
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2016. május 24-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott támogatási kérelemről és az azzal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető 

 Városstratégiai Iroda 

 Balogh Zoltán osztályvezető 

 Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

Melléklet: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2016. (V.24.) VPB. sz. hat. 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

Ügyiratszám: 9928-21/2016. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2016. május 24-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott támogatási kérelemről és az azzal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

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. mellékletének 3.4.1. pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. május 2. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2016. (V.24.) FKAB sz. határozat  

Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

támogatási kérelemről és az azzal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 9928-21/2016. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

javasolja. 

 

 

 

 



  

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2016. május 26-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott támogatási kérelemről és az azzal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Finta Zita irodavezető 

Városstratégiai Iroda 

Balogh Zoltán osztályvezető 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:  1 

 

Mellékletek:     

     

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság …./2016. (V.24.) FKAB. sz. hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2016. (V.24.) VPB. sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

Iktatószám: 9928-19/2016. 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. május 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott támogatási kérelemről és az azzal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 93/2015. (IV.30.) 

határozatában döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 

(továbbiakban: ITP) elfogadásáról, mely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(továbbiakban: TOP) végrehajtásának területi szereplőre vonatkozó alapdokumentuma. 

 

Az ITP-ben rögzített fejlesztési elképzelések a TOP keretében megjelenő felhívások alapján, 

integrált projektek mentén valósíthatóak meg. 

 

A felhívások 2015. év végétől folyamatosan jelennek meg, melyeknek az ITP-ben lefektetett 

keretrendszer alapján mellékletét képezik az úgynevezett területspecifikus mellékletek, 

melyek egyedileg a területi szereplőkre vonatkozóan határozzák meg a támogatási kérelmek 

benyújtási határidejét és azok forrásának nagyságát. Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” címmel a 

TOP-6.1.5-15 kódszámú, a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet. 

 

Az ITP mellékletét képező táblázat indikatív jelleggel megvalósítandó fejlesztési 

elképzelésként nevesíti a Homokbánya innovációs területhez kapcsolódó útfejlesztést az 

iparterület infrastrukturális feltételeinek szélesebb körű kialakítása érdekében. Az útfejlesztés 

a Decathlon áruház mögött, a Homokbányai ingatlan-együttes határát jelentő, jelenleg csak 

kis szakaszában burkolt út egy, a környező gazdasági területek kiszolgálását biztosító további 

részének megépítését jelenti. A tervezett beruházás eredményeképpen egy 420 méter hosszú, 

gazdasági területet feltáró út épül meg az első szakaszban, a Kórhánközi útig terjedő teljes 

úthossz a fejlesztés második szakaszában valósul meg. 

 

A felhívás szerint a támogatási kérelem benyújtásának nem volt feltétele a kész tervek 

megléte, ezért a projekt pontos műszaki tartalma és költségvetése a projektfejlesztés időszaka 

alatt kerül kidolgozásra. 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2017. augusztus 31. napja. A projekt teljes 

elszámolható költsége 282.462 E Ft. A támogatási intenzitás 100 %. 

 

A beruházáshoz kapcsolódóan szükséges ingatlanvásárlás várható költsége az értékbecslővel 

történt előzetes egyeztetések és a helyben kialakult ingatlanpiaci viszonyok alapján 

előreláthatólag 17.479.125,- Ft. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja alapján az ingatlanvásárlás összes elszámolható 

költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át, ezért a fenti 

összeg az alábbiak szerint került megbontásra: 

- a projekt keretében elszámolható: 5.648.960,- Ft 

- a projekt keretében nem elszámolható: 11.830.165,- Ft 

A projekt keretében nem elszámolható ingatlanvásárlási költség fedezete Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) 

önkormányzati rendeletébe beépítésre került. 

 

A támogatási kérelem 2016. május 11-én került benyújtásra a Nemzetgazdasági Minisztérium 

(továbbiakban: Irányító Hatóság) részére a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete 2.4.2. pontja alapján.  

 

Támogatási kérelmek elbírálása 

Az általános útmutató értelmében a benyújtott támogatási kérelmekről az Irányító Hatóság 

vezetője a következőképpen dönthet:  

a) Amennyiben az értékelés alapján a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 

támogatást igénylővel az Irányító Hatóság támogatási szerződést köt és a támogatást 

igénylőt konzultációban való részvételre szólítja fel. A konzultáció célja a felhívásban 

meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának 

elősegítése, ezt követően az elkészült projektdokumentációt az Irányító Hatóság a 

felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgálja. Ha a 

projektdokumentáció az értékelési szempontoknak megfelel, az Irányító Hatóság a 

megkötött támogatási szerződést módosítja a projekt megvalósításának érdekében. 

b) Amennyiben az értékelés alapján a projekt megvalósítása megkezdhető, az értékelő(k) 

által készített értékelő lap(ok) alapján dönt a támogatási kérelem támogatásáról vagy 

csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő 

támogatásáról, a támogatási kérelem elutasításáról. A támogató döntéssel rendelkező 

támogatást igénylővel az Irányító Hatóság támogatási szerződés köt.  

 

A támogatási kérelem benyújtásának feltétele volt, hogy a projektjavaslat illeszkedjen 

Kecskemét Megyei Jogú Város ITP-jében meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz, 

melyről a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság a 13/2016. (III.29) FKAB sz. 

határozatában döntött. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. május 2. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2016. (V. 26.) határozata 

 

Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

támogatási kérelemről és az azzal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 9928-19/2016. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy az „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” 

című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


