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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
152/2019. (VIII.22.) határozata 
Önkormányzati támogatás az „Otthon Melege Program – Okos költségmegosztás 
alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram” pályázati konstrukció 
kiegészítésére 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester 19.775-4/2019. számú előterjesztését és az alábbi döntést  
hozta: 

1.) A közgyűlés előzetesen úgy dönt, hogy az önkormányzat az Otthon Melege Program – 
Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram keretében 
sikeresen pályázó társasházak, illetve lakásszövetkezetek részére a pályázatban 
elszámolható bruttó költségek legfeljebb 33%-áig terjedő mértékben, utófinanszírozás 
keretében, vissza nem térítendő támogatást kíván nyújtani, úgy, hogy az állami és az 
önkormányzati támogatás együttes mértéke nem haladhatja meg az elszámolható bruttó 
költségek 66%-át. 

2.) A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés előkészítésekor 
100.000.000,- Ft értékű költségvetési előirányzat betervezéséről gondoskodjon a pályázat 
előkészítése érdekében. 

3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az iparosított technológiával készült 
lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, 
valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 17/2008. (IV. 
28.) önkormányzati rendeletét az 1. pontban nevezett cél megvalósításával 
összefüggésben vizsgálja felül, és szükség esetén a szükséges módosításokat, valamint 
az önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó pályázati kiírást terjessze a közgyűlés 
elé. 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

4.) A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, 
hogy 

a) az Otthon Melege Program – Okos költségmegosztás alkalmazásának 
elterjesztése, radiátor csere alprogram keretébe nem tartozó lakossági 
energiahatékonyság növelő beruházásokhoz (homlokzat hőszigetelése, 



ablakcsere, stb.) miként tud az önkormányzat vissza nem térítendő 
támogatást, míg esetlegesen az önkormányzat befektetésével érintett 
tőkealap visszatérítendő finanszírozást biztosítani, illetve  

b) a lakossági energiahatékonyság növelő beruházások teljes folyamatának 
egy kézben történő összefogása – a helyi sajátosságok, igények és 
lehetőségek figyelembevételével – milyen szervezeti struktúra keretében 
biztosítható az önkormányzat irányítása mellett, és 

az önkormányzati támogatásra, esetlegesen a tőkealapból történő 
visszatérítendő finanszírozás biztosítására, valamint a szervezeti struktúrára 
vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé. 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 
 

K. m. f. 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia sk.      Dr. Határ Mária sk. 
          polgármester                                      jegyző 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

Szabóné Pataki Gyöngyi 
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője 

 
 

 


