogatásban nem részesül. Az 

önkormányzatnak jelentős mértékű saját bevételből biztosított finanszírozásába kerül a 

feladatellátás, melyet kiegészítő állami támogatás nélkül fenntartani nem tud. 
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Tekintettel ezen feladatok ellátása érdekében felmerülő várható kötelezettségvállalásokra, 

kifizetésekre – figyelemmel a 2014. évi rendkívüli támogatás mértékére - indokolt a központi 

költségvetésből 400.000.000,- Ft kiegészítő támogatás igénylése. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezet 

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2015. június    . 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester  
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  

KÖZGYŰLÉSE  

 

 

HATÁROZAT TERVEZET 

K I V O N A T 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (VI.25.) határozata 

 

A helyi önkormányzatok 2015. évi kiegészítő támogatásának igénylése 

 

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 13565-2/2015. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete 

III. 4. pontja, valamint a kiadott Pályázati Kiírás alapján 400.000.000,- Ft összegű 

önkormányzati támogatás igényléséhez. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására, az esetleges hiányosságok pótlására, a 

támogatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 


