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Ügyiratszám: 947-55/2017 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

 

2017. február 14-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében benyújtott pályázatokról szóló döntések meghozatala 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1 pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2017. február 2. 

 

 

 

                                                                          Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                      polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2017. (II.14.) VVB. sz. határozat  

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

keretében benyújtott pályázatokról szóló döntések meghozatala 

 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 947-55/2017 ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

javasolja. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében benyújtott pályázatokról szóló döntések meghozatala 

 

Az előterjesztést készítette: Balogh Zoltán osztályvezető 

Városstratégiai Iroda 

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 …/2017. (II.14.) FKAB. számú hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …/2017. (II.14.) VPB. számú hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …/2017. (II.14.) VVB. számú hat. 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

Iktatószám: 947-52/2017 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. február 16-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében benyújtott pályázatokról szóló döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (a 

továbbiakban: Program) az Európai Unió 2014–2020 időszakra vonatkozó pénzügyi 

keretrendszerének az előcsatlakozási eszközbe (IPA) tartozó egyik kezdeményezése. A 

program keretén belül 2016-ban jelent meg a HUSRB/1602 azonosító számú felhívás. 

 

A Programot az Európai Bizottság C(2015) 9488 számú, a „Bizottság Végrehajtási 

Határozata” című, 2015. december 15-i határozatával hagyta jóvá. Alapját az IPA II 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 231/2014/EK számú európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 

létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának 

egyedi szabályairól szóló, 447/2014/EU számú bizottsági végrehajtási rendelet képezik.   

 

A Program hosszú távú és átfogó célja a régió összehangolt fejlesztése egy szoros gazdasági 

együttműködéssel, a természeti és kulturális erőforrások fenntartható használatával. A 

résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszeren” alapulva a 

Program nonprofit szervezetek együttműködési projektjeit finanszírozza és támogatja, melyek 

a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyék (NUTS III régiók) és a NUTS III szintnek 

megfelelő következő szerbiai régiókból álló programterületen: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, 

Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség területén találhatók. 

 

A Program teljes európai uniós hozzájárulása (ERFA/IPA-Előcsatlakozási Támogatási 

Eszköz) 65.124.000 EUR. A nemzeti önrészt is ide számítva (beleértve a projektpartnerek 

saját hozzájárulását is), a Program teljes költségvetése 76.616.474 EUR. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Program keretében két projektre nyújtott be 

támogatási kérelmet 2017. január 31. napján. A támogatási döntés várható időpontja: 2017. 

június hónap.  

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



 

A támogatási kérelmek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) 

önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének 2.4.2. pontja, valamint Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján kerültek benyújtásra. 

 

 

1.  Integrált városi csapadékvíz kezelési rendszer kidolgozása, rövidített projektcím: 

 SMART WATER 

(Angolul: Development of Integrated Urban Rainwater Management System, project 

acronym: SMART WATER). 

Projekt azonosítószáma: HUSRB/1602/11/0099 

 

A projekt konzorcium összetétele:  

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorcium vezető) 

- Szabadka Város Önkormányzata (konzorcium partner) 

 

A projekt tervezett megvalósítási ideje: 

2017. október 1. – 2019. szeptember 30. 

 

A projekt háttere: 

A klímaváltozás hatására a városi belterületek szárazodása egy jövőbeni probléma, melyet 

kezelni kell. Jelenleg Európában ez a kezelés nem megoldott. A csapadékvíz elvezetése most 

a városi környezetbe lehullott esővíz területről történő gyors levezetéséről szól, mely hosszú 

távon nem gazdaságos és fenntartható. 

 

A projekt célja: 

A projekt fő célja a szélsőséges időjárási körülményekből adódó hatások mérséklése egy 

harmonikus, fenntartható és integrált települési vízgazdálkodási rendszer kifejlesztésével és 

tesztelésével.  

Mindkét város a csapadékvíz elvezetése helyett a városon belüli csapadékvíz tározás 

koncepcióját dolgozza ki. Ennek következtében Szabadka átlép egy fejlődési szinten és a 

nagyon drágán kivitelezendő csapadékvíz elvezető hálózat helyett rögtön lokális csapadékvíz 

hasznosításra tér át, felhasználva Kecskemét meglévő csapadékvíz hálózat kiépítéséből 

gyűjtött tapasztalatait. Kecskeméten szintén lokális csapadékvíz hasznosítási területek jönnek 

létre. A rendszer így képes lesz arra, hogy nagy esőzések idején eltárolja a lehullott 

csapadékot, majd szárazság idején ezt képes szabályozottan és hatékonyan visszajuttatni a 

zöldfelületekre és egyéb felhasználási területekre.  

 

A projekt célcsoportjai: 

Tekintettel arra, hogy a városokat csapadékvízgyűjtő zónákra osztják, közvetve mindkét város 

teljes lakossága érintett. A projekt keretében megvalósul Kecskeméten a felső-széktói 

vízgyűjtő zóna kialakítása, mely hatással lesz a Petőfiváros, Máriaváros és Széchenyiváros 

mikroklímájára. A lakosok számára a talajvíz készlet pótlásával egészségesebb és dúsabb 



növényzet alakul ki a lakókörnyezetben, tisztul a levegő és csendesebbé válik a környezet, 

mely hosszú távon is fenntartható, valamint pihenési célt szolgáló területek is kialakíthatóak. 

A csapadékvíz további hasznosítási lehetőségei: a füves sportpályák, valamint a városon 

belüli kiskertek öntözése is megvalósulhat.  

  

A projekt tervezett eredményei: 

1. Elkészül a két város egészére vonatkozó csapadékvíz gazdálkodási koncepció. 

2. Megvalósításra kerül egy kisebb városrészen – Felső-széktó környezetében kialakított 

csapadékgyűjtő zónában – mintaprojekt keretében a kidolgozott koncepció 

alkalmazása.  

3. Az alábbi technológiai rendszerek beszerzése valósul meg: csapadékirányítási 

rendszermodell, melynek elemei a szenzorok, a vezeték nélküli adatgyűjtők, a 

központi vezérlő hardware, software, és a csapadékgyűjtést biztosító műtárgyak 

(víztározó csatornák) és az azokat szabályozó elemek. 

4. Megtörténik a rendszermodell validálása a mintahelyszínen, két város hidrológiai és 

klímaadatait felhasználva.  

 

A projekt költségvetése (EUR): 

 Támogatás  

(IPA) 

Támogatás 

(nemzeti) 

Önerő Összesen 

Kecskemét 

Megyei Jogú 

Város 

779.654,00 91.724,00 45.862,00 917.240,00 

Szabadka Város 

Önkormányzata 

582.781,25 - 102.843,75 685.625,00 

Összesen 1.362.435,25 91.724,00 148.705,75 1.602.865,00 

 

 

2.  A regionális együttműködés erősítése a sport turizmushoz kapcsolódva, rövidített 

projektcím: EncoTour 

(Angolul: Encouraging regional cooperation connecting to sport tourism, project 

acronym: EncoTour). 

Projekt azonosítószáma: HUSRB/1602/32/0151 

 

A projekt konzorcium összetétele:  

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorcium vezető) 

- KARC, Kecskeméti Atlétika és Rugby Club (konzorcium partner) 

- Fit World Sportegyesület, Szeged (konzorcium partner) 

- Atletski Klub Atina, Vrsac/Szerbia (konzorcium partner) 

 

A projekt megvalósítási ideje: 

2017. szeptember 1. – 2019. április 30. 

 

A projekt háttere: 

Az újonnan épülő Kecskeméti Atlétikai Centrum várhatóan 2017. év végére kerül átadásra.  



Ezen sportlétesítmény-fejlesztés jelentős szerepet tölt be a Dél-Alföld és a kapcsolódó régiók 

sportéletében, lehetőséget teremtve a régiós partnerkapcsolatok kialakítására és megerősítésre.  

 

A projekt célja: 

A projekt fő célja a hosszú távú sportéleti együttműködés kiépítése a magyar és vajdasági 

partnerek között, mely a Kecskeméten megvalósuló sportlétesítmények használatával és a 

fiatal sportolók mobilizálásával élénkíti a sport turizmust Magyarország és Szerbia között. A 

projekt keretén belül valósul meg az új Kecskeméti Atlétikai Centrum belső berendezéseinek 

beszerzése.  

 

A projekt célcsoportjai: 

A projekt programja elsősorban a sport iránt érdeklődő magyar és szerb fiatalokat célozza 

meg, de közvetve hatást gyakorol a magvalósulás helyszínén élő, sport iránt érdeklődő 

lakosságra is.  

 

A projekt tervezett eredményei: 

1. A projekt keretén belül megvalósul az új Kecskeméti Atlétikai Centrum belső 

berendezéseinek és eszközeinek beszerzése bruttó 80.000 EUR értékben. 

2. Több nemzetközi sportesemény megrendezésére kerül sor: sportversenyek, 

edzőtáborok, az atlétikát és a rögbit népszerűsítő sportágválasztó események, edzők 

szakmai fórumai. 

3. A sportágak népszerűsítése érdekében nagyszabású kommunikációs kampány 

lebonyolítása valósul meg.   

4. A megrendezett események élénkítik a régió sport turizmusát.  

 

A projekt költségvetése (EUR): 

 Támogatás  

(IPA) 

Támogatás 

(nemzeti) 

Önerő Összesen 

Kecskemét 

Megyei Jogú 

Város 

86.479,00 10.174,00 5.087,00 101.740,00 

KARC 24.650,00 2.900,00 1.450,00 29.000,00 

Fit World SE 23.375,00 2.750,00 1.375,00 27.500,00 

Atletski Klub 

Atina 

49.640,00 0,00 8.760,00 58.400,00 

Összesen 184.144,00 15.824,00 16.672,00 216.640,00 

 

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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. február 2. 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2017. (II. 16.) határozata 

 

 

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési  Program 

keretében benyújtott pályázatokról szóló döntések meghozatala 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 947-52/2017. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az „Integrált városi csapadékvíz kezelési rendszer 

kidolgozása” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során 

beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, valamint a támogatási kérelem nyertessége 

esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy „A regionális együttműködés erősítése a sport 

turizmushoz kapcsolódva” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem 

elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, valamint a támogatási 

kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


