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4/2019. (II.21.) határozata
Városi Támogatási Program

1.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné
Pataki Klaudia polgármester 4173-7/2019. számú előterjesztését, és úgy dönt, hogy a
Városi Támogatási Program előirányzatát az alábbiak szerint osztja fel:
➢ Oktatási programok
➢ Kulturális programok
➢ Szociális programok
➢ Egészségügyi programok
➢ Ifjúsági programok
➢ Sport programok
➢ Idősügyi programok
➢ Környezetvédelmi programok
➢ Mezőgazdasági programok
➢ Műemlékvédelmi programok
Összesen:

9. 500 E Ft
24.000 E Ft
4.000 E Ft
3.000 E Ft
6.000 E Ft
38.500 E Ft
8.000 E Ft
5.000 E Ft
2.000 E Ft
10.000 E Ft
110.000 E Ft

2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a pályázatok benyújtási határideje:
➢ 2019. március 31.
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Városi Támogatási Program 110.000 E Ft előirányzatán
belül biztosítja az 1. pontban meghatározott nevesített programok előirányzatai között az
átjárhatóságot.
4.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a pályázatok
kiírására és a támogatási szerződések aláírására. A közgyűlés úgy dönt, hogy a
pályázati kiírás során

➢ A 8. pont (Környezetvédelmi programok) vonatkozásában az Előirányzat
felhasználásának céljai alpont
- első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A környezetvédelmi oktatás, tudatformálás, környezeti nevelés elősegítése,
tájékoztató, oktató és tudományos rendezvények, vetélkedők szervezéséhez
és az ehhez kapcsolódó kiadványok támogatása.”
- a hetedik francia bekezdésben, a Napelemek telepítésének támogatása
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Napelemes beruházás által szükségessé váló hálózat fejlesztés díjának
támogatása (vállalkozások pályázata kizárt).”
- továbbá kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„Víztisztító berendezés beszerzésének támogatása, ezzel együtt támogatott
szénsavdúsított ivóvíz előállítására alkalmas berendezés beszerzése is
(vállalkozások pályázata kizárt).”
➢ A 10. pont (Műemlékvédelmi programok) vonatkozásában az Előirányzat
felhasználásának céljai alpont harmadik francia bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„Közparkokban meglévő köztéri műalkotások, emlékművek és szobrok
restaurálása.”
5.) A támogatói döntés 5 % tartalék képzésével történik, a tartalékkeret felhasználásáról a
pályázati eljárás eredményeként odaítélt támogatásokról szóló döntést követően egyedi
kérelmek alapján a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével a
polgármester dönt, az alapítványi források átadásáról azonban Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a
közgyűlés dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Tisztségviselők
2.) Állandó bizottságok elnökei
3.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője
K. m. f.
Szemereyné Pataki Klaudia sk.
polgármester

Dr. Határ Mária sk.
jegyző
A kiadmány hiteléül:

Szabóné Pataki Gyöngyi
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője

