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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. február 15-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A helyi támogatási rendelet módosítása 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. decemberében megalkotta 

25/2016. (XII. 15.) rendeletét, amely a nem szociális ellátásként nyújtott, nem normatív, fejlesztési 

vagy működési célra biztosított támogatásokról szól. 

 

Magasabb szintű jogszabályváltozás következtében szükséges a helyi rendelet módosítása, azonban 

e változások a már megkötött támogatási szerződéseket nem érintik. 

 

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét 

képezi.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálatot végez a 

szabályozás várható hatásainak felmérése érdekében, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az előterjesztést az Esélyteremtési Bizottság, az Értékmegőrzési Bizottság, a Fejlesztési, 

Környezetvédelmi és Agrár Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság, valamint a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság előzetesen véleményezésre 

megkapta. 

 

Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Részletes Indokolás 

 

A rendelet-tervezet 1. §-ához 

Újraszabályozó módosító rendelkezést tartalmaz, mely módosítja, hogy a támogatást nyújtó döntése 

alapján a működési eredmény meghatározása során figyelembe vehetővé válik az ésszerű nyereség 

mértéke is. 

 

A rendelet-tervezet 2. §-ához 

Újraszabályozó módosító rendelkezést tartalmaz, amely pontosítja, hogy mely határozat nem 

teljesítése esetén nem ítélhető meg támogatás adott szervezet részére. 

 

A rendelet-tervezet 3.§-ához 

Újraszabályozó módosító rendelkezést tartalmaz, mely a képzési támogatás körében elszámolható 

költségeken belül az oktatók és a képzésben részvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó 

működési költségeit a szállásköltség jogcímmel kibővíti. 

 

A rendelet-tervezet 4.§-ához 

Újraszabályozó módosító rendelkezést tartalmaz, mely kibővíti a támogatások jogforrásainak körét. 

 

A rendelet-tervezet 5.§-ához 

Jogharmonizációs záradékot tartalmaz, tekintettel a jogszabályváltozásnak való megfelelésre. 

 

A rendelet-tervezet 6. §-ához 

A támogatási kérelem tartalmára, a sportlétesítményekhez és multifunkcionális szabadidős 

létesítményekhez nyújtott támogatások bejelentési értékhatárára és a a sportlétesítményekhez és 

multifunkcionális szabadidős létesítményekhez nyújtott beruházási és működési támogatások 

vonatkozásában meghatározott módszerek alkalmazásától való eltéréshez szükséges összeghatárra 

vonatkozó szövegcserés rendelkezéseket tartalmaz. 

  

A rendelet-tervezet 7.§-ához 

A hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz, tekintettel a rendelet-tervezet 3. §-ára. 

 

A rendelet-tervezet 8.§-ához 

A hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Kecskemét, 2018. február 05. 

 

 

                             Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                    polgármester 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

A helyi támogatási rendelet módosítása 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az új rendelet megalkotása nyomán továbberősödik az önkormányzati működés átláthatósága és a 

nyújtható támogatások mértéke.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet-módosításra jogszabályváltozás miatt van szükség.  

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



RENDELET-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

A nem szociális ellátásként nyújtott, nem normatív, fejlesztési vagy működési célra biztosított 

támogatásokról szóló 25/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 4., 7-8., 10-11. és 13-

17. pontjaiban 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 1.4.1. pontja alapján az Esélyteremtési 

Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 

2.4.1. pontja alapján az Értékmegőrzési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 

14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.1. pontja alapján a Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

Agrár Bizottság, 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. pontja alapján a 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. pontja alapján a Városstratégiai 

és Pénzügyi Bizottság, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontja alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság és a 

Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés 21. pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

 

[E rendelet alkalmazásában] 

 

„21. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos 

élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (többek 

között személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és 

a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és 

finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a támogatást nyújtó 

döntése alapján – a diszkontált ésszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező 

esetben a működési eredmény nulla;” 

 

2. § 

 

A Rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



[Nem ítélhető meg támogatás] 

 

„a) a 8-9. § szerinti támogatás kivételével azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság 

támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,” 

 

3. §  

 

A Rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési 

költségei, különösen útiköltség, szállásköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és 

fogyóeszközök, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag képzési projekt 

keretében történő használatuk mértékéig,” 

 

4. §  

 

A Rendelet 20. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[E rendelet] 

 

„c) 10. § (3)-(6) bekezdése a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra 

irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a 

sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra 

vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési 

támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek 

összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 

2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, 651/2014/EU 

bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 31., 34., 35. és 55. cikkének” 

 

 

5. §  

 

A Rendelet az alábbi 19/A. §-al egészül ki: 

 

19/A. § 

 

„E rendelet az Európai Bizottság a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 

támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU 

rendelet és az azt módosító a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra 

irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a 

sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra 

vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési 

támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek 

összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, az Európai Bizottság 

2017/1084 rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.” 

 

6. § 

 

A Rendelet  

a) 3. § (6) bekezdésében az „a 6. § szerinti támogatás kivételével” szövegrész helyébe az „az 5. 

és 6. § szerinti támogatás kivételével” szöveg,  



b) 3. § (14) bekezdés d) pontjának a „15 millió eurónak” szövegrész helyébe a „30 millió 

eurónak”, valamint az „összköltség tekintetében 50 millió eurónak” szövegrész helyébe az 

„összköltség tekintetében 100 millió eurónak” szöveg, 

c) 7. § (12) bekezdésének az „az egymillió eurónak megfelelő” szövegrész helyébe a „kétmillió 

eurónak megfelelő” szöveg  

lép. 

 

7. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja. 

 

8. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 


