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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. május          –án tartandó ülésére 

Tárgy: „Otthon Melege Program” keretében „Társasházak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása” című felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása   

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 45/2015. (III.26.) 

határozatában döntött arról, hogy pályázati felhívást tesz közzé társasházak és 

lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak 

támogatására. 

A pályázati felhívásra 2015. május 11-ig  három darab pályázat érkezett. 

A beérkezett pályázatok a pályázati felhívás 9. és 10. pontjában foglaltak szerint a formai és 

tartalmi vizsgálatokat követően befogadásra kerültek, az erről szóló befogadó leveleket a 

pályázók elektronikus úton megkapták. 

A benyújtott pályázatokat az alábbi formai és tartalmi értékelés alapján vizsgáltuk: 

 a pályázat hiánytalanul kitöltésre került-e, 

 a mellékleteket csatolták-e, 

 az igényelt támogatás mértéke a maximálisan igényelhető mértéket meghaladja-e, 

 a pályázatot az arra jogosult és az előírt módon nyújtotta-e be, a tervezett költségek 

reálisak-e. 

A beérkezett és feldolgozott pályázatok értékelését az 1. számú melléklet tartalmazza.   

 

A beérkezett és feldolgozott pályázatok alapján az önkormányzati támogatás mértéke 

22.708.055 Ft, melynek fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendeletében biztosított. 

 

A pályázati felhívás 11. d) pontja alapján a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt a 

pályázatokról. 

   

 

Kecskemét, 2015. május 18. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester  
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H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T 

 

 

……/2015. (V.    .) VPB. sz. határozat 

„Otthon Melege Program” keretében „Társasházak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása” című felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása   

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 12460-3/2015. iktatószámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság az 1. számú mellékletben felsorolt társasházak 

pályázatát támogatja és az abban meghatározott vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatást ítéli meg.  

 

2. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, 

hogy az érintett társasházak részére a megítélt támogatási összegről a támogatási ígérvényt 

adja ki. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


