
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
21/2017.(XI.22.) önkormányzati rendelete 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2017. évi költségvetéséről szóló  

21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi  

a) költségvetési bevételeinek összegét  39.965.281 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadásainak összegét  43.097.887 E Ft-ban 

c) költségvetési egyenlegének összegét - 3.132.606 E Ft-ban 

ezen belül az egyenleg  

1. működési célú összegét - 15.624.358 E Ft-ban 

2. felhalmozási célú összegét 12.491.752 E Ft-ban 

állapítja meg.  

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének  

a) finanszírozási kiadásait  0 E Ft-ban 

b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 E Ft-ban 

c) forgatási célú értékpapír vásárlását 7.993.620 E Ft-ban 

d) befektetési célú értékpapír vásárlását 15.000.000 E Ft-ban 

e) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 123.416 E Ft-ban 

f) kiadási főösszegét  66.214.923 E Ft-ban 

g) összesített egyenlegét  - 26.249.642 E Ft-ban 

ezen belül 
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1. működési célú hiányát - 23.741.394 E Ft-ban 

2. felhalmozási célú hiányát - 2.508.248 E Ft-ban 

állapítja meg. 

(3) A közgyűlés a (2) bekezdés g) pontjában szereplő költségvetési hiány 
finanszírozását 

 a) belső forrás  

1. költségvetési maradvány igénybevételével 18.256.022 E Ft-ban 

2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 E Ft-ban 

3. értékpapír beváltásával 7.993.620 E Ft-ban 

 b) külső forrás  

1. működési célú hitel felvételével 0 E Ft-ban 

2. felhalmozási célú hitel felvételével 0 E Ft-ban 

3. likvid hitel halmozott igénybevételével 0 E Ft-ban 

hagyja jóvá. 

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 
9.225.778 E Ft-ban állapítja meg.” 

 

2. § 

A R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép 

„(1) Az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain 
megtervezett előirányzaton felüli többletbevételüket – a működési bevételek és a 
felhalmozási bevételek módosított előirányzatának összesen összegén felül 
pénzügyileg teljesült többletbevétel 300 E Ft-ot meg nem haladó részének 
kivételével, továbbá a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –előirányzat-módosítás után 
használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló 
kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A közgyűlés a többletbevétel 
felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt. 

(2) A Kecskeméti Városrendészet a 16. §. (2) bekezdésében előírt befizetési 
kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges előirányzat módosításokat – az 
önkormányzat felé teljesített befizetés összegével – saját hatáskörben elvégezheti. 

(3) A közgyűlés által felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel összegét az 
intézmény a döntést követő 5 napon belül köteles befizetni az önkormányzat fizetési 
számlájára. 

 

3. § 

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A R. 2/a-c. mellékletei helyébe a 2/a-c. mellékletek lépnek. 

(3) A R. 2/d/2. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép. 

(4) A R. 2/d/4. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép. 

(5) A R. 2/d/5. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép. 
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(6) A R. 2/d/6. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép. 

(7) A R. 2/d/8. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép. 

(8) A R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép. 

(9) A R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép. 

(10) A R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép. 

(11) A R. 2/d/15. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép. 

(12) A R. 2/d/16. melléklete helyébe a 2/d/10. melléklet lép. 

(13) A R. 2/d/17. melléklete helyébe a 2/d/11. melléklet lép. 

(14) A R. 2/d/18. melléklete helyébe a 2/d/12. melléklet lép. 

(15) A R. 2/d/21. melléklete helyébe a 2/d/13. melléklet lép. 

(16) A R. 2/d/35. melléklete helyébe a 2/d/14. melléklet lép. 

(17) A R. 2/d/36. melléklete helyébe a 2/d/15. melléklet lép. 

(18) A R. 2/d/37. melléklete helyébe a 2/d/16. melléklet lép. 

(19) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek. 

(20) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

4. § 

A R. 2/d/38. melléklete kiegészül a 2/d/17. melléklettel. 

 

Záró rendelkezések 

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését 
követő napon hatályát veszti. 

 

Kecskemét, 2017. november 22. 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.                                          Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester                jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kecskemét, 2017. november 22. 
 

        Dr. Határ Mária sk. 
                 jegyző 


