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Tárgy: Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

I. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) 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 – határidőben beérkezett - írásbeli kérelmek alapján javaslom a támogatási 

szerződések kérelmeknek megfelelő módosítását: 

 

1. A bizottság 64/2017. (IV.25.) VPB számú határozata alapján a Bács-Kiskun Megyei 

Katona József Könyvtár 410.000.-Ft támogatásban részesült, melyet Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármestere a 36/2017. (I.28.) számú határozata szerint további 

410.000.- Ft-tal kiegészítette, így együttesen 820.000.- Ft támogatást kapott. A létrejött 

szerződésben szereplő célok alapján férfi-női mosdó felújításra 500.000.-Ft-ot, míg 

homokozó felújításra, játszóhely kialakításra 320.000.-Ft-ot kell fordítani.    

Támogatott kérelmet nyújtott be, mely szerint a teljes támogatási összeget a férfi-női 

mosdók felújítására kívánják fordítani, továbbá az elszámolási időszakot és az 

elszámolási határidőt kérik 2018. május 31-ig meghosszabbítani. 

 



 
 

 

 

2. A bizottság 64/2017. (IV.25.) VPB számú határozata alapján a Nyugdíjasok 

Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségét 100.000.-Ft támogatásban részesítette. 

A szerződésben szereplő felhasználás célja a Görögkatolikus Szófia Nyugdíjas Klub 

működésének támogatása. 

Támogatott kérelmet nyújtott be, mely szerint a támogatási összeget kulturális 

programokra szeretnék elszámolni.  

 

 

3. A bizottság 64/2017. (IV.25.) VPB számú határozata alapján a Bács-Kiskun Megyei 

Honismereti Egyesület a Rákóczi Programsorozat megrendezésére 500.000.-Ft 

támogatásban részesült.  

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

elszámolási határidőt kérik 2018. március 31-ig meghosszabbítani. 

 

 

4. A bizottság 64/2017. (IV.25.) VPB számú határozata alapján a Katonatelepi 

Sportegyesület 1.764.000.-Ft támogatásban részesült. Ezt a döntést Kecskemét Megyei 

Jogú Város Polgármestere 36/2017. (I.28.) számú határozata szerint további 

1.764.000.- Ft-tal kiegészítette, így együttesen 3.528.000.- Ft támogatást kapott. A 

megkötött szerződésben szereplő célok alapján a katonatelepi sport és szabadidő 

központ fejlesztésére 2.400.000.-Ft-ot, továbbá a katonatelepi főtér fejlesztésre 

1.128.000.-Ft-ot kell fordítani. 

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

elszámolási határidőt kérik 2018. június 30-ig meghosszabbítani. 

 

 

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

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 kérik 2018. március 15-ig meghosszabbítani. 

 

 

6. A bizottság 108/2017. (V.23.) VPB számú határozata alapján a Neumann János 

Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara számítástechnikai eszköz beszerzésére 

200.000.-Ft támogatásban részesült. 

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

elszámolási határidőt kérik 2018. április 30-ig meghosszabbítani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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 a fenti tárgyban készült előterjesztést megtárgyalni és 

döntését a határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. január 25. 

  

 

 

 

 Leviczky Cirill  

 bizottsági elnök 



 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…./2018. (II. 13.) VPB sz. határozat  

Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés módosítása 

 

A bizottság megtárgyalta Leviczky Cirill elnök 2644-1/2018. ügyszámú előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

I. 

A bizottság a „Választókerületi keret” felhasználás módosításáról – az alapítványra 

vonatkozó döntés kivételével - az alábbiak szerint dönt. 

1. A bizottság a 64/2017. (IV.25.) VPB számú határozata alapján a Bács-Kiskun Megyei 

Katona József Könyvtár 410.000.-Ft támogatásban részesült, melyet Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármestere a 36/2017. (I.28.) számú határozata szerint további 

410.000.- Ft-tal kiegészítette, így együttesen 820.000.- Ft támogatást kapott. A 

létrejött szerződésben szereplő célok alapján férfi-női mosdó felújításra 500.000.-Ft-

ot, míg homokozó felújításra, játszóhely kialakításra 320.000.-Ft-ot kell fordítani.  

A bizottság hozzájárul a támogatási szerződés módosításához akként, hogy a teljes 

támogatási összeg a férfi-női mosdók felújítására legyen fordítható, továbbá az 

elszámolási időszakot és az elszámolási határidőt 2018. május 31-ig meghosszabbítja. 

 

 

2. A bizottság 64/2017. (IV.25.) VPB számú határozata alapján a Nyugdíjasok 

Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségét 100.000.-Ft támogatásban részesítette. 

A szerződésben szereplő felhasználás célja a Görögkatolikus Szófia Nyugdíjas Klub 

működésének támogatása volt. 

A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben szereplő cél kulturális 

programokra módosuljon.  

 

 

3. A bizottság a 64/2017. (IV.25.) VPB számú határozata alapján a Bács-Kiskun Megyei 

Honismereti Egyesület a Rákóczi Programsorozat megrendezésére 500.000.-Ft 

támogatásban részesült.  

A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az elszámolási időszak és az elszámolási határidő 

2018. március 31-re módosuljon.  

 

 

4. A bizottság 64/2017. (IV.25.) VPB számú határozata alapján a Katonatelepi 

Sportegyesületet 1.764.000.-Ft támogatásban részesítette. Ezt a döntést Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármestere 36/2017. (I.28.) számú határozata szerint további 

1.764.000.- Ft-tal kiegészítette, így együttesen 3.528.000.- Ft támogatást kapott. A 

megkötött szerződésben szereplő célok alapján a katonatelepi sport és szabadidő 

központ fejlesztésére 2.400.000.-Ft-ot, továbbá a katonatelepi főtér fejlesztésre 

1.128.000.-Ft-ot kell fordítani. 

A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az elszámolási időszak és az elszámolási határidő 

2018. június 30-ra módosuljon.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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

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.   

A bizottság javasolja, hogy az elszámolási időszak és az elszámolási határidő 2018. 

március 15-ig meghosszabbításra kerüljön. 

 

 

6. A bizottság 108/2017. (V.23.) VPB számú határozata alapján a Neumann János 

Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara 200.000.-Ft támogatásban részesült. 

A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az elszámolási időszak és az elszámolási határidő 

2018. április 30-ra módosuljon.  

 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


