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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. június 19-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Városi Támogatási Program „Mezőgazdasági Programok” előirányzatára 

beérkezett pályázatok véleményezése  
 

 

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

döntött a Városi Támogatási Programról. A programban a közgyűlés 10 prioritást határozott 

meg, melyekre együttesen 110.000.000,- Ft fedezetet biztosított az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében. Ebből a „Mezőgazdasági Programok” megvalósítására 2.000.000,- Ft-ot 

biztosított a közgyűlés 5%-os tartalékkeret képzésével, amely tartalékkeret felhasználásáról a 

pályázati eljárás eredményeként odaítélt támogatásokról szóló döntést követően egyedi 

kérelmek alapján a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével 

döntök.  

 

A programra rendelkezésre álló keretből a korábbi döntések figyelembevételével ez idáig 

1.000.000,- Ft került felosztásra Kecskemét város fennállása 650. évfordulójának 

tematikájához illeszkedő programokra elfogadott pályázatok vonatkozásában. 

 

A jelenleg felosztható összeg 900.000,- Ft, a fennmaradó 100.000,- Ft pedig az 5 %-os 

tartalékkeret. 

 

A pályázat célja: 

 

Kecskeméten – mint a Duna-Tisza köze egyik mezőgazdasági központjában – a 

nagyhagyományú mezőgazdasági termelés és kereskedelem, a szőlő- és gyümölcskultúra, 

valamint a homoki borok értékeinek megőrzése Kecskemét kulináris arculatának kialakítása, 

városunk bormarketingjének fejlesztése. Kistermelők, őstermelők bio és hagyományos 

termékeinek bemutatása, piacra jutásának segítése, ökotermékek előállításának támogatása. 

 

A pályázatban támogatható tevékenységek köre: 

 

 Városi élelmiszergazdasági és mezőgazdasági, illetve ezekhez kapcsolódó 

tudományos rendezvények, továbbá a város hírnevét növelő termelői versenyek és 

termelői bemutatók támogatása. 

 Az egészség és a környezetvédelem érdekében ökotermékek előállításának 

támogatása. 

 Kecskemét Város Bora kiválasztásához támogatás. 

 Szakmai kutatások, felmérések, tanulmányok támogatása. 

 Mezőgazdasági innovatív tevékenységek támogatása. 
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A támogatás igénybevételére jogosultak köre: 

 

 Kecskeméten működő mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők. 

 Kecskeméten működő civil szervezetek. 

 

 

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

Határidőre 6 db pályázat érkezett. A pályázatokban bemutatott projektek teljes megvalósítási 

költsége 3.293.975,- Ft, a pályázók által igényelt támogatás összesen 2.084.250,- Ft, a 

benyújtott pályázatok összefoglaló táblázatát a határozat-tervezet melléklete tartalmazza. 
 

A pályázati anyagok áttekintése során megállapítást nyert, hogy valamennyi pályázat 

érvényes, azok tartalmi és formai szempontból megfelelnek a „Mezőgazdasági Programok” 

megvalósítására kiírt pályázati felhívásban szereplő feltételeknek. 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 3.4.3. pontja alapján véleményezze a beérkezett 

pályázatokat. 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2018. május 30. 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia  
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…/2018. (VI. 19.) FKAB. sz. határozat 

A Városi Támogatási Program „Mezőgazdasági Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatok véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2627-30/2018. iktatószámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

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

önkormányzati rendelete Városi Támogatási Program kerete terhére a „Mezőgazdasági 

Programok” céljára benyújtott pályázatokat a melléklet szerint véleményezi. 

 

 

 

 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 


