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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2018. február 15-én 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, 

valamint Kecskeméti 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 értelmében a támogatási 

szerződés módosításáról az elbíráló dönt, ezért az alábbi támogatásokhoz kapcsolódó 

támogatási szerződések módosításához a közgyűlés döntése szükséges. 

 

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 146/2017. (VI.22.) 

határozatában döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. 

(XII.15.) 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: 

 
Kertváros Alapítvány kérelmében "A Kéz a kézben" című óvoda-iskola együttműködési 

program megvalósítására elnyert 57.000,- Ft összegű támogatás felhasználásának végső 

dátumát 2018.06.30. napjára, az elszámolás határidejét 2018.07.15. napjára kéri módosítani. 

 

Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány kérelmében a „Dráma és kézműves indián 

tábor” című program megvalósítására elnyert 150.000,- Ft összegű támogatás 

felhasználásának végső dátumát 2018.06.30. napjára, az elszámolás határidejét 2018.07.15. 

napjára kéri módosítani. 

 



  

Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány kérelmében jelezte, hogy a „Kikövezett út a kertben” 

című program megvalósítására elnyert 148.500,- Ft összegű, valamint a „Négy keréken lovak 

között” című program megvalósítására elnyert 100.000,- Ft összegű támogatások 

felhasználási időszaka módosul, melynek megfelelően azt 2018.06.30. napjára, az elszámolás 

határidejét pedig 2018.07.15. napjára szükséges módosítani. 

 

Petőfiváros Gyermekeiért Alapítvány kérelmében jelezte, hogy „A fejlesztő értékelés 

szerepe az önértékelési képesség fejlesztésében” című program megvalósítására elnyert 

40.000,- Ft összegű támogatás felhasználási időszaka módosul, melynek megfelelően azt 

2018.06.30. napjára, az elszámolás határidejét pedig  2018.07.15. napjára szükséges 

módosítani. 

 

II. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

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

rendelete 4611662 Választókerületi keret előirányzat terhére az alábbi alapítvány, alábbi cél 

szerinti és mértékű támogatási szerződés módosítást javasolja a Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 85/2017. (IV.27.) határozata 

alapján A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány részére 756.000.-Ft támogatás 

került átadásra az alábbiak szerint: az alapítvány működésére 100.000.-Ft-ot, a Katonatelepi 

Közügyek kiadvány nyomdai előállítási költségeire 656.000-Ft-ot kell fordítani.   

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

határidőt kéri 2018. március 15-ig meghosszabbítani. 

 

 

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

megtárgyalni és döntését a határozat-tervezet szerint meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2018. január 23. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 



  

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 KÖZGYŰLÉSE 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

K I V O N A T 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2018. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (II.15.) határozata 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2627-12/2018. 

iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy a 146/2017. (VI.22.) határozatában az alábbi alapítványok 

részére megítélt támogatások felhasználásának végső dátumát és az elszámolások határidejét 

az alábbiak szerint módosítja: 

Kertváros Alapítvány a „Kéz a kézben" című óvoda-iskola együttműködési program 

megvalósítására elnyert 57.000,- Ft összegű támogatás felhasználásának végső dátumát 

2018.06.30. napjára, az elszámolás határidejét 2018.07.15. napjára módosítja. 

 

Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány a „Dráma és kézműves indián tábor” című 

program megvalósítására elnyert 150.000,- Ft összegű támogatás felhasználásának végső 

dátumát 2018.06.30. napjára, az elszámolás határidejét 2018.07.15. napjára módosítja. 

 

Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány a „Kikövezett út a kertben” című program 

megvalósítására elnyert 148.500,- Ft összegű, valamint a „Négy keréken lovak között” című 

program megvalósítására elnyert 100.000,- Ft összegű támogatások felhasználásának végső 

dátumát 2018.06.30. napjára, az elszámolás határidejét 2018.07.15. napjára módosítja. 

 

Petőfiváros Gyermekeiért Alapítvány „A fejlesztő értékelés szerepe az önértékelési 

képesség fejlesztésében” című program megvalósítására elnyert 40.000,- Ft összegű 

támogatás felhasználásának végső dátumát 2018.06.30. napjára, az elszámolás határidejét 

2018.07.15. napjára módosítja. 

 

A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány részére működésre, valamint a 

Katonatelepi Közügyek kiadvány nyomdai előállítási költségeire összesen átadott          

756.000.-Ft támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2018. március 15. napjára 

módosítja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


