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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2016. június 30-án tartandó ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: Tájékoztató az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
című pályázat benyújtásáról 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kiírásra került Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás. A pályázat Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.1 pontja, 
valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) 
önkormányzati rendelete 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2016. június 2. napján 
benyújtásra került.  
 
 
A pályázat célja 
 
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott óvodákba járó gyermekek minél 
magasabb színvonalon történő ellátása, az óvodai, iskolai sport infrastruktúra fejlesztése, 
valamint az önkormányzati tulajdonú belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 
megvalósulása. A támogatás intenzitása függ az egy lakosra jutó adóerő-képesség mértékétől, 
amely Kecskemét esetében 59.182 Ft/fő, ezért a pályázati kiírás alapján az önkormányzatunk 
50%-os támogatásra lehet jogosult. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében az alábbi területekre 
adott be támogatási igényt. 
 

I. a) alcél: 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 
intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, 



felújítása – Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája energetikai 
korszerűsítése 

 
Az óvoda 1970-es években épült, azóta teljes létszámmal folyamatosan működik. Az épület 
átadása óta jelentős felújítás nem történt, energetikai korszerűsítésre ez idáig nem került sor. 
Az épület blokkos technológiával épült, homlokzati falszerkezete a mai hőtechnikai 
követelményeknek nem felel meg. A homlokzat felújítása és egyéb járulékos munkái, az 
energetikai korszerűsítés mellett megoldást nyújtanának a épület erősen leromlott állapotú, 
több helyen leomlott kőporos homlokzatfelületi problémák kezelésére. Az óvoda homlokzati 
nyílászárói elavultak, teljesen elhasználódtak, cseréjük szükségszerű. A korszerűtlen 
nyílászárók helyére műanyag, hőszigetelt, fokozott légzárású ablakok és ajtók kerülnének, 
melyek jelentősen javítanák az épület energetikai mutatóit, valamint növelnék az épület 
energetikai hatékonyságát, amely által a működtetési költségek nagymértékben 
csökkennének. 
 
A projekt költségvetése (bruttó): 

Beruházás összköltsége (bruttó)  57.499.999,- Ft 
Építési célra igényelt támogatás összege: 28.749.999,- Ft 
Vállalt önerő összege:   28.750.000,- Ft 

 
II. b) alcél: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy 

sportlétesítmény létrehozása: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi 
Óvodájának tornaszobával történő bővítése 

 

Az óvoda 1973 óta működik, jelenleg négy 27 fős és egy 20 fős csoportszobával, 100%-os 
kihasználtsággal és tornaszoba nélkül. A kor követelményeinek megfelelően szükséges az 
intézmény tornaszobával történő bővítése. Jelenleg a sportfoglalkozásokat a 
csoportszobákban tartják, egy héten két alkalommal ún. nagy mozgásfoglalkozás – testnevelés 
óra – mellett a hét többi napján tornafoglalkozással biztosítják a mindennapos testmozgást. A 
pályázat keretében az óvoda egy 100 m2-es tornaszobával történő bővítése került benyújtásra. 
 

A projekt költségvetése (bruttó): 
Beruházás összköltsége (bruttó)  37.500.000,- Ft 
Építési célra igényelt támogatás összege: 18.750.000,- Ft 
Vállalt önerő összege:   18.750.000,- Ft 

 
III. c) alcél: belterületi utak, járdák, és hidak felújítása: Nyíri úti (Juhar utca – 

Széchenyi körút között), valamint a Budai úti (Március 15. utca – Akadémia 
körút között) járda és kerékpárút szakaszok javítása 

 

A létesítmények állapota rendkívül rossz, jellemző hiba a kereszt- és hosszirányú repedések 
megjelenése és a pályatest, valamint a szegélyek megsüllyedése. A jelenlegi aszfaltburkolatot 
a teljes felületen fel kell bontani és el kell szállítani, az útalapot szükség szerint cserélni, 
javítani kell. Az elválasztott rendszernek megfelelően az úttengelyt, valamint a gyalogos 
illetve a kerékpáros piktogrammokat fel kell festeni, valamint a táblázást a KRESZ 
szabályainak megfelelően szükséges elvégezni. A burkolati jeleket, termoplasztikus tartós 
technológiával kell készíteni, továbbá a meglévő közmű akna fedlapokat szintre kell helyezni. 



 
A projekt költségvetése (bruttó): 

Beruházás összköltsége (bruttó)  44.056.856,- Ft 
Építési célra igényelt támogatás összege: 22.028.428,- Ft 
Vállalt önerő összege:   22.028.428,- Ft 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-
tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2016. június 6. 
 
 
  Szemereyné Pataki Klaudia  
   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016 (VI.30.) határozata 
Tájékoztató az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat benyújtásáról 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 13900-13/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti, az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtását jóváhagyja. 
 
2. A pályázat nyertessége esetén az alcélok tekintetében a szükséges önerőt az 
önkormányzat az alábbi összegek szerint biztosítja: 

a) alcél: 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 
intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása 
– Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája energetikai korszerűsítése című 
pályázat vonatkozásában a szükséges önerő 28.750.000,- Ft 

b) alcél: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy 
sportlétesítmény létrehozása: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodájának 
tornaszobával történő bővítése című pályázat vonatkozásában a szükséges önerő 
18.750.000,- Ft 

c) alcél: belterületi utak, járdák, és hidak felújítása: Nyíri úti (Juhar utca – Széchenyi 
körút között), valamint a Budai úti (Március 15. utca – Akadémia körút között) 
járda és kerékpárút szakaszok javítása című pályázat vonatkozásában a szükséges 
önerő 22.028.428,- Ft 
 

3.  A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 


	E L Ő T E R J E S Z T É S
	Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

	HATÁROZAT-TERVEZET

