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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2018. április 24-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 3.4.1. pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2018. április 3. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2018. (IV.24.) FKAB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 104 - 22/2018. 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 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2018. április 26-án 

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 …./2018. (IV.24.) FKAB. számú hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …./2018. (IV.24.) VVB. számú hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2018. (IV.24.) VPB. számú hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. április 26-án 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.), 4/2017. 

(II.16.) és 262/2017. (XII.14.) 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-

6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés” című felhívásra TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számmal, 

valamint a TOP-6.4.1-15 kódszámú Fenntartható városi közlekedés című felhívásra TOP-

6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számmal az alábbi fejlesztések megvalósítására nyújtott 

be támogatási kérelmeket:: 

 

1. Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása 

 

Jelen projekt konzorciumban valósul meg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. együttműködésével. A projekt célja, hogy Kecskemét egyik 

gyűjtőútjának hiányzó szakasza kiépüljön annak érdekében, hogy a város gazdasági- és 

lakóterületei között a munkaerő mobilitás javuljon. A kiépítendő szakasz országos közútba 

való csatlakozása révén kiemelt szerepet tölt be mind a munkaerő mobilitása, mind pedig 

közvetlenül az ott található vállalatok, gazdasági szolgáltatók, közvetetten pedig Kecskemét 

iparterületeinek elérhetőségében. A gyűjtőút további jelentősége, a városközponti közlekedési 

vonalakat tehermentesítésére, illetve, a városrészek közötti és menti közlekedés javítása. A 

megépülő út várhatóan tovább erősíti a térség gazdasági szerepét és hozzájárul a 

lakókörnyezet fejlődéséhez. 

 

Műszaki tartalom: 



 

A Károly Róbert körút II. ütem hossza cca. 1350 méter, burkolat szélessége 7,00 méter, 

kétoldali süllyesztett szegéllyel, kétoldali szikkasztóárokkal. A szikkasztóárok hossza cca.: 

2435 m. A terv a déli oldalon tartalmaz egyoldali 2,5 méter széles kerékpárutat 1317 m 

hosszon. Az északi oldalon a közvetlen szomszédos ingatlanok megközelítése, valamint a 

meglévő földúthálózat csatlakoztatása érdekében a főpályával párhuzamosan szakaszosan 

szervízút épül, jelen ütemben 4,50 m széles zúzottkő burkolattal. A fejlesztés magában foglal 

4 csomópontot is, melyek gyalogos átkelőhelyek kialakítását is tartalmazzák. A terv részét 

képezi autóbuszöblök 3 helyszínen történő kialakítása. A tervezési térségben a közművekre 

vonatkozó szakági tervek elkészítése jelenleg folyamatban van. A tervezési terület teljes 

mértékben belterületen halad, így a terv és a beruházás részét képezi a közvilágítás kiépítése 

is 1 oszlopsoron két lámpakarral. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 1.561.837.635 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 1.707.431.462 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 1.707.431.462Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 1.707.431.462Ft 

 

A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2018. március 31 - 2022. március 31. 

 

A támogatási kérelem 2018. február 28-án került benyújtásra a Nemzetgazdasági 

Minisztérium részére 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. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatási kérelem benyújtására 

vonatkozóan – annak hiánypótlási határidejére való tekintettel – 2018. március 22-én 

konzorciumi együttműködési megállapodást kötött az Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. 

 

 

2. Kerékpárosbarát fejlesztés Közbringa-rendszer kiépítésével Kecskeméten 

 

 

Előzmények: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 179/2016.(IX.22.) határozatával  

jóváhagyta a „Kerékpárosbarát fejlesztés Közbringa-rendszer kiépítésével Kecskeméten” 

című támogatási kérelem 2016. augusztus 31. napján történő benyújtását, mely alapján a 

támogatási szerződés 2016. december 15. napján megkötésre került. 

Az 1. számú mérföldkő teljesítéséhez szükséges volt a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 

elkészítése, mely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya 

(továbbiakban: NFM KKF) által 2017. július 18-án megtartott terv zsűri elé beterjesztésre 

került. 

Az NFM KKF KRKF/57117/2017-NFM iktatószámú, „Kecskemét – Kerékpárosbarát TOP 

pályázathoz kapcsolódó tervzsűri nyilatkozat” tárgyú levelében foglaltak alapján nem 

javasolta a közbringa állomások telepítését tekintettel arra, hogy a 4 db dokkoló helyszín nem 

fedi le a város egész területét, ezért várhatóan a rendszert nem fogják használni.  

A közbringa rendszerek fejlesztésére vonatkozó speciális feltételek mentén a TOP-6.4.1-15 

kódszámú felhívás a32) pontjában foglaltak alapján a dokkoló állomások egymástól mért 

távolsága légvonalban maximum 500 méter lehet, ezzel ellentétben azok a terveken átlagosan 

1000 méterre helyezkedtek el, tekintettel a város helyi sajátosságaira, különösen a főtérre 



 

vonatkozó műemlékvédelmi szempontokra, a történelmi városrész városképi megjelenésére. 

Mindezek mellett a közbringa rendszerhez eredetileg tervezett infrastruktúra fejlesztések 

megvalósítását javasolták. 

 

Fentiek figyelembevételével a projekt keretében Kecskeméten a közbringa rendszer és ezzel 

együtt a közbringa állomások telepítése és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzések, valamint 

az immateriális javak beszerzése sem kerül megvalósításra.  

 

 

Műszaki tartalom: 

Fentiek figyelembevételével az NFM KKF által is támogatott, közbringa rendszerhez tervezett 

infrastruktúrafejlesztést kibővített műszaki tartalommal tervezzük megvalósítani az eredeti 

nyomvonalon (Vasútpark - Rákóczi út – Petőfi Sándor utca – Dózsa György út – Izsáki út – 

Csabai Géza körút).  

A nyomvonalon megvalósításra kerülnek a szükséges felújítási, rekonstrukciós munkák, 

korrekciók és forgalomtechnikai jelzésrendszerbeli kiegészítések, melyek az 

állapotjavításokkal korszerűsített burkolatfelületeken történő kerékpározás feltételeinek 

megteremtését célozzák az eredetileg is tervezett kerékpársáv felfestéssel együttesen.  

 

A projekt összköltsége a műszaki tartalom változást követően nem módosul, a fenti műszaki 

tartalom módosításnak megfelelően a projekt új címe „Kerékpárosbarát fejlesztés 

Kecskeméten”. 

 

A fenti műszaki tartalom változásra vonatkozó támogatási szerződés módosítási kérelem a 

Közgyűlés döntését követően kerül benyújtásra a Támogató felé. 

 

II. Országos Tornateremfelújítási Program 

 

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tornaterem/tornacsarnok felújítási, 

valamint strandkézilabda pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg. A 

fejlesztések összhangban az MKSZ hosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciójával, a 

látvány-csapatsport finanszírozási konstrukcióban, az MKSZ sportágfejlesztési programja 

keretében kerülnek megvalósításra. 

 

A pályázat tárgya és célja: 

A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra 

alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerűsítése, strandkézilabda pályák fejlesztése és 

ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág 

tömegesítésének elősegítése érdekében. 

 

A konstrukció keretében négy kategóriában lehetett támogatási kérelmet benyújtani. 

 

1. Pályázati kategória – Komplex sportcsarnok-felújítási program;  

2. Pályázati kategória – Tornaterem-felújítási program;  

3. Pályázati kategória – Strandkézilabda program;  

4. Pályázati kategória – Kültéri kézilabda program.  



 

 

A felsorolt kategóriák közül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi 

tevékenységekre nyújtott be támogatási kérelmet:  

 

1. Pályázati kategória – Komplex sportcsarnok-felújítási program: 
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája 

sportcsarnoka felújítására vonatkozóan. 

 

Az MKSZ szabvány méretű kézilabda pályával rendelkező (20 x 40 méter) termek és a 

hozzájuk tartozó öltözők, továbbá az egyéb, sportcélú kiszolgáló helyiségek felújítását 

támogatja. A támogatás kérelem bruttó 124.452.388,- Ft összegben került benyújtásra.  

 

 

 

 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje:  bruttó 124.452.388 Ft 

Tervezett elszámolható költség:  nettó 87.116.672 Ft 

Támogatási intenzitás:  70 % 

Támogatás mértéke:  bruttó 87.116.672 Ft 

Önerő:  bruttó 37.335.716 Ft + ÁFA 

 

4.  Pályázati kategória – Kültéri kézilabda program:  
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános 

Iskolája kültéri kézilabdapálya kialakítására vonatkozóan. 

 

Az MKSZ a pályázat keretében, a szakszövetség által meghatározott típustervnek megfelelő 

műszaki paraméterek szerinti, kültéri kézilabdázásra alkalmas pályák létrehozását támogatja.  

A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok keretfeltételei lehetőséget adnak 

arra, hogy az MKSZ sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást 

valósítson meg az ország területén. Jelen pályázat szabályai alapján, a pályázat keretében az 

ingatlanokra irányuló fejlesztést az MKSZ által pályázati eljárást követően kiválasztott 

vállalkozás(ok) végzi(k) el.  

 

A meghatározott műszaki tartalom ellenértéke nettó 25 millió forint. 

Az ingatlan vagyonkezelője kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás megkötését 

követően a teljes bruttó beruházási összeg 30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az 

MKSZ által megjelölt számlára megfizeti. 

 

Az MKSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték nyújtásához kötötte. A pályázati 

biztosíték összege valamennyi pályázati kategóriában, pályázatonként az igényelt beruházás, 

felújítás összegének az 5%-a. A pályázati biztosítékként megfizetett díj a megtérítési előleg 

összegébe beleszámít.  

 

A támogatási kérelem 2018. január 22-én került benyújtásra az MKSZ részére az SZMSZ 3. 

melléklete 2.4.2. pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 

szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése alapján. 

 
 



 

III. Urban Innovative Actions (OPEN4AGE) 

 

Az Európai Bizottság elindította az Urban Innovative Actions (továbbiakban: UIA) nevű 

kezdeményezést annak érdekében, hogy olyan új megoldásokat azonosítson és teszteljen, 

melyek foglalkoznak a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel és uniós 

szinten is jelentőséggel bírnak.  

Az UIA kezdeményezés fő célja teret és erőforrásokat biztosítani az európai városi 

hatóságoknak arra, hogy az egymással kapcsolatban lévő kihívások merész és eddig be nem 

bizonyított megoldásait teszteljék és kísérletezzenek azzal, hogy ezek az ötletek hogyan állják 

meg a helyüket a valós, összetett környezetben. A támogatott projekteknek innovatívnak és jó 

minőségűnek kell lenniük, a főbb érdekeltek bevonásával kell megtervezni és megvalósítani 

őket, továbbá eredményorientáltnak és átültethetőnek kell lenniük.  

 

Az UIA kezdeményezés lehetőséget nyújt a kockázatvállalásra, eltávolodik a „szokásos 

projektektől” – melyek finanszírozhatók „hagyományos” forrásokból, ideértve az ERFA főbb 

programjait – és olyan prototípusokká változtatja a nagyszabású és kreatív ötleteket, melyek 

valós városi környezetben tesztelhetők. Az UIA tehát támogathat olyan kísérleti projekteket, 

melyek túl kockázatosak a hagyományos források általi finanszírozáshoz azzal a feltétellel, 

hogy a projektek kimagaslóan innovatívnak és kísérleti jellegűnek kell lennie. 

 

A projekt résztvevői:  

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 

 CédrusNet  Szenior Tudáshasznosító Egyesület, Kecskemét 

 Városi Alapkezelő Zrt. 

 Neumann János Egyetem, Kecskemét 

 Design Terminal Közhasznú Nonprofit Kft., Magyarország 

 Blockchain Competence Center Kft. 

 

A Bizottság döntése alapján szorosan az EU városfejlesztési menetrendjében meghatározott 

témákhoz igazított pályázati felhívásai különböző témákra összpontosít.  

 

A harmadik pályázati felhívás keretében a pályázók az alábbi témák egyikében nyújthattak be 

a városi hatóságokhoz projektjavaslatokat:  

 alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz,  

 levegőminőség,  

 lakhatás, 

 munkahelyek és készségek a helyi gazdaságban.  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Munkahelyek és készségek a helyi 

gazdaságban” című témában nyújtotta be pályázatát. 

 

A projekt célja:  

Kecskeméten jelenleg a város idősödő lakosságának munkaerő piaci kvalitásai és készségei 

nincsenek összhangban a gazdaság elvárásaival. 

Cél, hogy az 50 év feletti korosztályt, mint célcsoportot szólítsa meg, hogy az ún. „ezüst 

foglalkoztatás” keretein belül kulcsfontosságú tényezőként szerepelhessen a potenciális 

munkaerő tartalék mozgósítása tekintetében.  

 



 

Ezen integrált intézkedési csomag eredményeképpen a szociális szolgáltatások és a 

munkaerőpiac egyéb területein jelentkező munkaerőhiány kihívásai megszólítják és 

reaktiválják a jelenleg passzívnak ítélt célcsoportot. 

 

A projekt várható eredményei: 

 innovatív szociális intézkedések és kommunikációs módszerek megvalósítása az 50 év 

feletti korosztály, mint célcsoport megszólítása érdekében (mentorhálózat, városi 

oktatási központ felállítása, innovatív tudásmegosztási rendszerek, aktivitásnövelésre 

irányuló intézkedések), 

 innovatív finanszírozási rendszer, 

 működőképes hitel-odaítélési rendszer, mely kompenzációs és motivációs 

mechanizmusként aktiválja az 50 év feletti célcsoportot, 

 a résztvevők mind a szociális, mind a munkaerőpiaci tevékenységek céljára a 

hitelezési rendszert aktívan veszik igénybe,  

 az 50 év feletti generáció elégedettsége az új „ezüst foglalkoztatás” szolgáltatásokkal, 

 az aktív öregedési mutató kedvező irányú változása Kecskeméten a hatásvizsgálati 

rendszer alapján. 

 

A projekt teljes költségvetése: 4.400.850,00 EUR, melyből Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának költségkerete: 

 

 

 

 

Tervezett elszámolható költség: 1.117.350,00 EUR 

Támogatási intenzitás:  80 % 

Uniós támogatás mértéke:    893.880,00 EUR 

Önerő:      223.470,00 EUR 

 

A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2018. november 1 - 2021. november 1. 

 

A szükséges önerő biztosítása a projektben foglalkoztatásra kerülő hivatali munkatársak 

bérelszámolásával is megvalósítható.  

 

A támogatási kérelem 2018. március 30-án került benyújtásra az UIA harmadik felhívása 

keretében az SZMSZ 3. melléklete 2.4.2. pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése alapján. 

 

 

IV. A munkaerő mobilitást elősegítő lakhatási feltételek kialakítása Kecskeméten 

 

Előzmény: 

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján 2017. március 21. 

napján megjelent a Program Útmutató a „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerő-

piaci program keretében nyújtott támogatásról, mely a helyi önkormányzatok, valamint 

önkormányzati társulások részére biztosít támogatási konstrukciót munkásszállás építéséhez, 

vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. A támogatás nyújtása 



 

során prioritást élveznek a barnamezős beruházások, ennek megfelelően elsősorban épület 

felújítás támogatandó. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő 

lakásfejlesztéssel kapcsolatos előkészítési feladatokról szóló döntés meghozataláról szóló 

144/2017. (VI.22.) határozata alapján döntött arról, hogy meg kell vizsgálni a munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő lakásfejlesztéssel kapcsolatos támogatási kérelem benyújtásának 

lehetőségét, egyben felhatalmazta Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a pályázati 

dokumentáció előkészítése érdekében a szükséges eljárásokat lefolytassa, azok 

eredményeként megkötendő szerződéseket aláírja, továbbá amennyiben a fejlesztés 

megvalósításához az önerő biztosítása érdekében hitel felvétele szükséges, annak érdekében 

az előkészítő tevékenységeket ellássa. 

 

Támogatási kérelem: 

2017. december 21. napján megjelent a módosított Program Útmutató a „Munkásszállások 

kialakítása” központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról.  

Az új útmutatóban a 80 férőhelyesnél nagyobb munkásszállás kialakítása esetén legalább 4 fő 

álláskereső alkalmazása kötelező, továbbá 40 férőhelyenként 1 fő álláskeresőt szükséges 

foglalkoztatni, akik a napi működés kapcsán felmerülő feladatokat látják el.  

Jelen fejlesztés keretében kialakításra kerülő 300 férőhely esetében 9 fő álláskereső 

alkalmazása szükséges a felhívásnak megfelelően. 

A támogatás annak a helyi önkormányzatnak nyújtható, amely a munkásszállás 

építéshez/felújításhoz rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal. 

Anyagi biztosítékként a támogató javára szóló, a támogatás mértékéig terjedő jelzálogjog 

bejegyzése fogadható el. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását a hatósági szerződés 

megkötésének időpontjáig kell biztosítani.  

 

 

Műszaki tartalom: 

Jelen felhívás keretében Kecskemét Homokbánya városrész (hrsz: 21934/2) területén 

elhelyezkedő leromlott állapotú, jelenleg nem hasznosított épületegyüttesben az „A” épület 

felújításával a helyi munkavállalók korszerű lakhatási feltételeinek kialakítása kerül 

megvalósításra. A beruházás során az ingatlan teljes körű felújítása történik meg, a szükséges 

infrastruktúra kiépítésével, közművesítéssel, területrendezéssel. 

 

 



 

 
 

 

A beruházás megvalósításával, új lakhatási feltételek megteremtésével a város gazdasági 

fejlődéséből fakadó munkaerő-kereslet igényeinek kiszolgálása valósul meg. A leromlott 

állapotú ingatlan felújítását követően történő hasznosítás eredményeként 300 fő lakhatási 

feltételei valósulnak meg. A potenciális munkavállalók lakhatási körülményeinek 

megteremtése a helyi foglalkoztatóknál felmerülő munkaerő-keresleti igény kielégítését 

szolgálja. A beruházás eredményeként a térségben javul a munkaerő-kereslet – kínálat 

egyensúlya, megvalósul a munkaerő-mobilitás támogatása. A tervezett beruházás hozzájárul a 

barnamezős terület infrastrukturális fejlesztéséhez, a városrészi alközponttá való válásához. 

 

A beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költségei elszámolható 

költségek, melyek saját forrás terhére kerülnek elszámolásra. A kialakítandó férőhelyszám 

300, a kötelező foglalkoztatotti létszám 9 fő. 

 

A felújítás előzetes bekerülési értékének meghatározása során figyelembevételre kerültek a 

nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28) 

Kormányrendelet előírásai is.  

 

A támogatás összege és folyósítása: 

A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes 

figyelembevétele alapján kerül sor: 

 



 

 egy m2-re jutó fajlagos költség 

munkásszállás építése esetén: maximum 280.000,- Ft, 

munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 200.000,- Ft. 

 

 egy munkásszállási férőhely kalkulált költsége 

munkásszállás építése esetén: maximum 2.800.000,- Ft, 

munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 2.000.000,- Ft. 

 

Az önkormányzatot, mint Áfa alanyt, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban 

felmerült költségekhez kapcsolódóan az Áfára vonatkozóan adólevonási jog illeti meg, ennek 

megfelelően a támogatás nettó módon kerül elszámolásra. 

 

A fejlesztés eredményeként létrejött férőhelyek számának megfelelően kerül meghatározásra 

a támogatás mértéke, mely várhatóan 600.000.000,- Ft. A szükséges önerő mértéke és a 

projekt végleges költségvetése a fejlesztésre vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárást 

követően határozható meg.  

A támogatás intenzitása: 60%.  

A támogatás terhére 100% előleg nyújtható. 

A projekt tervezett fizikai megvalósítási ideje: 1 év. 

 

A támogatás mértékéig jelzálogjog bejegyzése szükséges, erre a 21934/2 hrsz-ú fejlesztési 

terület, valamint a környezetében lévő 21931 hrsz-ú terület alkalmas. 

 A 21934/2 hrsz-ú ingatlan esetében az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése 

szerint ingyenesen szerezte meg, az (5) bekezdés alapján ebben az esetben a törvény erejénél 

fogva – 15 évig tartó – elidegenítési tilalom keletkezik. Az Nvtv. ugyanezen paragrafusának 

(11) bekezdése alapján az ingyenesen átruházott nemzeti vagyon felett az átruházás 

időpontjában tulajdonosi jogokat gyakorló személy az átruházást követően, az elidegenítési 

tilalom hatálya alatt – a tulajdonjogot megszerző fél kezdeményezésére – egyedi döntéssel 

hozzájárulhat az átruházott vagyon fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló 

hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő 

megterheléséhez, továbbá ezen teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történő 

elidegenítéséhez. Ezen ingatlan abban az esetben fogadható el a támogatás biztosítékaként, ha 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a jelzálogszerződés megkötését megelőzően írásbeli 

hozzájárulását adja a támogatás mértékéig terjedően az ingatlan megterheléséhez, és a 

támogató javára első ranghelyű jelzálogjog bejegyzéséhez. 

 

A támogatási kérelem kötelező mellékleteként elkészítésre kerültek az „A” épületre 

vonatkozó kiviteli tervek. 

 

A támogatási kérelem 2018. március 31-én került benyújtásra a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal részére 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, valamint 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati 

rendelete 5. § (4) bekezdése alapján.  

 

 

V. Kecskemét Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 



 

 

A Kormány a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, 

valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. 

(X. 3.) Korm. határozata (továbbiakban: Kormány határozat) alapján a helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatásai cím terhére 485,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a 

Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 38. Helyi érdekű települési 

fejlesztések III. cím alcímei javára. A Kormány határozat 4. pontjában található táblázat 2. 

pontja értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város részére a nevezett összegből „Kecskemét 

Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása” alcímnév alatt út- és járdafelújítás, 

közterületek fejlesztése támogatási céllal 75,5 millió forint összeg került átcsoportosításra, 

melynek értelmében az önkormányzat 75,5 millió forint összegű egyedi költségvetési 

támogatásban részesül.   

 

Műszaki tartalom: 

1.) Pozsonyi utca aszfaltburkolatú kiépítése 

A Pozsonyi utca Lőcsei utca-Halasi út közötti szakaszán a jelenleg földút intenzív beépítésű 

lakóutca leburkolása: 

 az útszakasz 270 méter hosszú, a burkolat javasolt szélessége 5 méter, 

 kétrétegű szórt útalappal, kétoldali szegéllyel, egy réteg 6 cm aszfalttal, 

A csapadékvíz elvezetése szikkasztással történhet. 

  

2.) Tóth László sétány Batthyányi utca és Reile Géza utca közötti szakaszának 

rekonstrukciója 

A jelenleg rendkívül rossz állapotú, néhol balesetveszélyes aszfalt burkolatú járda teljes 

körű felújítása:  

 nagy gyalogos forgalmat bonyolít le, az itt található közintézmények megközelítését 

biztosítja (Ferenczy Ida Óvoda Árpádvárosi Óvodája, Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája), lakóházak gyalogos forgalmának fő 

gyűjtő útvonala, 

 szélessége: 5 m, hosszúsága: 260 m.  

 

3.) Újvidék tér – közpark fejlesztés 

 burkolt sétány építése és térképző cserjetelepítés. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 75 500 000,- Ft 

Tervezett elszámolható költség:  bruttó 75 500 000,- Ft 

Támogatási intenzitás:    100 % 

Támogatás maximális mértéke:  bruttó 75 500 000,- Ft 

 

A projekt tervezett megvalósítási határideje: 2018. december 31. 

 

A támogatás keretében részben építési engedélyköteles (Pozsonyi utca), illetve nem hatósági 

engedélyköteles tevékenységek megvalósítását tervezi az önkormányzat. Az egyedi 

költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges adatlap lezárására kizárólag a Pozsonyi 

utca fejlesztését érintő hatósági engedély kiadását – mely jelenleg folyamatban van – 

követően kerülhet sor.  

 

 

VI. 2 db D típusú sportpark megépítése Kecskeméten 



 

 

A Kormány a Nemzeti Szabadidős – Egészséges Sportpark Programról (a továbbiakban: 

Program) szóló 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatában döntött olyan közösségi terek, 

korszerű szabadtéri létesítmények kialakítását (sportpark és futókör) célzó pályázat kiírásáról, 

ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti el szabadidejét, időbeli korlát nélkül, rendszeresen 

gyakorolhat különféle mozgásformákat. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.2. pontja, 

alapján 2016. augusztus 15. napján pályázatot nyújtott be a Program lebonyolítója, a 

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: 

BMSK) részére. 

 

A BMSK XII-322/0016/2016. iktatószámú levelében foglaltak szerint a benyújtott pályázat 

pozitív elbírálásban részesült. Az értékelő bizottság Kecskemét településen 1 darab D típusú 

sportpark, illetve 1 darab 400 méteres futókör megépítését támogatta, továbbá tájékoztatta az 

önkormányzatot, hogy a sportparkok megvalósítására szolgáló későbbi források biztosításakor 

a még el nem bírált kérelmek is figyelembevételre kerülnek a fejlesztések meghatározása 

során. 

 

A pályázat benyújtását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

182/2016. (IX.22.) határozatában (továbbiakban: Határozat) tudomásul vette, mely alapján a 

D típusú sportpark a Kecskemét 8246/10 hrsz-ú (Vadaspark előtti) ingatlanon, a 400 méteres 

futókör a Kecskemét 0445/34 hrsz-ú (katonatelepi sportpálya) ingatlanon kerül megépítésre. 

 

A BMSK 2018. március 1-jén kelt I-120/0007/2018. iktatószámú levelében foglaltak szerint 

újabb két db D típusú sportpark megépítését támogatja Kecskeméten, melyek a Közgyűlés 

Határozatával tudomásul vett helyszínek közül a Kadafalva 11747 hrsz-ú ingatlanon (Boróka 

utca iskola melletti terület), valamint a Kecskemét 3805/9 hrsz-ú ingatlanon (Forradalom 

utca) javaslom megvalósítani. 

 

 

VII. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás megvalósítása Kecskeméten 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1 kódszámú „Helyi 

klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című 

felhívásra kíván támogatási kérelmet benyújtani. 

 

Előzmények: 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az Európai Unió 5. tematikus 

céljának megfelelően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés- és 

kezelés előmozdítását.  

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, 

hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Magyarország éghajlatában 

a regionális klímamodellek alapján magasabb átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és 

a téli félévre koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással kell számolni. 

Emellett várható a szélsőséges időjárási események (felhőszakadás, szélvihar, hőhullámok), 



 

az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és intenzitásának növekedése is, valamint új kártevők 

és betegségek megjelenése, a természetes ökoszisztéma, valamint ezzel szoros 

összefüggésben az agrárgazdálkodási lehetőségek változása. A vízgazdálkodás 

infrastruktúrájának a jövőben a rendkívüli árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelentenek 

majd. 

 

A projekt célja: 

 helyi klímastratégia kidolgozása helyi önkormányzatok részére,  

 intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus 

szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása, 

 települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása, 

 helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató 

előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett 

intézmények munkavállalói számára,  

 gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe 

integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek 

szakmai előkészítése és lebonyolítása, 

 térségi, vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő 

kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára, 

 gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök 

szervezése és lebonyolítása. 

 

Elnyerhető támogatás összege:  5.000.000-20.000.000 Ft közötti összeg 

Támogatási intenzitás:   100 % 

Pályázandó támogatás összege:  bruttó 20.000.000 Ft 

 

A felhívás szerint a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam a támogatási 

szerződés megkötésétől számított 24 hónap. 

 

VIII. Csatlakozás a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. február 21. napján kötött támogatási 

szerződést a TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú „Ceglédi úti óvoda energetikai 

korszerűsítése” című projekt megvalósítására. A projekt keretében a Ceglédi úti óvoda 

épületének energetikai célú felújítása mellett a szükséges adatgyűjtéseket és felméréseket 

követően elkészül Kecskemét Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (a továbbiakban: 

SECAP), továbbá megtörténik a csatlakozás a Covenant of Mayors (Polgármesterek 

Szövetsége) szervezethez és annak vonatkozó programjához.  

 

A Polgármesterek Szövetsége 2008-ban indult útjára Európában azzal a céllal, hogy 

egybegyűjtse az olyan helyi önkormányzatokat, amelyek önként vállalják, hogy 

megvalósítják, sőt túlszárnyalják az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit. A 

kezdeményezés mostanra már 57 ország több mint 7.000 helyi és regionális önkormányzatát 

tömöríti magában. Magyarország vonatkozásában ez 40 önkormányzatot, köztük több megyei 

jogú város önkormányzatát jelenti.  

Ehhez az egyre növekvő mozgalomhoz a helyi önkormányzatok az alábbi eljárást követve 

csatlakozhatnak: 



 

1. Bemutatják a Polgármesterek Szövetségét a helyi képviselőtestületnek politikai 

támogatásra. 

2. Miután a képviselőtestület hivatalosan is meghozta a határozatot, megbízzák a 

polgármestert – vagy a helyi önkormányzat vele egyenrangú képviselőjét – írja alá a 

Szövetséghez való csatlakozási nyilatkozatot. 

3. Az aláírást követően online kitöltik az adatokat, feltöltik a megfelelően aláírt 

csatlakozási nyilatkozatot és követik a helyi önkormányzati képviselőtestületnek 

küldött visszaigazoló e-mailben megadott lépéseket. 
 

A Polgármesterek Szövetségéhez történő hivatalos csatlakozást követően az aláírók vállalják, 

hogy két éven belül kidolgoznak egy Fenntartható Energia- (és Klíma) Akciótervet. A 

csatlakozó helyi önkormányzatok által elfogadott akcióterv bemutatja a 2020-as és 2030-as 

célkitűzések felé vezető lépéseket, aktívan támogatják az EU azon célkitűzésének 

megvalósítását, hogy 2030-ra az üvegházhatást okozó gázok mennyiségét 40%-kal 

csökkentsék, a közös szemléletmódnak megfelelően megvalósítják a csökkentést, és 

alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz, továbbá a csatlakozástól számított két éven belül 

benyújtanak egy fenntartható energia- és klíma akciótervet. A dokumentumban szükséges 

vázolni a végrehajtani kívánt legfontosabb tevékenységeket, majd annak elfogadását követően 

a városoknak kétévente jelenteniük kell, hogyan halad a megvalósítás. 

 

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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2018. április 3. 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2018. (IV. 26.) határozata 
 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 104 – 21/2018. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című 

támogatási kérelem benyújtását, a jogosultsági vizsgálatra vonatkozó hiánypótlás 

teljesítését, valamint az ahhoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás 

aláírását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, 

hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező további hiánypótlási felhívásokat és a 

projekt végrehajtása során felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, 

valamint a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést és a projekt 

megvalósításához szükséges megállapodásokat aláírja.  
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kerékpárosbarát fejlesztés Közbringa-rendszer kiépítésével 

Kecskeméten” projekt címet „Kerékpárosbarát fejlesztés Kecskeméten” címre módosítja, 

valamint jóváhagyja a projekt műszaki tartalmának módosítását, egyben felhatalmazza  

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a módosításra vonatkozó támogatási 

szerződés módosítási kérelmet a közreműködő szervezet részére benyújtsa, a támogatási 

szerződés módosítást aláírja és a projekt végrehajtása során felmerülő kedvezményezetti 

kötelezettségeket teljesítse, valamint a projekt megvalósításához szükséges 

megállapodásokat aláírja.  
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 

Felújítási Program IV. ütem” című felhívásra a pályázat benyújtását jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem 

elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat és a projekt végrehajtása során 

felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, valamint a támogatási kérelem 

nyertessége esetén az együttműködési megállapodást és a projekt megvalósításához 

szükséges megállapodásokat aláírja.  
 

A pályázat nyertessége esetén a pályázati kategóriák tekintetében a szükséges önerőt az 

önkormányzat az alábbi összegek szerint biztosítja: 

a)      Komplex sportcsarnok-felújítási program: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája sportcsarnoka felújítása című 

pályázat vonatkozásában a szükséges önerő 37.335.716,- Ft (I. Pályázati kategória) 

 

b)      Kültéri kézilabda program: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája kültéri kézilabdapálya kialakítása című pályázat 

vonatkozásában a szükséges önerő 14.250.000,- Ft (IV. Pályázati kategória) 



 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

4. A közgyűlés úgy dönt, hogy az „Urban Innovative Actions” című támogatási kérelem 

benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, 

hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat és a projekt 

végrehajtása során felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, valamint a 

támogatási kérelem nyertessége esetén a partnerségi megállapodást és a projekt 

megvalósításához szükséges egyéb megállapodásokat aláírja és a pályázat nyertessége 

esetén a szükséges önerőt az önkormányzat a megvalósítás 36 hónapjában 223.470,00 

EUR összegben biztosítja. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

5. A közgyűlés úgy dönt, hogy „A munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása 

Kecskeméten” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során 

beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, felhatalmazza továbbá, hogy a támogatás 

mértékéig a 21931 hrsz-ú ingatlanra, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé a 

21934/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a  jelzálogjog bejegyzéssel kapcsolatban eljárjon, 

továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges egyeztetéseket megtegye és 

megállapodásokat aláírja. 
  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

6. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város fejlesztési feladatai 

megvalósításának keretében a „Pozsonyi utca aszfaltburkolatú kiépítése”, a „Tóth László 

sétány Batthyányi utca és Reile Géza utca közötti szakaszának rekonstrukciója” és az 

„Újvidék tér – közpark fejlesztése” elnevezésű közterület fejlesztések vonatkozásában az 

egyedi költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges adatlap benyújtását 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 

adatlap elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat és a projekt végrehajtása során 

felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, valamint nyertesség esetén a 

támogatói okiratot és a projekt megvalósításához szükséges megállapodásokat aláírja.  
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

7. A közgyűlés a „2 db D típusú sportpark megépítése Kecskeméten” című projekt kapcsán 

felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az együttműködési 

megállapodás aláírásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, az együttműködési 

megállapodást és a projekt végrehajtásához szükséges megállapodásokat aláírja, valamint a 

beérkező hiánypótlási felhívásokat és a projekt megvalósítása során felmerülő 

kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

8. A közgyűlés úgy dönt, hogy a KEHOP-1.2.1 kódszámú, a „Helyi klímastratégiák 

kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívásra 

támogatási kérelmet nyújt be, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 



 

polgármestert, hogy a projekt előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a 

támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat és a projekt 

végrehajtása során felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, valamint a 

támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést és a projekt 

megvalósításához szükséges megállapodásokat aláírja. 
 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

9. A közgyűlés úgy dönt, hogy a TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú „Ceglédi 

úti óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt keretében elkészülő SECAP érdekében 

jóváhagyja a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozást, 

egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a csatlakozáshoz 

szükséges nyilatkozatokat megtegye, megállapodásokat aláírja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 



 

 

 

 


