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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
234/2018. (XII.13.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését érintő 
döntések, valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségek a 2020-2022. évre várható összegének bemutatása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester 31.032-1/2018. számú előterjesztését, és a költségvetési 
rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el: 
 
1.) A támogatott működéséhez való hozzájárulás céljából nyújtandó 500.000 forintot 
meghaladó összegű támogatás esetén a támogatási szerződésben - az a)-f) pontok 
kivételével - a támogatási összeg havi bontásban történő folyósítását kell meghatározni. 
 

a) A „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány 
részére a 2019. évi támogatás folyósítása két részletben történik: az első félévi 
támogatás 2019. február 15-ig, a második félévi támogatás 2019. augusztus 15-ig 
kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2019. 
július 31. és 2020. január 15. 

 
b) A Kecskeméti Rendőrkapitányság részére nyújtandó támogatás folyósítására 

egyösszegben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor. A 
támogatás felhasználásának időszaka 2019. április 15-től 2020. április 15-ig. A 
támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2020. április 30. 

 
c) A Hírös Sport Nonprofit Kft. működési költségei fedezetére évente nyújtandó 

általános működési célú önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése a 
közhasznú megállapodásban kerül meghatározásra. 
 

d) A Kecskeméti Röplabda Kft., a KTE Kosárlabda Klub Kft. és a RÖPKE Kecskeméti 
Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatások folyósítása két 
részletben történik: az első félévi támogatás 2019. február 15-ig, a második félévi 
támogatás 2019. július 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való 
elszámolás határideje 2020. január 15. 
 

e) A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatás 
egyösszegben kerül folyósításra 2019. május 31-ig. A támogatás felhasználásával 
való elszámolás határideje 2020. január 15. 
 
 



f) A Kecskeméti Labdarúgó Club Kft. részére nyújtandó első félévi támogatás 
egyösszegben 2019. március 15-ig kerül folyósításra. A támogatás 
felhasználásával való elszámolás határideje 2019. július 15. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
2.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 
tekintetében a foglalkoztatottak részére megállapított illetményelőleg összege az 
intézmény költségvetésében alapilletmény címen jóváhagyott eredeti előirányzat 5%-át 
meg nem haladó összegben, 150.000,- Ft/fő/év összeg erejéig kerül finanszírozásra. A 
folyósítható illetményelőleg felső határát ennek figyelembevételével az intézmény vezetője 
határozza meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
               és az érintett intézményvezetők 
 
3.) A 2019. évi költségvetési rendelet Választókerületi keret című költségvetési 
előirányzatra vonatkozóan a képviselők javaslataikat 2019. március 31-ig és 2019. 
augusztus 31-ig adhatják le a polgármesternek. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
4.) A közgyűlés az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési évet követő három 
évre (2020-2022. évre) várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
5.) A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a 
3.704.516 E Ft beruházási hitel felvételéhez kormányzati engedély megszerzése 
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 

K. m. f. 
 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás sk.      Dr. Határ Mária sk. 
         alpolgármester                jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

Szabóné Pataki Gyöngyi 
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője 


