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K I V O N A T 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. március 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
45/2015.(III.26.) határozata 
Pályázat kiírása társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-
megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 12.460-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A közgyűlés a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező felújítási munkáinak támogatására, az elszámolható beruházási költségek 
10 %-ig terjedő mértékű vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elnyerése 
érdekében pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal az alábbi 
kiegészítésekkel:  
 
A pályázati kiírás 
 

- 8.2. „Benyújtandó mellékletek” pont kiegészül a következő l) és m) ponttal: 
 

l) Lakóközösségi határozat (társasházi/lakásszövetkezeti 
közgyűlési/részközgyűlési/írásbeli szavazásról szóló jegyzőkönyv kivonat) 
arról, hogy a Pályázó a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. távhő 
hálózatához csatlakozik, amely határozat kiterjed a csatlakozás műszaki, 
gazdasági és távhőelszámolási paramétereire, 
m) A Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. igazolása - a Pályázó erre 
irányuló vállalása esetén - a távhő hálózatra történő csatlakozása műszaki 
feltételeinek fennállásáról és a Pályázóval való együttműködés tartalmáról. 

 
- A 11. „Pályázatok feldolgozása és bírálat” e) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
(Az értékelés során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek) 
 

 részeként a pályázó vállalta, hogy a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 
távfűtési és/vagy használati melegvíz rendszerére csatlakozik. 
 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a pályázat 
meghirdetéséről az önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

 
3.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
pályázatok Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság által történő elbírálását követően a 
nyertes pályázatok részére támogatási ígérvényt adjon ki a megítélt támogatási összegről. 

 
 



 
4.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy azon 
pályázókkal, amelyek a mellékelt pályázati felhívás szerinti, támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges feltételeket teljesítik, a Támogatási szerződést megkösse, majd 
a támogatási összeg folyósításáról gondoskodjon. 

 
5.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az önkormányzati 
támogatás felhasználásának ellenőrzésére pályáztatást követően kössön szerződést. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) 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 

 


