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Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 
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Mellékletek:     1 db közgyűlési előterjesztés 
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Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság  .../2017. (XI.21.) FKAB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  .../2017. (XI.21.) VVB. számú határozat 
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Iktatószám:  17500 - 63 /2017. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2017. november 21-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 5.4.1. pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2017. október 26. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

….2017. (XI.21.) VPB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 17500- 63/2017. 

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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Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. november 22. 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések 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. (XI.21.) FKAB. sz. hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …./2017. (XI.21.) VVB. sz. hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2017. (XI.21.) VPB. sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  

Iktatószám: 17500 - 60/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. november 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

I. 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 a TOP-

6.9.2-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra a TOP-6.9.2-16-

KE1-2017-00001 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” 

című támogatási kérelmet nyújtotta be. 

 

A projekt keretében olyan közösségfejlesztési folyamat kerül megvalósításra, mely 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területének 12 településrészén, 15 célterületet 

alkotva kerül végrehajtásra. A célterületek lakossága minden esetben eléri az 500 főt és nem 

haladja meg a 15 ezer főt. A projekt végrehajtása konzorciumban történik, konzorciumvezető 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, míg konzorciumi tagként az AIPA 

Nonprofit Kft. kerül bevonásra. A projekt keretében a vonatkozó felhívás 3.1.1. fejezetének 

megfelelően az 1.-6. pontokban, valamint azok alpontjaiban meghatározott támogatható 

tevékenységek közösségi munkamódszerek alkalmazásával együttesen kerülnek 

megvalósításra a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani útmutatója alapján. 

Ennek alapján a projekt keretében megtörténik: közösségek részvételével megvalósuló 

felmérés és tervezés, az érintett célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és a 

lakosság számára elérhetővé tétele, közösségi akciók, tevékenységek, események, 

programok, folyamatok megvalósítása, a társadalom és gazdaságfejlesztés tekintetében 

meghatározó dokumentumok áttekintése, szükség esetén azok megújítása, 

közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása, 

közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása. A felhívás 3.1.2.1. fejezete 

alapján megvalósul a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt infokommunikációs 

akadálymentesítés és a kötelező nyilvánosság biztosítása. A felhívás 3.1.2.2. fejezete alapján 

a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt megvalósul az eszközbeszerzés, 

partnerségi együttműködés, bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok. 



 

 

Becsült projekt összköltség: bruttó 517 000 000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 517 000 000 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó  517 000 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2018.01.01 - 2021.12.31 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatási kérelem benyújtására 

vonatkozóan 2017. október 20-án konzorciumi együttműködési megállapodást kötött az 

Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft-vel. 

A támogatási kérelem 2017. október 20-án került benyújtásra a Nemzetgazdasági 

Minisztérium 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. 

 

II. A népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, 

megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. 

(XI. 8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban – veszélyeztetett 

népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített 

örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében – a Népi Építészeti Program 

megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, 

Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-a szerinti lebonyolító szerv 

támogatási lehetőségre történő felhívást tett közzé „Népi építészeti emlékek helyreállítása” 

tárgyában, melyre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „Népi Iparművészeti 

Múzeum, műemlék térkőburkolat és udvar rekonstrukció” című támogatási kérelmet 

nyújtotta be. 

 

A forrás biztosítása hozzájárul a népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő, védelem 

alatt álló (nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) vidéki épített örökség elemeinek 

veszélyelhárításához, állagmegóvásához, valamint részleges, vagy teljes helyreállításához. 

 

A gyűjtemény védett épületét 1983-ig szeszfőzdeként hasznosították. Az ipari funkcióhoz 

kiépített nyersbeton, illetve aszfalt udvarburkolatok eredendően sem illeszkedtek a védett 

épület építészeti összképébe. Mára azonban az eleve környezetidegen felületek tönkrementek, 

helyenként a balesetveszélyesség mértékéig töredezettek, szintben is elmozdultak. 

A műemléki épületegyüttes 1984. decemberétől népi iparművészeti gyűjteménynek helyet adó 

múzeumként funkcionál. A szakmai program célja, hogy az immáron múzeumként üzemelő 

épületegyüttes az új funkciójához és az örökségvédelmi rangjához méltó udvarral 

rendelkezzen. Ezen belül a fő cél a korábban kiépített nyersbeton, illetve aszfalt 

udvarburkolatok cseréje a műemléki jelleghez illeszkedő, egységes megjelenésű, műszakilag 

is megfelelő burkolt felületre. 

A felújítás során a jelenleg betonnal, aszfalttal, illetve beton térkővel burkolt felületek cseréje 

történik meg. 

A burkolatcsere kapcsán a felújítás során a zöldfelületek szükség szerinti megújítása, illetve 

helyreállítása is megtörténik, valamint az épületek tetőhéjazatának karbantartási munkálatai is 

megvalósulnak. A tetőhéjazat teljes cseréjére nincs lehetőség, de a helyenkénti héjazati 

hiányosságokból eredeztethető beázások megszüntetése ugyancsak a most elvégzendő 

feladatok sorába tartozik. 

 

 

 

 



 

Becsült projekt összköltség:   bruttó 37 301 785,- Ft 

Tervezett elszámolható költség:  bruttó 18 650 892,- Ft 

Támogatás maximális mértéke:  bruttó 18 650 892,- Ft 

Támogatási intenzitás:    50 % 

Tervezett megvalósítás:    2018. március 15. - 2018. május 31. 

 

A támogatási kérelem 2017. október 19-én került benyújtásra a Lechner Tudásközpont 

Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére az 

SZMSZ 3. melléklete 2.4.2. pontja alapján. 

 

III. Az Interreg Central Europe program a 2014-2020 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 246 millió EUR keretéből nyújt támogatást Közép-

Európai országok részére (Dél- és Kelet-Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, 

Szlovénia, Magyarország, Horvátország, valamint Észak-Olaszország és Ausztria) 

interregionális nemzetközi együttműködésében megvalósuló projektekhez. Az Interreg 

Central Europe program 20 éves múltra visszatekintő, az európai nemzetközi együttműködést 

brüsszeli központi forrásból támogató program. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 70/2017.(IV.27.) határozatával 

jóváhagyta a támogatási kérelem benyújtását, melynek címe „Kultúra, Örökség, Identitás és 

Étel”-ről „Slow Food_CE” címre módosult. A projekt megvalósítása érdekében a Slow Food 

Olaszország nemzetközi egyesület, mint konzorciumvezető partner, valamint az Interreg 

Central Europe Program irányító hatósága között 2017. szeptember 8. napján megkötésre 

került a Támogatási Szerződés. Ezt követően a konzorciumi partnerek megkapták a végleges 

Partnerségi Megállapodást aláírás céljából, melyet Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az SZMSZ 3. melléklete 2.4.2. pontja alapján 2017. október 18-án aláírva 

megküldött a konzorciumvezető partner részére. 

 

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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. október 26. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2017. (XI. 22.) határozata 

 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 17500 - 60/2017. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című 

támogatási kérelem benyújtását és az ahhoz konzorciumi együttműködési megállapodás 

aláírását 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 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Népi Iparművészeti Múzeum, műemlék térkőburkolat 

és udvar rekonstrukció” 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 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Slow Food_CE” tárgyú támogatási kérelem kapcsán 

aláírásra került Partnerségi Megállapodás aláírását jóváhagyja, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a projekt végrehajtásához szükséges 

további megállapodásokat aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


