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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 6.4.2. pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2016. március 31. 

 

                                                                          Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                      polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2016.(IV.26) VVB sz. határozat  

Városi Támogatási Program 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10771 – 7/2016 ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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10771 – 1/2016. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Városi Támogatási Program 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatai körében jelentős tételt 

jelent évről-évre különböző támogatások biztosítása. Az önkormányzat finanszírozása nélkül 

a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, oktatás, fogyatékkal élők 

támogatására létrejött szervezetek céljaikat nem képesek megvalósítani, ezért Kecskemét 

Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2011. (II. 9.) KH. számú határozatában elfogadta a Városi 

Támogatási Programot, amelyet az elmúlt öt évben sikeresen valósított meg. A program 

pozitív tapasztalatai alapján 2016. évben is javaslom meghirdetését az alábbi feltételekkel: 

 

A program éves szinten 85.000 E Ft előirányzatot biztosít a közgyűlés által meghatározott 

célokra. A támogatások elbírálásánál elsődleges szempontként a civil szervezetek által 

ellátott feladatok élveznek prioritást. 

 

A pályázatok céljai úgy kerültek meghatározásra, hogy azok segítségével a város egésze 

gyarapodhasson, sikereket és fejlődéseket eredményezve.  

A Városi Támogatási Program előirányzat felhasználására vonatkozóan egyfordulós pályázat 

kerül kiírásra, a beérkezett pályázatok támogatásáról – a rendelkezésre álló keretösszegre, és a 

pályázatok megvalósításának időbeli ütemezésére figyelemmel, a támogatási időszak 

vonatkozásában arányosítva – a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembe 

vételével fogok dönteni. A döntés 5 % tartalék képzésével történik, az 5 %-os tartalékkeret 

felhasználásáról a pályázati eljárás eredményeként odaítélt támogatásokról szóló döntést 

követően egyedi kérelmek alapján a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának 

figyelembevételével döntök. Egyedi kérelmeket kizárólag olyan programok megvalósítására 

lehet benyújtani, amelyek a pályázatok benyújtási határidejéig nem voltak előre ismertek és 

tervezhetőek. 

 

Annak érdekében, hogy minden pályázó időben értesüljön beadott pályázatának 

támogatásáról a www.kecskemet.hu honlapon a Városi Támogatási Program linkjére kattintva 

hivatalos tájékoztatást kaphatnak a pályázók beadott pályázatuk sikerességéről. 

A pályázatokat az év folyamán egy alkalommal a Városi Támogatási Programról szóló 

közgyűlési döntést követően 2016. május 31. napjáig lehetséges benyújtani, míg az 5%-os 
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tartalékkeretre benyújtott egyedi kérelmek befogadása folyamatos, azzal a kitétellel, hogy a 

kérelmeket legalább egy hónappal a program megvalósítása előtt szükséges benyújtani az 

önkormányzat felé. 

 

A pályázatok elbírálása után, a támogatási összegek folyósítása ütemezetten történik, amelyet 

az önkormányzat bevételi forrásainak teljesülése és a programok időzítése határoz meg. Az 

utófinanszírozott projektek támogatásának kifizetése a támogatási szerződés aláírását követő 

30 napon belül történik meg.  

A nem utófinanszírozott projektek esetében a támogatási összegek folyósítására, a 

pályázatban rögzített felhasználási ütemezéshez igazodóan részletekben kerül sor, a 

támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.  

 

A Városi Támogatási Programra rendelkezésre álló előirányzat 85.000 E Ft, az 

előterjesztésben nevesített 10 programra. 

 

A beérkező pályázatok ismeretében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a legszínvonalasabb 

pályázatok kerüljenek támogatásra. Ennek érdekében a nevesített programok keretét úgy 

határozzuk meg, hogy azok egymás közötti átjárhatósága biztosított legyen.  

A 85.000 E Ft előirányzaton belül a nevesített programok keretei „felülről nyitott” 

előirányzatként működnek majd, amely azt jelenti, hogy, ha az adott programra beérkezett 

pályázatok elbírálását követően a keretösszeg nem kerül teljes egészében felosztásra, a fel 

nem használt résszel másik program előirányzata növelhető. 

 

Egy pályázó csak egy pályázatot (beleértve az egyedi kérelmeket is) nyújthat be projektenként 

egy nevesített programra. 

 

A pályázat és az egyedi kérelem formájában igényelhető támogatás összege minden program 

vonatkozásában legalább 50 E Ft. Az elnyerhető támogatás mértéke a teljes projekt 

költségének maximum 70%-a lehet. 

A pályázóknak legalább 30% önerőt kötelező vállalni, melynek teljesítése lehet saját 

hozzáadott munkaerő biztosítása munkaórában és forintban meghatározva, valamint saját 

infrastruktúra biztosítása forintban meghatározva, melyeknek mértékére vonatkozóan az 

aktuális piaci árakat kell irányadónak tekinteni. A 2016. évben az elnyert támogatási összeg 

felhasználás 2016. július 1. és 2017. június 30. között megvalósuló tevékenységek 

finanszírozására lehetséges. 

 

 

 

 

 

 I.           Oktatási programok 

 

Előirányzat felhasználásának céljai: 

 

A város tanulóinak versenyeken való szereplése, a hátrányos helyzetű tanulókat segítő 

programok, az esélyegyenlőség biztosítása és a tehetséggondozás támogatása.  



Pályázni lehet képzési programok fejlesztésére, hazai képzések idegen nyelvű hozzáférésének 

megteremtésére. 

 

- Kecskeméti tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének támogatása és a 

felkészítő tanárok jutalmazása. A 2016/2017-es tanévben kimagasló 

versenyeredményeket elért tanulók felkészítő tanárainak köszöntése, azzal a 

megkötéssel, hogy a tanulmányi versenyek tekintetében az eredmények elismerésére 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi 

versenyek, valamint a szakképzésért felelős államtitkárság által kiírt szakmai 

tanulmányi versenyek, az EMMI által meghirdetett és anyagilag támogatott 

tanulmányi versenyek, valamint az EMMI által anyagilag, esetleg szakmailag 

támogatott tanulmányi versenyek kerüljenek elismerésre. 

- A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató és esélyteremtő programjainak támogatása. 

- Hátrányos helyzetű csoportokat segítő tartós és folyamatos programok támogatása.  

- Tehetséggondozást kiemelt célként kezelő programok támogatása.  

- Köznevelési intézmények jubileumi rendezvényei megtartásának és jubileumi 

kiadványai kiadásának támogatása. 

- A köznevelési intézmények tevékenységéhez, működéséhez kapcsolódó 

továbbképzések. 

 

Pályázók köre:  

 

- Kecskemét területén működő köznevelési intézmények,  

- Kecskemét területén működő szervezetek (alapítványok, egyesületek), 

- Köznevelési intézményi körben működő munkaközösségek, 

- Kecskemét területén működő vállalkozások. 

 

Támogatások keretösszege: 8.500 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

- 2016. május 31. 

 

 

II. Kulturális programok 

 

Előirányzat felhasználásának céljai: 

Kecskemét kulturális intézményei, gazdasági társaságai, valamint a város polgárai által 

megvalósítandó kulturális rendezvények, programok támogatása, az év jeles ünnepeinek, 

évfordulóinak méltó megünneplése, a hagyományok ápolása. 

 

- A jeles évfordulók, események támogatása. 

- A kulturális hátrányok csökkentésére irányuló kezdeményezések támogatása. 

- A város országosan és nemzetközileg elismert művészeti értékeinek megőrzése. 



- Kecskeméten zajló, a város polgárságának közművelődését, szórakozását, 

szabadidejének tartalmas eltöltését biztosító rendezvények szervezése.  

- A város kortárs művészeti értékeit megjelenítő rendezvények támogatása. 

- A múlthoz fűződő emlékek ápolása és a hagyományőrzés támogatása. 

- Turisztikai szakmai rendezvények, valamint bel- és külföldi idegenforgalmi szakmai 

programokon való részvétel támogatása.  

- Kodály Örökség Program támogatása. 

- A hagyományteremtő és hagyományőrzést szolgáló programok támogatása. 

- Nemzetközi, országos művészeti programokon való részvétel támogatása, és a 

felkészítő tanárok jutalmazása.   

 

Pályázók köre:   

 

- Kecskemét területén működő kulturális intézmények [művészeti (előadó és alkotó) 

intézmények, közművelődési intézmények és közgyűjtemények], 

- Kecskemét területén működő szervezetek (alapítványok, egyesületek), 

magánszemélyek, 

- Kecskemét területén működő vállalkozások. 

 

Támogatások keretösszege: 16.000 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

- 2016. május 31. 

 

 

III. Szociális programok 

 

Előirányzat felhasználásának céljai 

 

A pályázat keretében lehetőség nyílik szociális szakmai rendezvények megvalósítására, 

hátrányos helyzetű csoportok szociális jellegű támogatására. 

 

- Rászorult vagy hátrányos helyzetű családok támogatása. 

- Rászorult vagy hátrányos helyzetű csoportok részére szervezett új és működő szakmai 

programok támogatása. 

- Külterületen, tanyán élő lakosok helyzetének javítását célzó programok támogatása. 

Pályázók köre: 

- Kecskemét területén működő szociális intézmények, 

- Kecskemét területén működő szervezetek (alapítványok, egyesületek). 

 

Támogatások keretösszege: 4.000 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 



 

Pályázat benyújtásának határideje:  

- 2016. május 31. 

 

 

IV. Egészségügyi programok 

 

Előirányzat felhasználásának céljai: 

 

Az egészségügyi szakmai rendezvények megvalósítása, egészségügyi rehabilitációs 

szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastruktúrájának, műszerezettségének és szakmai 

hátterének, illetve hatékonyságának fejlesztése. Pályázni fekvő- és járóbeteg szakellátás terén 

egyaránt lehet.  

 

- Egészségügyi felszerelés, gép-műszerbeszerzés, informatikai fejlesztés támogatása. 

- Az egészségügyi ellátás színvonalát és hatékonyságát javító programok szervezésének 

támogatása. 

- Az emberek egészségi állapotát javító programok szervezésének támogatása. 

 

Pályázók köre: 

 

- Kecskemét területén működő egészségügyi intézmények, vállalkozások, 

- Kecskemét területén működő szervezetek (alapítványok, egyesületek). 

 

Támogatások keretösszege: 3.000 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

- 2016. május 31. 

 

 

V. Ifjúsági programok 

 

Előirányzat felhasználásának céljai: 

 

A 2016. évben elkészülő Ifjúsági Cselekvési Terv 2016-2018. elnevezésű dokumentumban 

megfogalmazott szakmai megállapítások, iránymutatások és tervek alapján az ifjúsági 

szervezetek és az ifjúságot segítő, támogató intézmények részvételének támogatása a város 

ifjúsági munkájában. 

 

- Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló korosztályi, 

öntevékeny, fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, értékorientált projektek és 

programok támogatása.   



- Fiatal családok életvezetési és gyermeknevelési problémáit segítő programok 

támogatása.   

- A fiatalok részvételével (pl. kortárssegítők képzése), illetve a velük foglalkozó 

szakemberek, ifjúságsegítők, szülők közreműködésével megvalósuló nem oktatási 

rendszerű, nem direkt nevelési formájú képzések, tréningek támogatása. 

- A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak csökkentését szolgáló programok támogatása.  

- A megelőzés mellett a helyes minták, alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra reagáló preventív felvilágosító programok 

támogatása.  

- Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, intézmények projektjeinek, programjainak 

támogatása. 

- Ifjúság bevonása az önkéntes munkába, önkéntesek képzésének támogatása.  

- Fiatalokat érintő bűnmegelőzési programok. 

- Pályaválasztást, pályaorientációt segítő programok támogatása. 

- Nyári szünidei, nem formális keretek között szerveződő, gyermekek részére tartandó 

programok, nyári táborok támogatása. 

- Erdei iskolai, téli tábori programok támogatása. 

 

Pályázók köre: 

 

- Kecskemét területén működő ifjúsági szervezetek (alapítványok, egyesületek), 

- Kecskemét területén működő, elsősorban ifjúsággal foglalkozó intézmények. 

 

Támogatások keretösszege: 5.000 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

- 2016. május 31. 

 

 

 

 

 

VI. Sport és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok 

 

Előirányzat felhasználásának céljai: 

 

Az egyes sportszervezetek, az élsporton kívüli területek, a város lakosságának 

szabadidősportja, a diáksport, valamint a fogyatékkal élők sportja működőképessége 

megőrzésének támogatása, továbbá a kecskeméti sportolók olimpiai felkészülésének 

támogatása. 

- A 2016. évi költségvetésben nevesített támogatásban nem részesült versenysport-

szervezetek működésének és a kvalifikációs versenyeken résztvevő sportolók 



felkészülésének támogatása (figyelembe véve a Kecskeméti Sportiskola keretein belül 

működő szakosztályok költségvetését és a térítésmentes létesítmény-használat 

mértékét). 

- A város lakossága szabadidősportjának, kiemelt jelentőséggel bíró, nagy tömegeket 

megmozgató rendezvények lebonyolításának támogatása. 

- Gyermek- és ifjúsági sport (diáksport) támogatása. 

- Fogyatékkal élők sportolásához szükséges feltételrendszer biztosítása, versenyekre 

történő felkészülés és részvétel támogatása. 

- A sportcélú létesítmények infrastruktúrájának fenntartása és működtetése. 

- A városi szabadidősport szervezeteinek és rendezvényeinek támogatása. 

- Kecskemét sportéletét segítő, bemutató kiadványok megjelenésének támogatása. 

- Kecskeméti sportolók olimpiai felkészülésének támogatása. 

 

Pályázók köre: 

 

- Kecskemét területén működő sportszervezetek, 

- Kecskemét területén működő ifjúsági szervezetek (alapítványok, egyesületek), 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, 

- Nem önkormányzati fenntartású intézmények, 

- Kecskemét területén működő vállalkozások. 

 

Támogatások keretösszege: 28.500 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

- 2016. május 31. 

 

 

 

VII. Idősügyi programok 

 

Előirányzat felhasználás céljai: 

Kecskemét területén élő időskorú emberek, nyugdíjasok életvitelének javítását szolgáló 

rendezvények, képzések megszervezésének támogatása. 

 

- Idősek sportolási lehetőségeinek fejlesztése. 

- A Kecskeméten működő nyugdíjas klubok működésének segítése. 

- Idősek képzésének, továbbképzésének támogatása. 

- Generációk közötti kapcsolatok erősítése. 

- Idősek részére az országot, illetve a szomszéd országokat megismertető kirándulások 

szervezésének támogatása, ezáltal a határon túl élő magyarok életének 

megismerésének és a nemzeti tudatnak az erősítése.  

- Nyugdíjasok részére jogsegély szolgáltatás biztosítása. 

- Idősek kulturális programjainak támogatása. 

 



 

Pályázók köre: 

 

- Kecskemét területén működő idősügyi szervezetek (egyesületek, alapítványok), 

- Idősügyi ellátást biztosító intézmények. 

Támogatások keretösszege: 7.000 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

- 2016. május 31. 

 

 

VIII. Környezetvédelmi programok 

 

 

Előirányzat felhasználásának céljai: 

 

A környezetvédelem, helyi védettségű természeti területek, zöldfelületek fenntartásával, 

megőrzésével, kezelésével, védelmével és helyreállításával kapcsolatos tevékenységek 

támogatása. 

 

- A környezetvédelmi oktatás, tudatformálás, környezeti nevelés elősegítése, 

tájékoztató, oktató és tudományos rendezvények, vetélkedők szervezéséhez támogatás 

biztosítása. 

- Helyi védettségű természeti területek, értékek megőrzése, kezelése, valamint 

zöldterületek kialakításának, védelmének, fenntartásának vagy helyreállításának 

támogatása. 

- A környezet védelmét elősegítő tevékenységek elvégzése, továbbá környezet- és 

természetvédelmi témájú programok szervezésének támogatása. 

- Környezetvédelmi innovatív tevékenységek támogatása. 

- Városi kertek kialakításának támogatása. 

- Alternatív energiafelhasználású tanyavillamosítási pályázatok támogatása. 

- Napelemek telepítésének támogatása.  

(Pályázó elszámoláskor igazolja a telepítést és az energiaszolgáltatóval való 

szerződéskötést is. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

városkép alakításáról és védelméről, valamint a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról 

szóló 6/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

védett területen a napelem, mint gépészeti berendezés telepítése településképi 

bejelentési eljárás köteles. Pályázó a megvalósítás során köteles Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 33. §-ban 

foglaltaknak, valamint az épített környezet helyi örökségvédelmének helyi 

szabályozásáról szóló 67/2009. (XII.17) önkormányzati rendelet 3. § (10) és 5. § (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően eljárni.). 

 



Pályázók köre: 

 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, 

- Nem önkormányzati fenntartású intézmények, 

- Kecskemét területén működő civil szervezetek, 

- Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, magánszemélyek 

önállóan, vagy lakóközösségek képviseletében, társasházközösségek, 

lakásszövetkezetek (kizárólag a városi kertek kialakításának támogatása 

vonatkozásában), 

- Magánszemélyek (kizárólag az alternatív energiafelhasználású tanyavillamosítási 

pályázatok támogatása vonatkozásában), 

- Kecskemét területén működő vállalkozások, magánszemélyek, intézmények, civil 

szervezetek, társasházak (kizárólag a napelemek telepítésének támogatása 

vonatkozásában). 

 

Támogatások keretösszege: 5.000 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

- 2016. május 31. 

 

IX. Mezőgazdasági programok 

 

Előirányzat felhasználásának céljai: 

 

Kecskeméten – mint a Duna-Tisza köze mezőgazdaság központjában – a nagyhagyományú 

mezőgazdasági termelés és kereskedelem, a szőlő- és gyümölcskultúra, valamint a homoki 

borok értékeinek megőrzése Kecskemét kulináris arculatának kialakítása, városunk 

bormarketingjének fejlesztése. Kistermelők, őstermelők bio és hagyományos termékeinek 

bemutatása, piacra jutásának segítése, ökotermékek előállításának támogatása. 

 

- Városi élelmiszergazdasági és mezőgazdasági, illetve ezekhez kapcsolódó 

tudományos rendezvények, továbbá a város hírnevét növelő termelői versenyek és 

termelői bemutatók támogatása. 

- Az egészség és a környezetvédelem érdekében előállítandó ökotermékek 

előállításának támogatása. 

- Kecskemét Város Bora kiválasztásához támogatás. 

- Szakmai kutatások, felmérések, tanulmányok támogatása. 

- Mezőgazdasági innovatív tevékenységek támogatása. 

 

Pályázók köre: 

 

- Kecskeméten működő mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők, 

- Kecskeméten működő civil szervezetek. 

 



Támogatások keretösszege: 2.000 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

- 2016. május 31. 

 

 

X.          Műemlékvédelmi programok 

 

Előirányzat felhasználásának céljai: 

 

A pályázat keretében lehetőség nyílik a helyi értékek védelmének, a város védendő épített 

értékeinek támogatására, melynek köszönhetően hatékonyan érhető el, hogy a védett 

kecskeméti épületek és általuk a városkép kedvezőbb arculatot kaphasson.  

 

- A helyi értékvédelem támogatása. 

- A város védendő épített értékeinek támogatása. 

- Közparkokban kihelyezendő köztéri műalkotások és építmények megvalósításának 

támogatása. 

 

Pályázók köre: 

 

- Kecskemét területén működő, műemlékvédelmi épületekkel és helyi védettség alatt 

álló épületekkel rendelkező szervezetek (alapítványok, egyesületek), 

magánszemélyek, 

- Kecskemét területén köztéri műalkotást vagy építményt megvalósítandó szervezetek 

(alapítványok, egyesületek), magánszemélyek. 

 

Támogatások keretösszege: 6.000 E Ft 

 

A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege: 50 E Ft 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 

- 2016. május 31. 

 

A Műemlékvédelmi programra pályázók a kötelezően benyújtandó dokumentumokon 

felül csatolni kötelesek az alábbi mellékleteket is: 

 

- Tulajdonosi hozzájárulás (használó esetén), társtulajdonosi hozzájárulás (közös tulajdon 

esetén), társasház esetében a közgyűlés támogató határozata. Az érintett ingatlan ingatlan-

nyilvántartásban szereplő összes tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

felújítás rájuk eső költségét vállalják (ami a vállalt felújítási munka költsége és a pályázott 

összeg közötti különbözet). 

- A pályázat tárgyának adatai (a felújítandó épület vagy építmény, vagy annak részének 

pontos megnevezése, címe, történetének, műszaki állapotának rövid leírása, felújítási, 



korszerűsítési tervek), fotók a munka elvégzését megelőző állapotról.  

- Építésügyi hatósági engedélyhez kötött munkák esetén a pályázathoz csatolni kell a 

jogerős és érvényes építési engedélyt vagy befogadó nyilatkozatot (igazolás) az 

engedélyezésre benyújtott tervdokumentációról (sikeres pályázat esetén az összeg 

folyósításának feltétele az engedély jogerőre emelkedése), valamint műszaki 

tervdokumentációt (rajzi, szöveges munkarész) a tervezett állapotról. 

- Településképi vélemény vagy településképi bejelentés. 

- Az előirányzott költségek bemutatása az elvégzendő munkák függvényében (tételes 

költségvetés), kivitelezői ajánlat. 

- A munka elkészültének tervezett határideje. 

Az épületek felújításának támogatható munkafolyamatai: 

A pályázat elbírálása előtt már elvégzett felújításra utólagosan támogatás nem adható, illetve a 

pályázaton csak egész épületekkel lehet részt venni, lakásonként támogatás nem adható. 

Az épület utcaképi megjelenését érintő felújítási, karbantartási (állagmegóvási) munkálatok 

keretén belül: 

- utólagos falszigetelések, 

- épület stílusának megfelelő eredeti osztásrendű és anyaghasználatú nyílászárók 

felszerelése, 

- nyíláskeretezések, homlokzati párkányok, tetőhéjazat, díszes esőcsatornák, kémények, 

kéményfejek, tető eredeti burkolása, tetőablakok, szélkakasok felújítása, eredeti formában 

megőrzése, illetve visszaállítása, 

- ajtók jellegzetes szerkezetének, ablakok üvegosztásának helyreállítása, 

- veranda, terasz eredeti formájának helyreállítása, 

- nyitott, zárt erkélyek felújítása, 

- vízszintes tagozatok, lábazat, lábazati párkány, övpárkány és mellvédformájának 

helyreállítása, 

- függőleges tagozatok, lizénák, oszlopok, armírozás, rizalitok és más függőleges tagoló 

elemek felújítása, 

- az épület vagy építmény valamennyi díszítő elemének felújítása, 

- utcafronti kerítés. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet 

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2016. március 31. 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 



  polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…../2016. (IV. 28.) határozata 

Városi Támogatási Program 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

10771–1/2016. számú előterjesztését, és úgy dönt, hogy a Városi Támogatási Program 

előirányzatát az alábbiak szerint osztja fel:  

 

 Oktatási programok 8. 500 E Ft 

 Kulturális programok 16.000 E Ft 

 Szociális programok 4.000 E Ft 

 Egészségügyi programok 3.000 E Ft 

 Ifjúsági programok 5.000 E Ft 

 Sport és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok 28.500 E Ft 

 Idősügyi programok 7.000 E Ft 

 Környezetvédelmi programok 5.000 E Ft 

 Mezőgazdasági programok 2.000 E Ft 

 Műemlékvédelmi programok 6.000 E Ft 

      Összesen: 85.000 E Ft 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a pályázatok benyújtási határideje: 

 

 2016. május 31. 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Városi Támogatási Program 85.000 E Ft előirányzatán belül 

biztosítja az 1. pontban meghatározott nevesített programok előirányzatai között az 

átjárhatóságot. 

 

4. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a pályázatok 

kiírására és a támogatási szerződések aláírására. 

 

5. A támogatói döntés 5 % tartalék képzésével történik, a tartalékkeret felhasználásáról a 

pályázati eljárás eredményeként odaítélt támogatásokról szóló döntést követően egyedi 

kérelmek alapján a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembe vételével a 

polgármester dönt. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

 


