
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2019. február 19. napján 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: 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, 

valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. 

(XII.15.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Patay Balázs osztályvezető 
     Jogi Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:  1  

 

Melléklet:    Közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  - 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  - 

 

Megtárgyalta: 
Esélyteremtési Bizottság     …/2019. (II. 18.) EtB. sz. határozat 

Értékmegőrzési Bizottság     …/2019. (II. 18.) ÉmB. sz. határozat 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság  …/2019. (II. 19.) FkaB. sz. határozat 

Városstratégia és Pénzügy Bizottság                          …/2019. (II. 19.) VPB. sz. határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2019. (II. 19.) VVB. sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 ALPOLGÁRMESTERE 

 

Ügyiratszám: 4495-5/2019. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2019. február 19. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: 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, 

valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. 

(XII.15.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy 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 mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2019. február 1. 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…./2019. (II. 19.) JÜB. sz. határozat  

 

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, valamint Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi 

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

önkormányzati rendelete módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Dr. 

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 4495-5/2019. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2019. február 21. napján 

tartandó ülésére 
 

Tárgy: 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, 

valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. 

(XII.15.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Patay Balázs osztályvezető 
Jogi Osztály 

  

Kezelési megjegyzés:   Rendelet-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Melléklet:     Hatásvizsgálati lap 

 

Véleményezésre megkapta:  - 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  - 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság     …/2019. (II. 18.) EtB. sz. határozat 

Értékmegőrzési Bizottság     …/2019. (II. 18.) ÉmB. sz. határozat 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság  …/2019. (II. 19.) FkaB. sz. határozat 

Jogi és Ügyrendi Bizottság     …/2019. (II. 19.) JÜB. sz. határozat 

Városstratégia és Pénzügy Bizottság                          …/2019. (II. 19.) VPB. sz. határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2019. (II. 19.) VVB. sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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Iktatószám: 4495-1/2019. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2019. február 21. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy 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, 

valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. 

(XII.15.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

egyebek mellett részletes szabályokat tartalmaz a támogatási jogviszonyokról, az egyes 

támogatási szerződések létrejöttének és megszűnésének feltételeiről, valamint a támogatással 

kapcsolatos elszámolási kötelezettségről.   

 

Az Ávr. jelenleg hatályos 95. § (1) bekezdése kimondja, hogy a támogatási szerződés 

módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által megalkotott két alábbi 

önkormányzati rendelet is szabályozza a támogatási jogviszonyokat. 

 

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) bekezdése, valamint 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi 

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

önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdése is a következőképpen rendelkezik: 

 

„A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja és az elszámolási határidő 

vonatkozásában kerülhet sor, egy alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt 

benyújtott írásbeli kérelmére.” 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében, az önkormányzati rendelet más 

jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

 

A fenti hivatkozott hasonló jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazása és a jogalkotó 

szándékának megfelelően történő értelmezése érdekében, a vonatkozó önkormányzati 

rendeletek módosításáról gondoskodnunk szükséges.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 
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Részletes indokolás 
 

A rendelet-tervezet 1-2. §-ához: 

 

A szakaszok kiegészítő módosító rendelkezést tartalmaznak. 

A 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) bekezdésében, 

valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós 

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

önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésében meghatározott felhasználás célja nem 

egyértelműen elhatárolható az Ávr. jelenleg hatályos 95. § (1) bekezdésében szabályozott 

támogatott tevékenység eredeti céljától.  

Annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni a koherenciakövetelménynek, szükséges a tárgyi 

önkormányzati rendeletek vonatkozó szakaszainak módosítása, kiegészítő értelmező 

rendelkezés megalkotásával. 

 

A rendelet-tervezet 3. §-ához: 

 

A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

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 Agrárbizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Városstratégiai és 

Pénzügyi Bizottság, a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság előzetesen 

véleményezésre megkapta. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatásokat 

Vizsgáló Irodája a rendelet tervezetet jóváhagyta. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az államháztartáson kívüli források átvételéről és az 

önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló önkormányzati 

rendeletet módosító önkormányzati rendeletet a tervezet szerinti tartalommal megalkotni 

szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2019. február 1. 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

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 rendeletének, valamint 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. 

(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A jogforrási rendszer koherenciájának egyik legfontosabb követelménye a jogszabályi 

hierarchia érvényesülése, tehát minden szabályozásnak illeszkednie kell a jogrendszer 

egészébe, ezért a magasabb rendű jogszabályi előírás és az önkormányzati rendeletek 

összhangjának megteremtése érdekében azok módosításáról feltétlenül gondoskodni 

szükséges.  

 

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 megalkotásával a magasabb szintű jogszabályok és a helyi jogalkotás 

összhangjának megteremtése valósul meg.  

 

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

 

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

rendelkezésre állnak. 
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RENDELET -TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete 

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 rendeletének, valamint 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. 

(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

az 1. § esetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a 2. § esetében 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. 

mellékletének 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. mellékletének 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. mellékletének 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. mellékletének 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. mellékletének 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. mellékletének 6.4.1. pontja alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság és a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A 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.§-a a következő (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„E § alkalmazásában a felhasználási cél módosítása: a támogatás összegén belül a működési 

és felhalmozási kiadások arányának módosítása.” 

 

2. § 
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A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós 

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

önkormányzati rendelete 16.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„E § alkalmazásában a felhasználási cél módosítása: a támogatás összegén belül a működési 

és felhalmozási kiadások arányának módosítása.” 

 

 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


