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Ügyiratszám: 11659-1/2017. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. május 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

 
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 

szervezetek támogatásához a közgyűlés döntése szükséges. 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

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

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3342062 „Ifjúságpolitika, 

drogprevenció” előirányzata terhére lehetőség nyílik a városban működő, kiemelkedő 

ifjúsági munkát folytató szervezetek támogatására. Javaslom, hogy ezen előirányzat terhére 

az Örömmel és Hittel a Cserkészetben Alapítvány 2017. évi működési költségeihez és 

ifjúsági programjainak megvalósításához a közgyűlés 170.000,-Ft azaz százhetvenezer forint 

összegű támogatást biztosítson. Az alapítvány tagja az ifjúsági kerekasztalnak, ifjúsági 

közösségi tere biztosít helyszínt a cserkészek őrsi foglalkozásainak, a nemzetközi 

programokon résztvevők felkészítésének, a szabadidős programoknak. Az alapítvány ellátja 

továbbá a Cserkészház munkálataival kapcsolatos logisztikai feladatokat. 

 

2. A költségvetési rendelet 4070102 „Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok” előirányzata 

terhére javaslom 750.000,-Ft azaz hétszázötvenezer forint összegű támogatás biztosítását a 

Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány részére az V. Nemzetközi Szilikátművészeti 

Triennálé II. díja fedezetére. 

3. A költségvetési rendelet 3441102 „Középiskolás kiválóságok támogatása” előirányzata 

terhére javaslom 600.000,-Ft azaz hatszázezer forint összegű támogatás biztosítását a T.S.T. 

Tánciskola Növendékeiért Alapítvány részére a Horvátországban (Porecben) megrendezésre 

kerülő Dancestar World Finals 2017. tánc világbajnokságon való részvétel költségeihez 

(utazási költség, étkezés-, szállás költségei, nevezési díj). 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján, a határozat-tervezet jóváhagyásával döntsön az 

alapítványi források átadásáról.  

 

 

Kecskemét, 2017. május 3.  

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (V. 25.) határozata 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

11659-1/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) A közgyűlés úgy dönt, hogy az Örömmel és Hittel a Cserkészetben Alapítvány működési 

költségeihez és ifjúsági programjainak megvalósításához 170.000,-Ft azaz százhetvenezer 

forint összegű támogatást biztosít Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

költségvetési rendelet) 3342062 „Ifjúságpolitika, drogprevenció” előirányzata terhére. 

 

2) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány részére az V. 

Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé II. díja fedezetére 750.000,-Ft azaz 

hétszázötvenezer forint összegű támogatást biztosít a költségvetési rendelet 4070102 

„Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok” előirányzata terhére. 

 

3) A közgyűlés úgy dönt, hogy a T.S.T. Tánciskola Növendékeiért Alapítvány részére a 

Horvátországban (Porecben) megrendezésre kerülő Dancestar World Finals 2017. tánc 

világbajnokságon való részvétel költségeihez (utazási költség, étkezés-, szállás költségei, 

nevezési díj) 600.000,-Ft azaz hatszázezer forint összegű támogatást biztosít a költségvetési 

rendelet 3441102 „Középiskolás kiválóságok támogatása” előirányzata terhére. 

 

4) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a támogatási 

szerződések aláírására. 

 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


