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ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2018. november 20. napján tartandó ülésére 
 

Tárgy: Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés meghozatala 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) 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. 

 

A képviselők által benyújtott javaslatok alapján az előirányzat felhasználását az alábbiak 

szerint javaslom: 

 

4. számú egyéni választókerület: 

 

A 45/2018. (IV.24.) VPB számú határozat 4. számú választókerület 5. pontjában a Kecskemét 

Spartacus Sportkör és Közösségi Tér 550.000 Ft összegű támogatása - teqball pálya 

leaszfaltozása- került jóváhagyásra, amelynek infrastrukturális kiegészítéséről Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármestere a 35/2018. (V.3.) számú határozatával döntött. 

Bogasov István önkormányzati képviselő 2018. október 26-án beadott kérelmében a fenti 

támogatást „teqball pálya kialakítása” célra, az elszámolási időszakot 2018.01.01-től 

2019.06.30. időszakra és az elszámolási határidőt 2019.07.15-re javasolja módosítani. 

A 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjének kérelme alapján javaslom a 

fenti támogatás biztosítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. számú egyéni választókerület: 

 

A 45/2018. (IV.24.) VPB számú határozat 6. számú egyéni választókerület 12. pontjában 

„Parkoló építése a Pákozdi csata utca 9-11. szám előtt” 2.000.000 Ft összegű cél került 

jóváhagyásra, amelynek infrastrukturális kiegészítéséről Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere a 35/2018. (V.3.) számú határozatával döntött. 

A 6. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként a fenti célra fel nem 

használt 2.440.694 Ft maradványt az Akadémia krt. mögötti szerviz út melletti parkolók 

építésére javaslom átcsoportosítani. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti tárgyban készült előterjesztést megtárgyalni és 

döntését a határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2018. október 26. 

  

 Leviczky Cirill  

 bizottsági elnök 



 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…./2018. (XI.20.) VPB sz. határozat  

Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Leviczky Cirill elnök 29818-1/2018. ügyszámú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a „Választókerületi keret” felhasználásáról az alábbiak szerint dönt. 

 

4. számú egyéni választókerület: 

 

A 45/2018. (IV.24.) VPB számú határozat 4. számú választókerület 5. pontjában a Kecskemét 

Spartacus Sportkör és Közösségi Tér 550.000 Ft összegű támogatása - teqball pálya 

leaszfaltozása- került jóváhagyásra, amelynek infrastrukturális kiegészítéséről Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármestere a 35/2018. (V.3.) számú határozatával döntött. 

 

A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a fenti támogatás eredeti – „Parkoló építése a Pákozdi 

csata 9-11. szám előtt”” – célja „teqball pálya kialakítása” célra, az elszámolási időszak 

2018.01.01-től 2019.06.30-ra, az elszámolási határidő pedig 2019.07.15-re módosuljon. 

 

6. számú egyéni választókerület: 

 

A 45/2018. (IV.24.) VPB számú határozat 6. számú egyéni választókerület 12. pontjában 

„Parkoló építése a Pákozdi csata utca 9-11. szám előtt” 2.000.000 Ft összegű cél került 

jóváhagyásra, amelynek infrastrukturális kiegészítéséről Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere a 35/2018. (V.3.) számú határozatával döntött. 

A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a fenti támogatás eredeti – „Parkoló építése a Pákozdi 

csata 9-11. szám előtt” – célja „Akadémia krt. mögötti szerviz út melletti parkolók építése” 

célra módosuljon. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Leviczky Cirill elnök 


