
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2015. február 17-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című 

projekt programalapjának pályázati felhívására beérkezett pályázatok 

elbírálása 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita 

 Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Melléklet: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 

Értékmegőrzési Bizottság …./2015. (II.16.) ÉmB. sz. hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2015. (II.17.) VPB. sz. hat. 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

Ügyiratszám: 1097-6/2015 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2015. február 17-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című 

projekt programalapjának pályázati felhívására beérkezett pályázatok 

elbírálása 
 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

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

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 3.4.4. pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. január 29. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2015. (II.17.) FKAB sz. határozat  
„Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című projekt 

programalapjának pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása 

 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1097-6/2015 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 

 

 

2015. február 19-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című 

projekt programalapjának pályázati felhívására beérkezett pályázatok 

elbírálása 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita  

Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:     

         

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 

Értékmegőrzési Bizottság     …./2015. (II.16.) ÉmB. sz. hat. 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság  …./2015. (II.17.) FKAB. sz. hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …./2015. (II.17.) VPB. sz. hat. 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 
 

Iktatószám: 1097-4/2015 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. február 19-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című 

projekt programalapjának pályázati felhívására beérkezett pályázatok 

elbírálása 

 

A pályázat háttere: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 173/2014.(VI.12.) határozatában 

döntött a „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című kiemelt 

projekt keretében odaítélhető közvetett támogatások eljárásrendjét szabályozó Működési 

Kézikönyvről, mely tartalmazza a projekt keretében elkülönített programalappal 

megvalósítandó célokat. 

 

A program az alábbi 3 témakört határozta meg, melyen belül összesen 6 program 

megvalósítása a cél: 

1. Környezetvédelem és energiatakarékosság a mindennapokban (2 db) 

2. Belvárosi közösségfejlesztő és szabadidős programok, rendezvények (2 db) 

3. „Közlekedj okosan!" Közlekedési szemléletformáló program (2 db) 

 

A fentiek megvalósítására témakörönként 2.500.000,- Ft, mindösszesen 7.500.000,- Ft van 

elkülönítve a projekt Támogatási Szerződésében. 

 

A pályázati kiírás: 

Pályázatot nyújthattak be, olyan non-profit jelleggel működő szervezetek, amelyek a település 

lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a 

helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak). 

Pályázók köre: 

 Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek 

konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben; 

 nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt 

a városrehabilitációs projektben; 

 nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a 

településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak; 

 társasházak, lakásszövetkezetek; 

 szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a 

városrehabilitációs projektben. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



 

 

A pályázati dokumentáció elektronikus formában Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján 

jelent meg, a pályázatok beérkezésének határideje 2015. január 23. napja volt. A megadott 

határidőig a meghirdetett 3 db témakörre 8 db pályázat érkezett. A pályázatokban bemutatott 

projektek teljes megvalósítási költsége 10.760.000,- Ft, illetve az igényelt támogatás összesen 

9.550.000,- Ft. A benyújtott pályázatok adatainak összefoglaló táblázatát a határozat-tervezet 

melléklete tartalmazza. 

 

A pályázati anyagok áttekintése során megállapítást nyert, hogy a fent említett pályázatok 

formai szempontból megfelelnek a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek. A pályázatok 

tartalmi értékelése alapján a határozat-tervezet mellékletében feltüntetett összegű támogatások 

odaítélését javaslom. 

 

A pályázatok, s azok bírálata terjedelmük miatt nem képezik jelen előterjesztés mellékletét, de 

megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán, a fszt. 4. irodában. 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 

foglaltaknak megfelelően a pályázók nyilatkozatai rendelkezésre állnak, melyek tartalmazzák, 

hogy a pályázattal kapcsolatban személyes érintettség, illetve kizárási ok nem áll fenn. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban döntését 
a határozat-tervezet szerinti tartalommal szíveskedjen meghozni. 

 

Az előterjesztést tárgyalja az Értékmegőrzési Bizottság, a Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

Agrár Bizottság valamint a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, határozataik az ülésen 

kerülnek kiosztásra. 

 

Kecskemét, 2015. január 29. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (II.19.) határozata 

„Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című projekt 

programalapjának pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 1097-4/2015 iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés a „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” 

című kiemelt városrehabilitációs projekt elkülönített programalapja keretében a 

mellékletben felsorolt szervezeteket nyilvánítja nyertesnek és részükre az ott 

meghatározott támogatást folyósítja. 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a támogatási 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 


