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Tárgy: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott támogatási kérelmekről és azokkal kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető 

 Városstratégiai Iroda 

 Balogh Zoltán osztályvezető 

 Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

Melléklet: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság …./2016. (IV.26.) FKAB. sz. hat. 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

Ügyiratszám: 10873-2/2016. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. április 26-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott támogatási kérelmekről és azokkal kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

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 5.4.1. pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. április 21. 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2016. (IV.26.) VPB sz. határozat  

Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

támogatási kérelmekről és azokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10873-1/2016. 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 

 

 

2016. április 28-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott támogatási kérelmekről és azokkal kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Finta Zita irodavezető 

Városstratégiai Iroda 

Balogh Zoltán osztályvezető 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:  1 

 

Mellékletek:     

     

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság …./2016. (IV.26.) FKAB. sz. hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2016. (IV.26.) VPB. sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

Iktatószám: 10873-1/2016. 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott támogatási kérelmekről és azokkal kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 93/2015. (IV.30.) 

határozatában döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 

(továbbiakban: ITP) elfogadásáról, mely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(továbbiakban: TOP) végrehajtásának területi szereplőre vonatkozó alapdokumentuma. 

 

Az ITP-ben rögzített fejlesztési elképzelések a TOP keretében megjelenő felhívások alapján, 

integrált projektek mentén valósíthatóak meg. 

 

A felhívások 2015. év végétől folyamatosan jelennek meg, melyeknek az ITP-ben lefektetett 

keretrendszer alapján mellékletét képezik az úgynevezett területspecifikus mellékletek, 

melyek egyedileg a területi szereplőkre vonatkozóan határozzák meg a támogatási kérelmek 

benyújtási határidejét és azok forrásának nagyságát. Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az alábbiakban megjelölt felhívásokra nyújtott be támogatási kérelmeket. 

 

1. Támogatási kérelem benyújtása „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” címmel a 

TOP-6.8.2-15 kódszámú, a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város 

területén és várostérségében” című felhívásra 

 

A projekt közvetlen célja megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok), képzési és foglalkoztatási programok támogatása, 

tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás 

helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. 

 

A projekt keretében kialakításra kerülő megyei jogú városi szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében 

programszerű és integrált, a megyei jogú város területére, vonzáskörzetére kiterjedő, a 

megyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság- és 

foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzése, valamint annak 

foglalkoztatásához kapcsolódó programja valósul meg.  

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában nyílt 

lehetőség, a konzorcium vezetőjeként pedig kizárólag az önkormányzat kerülhetett 

megjelölésre azzal, hogy a konzorciumba kötelezően bevonandó az állami foglalkoztatási 

szervként eljáró megyei kormányhivatal is. Ennek érdekében 2016. március 30-án az 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



önkormányzat konzorciumi megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal, 

mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A felhívás értelmében a támogatási kérelem benyújtásának nem volt feltétele a 

megvalósíthatósági tanulmány megléte, ezért a projekt pontos szakmai tartalma és 

költségvetése a projektfejlesztés időszaka alatt kerül kidolgozásra. 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2020. december 31. napja. A projekt teljes 

költségvetése 1.929.000 E Ft, melyből az önkormányzat tagi szintű költségvetése 341.555 E 

Ft, valamint a Kormányhivatal tagi szintű költségvetése 1.587.445 E Ft. A támogatási 

intenzitás 100 %. 

 

A támogatási kérelem 2016. március 31-én került benyújtásra a Nemzetgazdási Minisztérium 

(továbbiakban: Irányító Hatóság) részére a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 3. melléklete 2.4.2. pontja 

alapján.  

 

2. Támogatási kérelem benyújtása „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági 

övezetében” címmel  a TOP-6.1.5-15 kódszámú, a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 

mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 

 

Szintén az ITP mellékletében rögzített gazdaságfejlesztési elképzelésekhez kapcsolódik 

Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében, a déli iparterületen megvalósítani tervezett 

útfejlesztés, amely a környező területeket vonja be a város közlekedési hálózatába. A 

támogatási kérelem nyertessége esetén egy 860 méter hosszú gazdasági területet feltáró út 

megépítésére lesz lehetősége az önkormányzatnak. A kész tervek rendelkezésre állnak a 

projekt megvalósításához. 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2016. december 31. napja, azonban az 

útfejlesztés 2016. november 30-ig elkészül. A projekt teljes költségvetése 367.538 E Ft. A 

támogatási intenzitás várhatóan 100 %. 

 

A támogatási kérelem 2016. április 4-én került benyújtásra az Irányító Hatóság részére az 

SZMSZ 3. melléklete 2.4.2. pontja alapján.  

 

3. Támogatási kérelem benyújtása „Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási 

Tervének (SUMP) készítése” címmel a TOP-6.4.1-15 kódszámú, a „Fenntartható városi 

közlekedésfejlesztés” című felhívásra 

 

A SUMP a hazai városok számára az elkövetkező évek egyik legjelentősebb 

közlekedéstervezési dokumentuma lesz. A dokumentum a fenntartható városi mobilitás iránti 

elkötelezettségre épül, az elkészült dokumentum pedig alapja lehet a meglévő város- és 

közlekedésfejlesztési tervek szintetizálásának, a megvalósítható, finanszírozható és a 

környezetbarát mobilitási megoldásokat tartalmazó fejlesztéseknek. 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2016. november 30. A projekt teljes 

költségvetése 51.500 E Ft. A támogatási intenzitás 100 %. 

 

A támogatási kérelem 2016. április 22-én került benyújtásra az Irányító Hatóság részére az 

SZMSZ 3. melléklete 2.4.2. pontja alapján.  

 

 



Támogatási kérelmek elbírálása 

Az általános útmutató értelmében a benyújtott támogatási kérelmekről az Irányító Hatóság 

vezetője a következőképpen dönthet:  

a) Amennyiben az értékelés alapján a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 

támogatást igénylővel az Irányító Hatóság támogatási szerződést köt és a támogatást 

igénylőt konzultációban való részvételre szólítja fel. A konzultáció célja a felhívásban 

meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának 

elősegítése, ezt követően az elkészült projektdokumentációt az Irányító Hatóság a 

felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgálja. Ha a 

projektdokumentáció az értékelési szempontoknak megfelel, az Irányító Hatóság a 

megkötött támogatási szerződést módosítja a projekt megvalósításának érdekében. 

b) Amennyiben az értékelés alapján a projekt megvalósítása megkezdhető, az értékelő(k) 

által készített értékelő lap(ok) alapján dönt a támogatási kérelem támogatásáról vagy 

csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő 

támogatásáról, a támogatási kérelem elutasításáról. A támogató döntéssel rendelkező 

támogatást igénylővel az Irányító Hatóság támogatási szerződés köt.  

 

A támogatási kérelmek benyújtásának feltétele volt, hogy a projektjavaslatok illeszkedjenek 

Kecskemét Megyei Jogú Város ITP-jében meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz, 

melyről a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság a 13/2016. (III.29) FKAB sz. 

határozatában döntött. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. április 21. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2016. (IV. 28.) határozata 

 

Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

támogatási kérelmekről és azokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 10873-1/2016. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című támogatási 

kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert, hogy a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási Szerződést 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című támogatási 

kérelemmel kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési Megállapodás támogatási kérelem 

benyújtására c. dokumentumot jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatásban 

részesített projekt megvalósításához szükséges Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodást aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy az „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” 

című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

4. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének 

(SUMP) készítése” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem 

nyertessége esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


