
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2018. május 29-én  

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:     1 db közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  .../2018. (V.29.) VVB. számú hat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   .../2018. (V.29.) VPB. számú hat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

jegyző 



4092-9 /2018. 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

                                                                           ________________________________                                                  
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2018. május 29-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. május 17. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2018. (V.29.) FKAB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 4092-9/2018. 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. május 31-én 

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. (V.29.) FKAB. számú hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …./2018. (V.29.) VVB. számú hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2018. (V.29.) VPB. számú hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

                                                                           ________________________________                                                  
Iktatószám: 4092-8/2018. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. május 31-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 
I. Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújítási munkái, tetőhéjazat cseréje  

 

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 49. §-a  szerinti lebonyolító szerv támogatási lehetőségre 
történő felhívást tett közzé „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban, melyre 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőhéjazat 
cseréje” 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. A területen jelenleg 
több épület is található, melyek közül a serház-raktár-istálló-pince épületegyüttese és a 
lakóház műemléki védelem alatt álló épületek. A helyszíni szemle alapján az épületegyüttes 
tetőhéjazatának cseréje vált szükségessé. A nagy tetőfelület miatt a csere ütemezése indokolt 
és szükséges. Bizonyos épületrészek felett még az eredeti tetőhéjazat található, mely erősen 
kajszult, anyagában is rossz állapotú cserepekből áll. Ezen tetőfelület felújítása a legsürgetőbb 
(I. ütem). Korábbi tetőfelújítások alkalmával bizonyos helyeken vörös, illetve szürke színű 
palafedést alkalmaztak. Ezen tetőfelületek esetében a műemléki épületegyüttes egységes 
megjelenése miatt fontos a tervezett felújítás (II. ütem). A lakóház feletti eredeti tetőhéjazat, 
valamint a raktár épület tetőfelületének egykori istállófelület felé eső 65 m

2
-nyi felület a 

felújítás III. üteme, mely befejező ütem a pályázatnak nem képezi tárgyát.  

 
Műszaki tartalom: 

 

A tervezett építési tevékenységek szerinti felújítás során megtörténik: 



 

 meglévő tetőhéjazat, tetőbevilágítók, bádogos szerkezetek, cseréplécek elbontása,  

 új cseréplécek, tetőbádogozások felhelyezése,  

 leromlott állapotú ereszdeszkák, oromdeszkák cseréje,  

 új tetőcserepek elhelyezése,  

 kicserélt ereszdeszkák, oromdeszkák felületkezelése,  

 ereszcsatorna tartók javítása.  

 

Becsült projekt összköltség:  bruttó 39.923.195,- Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 19.961.598,- Ft 

Támogatási intenzitás:  50 % 

Önerő mértéke:   bruttó 19.961.597,- Ft 

Tervezett megvalósítás:  2019. február 25. - 2019. május 24. 

 
A támogatási kérelem 2018. április 9. napján került benyújtásra a Lechner Tudásközpont 

Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 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, 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.  

 

II. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 

2. pont a), b), és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására 2018. évben is pályázatot hirdetett a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen.  

 

A támogatási kérelem a pályázati célok közül a c) alcél „belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása” tárgyú kiírásra a Vacsi köz Mikszáth K. krt-tól a Gázló utcáig terjedő szakaszának 

útfelújítására vonatkozóan került benyújtásra. 

 

A felújítandó út nagy forgalmat lebonyolító gyűjtőút, mely fontos szerepet tölt be a helyi 

közösségi közlekedés hálózatában, így a munkaerő mobilitásban kiemelt funkciót lát el.  

 

Műszaki tartalom:  

 

 felújítandó út hossza: 450 méter,  

 felújítandó útburkolat szélessége 7,0 méter, 

 aszfalt burkolat felső rétegének lemarása, 2,0 cm vastagságig, 

 szükség szerint az alépítmény javítása, megerősítése, 

 kiemelt, illetve süllyesztett szegélyek javítása, pótlása, 

 aszfalt kötőréteg készítése, 

 aszfalt kopóréteg készítése, 

 csapadékvíz víznyelő aknák szintbe helyezése, meglévő öntöttvas víznyelőrácsok 

visszahelyezése, 

 közmű fedlapok szintbe helyezése,  

 burkolati jelek felfestése. 

 



 

Becsült projekt összköltség:  bruttó 79.630.896,- Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó 39.815.448,- Ft 

Támogatási intenzitás:  50 % (az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján) 

Önerő mértéke:   bruttó 39.815.448,- Ft 

Tervezett megvalósítás:  2018. október 1. - 2019. december 31. 
 

A támogatási kérelem 2018. május 2-án került benyújtásra az ebr42 rendszerben 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. 

 

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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. május 17. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2018. (V. 31.) határozata 
 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 4092-8/2018. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőhéjazat cseréje” 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, a 

kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse. 

A pályázat nyertessége esetén a szükséges önerőt az önkormányzat 19.961.597,- Ft 

összegben biztosítja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra beadott pályázat 

benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, 

hogy a pályázat elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, a pályázat 

nyertessége esetén a támogatási szerződést, valamint a projekt végrehajtásához szükséges 

megállapodásokat aláírja, a kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse. 

A pályázat nyertessége esetén a szükséges önerőt az önkormányzat 39.815.448,- Ft 

összegben biztosítja. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

  



 

 


