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Tárgy: A Városi Támogatási Program keretében Kecskemét város fennállásának 650. 

évfordulójához kapcsolódó programokra benyújtott pályázatok elbírálása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3/2018. (II. 15.) határozatában 

döntött a 2018. évi Városi Támogatási Programról, annak feltételeiről. A programban a 

közgyűlés prioritásként határozta meg Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójához 

kapcsolódó programokra beérkezett pályázatok támogatását, melynek feltétele az 

Értékmegőrzési Bizottság előzetes jóváhagyása arra vonatkozóan, hogy a pályázott program 

illeszkedik az évforduló tematikájához. A pályázó a pályázat benyújtásakor nyilatkozott arról, 

hogy a megvalósítandó program ezen programsorozat része. A bizottság által előzetesen 

jóváhagyott támogatási kérelmek támogatói döntésre vonatkozó javaslat megtételére a soron 

következő szakbizottsági ülésre kerülnek előterjesztésre. Azon pályázatok, melyekben a 

bemutatott programok nem illeszkednek a Kecskemét város fennállásának 650. 

évfordulójához kapcsolódó tematikához, a 2018. évi Városi Támogatási Program keretében 

elutasításra kerülnek. 

 

A közgyűlés döntése alapján a pályázatok benyújtási határideje 2018. március 31. napja volt. 

Határidőre a 650. évfordulóhoz kapcsolódóan 117 db pályázat érkezett. A pályázatokban 

bemutatott projektek teljes megvalósítási költsége 119.679.558,- Ft, a pályázók által igényelt 

támogatás összesen 73.067.072,- Ft, a benyújtott pályázatok összefoglaló táblázatát a 

határozat-tervezet melléklete tartalmazza. 

 

A pályázati anyagok áttekintése során megállapítást nyert, hogy 108 db érvényes pályázat 

érkezett, amelyek esetében a pályázó a pályázat benyújtásakor nyilatkozott arról, hogy 

pályázatát Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójához kapcsolódó tartalommal 

nyújtotta be. 8 db pályázat érvénytelen, ugyanis azokat papír alapon nem nyújtották be, 1 db 

pályázat esetében a pályázó a hiánypótlást határidőre nem teljesítette. Az érvénytelen 

pályázatok a mellékelt táblázatban megjelölésre kerültek. A pályázatok terjedelmük miatt nem 

képezik jelen előterjesztés mellékletét, de megtekinthetőek a hivatal Pályázatkezelési és 

Közbeszerzési Osztályán a II. emelet 14. szobában. 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 

foglaltaknak megfelelően a pályázók nyilatkozatai rendelkezésre állnak arról, hogy esetükben 

nem áll fenn kizáró ok, illetve összeférhetetlenség. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.4.8. pontja alapján véleményezze a beérkezett 

pályázatokat. 

 

Kecskemét, 2018. április 17. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia  

               polgármester 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2627-21/2018. iktatószámú előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a 2018. évi Városi Támogatási Program keretében a Kecskemét város 

fennállásának 650. évfordulójához kapcsolódó programokra benyújtott pályázatokat a 

melléklet szerint véleményezi. 

 

 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

  

 

 

 

 

 

 

 


