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Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  

Iktatószám: 392-39/2018. 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-én 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.), 4/2017. 

(II.16.), 262/2017. (XII.14.), valamint 28/2018. (IV.26.) határozataival módosította. 

 

Az ITP-ben rögzített fejlesztési elképzelések a TOP keretében megjelenő felhívások alapján, 

integrált projektek mentén valósíthatóak meg. 

 

A TOP-6.3.1-16 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívás 2017. 

február 21. napján jelent meg, melyekre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: önkormányzat) a terület specifikus mellékletekben rögzítettek szerint az alábbi 

támogatási kérelmet nyújtotta be. 

 

Támogatási szerződés megszüntetése és új 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. 

 

Az önkormányzat 2017. szeptember 29. napján nyújtotta be „Parkolási infrastruktúra 

kialakítása a Rudolf-laktanyában” című támogatási kérelmét az Irányító Hatóság részére, 

melyet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 221/2017. (X.26.) számú 

határozatával jóváhagyott. A támogatási szerződés aláírására 2018. január 18. napján került 

sor.  

 

A projekt két fő fejlesztés megvalósítását foglalta magába a Kecskemét, 10208/5 hrsz alatt 

található egykori Rudolf-laktanya területén: díjfizetés ellenében használható parkolási 

infrastruktúra, mélygarázs kialakítása, továbbá a laktanya területén belüli közmű-

infrastruktúra kiépítése került betervezésre. A fejlesztési igényt a Rudolf-laktanya komplex 

megújításához kapcsolódó egyéb, többek között barnamezős, szociális, turisztikai, oktatási, 

valamint egyéb épület- és területfejlesztések alapozták meg tekintettel arra, hogy azok 

alapműködéshez elengedhetetlen a közmű-infrastruktúra megléte, továbbá parkolóhely 

kialakítása.   



 

Elmúlt években az építőiparban tapasztalható jelentős áremelkedések miatt ugyanakkor 

megfelelő számú férőhellyel rendelkező mélygarázs építésére a nélkülözhetetlen közmű 

kialakítás miatt nem áll rendelkezésre elegendő forrás a projekten belül. A 2017. év második 

felében kiadott örökségvédelmi keretengedély birtokában a közműszolgáltatókkal lefolytatott 

egyeztetések és indikatív árajánlatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a megfelelő 

közműhálózat kialakításához nem elegendő a projektekben erre a célra elkülönített forrás. A 

plusz forrás, mint önerő biztosítása pedig jelentősen meghaladja az önkormányzat 

teherviselési képességeit, tekintettel a már megvalósítás alatt lévő projektek önerőigényére.  

 

A megyei jogú városok a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítását 

az ITP-ben allokált-, továbbá saját forrás terhére tudják megvalósítani, melynek megfelelően 

többlet költségvetési támogatás igénybevételére jelenleg nincs mód. Megvizsgáltuk a 

támogatási szerződésen belüli forrásátcsoportosítás lehetőségét is, mely azonban legfeljebb az 

önállóan nem támogatható, választható tevékenységekre (beleértve a közműfejlesztéseket, a 

kapcsolódó út-, járda és parkoló fejlesztéseket is) vonatkozó 40%-os költségkorlát 

figyelembevételével történhet meg, az átcsoportosítással pedig további forrás kerülne 

elvonásra a projekt főtevékenységétől. Figyelembe véve a terület fejlesztési programjainak 

sikeres megvalósításához szükséges alapfeltételeket, azaz a megfelelő közmű-infrastruktúra 

kialakítását, az önkormányzat a támogatási szerződést – tekintettel a projekt alapvető céljának 

és műszaki tartalmának megváltozására – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 62.1. pontjában adott jogi lehetőség alapján megszünteti, 

majd a felszabaduló forrás felhasználására vonatkozóan új támogatási kérelmet nyújt be.   

 

A támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezését 

követően a felszabaduló 1300 millió Ft összegű forrás terhére az Irányító Hatóság ismételten 

megnyitja a lehetőséget a TOP-6.3.1-16 kódszámú támogatási konstrukcióra történő kérelem 

benyújtására. Az önkormányzat ezt követően a területi kiválasztási rendszer eljárásrendje 

szerint benyújtja az új, módosított műszaki tartalommal támogatási kérelmét – ennek 

részeként a közműhálózat kiépítése mellett egyéb, a barnamezős terület hasznosítására, 

infrastrukturális és épületfejlesztésre, szükség szerint kármentesítéshez kapcsolódó műszaki 

beavatkozásra vonatkozó projektelem rögzítésére is lehetőség nyílik –, melyet az Irányító 

Hatóság előzetes tájékoztatása alapján akár néhány héten belül elbírálhat. A vonatkozó 

támogatói döntés meghozatalát követően írható alá a projekt előkészítésére és a 

megvalósításának támogatására vonatkozó támogatási szerződés, mely alapján a tervezési 

feladatok ellátását és a projekt műszaki tartalmának véglegesítését követően a 

projektfejlesztési időszak lezárásával megkezdődhet a projekt megvalósítása. Előzetes 

terveink szerint a projektben biztosított forrás lehetővé teszi a szükséges közműfejlesztések 

megvalósítását, valamint a területen további épület(ek) felújítását. A projekt pontos műszaki 

tartalma területi kiválasztási eljárásrend által biztosított lehetőség alapján a projektfejlesztési 

időszak végén – a tervezési feladatok befejezésével – kerülhet meghatározásra.  

 

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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. június 11. 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2018. (VI. 21.) határozata 

 

Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 392-39/2018. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

laktanyában” című projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés megszüntetését 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

szerződés megszüntetését követően új támogatási kérelmet nyújtson be, melynek elbírálása 

során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, továbbá a támogatási kérelem nyertessége 

esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


