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2017. február 14. napján tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés módosítása 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

I. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

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

alapján 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: 

 

A bizottság 47/2016. (IV.26.) VPB. számú határozatának 7. sz. egyéni választókerület 5. 

pontjában döntött a Pallasz Athéné Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar részére 

audiovizuális-, számítógépes eszköz, projektor beszerzésének 200.000 Ft támogatásról. Ezt a 

döntést Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 53/2016. (VII.6.) számú határozata 

szerint további 200.000 Ft-tal kiegészítette, így együttesen 400.000 Ft támogatásban részesült 

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

elszámolási határidőt 2017. március 31-ig kéri meghosszabbítani. 

 

A bizottság 47/2016. (IV.26.) VPB. számú határozatának 15. sz. egyéni választókerület 4. 

pontjában döntött a Katonatelepi Sportegyesület Sport és Szabadidőközpont fejlesztés, 

illetve a katonatelepi szüreti napok 1.850.000 Ft támogatásáról. Ezt a döntést Kecskemét 



Megyei Jogú Város Polgármestere 53/2016. (VII.6.) számú határozata szerint további 

1.650.000 Ft-tal kiegészítette, így együttesen összesen 3.500.000 Ft támogatásban részesült az 

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

elszámolási határidőt 2017. június 30-ig kéri meghosszabbítani. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 79/2016. (IV.28.) határozatának 2. sz. egyéni 

választókerület 2. pontjában döntött a Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány részére 

Petrovics utcai sportpályára védőfal építésének 200.000 Ft összeggel történő támogatásáról. 

Ezt a döntést 130/2016. (VI.30.) számú határozata szerint további 200.000 Ft-tal kiegészített, 

így együttesen összesen 400.000 Ft támogatásban részesült az alapítvány. Támogatott 

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

március 31-ig kéri meghosszabbítani. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 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. 

 

 A bizottság 168/2016. (IX.20.) VPB. számú határozatának 2. sz. egyéni választókerület 1. 

pontjában döntött a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére 

Hetényegyházi Falunap megrendezésének, Hetényegyházáért Elismerő Oklevél, illetve 

tárgyjutalom költségeinek 150.000 Ft összeggel történő támogatásáról. Támogatott kérelmet 

nyújtott be, mely szerint a támogatás összegét a III. „Mozdulj városrészi sportnap” programra 

szeretnék felhasználni, az elszámolási időszakot és az elszámolási határidőt 2017. május 31-ig 

kéri meghosszabbítani. 

 

A bizottság 47/2016. (IV.26.) VPB. számú határozatának 2. sz. egyéni választókerület 2. 

pontjában döntött a Hetényegyházi Íjász és Szabadidősport Egyesület részére nevezési díjra 

(200.000 Ft), sporteszköz vásárlására (300.000 Ft) összesen 500.000 Ft összeggel történő 

támogatásáról. Támogatott kérelmet nyújtott be, mely szerint nevezési díjra 356.000 Ft, 

sporteszköz vásárlására 144.000 Ft támogatási összeget szeretne elszámolni. 

 

                                                                                                                                         

II. 
 

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 a képviselők Választókerületi keret felosztása során alapítványok támogatására 

vonatkozó javaslatairól a közgyűlésnek kell döntenie. 

Az alapítványi támogatásra vonatkozó módosítási javaslatot a bizottság a közgyűlés elé 

terjeszti. 

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

megtárgyalni és döntését a határozat-tervezet szerint meghozni 

 

Kecskemét, 2017. február     . 

  

 

 Leviczky Cirill  

 bizottsági elnök 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

 

…./2017.(II. 14.) VPB sz. határozat  

Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Leviczky Cirill elnök 3266-1/2017. ügyszámú előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

I. 

1. A bizottság úgy dönt, hogy a 47/2016. (IV.26.) VPB. számú határozatának 7. sz. 

egyéni választókerület 5. pontja pontjában alapján a Pallasz Athéné Egyetem 

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar részére audiovizuális-, számítógépes eszköz, 

projektor beszerzésének 200.000 Ft támogatásban részesítette. A hivatkozott VPB 

döntést Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 53/2016. (VII.6.) számú 

határozata szerint további 200.000 Ft-tal kiegészítette, így a 400.000 Ft összegű 

támogatási szerződés elszámolási időszakát és határidejét 2017. március 31-ig 

meghosszabbítja. 

 

2. A bizottság úgy dönt, hogy a 47/2016. (IV.26.) VPB. számú határozatának 15. sz. 

egyéni választókerület 4. pontja alapján a Katonatelepi Sportegyesület Sport és 

Szabadidőközpont részére Sport és Szabadidőközpont fejlesztés, illetve a 

katonatelepi szüreti napok összesen 1.850.000.-Ft támogatásban részesült. A 

hivatkozott VPB döntést Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 53/2016. 

(VII.6.) számú határozata szerint további 1.650.000 Ft-tal kiegészítette, így a 

3.500.000 Ft összegű támogatási szerződés elszámolási időszakát és határidejét 2017. 

június 30-ig meghosszabbítja. 

 

3. A bizottság javasolja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 79/2016. 

(IV.28.) határozatának 2. sz. egyéni választókerület 2. pontja alapján a Móricz 

Zsigmond Közművelődési Alapítvány részére Petrovics utcai sportpályára védőfal 

építésének költségeihez nyújtott 200.000 Ft összegű támogatás, melyet 130/2016. 

(VI.30.) határozatában további 200.000 Ft-tal kiegészített, így összesen 400.000 Ft 

összegű támogatási szerződés elszámolási időszaka és határideje 2017. március 31-ig 

kerüljön meghosszabbításra. 

 

 

4. A bizottság javasolja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 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 célja „Adventi-csomagok”  

(Tartós élelmiszerek, szaloncukor, kenyér, gyümölcs, zöldség), illetve a csomagok 

összeállításához szükséges anyagköltségekre, meghívók, tea elkészítésének 

anyagköltségeire kerüljön módosításra, az elszámolás határidejét pedig 2017. március 

31-ig meghosszabbítsa meg. 

 

 



5.  A bizottság úgy dönt, hogy a 168/2016. (IX.20.) VPB. számú határozatának 2. sz. 

egyéni választókerület 1. pontja alapján a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Központ Nonprofit Kft. részére Hetényegyházi Falunap megrendezésének, 

Hetényegyházáért Elismerő Oklevél, illetve tárgyjutalom költségeinek 150.000 Ft 

összeggel történő támogatására megkötött támogatási szerződés támogatási célját a III. 

„Mozdulj városrészi sportnap” program megrendezésére módosítja, elszámolási 

időszakát és határidejét 2017. május 31-ig meghosszabbítja. 

 

6. A bizottság úgy dönt, hogy a 47/2016. (IV.26.) VPB. számú határozatának 2. sz. 

egyéni választókerület 2. pontja alapján a Hetényegyházi Íjász és Szabadidősport 

Egyesület részére nevezési díjra (200.000 Ft), sporteszköz vásárlására (300.000 Ft.) 

összesen 500.000 Ft összeggel történő támogatására megkötött támogatási szerződés 

támogatási összegét nevezési díjra 356.000 Ft, sporteszköz vásárlására 144.000 Ft. 

támogatási összegre módosítja. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

II. 

 

7. A bizottság az alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala tárgyú 

előterjesztést változatlan tartalommal terjeszti a közgyűlés elé. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Leviczky Cirill elnök 


