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Tisztelt Bizottság! 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati 

rendeletének Választókerületi keret című előirányzatának felhasználásáról - Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.1.11 

pontja alapján - a bizottság dönt.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli 

források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatásokról szóló 28/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete 5.§ (1)-(2) bekezdése szerint 

támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja és az elszámolási határidő 

vonatkozásában kerülhet sor, egy alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt 

benyújtott írásbeli kérelmére. A módosításról az elbíráló dönt. 

 

Az alábbi beérkezett írásbeli kérelmek alapján javaslom a támogatási szerződések 

kérelmeknek megfelelő módosítását: 

 

 

1. A bizottság 106/2015.(V.27.) VPB. számú határozatának 7. sz. egyéni választókerület 5. 

pontjában döntött a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar részére audiovizuális-, 

számítógépes eszköz, projektor beszerzésének 200.000 Ft összeggel történő 

támogatásáról. Támogatott kérelmet nyújtott be, mely szerint az elszámolási időszakot és 

az elszámolási határidőt 2016. február 28-ig kéri meghosszabbítani. 

 

2. A bizottság 106/2015.(V.27.) VPB. számú határozatának 8. sz. egyéni választókerület 1. 

pontjában döntött a Kecskeméti Főiskola részére a Petőfi Sándor Gyakorló Általános 

Iskola és Gyakorló Óvoda Bocskai utcai óvodája eszközbeszerzésének 80.000 Ft 



összeggel történő támogatásáról. Támogatott kérelmet nyújtott be, mely szerint az 

elszámolási időszakot és az elszámolási határidőt 2016. február 28-ig kéri 

meghosszabbítani. 

 

3. A bizottság 106/2015.(V.27.) VPB. számú határozatának 12. sz. egyéni választókerület 6. 

b.) pontjában döntött a Matkói Szabadidő Sport Club részére az óvoda udvarának 

rendezésének, füvesítésének 200.000 Ft összeggel történő támogatásáról. Támogatott 

kérelmet nyújtott be, mely szerint a támogatási összeget a meglévő játszóeszközök 

felújítására és karbantartására kívánja felhasználni. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a fenti tárgyban készült előterjesztést 

megtárgyalni és döntését a határozat-tervezet szerint meghozni 

 

Kecskemét, 2016. január 15. 

  

 

 Leviczky Cirill  

 bizottság elnöke 
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Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

…./2016.(II. 16.) VPB sz. határozat  

Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Leviczky Cirill bizottsági elnök 2906-1/2016. ügyszámú előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

I. 

1. A bizottság úgy dönt, hogy a 106/2015.(V.27.) VPB. számú határozatának 7. sz. egyéni 

választókerület 5. pontja alapján a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar részére 

audiovizuális-, számítógépes eszköz, projektor beszerzésének 200.000 Ft összeggel 

történő támogatására megkötött támogatási szerződés elszámolási időszakát és 

határidejét 2016. február 28-ig meghosszabbítja. 

 

2. A bizottság úgy dönt, hogy a 106/2015.(V.27.) VPB. számú határozatának 8. sz. egyéni 

választókerület 1. pontja alapján a Kecskeméti Főiskola részére a Petőfi Sándor 

Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Bocskai utcai óvodája 

eszközbeszerzésének 80.000 Ft összeggel történő támogatására megkötött támogatási 

szerződés elszámolási időszakát és határidejét 2016. február 28-ig meghosszabbítja. 

 

3. A bizottság úgy dönt, hogy a 106/2015.(V.27.) VPB. számú határozatának 12. sz. 

egyéni választókerület 6. b.) pontja alapján a Matkói Szabadidő Sport Club részére az 

óvoda udvarának rendezésének, füvesítésének 200.000 Ft összeggel történő 

támogatására megkötött támogatási szerződés támogatási célját a meglévő 

játszóeszközök felújítására és karbantartására módosítja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


