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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. szeptember 19-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

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 csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 4. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

….2017. (IX.19.) VVB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 17500-47/2017. 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  
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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel 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 Területi és Településfejlesztési Operatív Program 

(továbbiakban: TOP) végrehajtásának területi szereplőre vonatkozó alapdokumentuma. A 

közgyűlés az ITP-t 193/2015. (IX.24.), 129/2016. (VI.30.), 180/2016. (IX.22.) és 4/2017. 

(II.16.) határozataival módosította. 

 

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

integrált projektek mentén valósíthatóak meg. 

 

Az első felhívások 2015. év végétől folyamatosan jelentek meg, melyekre Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a terület specifikus mellékletekben rögzítettek szerint az alábbi 

támogatási kérelmeket nyújtotta be. 

 

I. Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

 

A felhívás az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez hozzájáruló 

projektekhez nyújt támogatást a megyei jogú városokban.  

Az önkormányzat olyan intézményi épületek energetikai korszerűsítését kívánja 

megvalósítani, melyek hőszigetelése nem megfelelő, fűtésrendszere korszerűsítésre szorul, 

energiahatékonysági mutatói rosszak, fenntartásuk nagy energiaveszteséggel és magas 

költséggel jár.  

 

A projektek célja az épületek hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a 

felhasználók komfortérzete javuljon. Fontos a közintézmények hatékonyabb 

energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, működtetési 

költségeinek csökkentése.  

 

 A beruházások az elhasznált energiamennyiség csökkenésen keresztül költségmegtakarítást 

eredményeznek, valamint a környezet tehermentesítéséhez is hozzájárulnak: a felhasznált 

energiamennyiség mérséklődése a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését 

eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és 

klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás. 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



Az önkormányzat a fenti támogatási konstrukció keretén belül az alábbi intézmények 

energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani: 

 Lánchíd utcai Bölcsőde 

 Forradalom utcai Bölcsőde  

 Klapka utcai Bölcsőde 

 Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája 

 Corvina Óvoda Forradalom Utcai Óvodája 

 Ferenczy Ida Óvoda Szabadkai Utcai Óvodája 

 Ferenczy Ida Óvoda Mátis Kálmán Utcai Óvodája 

 Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodája 

 Corvina Óvoda Nyitra Utcai Óvodája 

 Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája 

 Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodája 

 

A felhívás szerint a támogatási kérelmek benyújtásának nem feltétele a kész tervek megléte, 

ezért a projektek pontos műszaki tartalma és költségvetése a projektfejlesztések időszaka alatt 

kerül kidolgozásra. 

 

1. Támogatási kérelem benyújtása „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése” 

címmel  

 

A megvalósítás helyszínei:  

- 6000 Kecskemét, Ceglédi út 5/1.  Hrsz: 6135 

- 6000 Kecskemét, Ceglédi út 5/2.  Hrsz: 6136 

- 6000 Kecskemét, Ceglédi út 7/2.  Hrsz: 6137 

 

A fejlesztés tervezett műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- zárófödém utólagos hőszigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- fűtéskorszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó  89 560 400 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 102 249 400 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 102 249 400 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 102 249 400 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2020. 11. 30. 

 

2. Támogatási kérelem benyújtása „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése” 

címmel  

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Ifjúság útja 1. Hrsz: 6979 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- lapostető utólagos hő- és víz  szigetelése, 



- külső nyílászárók cseréje, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- fűtéskorszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében.  

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 64 322 960 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 73 382 960 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 73 382 960 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 73 382 960 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2020. 11. 30. 

 

3. Támogatási kérelem benyújtása „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése” 

címmel  

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Nyitra utca 4. Hrsz: 5744/2 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- zárófödém utólagos hőszigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- fűtéskorszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében. 

  

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 66 967 100 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 76 408 100 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 76 408 100 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 76 408 100 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2020. 11. 30. 

 

4. Támogatási kérelem benyújtása „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése” 

címmel  

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. Hrsz: 3727/2 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- lapostető utólagos hő- és víz  szigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében. 

  

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 49 530 000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 56 584 630 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 56 584 630 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 56 584 630 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2019. 11. 30. 



5. Támogatási kérelem benyújtása „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai 

korszerűsítése” címmel  

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 4. Hrsz: 2172 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- lapostető utólagos hő- és víz  szigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 55 092 600 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 62 895 300 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 62 895 300 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 62 895 300 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 %  

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2020. 11. 30. 

 

6. Támogatási kérelem benyújtása „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése” 

címmel  

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Szabadkai u. 1/a Hrsz: 9325/1 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- lapostető utólagos hő- és víz  szigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében.  

   

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 72 212 200 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 82 364 400 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 82 364 400 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 82 364 400 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2020. 11. 30. 

 

7. Támogatási kérelem benyújtása „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése” 

címmel  

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Forradalom u. 5. Hrsz.: 3803/7 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- lapostető utólagos hő- és víz  szigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje, 



- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 96 354 900 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 109 932 900 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 109 932 900 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 109 932 900 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2020. 11. 30. 

 

8. Támogatási kérelem benyújtása „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése” 

címmel  

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16. Hrsz.: 3791/59 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- lapostető utólagos hő- és víz  szigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 134 289 800 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 153 011 300 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 153 011 300 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 153 011 300 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2019. 11. 30. 

 

9. Támogatási kérelem benyújtása „Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” 

címmel  

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Klapka utca 18. Hrsz.: 1194 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- zárófödém utólagos hőszigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 48 107 600 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 54 983 200 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 54 983 200 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 54 983 200 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2019. 11. 30. 



10. Támogatási kérelem benyújtása „Forradalom utcai bölcsőde energetikai 

korszerűsítése” címmel  

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Forradalom utca 3. Hrsz.: 3803/8 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- lapostető utólagos hő- és víz  szigetelése, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 80 175 100 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 91 444 900 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 91 444 900 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 91 444 900 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2019. 11. 30. 

 

11. Támogatási kérelem benyújtása „Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” 

címmel  

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 14. Hrsz.: 3791/60 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése, 

- lapostető utólagos hő- és víz  szigetelése, 

- külső nyílászárók cseréje, 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret 

függvényében, 

- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 119 976 900 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 136 742 600 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 136 742 600 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 136 742 600 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.11.30. - 2019. 11. 30. 

 

Fenti támogatási kérelmek 2017. július 31-én kerültek benyújtásra az 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. A TOP-6.5.1-16 kódszámú 

felhívás 5.6/3) pontjában rögzített 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarításra vonatkozó 

költségkorlátok miatt, a fejlesztések megvalósítása várhatóan jelentős önerő bevonását 

igényli.  

 

 



II.  Támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 

„Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” címmel 

 

Magyarország Kormányának TOP-6.9.1-16 kódszámú felhívása a megyei jogú városok 

önkormányzatai számára a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok 

újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció 

feltételeinek megteremtése érdekében került kiírásra. 

 

A „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projekt támogatási kérelmét az 

önkormányzat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi 

Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központjával (a továbbiakban: ESZII) konzorciumi 

együttműködésben nyújtotta be. 

 

A projekt célja Kecskemét város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élők 

közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése, az akcióterületen élő 

emberek részére olyan szolgáltatások (egyéni fejlesztés, közösségi programok) nyújtása, 

melyeknek köszönhetően fejlődnek kulcskompetenciáik, így képessé válnak a 

munkavállalásra, munkahelyi beilleszkedésre, vagy felkészülnek a későbbi tanulásra, szakma 

szerzésére, munkavállalásra.  

 

A projekt elsődleges célcsoportja az akcióterületen élők közül a szegregált területen élő 

hátrányos helyzetű lakosok, akik jellemzően alacsony társadalmi státuszúak, alacsony 

jövedelemmel, alacsony iskolai végzettséggel, kedvezőtlen munkaerő-piaci adottságokkal 

rendelkeznek, a munkaerő-piacról kiszorultak, vagy még nem tudtak belépni oda. A 

másodlagos célcsoport az akcióterületen élő lakosok. 

 

A projekt keretében tervezett tevékenységek:  

 közösségfejlesztést célzó programok,  

 az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,  

 a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok,  

 folyamatos szociális munka (egyéni fejlesztési tervek, mentorálás a projekt teljes 

időtartama alatt),  

 szupervízió szociális munkások részére,  

 munkaerő-piaci (re)integrációt segítő programok:  

o kulcskompetenciákat fejlesztő tréningek,  

o OKJ képzések (tervezetten tisztítás-technológiai szakmunkás (takarító és 

targoncavezető), valamint álláskeresést segítő foglalkozások,  

o munkáltatók érzékenyítését szolgáló programok megvalósítása a célcsoport 

elhelyezkedésének elősegítése érdekében;  

o szociális, gyermekjóléti szolgáltatások a kötelezőn túl,  

o a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és 

készségfejlesztési programok,  

o egészségügyi (prevenciós, mentálhigiénés) programok,  

o bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, 

szemléletformáló programok,  

o drog-prevenciós programok,  

o szociális munka vezetése és támogatása. 

 

 



Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 165 000 000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 165 000 000 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 165 000 000 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 165 000 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.10.01 - 2020.09.30. 

 

A költségvetés megoszlása a konzorciumi tagok között: 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata: bruttó 46 408 544 Ft 

- ESZII: bruttó 118 591 456 Ft 

 

A támogatási kérelem 2017. július 28-án került benyújtásra az 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.  

 

III. Támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 

„Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” címmel 

A felhívás célja, hogy az állami utak építtetői és a megyei jogú városok önkormányzatai a 

közúthálózat gazdaságfejlesztő és mobilitást ösztönző felújítását és fejlesztését valósítsák 

meg. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Homokbánya Déli feltáró út II. 

ütemének megvalósítása”, illetve a „Szolnoki út felújítása” című támogatási kérelmek mellett 

az alábbi fejlesztés megvalósítását szolgáló pályázatot nyújtotta be. 

 

A projekt célja, hogy Hetényegyháza településrész, az M5 autópálya, valamint a 445. számú 

főút közötti kapcsolatot biztosító út kiépüljön, a meglévő szakasza fejlesztésre kerüljön annak 

érdekében, hogy Kecskemét város munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon.  

 

Az út tervezett funkciója helyi gyűjtőút, melynek 550 méteres szakasza belterületi, míg 1365 

méteres szakasza külterületi elhelyezkedésű. Az út továbbá elkerülő úti szerepet is betölt 

tekintettel arra, hogy közvetlen összeköttetést biztosít a kerekegyházi összekötő úttal. 

 

A településrész térségi, gazdasági kapcsolatának és a Hetényegyháza-Kecskemét közúti 

kapcsolatának kiemelkedően fontos eleme, hogy közlekedési kapcsolat jöjjön létre az M5 

autópálya és a 445 számú főút között. További kiemelt tényező, hogy a fejlesztés segíti a 

településrészen található vállalkozások, valamint Kecskemét Déli gazdasági övezetének 

megközelíthetőségét a környező településekről érkező munkaerő számára. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 645.000.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 705.564.628 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 705.564.628 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 705.564.628 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.10.01 - 2019.11.30. 

 

Fenti támogatási kérelmek 2017. június 29-én kerültek benyújtásra az 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. melléklet 2.4.2. pontja alapján. 



IV. Támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok 

leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívásra „Kecskemét 

szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” címmel  

 

Magyarország Kormánya által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén 

belül meghirdetett TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi 

területeinek rehabilitációja” című felhívásra az önkormányzat támogatási kérelmet kíván 

benyújtani a leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeiben koncentráltan 

megnyilvánuló társadalmi-műszaki-gazdasági problémák komplex módon való kezelésére, 

valamint a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 

 

A projekt tervezett műszaki tartalma: 

1. Önkormányzati tulajdonú szociális alapon bérbeadott lakások korszerűsítése, 

komfortosítása, műszaki megújítása, energiahatékonyság javítással együtt a helyi 

fejlesztési szükségletek, adottságok és az önkormányzat felhíváshoz kapcsolódó 

indikátorvállalásai figyelembevételével. A tervezett szociális városrehabilitációs 

beavatkozás a Központi Statisztikai Hivatal által – a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 10. mellékletben található módszertan alapján – lehatárolt, kedvezőtlen 

társadalmi és műszaki-infrastrukturális folyamatokkal jellemezhető szegregált 

területeken történik meg. 

A szegregált területen található szociális alapon bérbeadott lakások felújításával 

javulnak a rászorult társadalmi rétegek lakhatási lehetőségei, ezáltal életkörülményei 

és életlehetőségei. 

A szociális alapon bérbeadott lakások korszerűsítési lehetőségei: 

- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; 

- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; 

- fűtési rendszerek felújítása, kialakítása, a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, 

elektromos, gáz) kiépítése és/vagy cseréje; 

- komfortosítás, komfortfokozat esetleges növelése érdekében történő bővítés; 

- belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása; 

-  burkolatok cseréje; 

-  beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése; 

- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, 

étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére 

és ruhatisztításra alkalmas berendezés; 

- melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása 

bemutatott; 

- telken belüli hiányzó közművek kiépítése; 

- kapcsolódó udvarrendezés; 

- kerítés kialakítása, felújítása.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Környezetrendezési fejlesztés, közterület felújítás az akcióterületen  

A tervezett beavatkozás az árpádvárosi Rávágy tér környezetének fejlesztése, melynek 

fizikai-, infrastrukturális állapota a város többi területéhez viszonyítva leromlott, 

integrált szemléletű fejlesztést igényel. A tér elhelyezkedéséből adódóan – nagy 

forgalmú utak kereszteződésénél található – településképi jelentősége is meghatározó. 

A megújuló közterület egyúttal közösségi tér funkciót is elláthat, hosszú távon teret 

biztosítva a szegregáció csökkentését szolgáló programok megrendezésének, 

elősegítve a városnegyed fejlődését, integrációját. 

Környezetrendezési fejlesztési lehetőségek: 

- belső utak, parkolók felújítása; 

- járdák, gyalogos felületek felújítása; 

- köztér, közösségi tér attraktív kialakítása; 

- hulladéktároló helyek és szelektív hulladéklerakási lehetőség kulturált kialakítása 

településképhez illeszkedő módon; 

- zöldfelületek fejlesztése; 

- játszótér fejlesztése; 

- köztéri minőségi utcabútorok elhelyezése, elavultak lecserélése; 

- energiatakarékos közvilágítás kialakítása; 

- biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer telepítése. 

 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 548.000.000 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 548.000.000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2018 - 2019. 

 

A támogatási kérelem benyújtására 2017. év szeptember 30. napjáig van lehetőség. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 



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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 4. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2017. (IX. 21.) határozata 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 17500 - 47 /2017. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy az „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

4. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése” 

című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

5. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése” 

című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 



felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

6. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

7. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése” 

című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

8. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

9. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

10. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” 

című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 



 

11. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” 

című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége esetén a Támogatási 

Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

12. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” 

című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést, 

valamint a projekt végrehajtásához szükséges megállapodásokat aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

13. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című 

támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést, 

valamint a projekt végrehajtásához szükséges megállapodásokat aláírja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

14. A közgyűlés úgy dönt, hogy „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális 

városrehabilitációja” címmel támogatási kérelmet nyújt be, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során 

beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, a támogatási kérelem nyertessége esetén a 

támogatási szerződést, valamint a projekt végrehajtásához szükséges megállapodásokat 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


