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ELŐTERJESZTÉS MÓDOSÍTÁS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 27-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

A Tisztelt Közgyűlés 2017. április 27. napján tartandó ülésének 11. napirendi pontja keretében 

tárgyalja „Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala” című 10454-5/2017. számú előterjesztést.  

 

Az előterjesztést az alábbiak szerint módosítom: 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 

II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázati felhívás – a 2016. évi kiírástól eltérően – egyetlen célra ad 

lehetőséget az önkormányzat számára pályázat benyújtására. Ennek figyelembevételével 

javaslom a „c) alcél: Belterületi utak, járdák, és hidak felújítása: Nyíri úti (Juhar utca – 

Széchenyi körút között), valamint a Budai úti (Március 15. utca – Akadémia körút között) járda 

és kerékpárút szakaszok javítása” megvalósítása érdekében pályázat benyújtását a támogató 

felé. 

  

Fentiek alapján a határozat-tervezet 1.) és 2.) pontja módosul, a benyújtandó pályázatra és a 

szükséges önerő biztosítására vonatkozóan. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a módosítás figyelembevételével 

megtárgyalni, illetve döntését a módosított határozat-tervezetnek megfelelően meghozni 

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. április 25. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2017. (IV.27.) határozata 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázattal 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 10454-5/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerint az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be, 

egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a pályázat elbírálása 

során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a pályázat nyertessége esetén a 

támogatási szerződést aláírja. 

 

2. A „Belterületi utak, járdák, és hidak felújítása: Nyíri úti (Juhar utca – Széchenyi körút 

között), valamint a Budai úti (Március 15. utca – Akadémia körút között) járda és kerékpárút 

szakaszok javítása” című pályázat nyertessége esetén a szükséges önerőt az önkormányzat 

22.028.428,- Ft összeggel biztosítja 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 


