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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. június 25-én tartandó ülésére 

 
 
 
Tárgy: Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázati kiírásra a Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázat jóváhagyása 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
2015. május 13-án megjelent az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázati felhívás a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontjai alapján. A pályázatot 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. 
mellékletének 2.4.2. pontjában, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 
szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 12. §-ban kapott felhatalmazás alapján 2015. 
június 9. napján benyújtottam.  
 
 
A pályázat célja 
 
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek 
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 
feltételeinek javítása. Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, 
valamint az önkormányzati tulajdonú belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 
megvalósulása. A támogatás mértéke függ az egy lakosra jutó adóerő-képesség számtól, 
amely Kecskemét esetében 53.333 Ft/fő, ezért a pályázati kiírás alapján az önkormányzat 
50%-os támogatásra jogosult. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében három alcélra adott be 
támogatási igényt. 



I. alcél: bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása: 
Széchenyi Sétányi Bölcsőde felújítása 

 
A bölcsőde 1973-ban épült, azóta teljes létszámmal folyamatosan működik. Az épület átadása 
óta jelentős felújítás nem történt, energetikai korszerűsítésre ez idáig nem került sor. A 
tervezett fejlesztés főként energetikai korszerűsítésre irányul, a homlokzati nyílászárók 
cseréje, a homlokzatok és tető hőszigetelése és a fűtés korszerűsítése kerül megvalósításra a 
nyertes pályázat eredményeként. 
 
1. Fűtéskorszerűsítés 
Az épület megépítése óta a fűtésrendszeren sem történt alapvető felújítás. A kazánok 
elavultak, energiafelhasználásuk jelentős és a sorozatos meghibásodások miatt a karbantartási 
költségük magas. Működtetésük már nem gazdaságos, cserére szorulnak. A tervezett 
fejlesztéssel a teljes hőközpont felújítására kerül sor, amelynek kialakítása alkalmas lesz a 
későbbiekben esetlegesen elhelyezendő, megújuló energiát hasznosító (szolár) rendszer 
csatlakoztatására és működtetésére is. 
 
2. Külső oldali hőszigetelés 
Az épület blokkos technológiával épült, homlokzati falszerkezet és tetőszigetelése a mai 
hőtechnikai követelményeknek nem felel meg. A homlokzat és a tető hőszigetelési és egyéb 
járulékos munkái, az energetikai korszerűsítés mellett megoldást nyújtanak az épület erősen 
leromlott állapotú, több helyen leomlott kőporos homlokzatfelületi és tetőszerkezeti 
problémáinak kezelésére. 
 
3. Homlokzati nyílászárók cseréje 
A bölcsőde 40 éves homlokzati nyílászárói elavultak, teljesen elhasználódtak, cseréjük 
szükségszerű. A korszerűtlen nyílászárók helyére műanyag, hőszigetelt, fokozott légzárású 
ablakok és ajtók kerülnek, melyek jelentősen javítják az épület energetikai mutatóit, valamint 
az épületben tartózkodók komfortérzetét. 
 
A projekt költségvetése (bruttó): 

- Fűtéskorszerűsítés:   15.843.702,- Ft 
- Külső oldali hőszigetelés:   22.977.874,- Ft 
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 21.177.792,- Ft 

Beruházás összköltsége (bruttó) 59.999.368,- Ft 
 
Építési célra igényelt támogatás összege: 29.999.684,- Ft 
Vállalt önerő összege:   29.999.684,- Ft 
 
A Széchenyi Sétányi Bölcsőde tervezett felújítása a homlokzati nyílászárók cseréje, az épület 
külső oldali hőszigetelése és a fűtéskorszerűsítés jelentősen növelné az épület energetikai 
hatékonyságát, amely által a gázenergia felhasználás nagymértékben (kb. 30%) csökkenne. 
 
 



II. alcél: belterületi utak, járdák, és hidak felújítása: Nyíri út –Nyíl utca – Széchenyi 
körút járda javítása 

 
A felújítandó szakasz a Nyíl utca végétől indul és a Juhar utca torkolatáig tart. A 
vonalvezetése egybefüggő, folyamatos járda, illetve kerékpárút-járda funkcióval rendelkezik. 
A létesítmény változó szélességű, burkolata aszfalt, melyet helyenként kerti szegély határol. 
Jelenlegi állapota rendkívül rossz, jellemző hiba a kereszt és hosszirányú repedések és a  
szegélyek süllyedése. 
 
Vonalvezetése: 
A Kőhíd utca végénél a járda jelzőlámpás gyalogátkelőhelyen keresztül vezet a Nyíri útra. Itt 
a járda védelmében poller oszlopok kihelyezése szükséges a parkolás megakadályozása miatt. 
A Széchenyi körúti átvezetését követően vegyes forgalmú, elválasztás nélküli gyalog-
kerékpárút húzódik a Balaton utcáig. Az út keresztezi a Bihar utcát és a Balaton utcát is. A 
Nyíri út – Balaton utca – Jász utcai csomópontban a kerékpárutat szükséges átvezetni a déli 
oldalra, ahol elválasztott gyalog-kerékpárút biztosított a Juhar utcáig. 
 
Javasolt felújítás: 
A jelenlegi aszfaltburkolatot a teljes felületen fel kell bontani és elszállítani, az útalapot 
szükség szerint cserélni, javítani kell. Az útkereszteződéseknél a szegélyeket a szabvány 
szerint meg kell dönteni, valamint az átvezetésekhez az útburkolati jeleket is ki kell alakítani. 
Az elválasztott rendszerű szakaszon az úttengelyt, valamint a gyalogos illetve kerékpáros 
piktogrammokat fel kell festeni, melyeket termoplasztikus tartós technológiával kell 
elkészíteni. 
 
Építési célra igényelt támogatás összege: 14.999.506,- Ft 
Vállalt önerő összege:   14.999.507,- Ft 
Beruházás összköltsége (bruttó):  29.999.013,- Ft 
 
 

III. alcél: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás:  
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános 
Iskolájának sportpálya felújítása 

 
Az iskola területén (6000 Kecskemét, Czollner tér 1.) 2002-ben épült egy 20x40 méter méretű 
műfű borítású sportpálya a köznevelési intézmény tanulóinak testnevelés óráinak 
lebonyolítására, valamint az 5-12 éves gyermekek labdarúgó képzésével és versenyeztetésével 
foglalkozó Utánpótlás Futball Club tagjai felkészítésének céljából.  
 
A sportpálya és annak borítása mára olyan mértékben elhasználódott, hogy jelentősen 
veszélyezteti a testnevelés órák lebonyolítását, a színvonalas és balesetmentes szakmai munka 
folytatását. A létesítményen annak átadása óta felújítás nem történt. 
 
 



Felújítás célja és elemei: 
 
Az igényelt támogatással a sportpálya borításának cseréjét, a mellette lévő szintén 
balesetveszélyessé vált beton lelátó bontását és annak helyén sporttér kialakítását, valamint 
több sportág igényeinek megfelelő sporteszközök kihelyezését kívánjuk megvalósítani. 
 
Az iskolába döntő többségében hátrányos helyzetű tanuló jár, akik sikeres pályázat esetén 
megfelelő színvonalú és minőségű létesítményben sportolhatnak. Emellett bővül  a környező 
köznevelési intézmények által a mindennapos testnevelés céljából igénybe vehető 
sportlétesítmények száma, közöttük olyan intézménnyel is, amely egyáltalán nem rendelkezik 
szabvány szabadtéri sportpályával, sportudvarral. A sportpálya az új eszközök (kosárlabda 
palánk, röplabda háló, tenisz/lábtenisz háló stb.) elhelyezésével több sportág befogadására 
válik alkalmassá. 
 
A lebontásra kerülő régi beton lelátó helyén kialakításra kerülő atlétikai sprintpálya 
alkalmassá válik testnevelési felmérések lebonyolításához és egyéb testmozgás végzéséhez. A 
sportpálya akadálymentes megközelítésének megvalósulása lehetőséget ad a fogyatékkal élők 
sporttevékenységének (csörgőlabda, boccia) folytatására. 
 
Összességében sokkal jobb feltételek között bonyolíthatják majd a mindennapos testnevelés 
órák mellett az alapfokú és diákolimpiai versenyeket, valamint az Utánpótlás Futball Club 
által foglalkoztatott gyermeklabdarúgók edzéseit is. Ezek mellett a tanórán kívüli és a hétvégi 
időszakban a lakossági sporttevékenység folytatásához is új lehetőséget biztosíthat a nyertes 
pályázat.  
 
Építési célra igényelt támogatás összege: 14.940.534,- Ft 
Vállalt önerő összege:   14.940.534,- Ft 
Beruházás összköltsége (bruttó):  29.881.068,- Ft 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-
tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2015. június 15. 
 
 
  Szemereyné Pataki Klaudia  
   polgármester 
 
 
 
 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2015 (VI.25.) határozata 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 
kiírásra a Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázat jóváhagyása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 20902-4/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1.  A közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
benyújtását jóváhagyja. 

 
2.  A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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