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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 

_____________________________________________________________________    
Iktatószám: 3135 - 1/2017. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. február 16-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 

értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, 

ezért az alábbi támogatásokhoz a közgyűlés döntése szükséges. 

 

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 3842652 Kulturális rendezvények előirányzata terhére - a 2/2017. (I.23.) ÉmB. sz. 

határozatban foglaltaknak megfelelően - javaslom 370.000,- Ft összegű támogatás biztosítását 

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány részére a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 

keretében megvalósuló két hangverseny megrendezésére („Visszatekintés” – Kodály művek a 

népzene tükrében című, valamint Déri György és Kemenes András hangverseny). 

 

II. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati 

rendeletének 765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások előirányzata 

terhére javaslom 960.000,- Ft önkormányzati támogatás biztosítását a Bányai Júlia 

Gimnáziumért Alapítvány részére. A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 2017. 

áprilisában Országos Tehetségnapot rendez „Robotika az óvodától az egyetemig” címmel. A 

rendezvény célja a robotika szerepének bemutatása különböző korosztályokban, a robotikával 

foglalkozó pedagógusok továbbképzésének, konzultációs lehetőségének biztosítása. 

Hiánypótló rendezvényről van szó, melynek szakmai háttere elsősorban a gimnázium szakmai 

kapcsolatrendszerén keresztül biztosított.  

 

III. Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartáson kívüli 

források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatásokról szóló 28/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése 

értelmében az alábbi támogatásokhoz kapcsolódó támogatási szerződések módosításához a 

közgyűlés döntése szükséges. 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 130/2016. (VI.30.) 

határozatában döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. 

(XII.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott „Városi Támogatási Program” 

előirányzat (4911002) terhére történő alapítványi források átadásáról. 



  

 

Az alábbi alapítványok kérelmet nyújtottak be arra vonatkozóan, hogy a támogatási szerződés 

1. pontjában meghatározott felhasználási időszak végső dátuma, valamint ennek megfelelően 

a 6. c) pontban rögzített elszámolási határidő módosuljon az alábbiak szerint: 

 

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány kérelmében a „2017. májusában megrendezésre 

kerülő XXIV. Kecskeméti Aszfaltverseny” című pályázatával elnyert 100.000,-Ft összegű 

támogatás felhasználásának szakmai elszámolási határidejét 2017.05.31. napjára kívánja 

módosítani, tekintettel arra, hogy a szükséges eszközök beszerzésére vonatkozó pénzügyi 

elszámolás megtörtént, de a programot a fenti határidőig valósítják meg. 

 

Josef és Katharina von Ferenczy - Kecskeméti Útravaló Alapítvány a Kecskeméti S.O.S. 

Gyermekfaluban Nevelkedett, Nagykorú Gyermekek Támogatásáért kérelmében "A 

művészetek vonzásában" című pályázatával elnyert 150.000,-Ft összegű támogatás 

felhasználásának végső dátumát 2017.06.30. napjára, az elszámolás határidejét 2017.07.15. 

napjára kéri módosítani, tekintettel arra, hogy a programot ezen időszakban tudják 

biztonsággal megvalósítani. 

 

Koháry István Alapítvány kérelmében az „Énekkari vendégszereplés” című program 

megvalósítására elnyert 100.000,-Ft összegű támogatás felhasználásának végső dátumát 

2017.06.30. napjára, az elszámolás határidejét 2017.07.15. napjára kéri módosítani a felmerült 

szervezési problémák miatt. 

 

Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány kérelmében a „120 éves a Mathiász János 

Általános Iskola” című program megvalósítására elnyert 150.000,-Ft összegű támogatásból 

100.000,- Ft összegű támogatás felhasználásának végső dátumát 2017.06.30. napjára, az 

elszámolás határidejét 2017.07.15. napjára kéri módosítani az előkészítési munkálatok 

elhúzódása miatt. 

 

Ménteleki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány kérelmében „Az esztendőkörös 

változásrend megélése, a pusztai iskolák 160. évfordulójának, ezen belül a ménteleki tanítás 

emlékezetének méltó megünneplése” című program megvalósítására elnyert 200.000,-Ft 

összegű támogatásból 130.000,-Ft összegű támogatás felhasználásnak végső dátumát 

2017.06.15. napjára, az elszámolás határidejét 2017.06.30. napjára kéri módosítani, tekintettel 

arra, hogy a programsorozat fő rendezvénye ezen időszakban kerül lebonyolításra. 

 

2.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015.(XII.17.) önkormányzati 

rendeletének 3222092 számú előirányzata terhére az önkormányzat a Városi Szociális 

Közalapítvány részére a 2016. december 2. napján kelt támogatási szerződéssel 5.000.000,-Ft 

támogatást biztosított az alapítvány alapító okiratában meghatározott célok megvalósítására.  

 

Támogatott kérelmet nyújtott be a támogatási szerződés módosítására, amelyben kérte a 

felhasználási időszak 2017. március 31-re, valamint az elszámolási határidő 2017. április 30-

ra történő módosítását. 

 

3.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati 



  

rendelete 4611662 Választókerületi keret előirányzat terhére döntött az alábbi alapítványok 

támogatásáról: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 79/2016. (IV.28.) határozata 2. 

sz. egyéni választókerület 2. pontjában, valamint a 130/2016. (VI.30.) határozata I. pontjában 

döntött a Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány részére Petrovics utcai sportpályára 

védőfal építésének mindösszesen 400.000 Ft összeggel történő támogatásáról. Támogatott 

kérelmet nyújtott be, mely szerint az elszámolási időszakot és az elszámolási határidőt 2017. 

március 31-ig kéri meghosszabbítani. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 178/2016. (IX.22.) határozatában 

döntött a Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány részére karácsonyi jótékonysági 

ebéd megrendezésének 300.000 Ft összeggel történő támogatásáról. Támogatott kérelmet 

nyújtott be, mely szerint a támogatási összeget  „Adventi-csomagok” (Tartós élelmiszerek, 

szaloncukor, kenyér, gyümölcs, zöldség), illetve a csomagok összeállításához szükséges 

anyagköltségekre, meghívók anyagköltségeire, valamint a program során forró tea 

elkészítésére kívánja felhasználni.  

 

A felhasználási cél módosításával egyidejűleg az elszámolási határidőt 2017. március 31-ig 

kéri meghosszabbítani. 

 

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

megtárgyalni és döntését a határozat-tervezet szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2017. február 06. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 



  

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 KÖZGYŰLÉSE 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (II.16.) határozata 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3135 - 1/2017. 

iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

I.  
1) A közgyűlés úgy dönt, hogy A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány részére a 

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében megvalósuló két hangverseny megrendezésére 

370.000,-Ft összegű támogatást biztosít Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 3842652 

Kulturális rendezvények előirányzata terhére. 

 

2) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Bányai Júlia Gimnáziumért Alapítvány részére 

Országos Tehetségnap megrendezésének költségeihez 960.000,- Ft támogatást biztosít 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati 

rendeletének 765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások előirányzata 

terhére. 

II.  

3) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 130/2016. (VI.30.) határozatában az alábbi alapítványok 

részére megítélt támogatás felhasználásnak végső dátumát és az elszámolás határidejét az 

alábbiak szerint módosítja: 

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány a „2017. májusában megrendezésre kerülő 

XXIV. Kecskeméti Aszfaltverseny” című pályázatával elnyert 100.000,-Ft összegű támogatás 

felhasználásának szakmai elszámolási határidejét 2017.05.31. napjára módosítja. 

 

Josef és Katharina von Ferenczy - Kecskeméti Útravaló Alapítvány a Kecskeméti S.O.S. 

Gyermekfaluban Nevelkedett, Nagykorú Gyermekek Támogatásáért "A művészetek 

vonzásában" című pályázat megvalósítására elnyert 150.000,-Ft összegű támogatása 

felhasználásának végső dátumát 2017.06.30. napjára, az elszámolás határidejét 2017.07.15. 

napjára módosítja. 

 

Koháry István Alapítvány „Énekkari vendégszereplés” című program megvalósítására 

elnyert 100.000,-Ft összegű támogatása felhasználásának végső dátumát 2017.06.30. napjára, 

az elszámolás határidejét 2017.07.15. napjára módosítja. 

 



  

Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány a „120 éves a Mathiász János Általános 

Iskola” című program megvalósítására elnyert 150.000,-Ft összegű támogatásából 100.000,- 

Ft összegű támogatás felhasználásának végső dátumát 2017.06.30. napjára, az elszámolás 

határidejét 2017.07.15. napjára módosítja. 

 

Ménteleki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány „Az esztendőkörös változásrend 

megélése, a pusztai iskolák 160. évfordulójának, ezen belül a ménteleki tanítás emlékezetének 

méltó megünneplése” című program megvalósítására elnyert 200.000,-Ft összegű 

támogatásából 130.000,-Ft összegű támogatás felhasználásnak végső dátumát 2017.06.15. 

napjára, az elszámolás határidejét 2017.06.30. napjára módosítja. 

 

4) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. 

(XII.17.) önkormányzati rendelete 3222092 számú előirányzata terhére a Városi Szociális 

Közalapítvánnyal az alapítvány alapító okiratában meghatározott célok 5.000.000,-Ft 

összeggel történő megvalósításának támogatására megkötött támogatási szerződés 

felhasználási időszakát 2017. március 31-re, elszámolási határidejét 2017. április 30-ra 

módosítja. 

5) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

79/2016. (IV.28.) határozata 2. sz. egyéni választókerület 2. pontja, valamint a 130/2016. 

(VI.30.) határozata I. pontja szerint a Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány részére 

Petrovics utcai sportpályára védőfal építésének költségeinek 400.000,- Ft összeggel történő 

támogatására megkötött támogatási szerződés elszámolási időszakát és határidejét 2017. 

március 31-ig meghosszabbítja. 

 

6) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

178/2016. (IX.22.) határozata alapján a Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány 

részére karácsonyi jótékonysági ebéd megrendezésének 300.000,-Ft összeggel történő 

támogatására megkötött támogatási szerződés támogatási célját „Adventi-csomagok” (Tartós 

élelmiszerek, szaloncukor, kenyér, gyümölcs, zöldség), illetve a csomagok összeállításához 

szükséges anyagköltségekre, meghívók, tea elkészítésének anyagköltségeire módosítja, az 

elszámolás határidejét 2017. március 31-ig meghosszabbítja. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


