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ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 16-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Városi Támogatási Program  

 

A Tisztelt Közgyűlés 2017. február 16. napján tartandó ülésének 4. napirendi pontja keretében 

tárgyalja a „Városi Támogatási Program” című 3135-2/2017. számú előterjesztést.  

 

Az előterjesztést az alábbiak szerint egészítem ki: 

A feladatkörrel rendelkező bizottságok megtették javaslataikat, melyek alapján javaslom, 

hogy a pályázatok benyújtása elektronikus formában történjen azzal, hogy a pályázat a 

vonatkozó mellékletekkel együtt papír alapon, cégszerűen aláírva a benyújtási határidőt 

követő 5 napon belül megküldésre kerüljön Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala részére. Javaslom továbbá, hogy a X. Műemlékvédelmi programok pontban „Az 

épületek felújításának támogatható munkafolyamatai” rész egészüljön ki „-a támogatandó 

felújítási, karbantartási munkálatok részeként, az azt megalapozó kutatási, szakértői tervek” 

francia bekezdéssel.  

Annak érdekében, hogy az elektronikus úton benyújtandó pályázatok befogadására a jelenleg 

is működő elektronikus felület alkalmas legyen, annak fejlesztése szükséges, melynek 

problémamentes működése 2017. március 15. napjára biztosítható. Ennek megfelelően a 

pályázatok benyújtása 2017. március 15. napjától 2017. április 15. napjáig lehetséges. 

 

Fentiek alapján a határozat-tervezet 2.) pontja módosul, a pályázatok benyújtási határideje: 

2017. április 15. napja. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a kiegészítés figyelembevételével 

megtárgyalni, illetve döntését a módosított határozat-tervezetnek megfelelően meghozni 

szíveskedjen (módosítás dőlt betűtípussal kiemelve). 

 

Kecskemét, 2017. február 15. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…../2017. (II. 16.) határozata 

Városi Támogatási Program 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 3135 -2 /2017. számú előterjesztését, és úgy dönt, hogy a Városi Támogatási 

Program előirányzatát az alábbiak szerint osztja fel:  

 

 Oktatási programok 8. 500 E Ft 

 Kulturális programok 21.000 E Ft 

 Szociális programok 4.000 E Ft 

 Egészségügyi programok 3.000 E Ft 

 Ifjúsági programok 5.000 E Ft 

 Sport programok 38.500 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: 100.000 E Ft 

 

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

 

 2017. április 15. 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Városi Támogatási Program 100.000 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 figyelembevételével a 

polgármester dönt, az alapítványi források átadásáról azonban Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a 

közgyűlés dönt. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  


