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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2014. december 16-i ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és önálló intézményeinek 

pályázati rendjéről szóló szabályzat módosítása 
 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 3.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2014. november 27. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2014. (XII.16.) FKAB sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és önálló intézményeinek pályázati 

rendjéről szóló szabályzat módosítása 

 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony 40286-1/2014. 

ügyszámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2014. december 18-án  

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és önálló intézményeinek 

pályázati rendjéről szóló szabályzat módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Finta Zita osztályvezető 

      Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:      
 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság   …/2014. (XII.16.) FKAB számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …/2014. (XII.16.) VPB számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

        jegyző 



 

40286-1/2014. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2014. december 18-án tartandó ülésére 
 

 
 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és intézményeinek pályázati 

rendjéről szóló szabályzat módosítása 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az Európai Uniós és más hazai forrásból finanszírozott pályázatok esetében rendkívül fontos 

szempont az egyes munkafolyamatok és a felelősségi rend pontos szabályozása annak 

érdekében, hogy a pályázatírói feladatok, feladatkörök egymástól egyértelműen 

elhatárolhatóak legyenek valamint az önkormányzat döntéshozó tisztségviselői, egyes 

szervezeti egységei, a külső projektmenedzser cégek, az irányító hatósági és a közreműködő 

szervezet, valamint a folyamat egyéb résztvevői közti információáramlás gördülékeny és 

hatékony legyen. 
 

Erre tekintettel fogadta el a 283/2011. (IX.15.) KH. számú határozattal a közgyűlés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és önálló intézményeinek pályázati 

rendjéről szóló szabályzatát. E szabályzat kiegészítését javaslom az alábbiak szerint:  

 

Az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok pályázati szándékukat írásban 

kötelesek a polgármesternek, a pályázat benyújtását megelőzően döntéselőkészítő lapon 

jelezni. A projektek nyomonkövetése céljából a pályázó szerv szintén köteles a pályázat 

eredményéről a Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező osztálya felé tájékoztatást 

nyújtani. Javaslom e két kötelezettség határidejét a szabályzatban meghatározni. A javaslat 

csupán a határidő tekintetében jelent módosítást, a tájékoztatási kötelezettség és annak 

tartalma változatlan. Ezen módosítások a hatékony és eredményes ügyintézés biztosításának 

érdekében feltétlenül szükségesek és indokoltak. 

  
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szabályzat módosítását a határozat-tervezet szerint 

fogadja el. 

 

Kecskemét, 2014. november 27. 

      

 

             Szemereyné Pataki Klaudia 

                   polgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2014 (XII.18.) határozata 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és önálló intézményeinek pályázati 

rendjéről szóló szabályzat módosítása 

 

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 40286-1/2014. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és önálló intézményeinek 

pályázati rendjéről szóló 283/2011. (IX.15.) KH. számú határozattal elfogadott szabályzatát 

2015. január 1-jei hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja: 

 

A 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

   „(1) Az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok pályázati szándékukat írásban 

kötelesek jelezni polgármesternek, tájékoztatva a projekt céljáról, indokoltságáról, a 

megvalósítás ütemtervéről, tervezett forrásösszetételéről, a projektmenedzser és a 

bevonni kívánt közreműködők személyéről. A pályázati szándékról szóló értesítést 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala feladatkörrel rendelkező 

osztályához, ezen szabályzat 1. számú melléklete szerinti döntéselőkészítő lapon 

kötelesek benyújtani a pályázat beadási határidejét legalább 5 munkanappal 

megelőzően. Amennyiben a felhívás megjelenése és a pályázat beadása között 

kevesebb, mint 5 munkanap áll rendelkezésre, akkor ezt a lehető legrövidebb úton 

szükséges jelezni a fent meghatározott módon.” 

 

 

A 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

   „(1) A projekt megvalósulásának időtartama alatt a projektmenedzsmentnek folyamatosan 

figyelemmel kell kísérnie a projekt előrehaladását. A pályázó szerv köteles 

tájékoztatást nyújtani a pályázat eredményéről Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala feladatkörrel rendelkező osztályának, az eredményről szóló 

értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül.” 

 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 


