Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
9/2012. (II.16.) határozata
Városi Támogatási Programról
A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Zombor Gábor polgármester 7655-1/2012. számú
előterjesztését és Városi Támogatási Program felosztása érdekében az alábbi határozatot
hozta:
1.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Városi Támogatási Program keretét az alábbiak szerint
osztja fel:
 Oktatási programok
 Kulturális programok
 Szociális programok
 Egészségügyi programok
 Ifjúsági programok
 Sport programok
 Idősügyi programok
 Környezetvédelmi programok
 Nemzetiségi programok
 Mezőgazdasági programok
 Műemlékvédelmi programok
Összesen:

8. 500 E Ft
16.000 E Ft
4.000 E Ft
3.000 E Ft
5.000 E Ft
39.000 E Ft
7.000 E Ft
5.000 E Ft
6.000 E Ft
2.000 E Ft
6.000 E Ft
101.500 E Ft

2.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a pályázatok benyújtási határideje:
 2012. március 31.
A pályázatok eredményességéről az önkormányzat a benyújtási határidő lejártát
követően legkésőbb 60 napon belül dönt.
3.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Városi Támogatási Program 99.500 E Ft előirányzatán
belül biztosítja az 1. pontban meghatározott nevesített programok előirányzatai között az
átjárhatóságot.
4.) A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Zombor Gábor polgármestert a pályázatok kiírására és
a támogatási szerződések aláírására az alábbi kiegészítések figyelembe vételével:
A pályázati kiírás VII. pontjában az „Idősügyi Programok” előirányzat
esetében a pályázók köre kiegészül az „idősügyi ellátást biztosító
intézmények” szövegrésszel,
A pályázati kiírás VIII. pontjában az „Előirányzat felhasználásának céljai”
kiegészülnek a „Városi kertek kialakításának támogatása”, illetve az
„Alternatív energiafelhasználású tanyavillamosítási pályázatok támogatása”
szövegrésszel.
Továbbá a Pályázók köre kiegészül az alábbi szövegrésszel:
-

„kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok,
magánszemélyek önállóan vagy lakóközösségek képviseletében, társasház
közösségek, lakásszövetkezetek (kizárólag a Városi kertek kialakítása
vonatkozásában)”,

-

„magánszemélyek
(kizárólag
az
„Alternatív
energiafelhasználású
tanyavillamosítási pályázatok támogatása vonatkozásában)”

5.) A támogatói döntés 10 % tartalék képzéssel történik, tartalékkeret
felhasználásáról a második félévben egyedi kérelmek alapján a feladat - és
hatáskörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembe vételével a polgármester
dönt.
6.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a pályázók teljeskörű tájékoztatása érdekében, a pályázati
programok részletes leírását tartalmazó Programfüzet kerüljön kiadásra, valamint
elektronikus formában Kecskemét hivatalos honlapján jelenjen meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Tisztségviselők
2.) Állandó bizottságok elnökei
3.) Városrészi önkormányzatok vezetői
4.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője
K. m. f.
Dr. Zombor Gábor sk.
polgármester

Dr. Metzinger Éva sk.
jegyző
A kiadmány hiteléül:
Szabóné Pataki Gyöngyi
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője

