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ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS 
 
 
 
Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A 4092-20/2018. iktatószámú előterjesztés képviselők részére történt kipostázását követően 

ismertté vált információk alapján a megküldött előterjesztést az alábbiak szerint egészítem ki: 

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a 2017. december 21. napján megjelent Program 

Útmutató a „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerő-piaci program keretében 

nyújtott támogatásról című pályázati felhívás előírásainak megfelelően, a „Munkaerő 

mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten” című támogatási kérelem 2018. 

március 29. napján benyújtásra került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) részére, melyet Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 35/2018. 

(IV.26.) határozatával jóváhagyott. 

 

A benyújtott támogatási kérelem alapján 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 történhet 

meg a szükséges infrastruktúra kiépítésével, közművesítéssel, területrendezéssel együtt. 

 

A Pénzügyminisztérium által megküldött, 2018. június 19. napján kelt miniszteri döntés 

értelmében a munkásszállás kialakítására az önkormányzat 589.269.571,-Ft összegű vissza 

nem térítendő támogatást nyert el, melynek megfelelően a tervezett beruházás költségvetése 

az alábbiak szerint alakul: 

 

Támogatott tevékenység összköltsége nettó: 982.115.952,-Ft 

Elnyert támogatás összege nettó:   589.269.571,-Ft 

Támogatási intenzitás:   60 % 

Elszámolható önerő mértéke nettó:   392.846.381,-Ft 

Nem elszámolható önerő mértéke nettó:  26.920.128,-Ft 

Önerő összesen nettó:   419.766.509,-Ft 

 

2018. június 27. napján a Kormányhivatal értesítést küldött a hatósági szerződés 

megkötésének feltételeiről, melyhez a szükséges mellékletek a Kormányhivatal részére 

megküldésre kerültek, azonban a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló közgyűlési döntés 

meghozatalára csak a jelenlegi közgyűlésen kerülhet sor. Ennek érdekében a hiánypótlási 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 



 

 

határidő módosítására vonatkozóan kérelem került benyújtásra a Kormányhivatal felé, 

melynek eredményeként az engedélyezte a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 

benyújtási határidejének 2018. szeptember 20. napjára, valamint a hatósági szerződés 

megkötési határidejének 2018. szeptember 28. napjára történő módosítását. 

 

A megítélt támogatásnak megfelelően a 392.846.381,-Ft összegű elszámolható önerő, 

valamint a támogatási kérelemben megjelölt támogatás és elnyert támogatás különbözete 

közötti 26.920.128,-Ft összegű nem elszámolható önerő, mindösszesen 419.766.509,-Ft 

összegű önerő költségvetésben történő biztosítása szükséges. 

 

A Program Útmutató alapján a fedezetként felajánlott zálogingatlanok értékét a megítélt 

támogatási összeg és járulékai erejéig szükséges biztosítani, erre a Kecskemét, 4191 hrsz-ú,  

valamint a fejlesztés környezetében lévő Kecskemét, 21932 hrsz-ú területek alkalmasak. 

 

A  Kecskemét, 4191 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a 

Kecskemét, 21932 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

előzetes hozzájárulása szükséges azok megterheléséhez és a támogató javára történő első 

ranghelyű jelzálogjog bejegyzéséhez. 

 

Fentiek alapján a határozat-tervezet kiegészül a 3.) és 4.) pontokkal. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a kiegészítés figyelembevételével  

megtárgyalni, illetve döntését a határozat-tervezetnek megfelelően meghozni szíveskedjen 

(módosítások és kiegészítések dőlt betűtípussal kiemelve). 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 10.    

                                                                                             

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

   /2018. (IX.13.) határozata 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 5490-20/2018. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, 

hogy a Nemzeti Sportközpontokkal a beruházás műszaki és pénzügyi átadás-átvételéről szóló 

megállapodást a határozat-tervezet mellékletét képező tartalommal aláírja. 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 

keretében megvalósuló D típusú sportpark fejlesztésére Csalánosi Erdő 0963/28 hrsz-ú 

helyszínt jelöli ki. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása 

Kecskeméten” című támogatási kérelem alapján elnyert támogatáshoz, a fejlesztés 

megvalósítása érdekében 392.846.381,-Ft összegű elszámolható önerőt, valamint   

26.920.128,- Ft összegű nem elszámolható önerőt, mindösszesen legalább 419.766.509,-Ft 

összegű önerőt biztosítja. 

 

4. A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, 

hogy a hatósági szerződést, illetve a megvalósításhoz szükséges egyéb megállapodásokat 

aláírja, valamint a kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, a beruházás előkészítéséhez 

és megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, illetve a támogatás és 

járulékai mértékéig a jelzálogjog bejegyzése érdekében a Kecskemét, 4191 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felé, valamint a Kecskemét, 21932 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé eljárjon.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 


