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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2015. február 17-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: A DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú „Mezeiváros és Ürgés 

integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt támogatási 

maradványáról történő lemondás 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita 

 Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Melléklet: közgyűlési előterjesztés 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

Ügyiratszám: 1878-5/2015 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. február 17-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: A DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú „Mezeiváros és Ürgés 

integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt támogatási 

maradványáról történő lemondás 
 

 

 

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 5.4.8. pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. február 9. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2015. (II.17.) VPB sz. határozat  
A DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális 

jellegű városrehabilitáció” című projekt támogatási maradványáról történő lemondás 

 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1878-4/2015 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: A DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú „Mezeiváros és Ürgés 

integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt támogatási 

maradványáról történő lemondás 

 

 

 

 

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: 

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

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 
 

Iktatószám: 1878-4/2015 

 

 

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: A DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú „Mezeiváros és Ürgés 

integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt támogatási 

maradványáról történő lemondás 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 25-i ülésén a 77/2010. (III. 25.) 

KH. számú határozatában döntött „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű 

városrehabilitáció” címmel pályázat benyújtásáról a Dél-Alföldi Operatív Program keretében 

meghirdetett „Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projekt 

javaslataihoz” (DAOP-2009-5.1.2/C) pályázati kiíráson belül integrált szociális jellegű 

városrehabilitáció megvalósítása érdekében. 

 

A kijelölt projektterület (Kossuth körút – Erzsébet körút – Kuruc tér – Csáktornyai utca – 

Kecskemét Fülöpszállás vasútvonal – Szultán utca) fejlesztésének átfogó célja a Mezeiváros 

és Ürgés területén élő lakosság társadalmi integrációjának elősegítése, a helyi identitás 

erősítése, a terület közösségi és szolgáltatási szerepének megújítása, az életkörülmények 

javítása volt. Az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot, így a 

Támogatási Szerződés 2012. november 26. napján megkötésre került. 

 

A projekt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régióval konzorciumban került 

megvalósításra. A projekt elszámolható összes költségének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatára eső része 563.740.721,- Ft, amelyből a támogatási összeg a 85 %-os 

támogatási intenzitással 479.179.358,- Ft volt. 

 

A projekt keretében vállalt fejlesztések és programok megvalósultak, a projekt fizikai zárása 

2014. szeptember 19. napján megtörtént, a záró beszámoló Közreműködő Szervezet részére 

benyújtásra került. 

 

Tekintettel arra, hogy a társadalmi akciók és építési munkák közbeszerzési eljárásai 

eredményeképpen megkötött szerződések kapcsán 220.447,-Ft, a projekt keretében 

elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini projektek elszámolása során 

pedig 4.284.764,-Ft megtakarítás született, így mindösszesen a projekt költségvetésében 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



 

 

4.505.211,- Ft nem került felhasználásra, mely egyben a támogatási intenzitás mértékének 

megfelelően 3.829.422,- Ft támogatási összegről való lemondást jelent. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. február 9. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (II.19.) határozata 

A DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú „Mezeiváros és Ürgés integrált 

szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt támogatási maradványáról történő 

lemondás 

 

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1878-4/2015. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú, 

„Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt 

megvalósítása során született 4.505.211,- Ft megtakarítás miatt 3.829.422,- Ft fel nem 

használt támogatási összegről lemond. 


