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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 

2016. június 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Városi Támogatási Program „Sport- és szabadidős tevékenységekkel 

kapcsolatos programok” előirányzatára beérkezett pályázatok véleményezése  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 62/2016. (IV.28.) határozatában 

döntött a Városi Támogatási Programról. A programban a közgyűlés 10 prioritást határozott 

meg, melyekre együttesen 85.000.000,-Ft fedezetet biztosított az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében. Ebből a Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok 

megvalósítására 28.500.000,-Ft-ot biztosított a közgyűlés 5%-os tartalékkeret képzésével, 

amely tartalékkeret felhasználásáról a második félévben egyedi kérelmek alapján a feladat- és 

hatáskörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével döntök. A jelenleg 

felosztható összeg 27.075.000,-Ft, a fennmaradó 1.425.000,-Ft pedig az 5%-os tartalékkeret. 

 

 

A pályázat célja: 

 

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 pályázatban támogatható tevékenységek köre: 

 

 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. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



 

 

A támogatás igénybevételére jogosultak 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. 
 

A közgyűlés döntése alapján a pályázatok benyújtási határideje 2016. május 31. napja volt. 

Határidőre 73 db pályázat érkezett. A pályázatokban bemutatott projektek teljes megvalósítási 

költsége 206.013.285,-Ft, a pályázók által igényelt támogatás összesen 92.675.439,-Ft, a 

benyújtott pályázatok összefoglaló táblázatát a határozat-tervezet melléklete tartalmazza. 

 

A pályázati anyagok áttekintése során megállapítást nyert, hogy 72 db érvényes pályázat 

érkezett, amelyek tartalmi és formai szempontból megfelelnek a Sport- és szabadidős 

tevékenységekkel kapcsolatos Programok megvalósítására kiírt pályázati felhívásban 

szereplő feltételeknek. 1 db pályázat érvénytelen, ugyanis a pályázó nem tartozik a pályázat 

benyújtására jogosultak körébe. Az érvénytelen pályázat a mellékelt táblázatban megjelölésre 

került. A pályázatok terjedelmük miatt nem képezik jelen előterjesztés mellékletét, de 

megtekinthetőek a hivatal Városstratégiai Iroda Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályán 

az I. emelet 14. szobában. 

 

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

foglaltaknak megfelelően a pályázók nyilatkozatai rendelkezésre állnak arról, hogy esetükben 

nem áll fenn kizáró ok, illetve összeférhetetlenség. 

 

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 5.4.4. pontja alapján véleményezze a 

beérkezett kérelmeket. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. június 16. 
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…/2016. (VI.28.) VPB. sz. határozat 

A Városi Támogatási Program „Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos 

programok” előirányzatára beérkezett pályázatok véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10771-14/2016. iktatószámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) 

önkormányzati rendeletében a Városi Támogatási Program keretében a „Sport- és 

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok” céljára benyújtott pályázatokat a 

melléklet szerint véleményezi. 

 


