
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2017. október 24-én  

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     1 db közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  .../2017. (X.24.) VVB. számú határozat 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

Iktatószám:  23244 - 8 /2017. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

K e c s k e m é t  M e g y e i  J o g ú  V á r o s  K ö z g y ű l é s e  

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2017. október 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés 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 3.4.1. pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2017. október 2. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

….2017. (X.24.) FKAB. számú határozat 

Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 23244-7/2017. 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  



  

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. október 26-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Balogh Zoltán osztályvezető 

 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. (X.24.) FKAB. sz. hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …./2017. (X.24.) VVB. sz. hat. 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  

Iktatószám: 23244-7/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. október 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés 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. 

 

Támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.3.1-16 kódszámú „Barnamezős területek 

rehabilitációja” című felhívásra 

 

Magyarország Kormányának TOP-6.3.1-16 kódszámú felhívása a helyi önkormányzatok 

részére a megyei jogú városok barnamezős területeinek környezettudatos átalakítása, 

vállalkozói tevékenységeket ösztönző, a népességmegtartó településfejlesztési beavatkozások 

érdekében került kiírásra. 

 

A „Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában” című projekt keretében két fő 

fejlesztést kíván megvalósítani az önkormányzat 10208/5 hrsz. alatt fekvő Rudolf-laktanya 

területén: díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra, mélygarázs kialakítása, 

továbbá a laktanya területén belüli közmű-infrastruktúra kiépítése került betervezésre.  

 

A fejlesztés szorosan kapcsolódik a Rudolf-laktanya komplex megújításához, melynek alapja 

a TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú, „A Rudolf-kert építészeti és közterületi 

fejlesztése, szinergiában a városgazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt 

keretében megvalósításra kerülő teljes barnamezős revitalizáció. Az akcióterületen 

megvalósuló további, többek között szociális, turisztikai, oktatási, valamint egyéb épület- és 

területfejlesztések úgy válhatnak teljessé, ha a közösség által igénybe vehető tér, illetve 

zöldfelület megtartása mellett kialakulnak a létrejövő komplexum elérhetőségét javító és 



 

funkcióját biztosító parkolóhelyek, továbbá az alapműködéshez elengedhetetlen közmű-

infrastruktúra.  

 

A mélygarázs kialakításával új építménnyel bővülne az örökségvédelem alatt álló barnamezős 

terület meglévő épületállománya, funkciója biztosítottá válna, mely ugyanakkor a terület 

zöldfelületének nagyságát megőrizné, így megtörténne a teljes terület rehabilitációja. A 

fejlesztési elképzelés közvetve támogatja a település gazdaságának élénkítését és 

munkahelyteremtését, funkcionálisan szorosan kapcsolódva a területen megvalósuló egyéb, 

gazdaságélénkítési tevékenységet támogató beruházásokhoz.  

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: nettó  1 194 776 100 Ft 

Becsült projekt összköltség: nettó  1 300 000 000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: nettó  1 300 000 000 Ft 

Támogatás maximális mértéke: nettó  1 300 000 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.12.31 - 2019.08.31 

 

A támogatási kérelem 2017. szeptember 29-én 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.  

 

Támogatási kérelem elbírálása 

Az általános útmutató értelmében a benyújtott támogatási kérelemről 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. október 2. 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2017. (X. 26.) határozata 

 

Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 23244-7/2017. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-

laktanyában” 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 

 


