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Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  
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Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     1 db közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság  .../2019. (II.19.) FKAB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  .../2019. (II.19.) VVB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

       jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2019. február 19-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 5.4.16. pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2019. február 11. 
 

 

  

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2019. (II.19) VPB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1195 - 27/2019. ügyszámú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 
 



  

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2019. február 21-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:   - A KOM Központi Okos Mérés Zrt.-vel kötött megállapodás 

2. sz. módosítása   

     

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság …./2019. (II.19.) FKAB. számú hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …./2019. (II.19.) VVB. számú hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2019. (II.19.) VPB. számú hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

                                                                           ________________________________                                                  
Iktatószám: 1195 - 24/2019. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2019. február 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

I. Intelligens Hálózat Mintaprojekt  

 

Előzmények: 

 

Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő 

szabályokról szóló 26/2016. (II.25.) Korm. rendelet alapján a KOM Központi Okos Mérés 

Zrt. (továbbiakban: KOM Zrt.) meghirdette az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében 

megvalósuló „Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára” című pályázatot. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tájékoztató az Intelligens 

Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló "Partnerprogram vidéki önkormányzatok 

számára" című felhívásra benyújtott pályázatról szóló 134/2016.(VI.30.) határozata alapján 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 19-én pályázatot nyújtott be, 

melyben 63 db vízi-közmű hálózati mérési helyszínt jelölt meg. 

 

A projekt célja: 

 

A mintaprojekt 1. szakaszában megtörtént az okosmérők telepítése, a 2. szakasz részeként 

okos mérést biztosító külön berendezések, adatkoncentrátorok felszerelésére kerül sor. 

 

A Partnerprogram keretében 2016. augusztus 8. napján, az önkormányzat és a KOM Zrt. 

között létrejött együttműködési megállapodás 5.2. pontja rögzíti, hogy későbbiekben a 

szerződő felek további megállapodás útján rendezik az okosmérők által rögzített adatok 

továbbításának módját.  

 

Ennek megfelelően a KOM Zrt. az adatkoncentrátorok felszerelése érdekében – „Intelligens 

Hálózat Mintaprojekt keretén belül adatkoncentrátorok telepítése” tárgyban – megállapodást 

(továbbiakban: megállapodás) kötött az önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy az érintett 

ingatlanok tekintetében az épületek tető részein található 100 x 100 cm nagyságú terület kerül 

használatba adásra. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „Az 

„Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül adatkoncentrátorok telepítése” és az „e-Mobi 

4 db ingyenes töltőállomás elhelyezése” című projekttel kapcsolatos döntés meghozataláról 

szóló 264/2017. (XII.14.) határozata alapján jóváhagyta az adatkoncentrátorok telepítésére 

kötött megállapodást, az „Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú közgyűlési határozatok módosítása” 

című döntés meghozataláról szóló 29/2018. (IV.26.) határozata alapján pedig a megállapodás 

kiegészítését. 



 

 

A KOM Zrt. hosszabbítási kérelemben kezdeményezte, hogy a megállapodás időtartamának 

záró dátumát 2018. december 31-ről 2019. március 31-re módosítsák a felek. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és döntsön a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

A megállapodás módosítás a határozat-tervezet mellékletét képezi.  

 

 

II. Bölcsődei fejlesztési program 

 

A Pénzügyminisztérium 2018. június hónapban közzétette a „Bölcsődei fejlesztési program” 

című pályázati kiírást, mely lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára új bölcsődei, 

mini bölcsődei intézmény létrehozására, valamint már működő, önkormányzati tulajdonban 

lévő bölcsődeépület átalakításával, bővítésével további férőhelyek kialakítására. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti kiírásra pályázatot kíván benyújtani, új 

2 csoportos (26 férőhelyes) normál bölcsőde létesítésére a Kecskemét, Katonatelep városrész 

Platán u. 1 szám alatti ingatlanon (a Katonatelepi óvoda területe, hrsz.:15397) „Új két 

csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” projektcímmel. A pályázat benyújtásának 

határideje 2019. március 18.  

 

Katonatelep dinamikusan fejlődő városrész rendelkezik iskolával és óvodával, bölcsőde 

azonban nem került kialakításra a településrészen. Jelenleg a városban működő hét 

önkormányzati bölcsődében 22 fő Katonatelepen élő gyermek részesül ellátásban, leginkább a 

Hunyadivárosi és a Széchenyi sétányi bölcsődében.  

 

A tervezett katonatelepi bölcsőde létesítése kedvező hatással lenne a jelenlegi bölcsődék 

ellátotti helyzetére, tekintettel a férőhelyek felszabadulására. Mindezek alapján 

figyelembevéve a városrész dinamikus fejlődését, valamint a jelenlegi népességi adatokat és 

szülői szokásokat szükséges egy új, a kor követelményeinek megfelelő bölcsőde létesítése a 

településrészen. 

 

Műszaki tartalom: 

A tervezett fejlesztés eredményeként egy kb. 490 m2 hasznos alapterületű 2 darab 55-60 m2-

es, csoportszobánként 12-14 fő elhelyezését biztosító bölcsőde kerül kialakításra 

tárolókonyhával, szociális helyiségekkel, eszközbeszerzéssel, valamint udvari játszótérrel és 

egyéb, a működést biztosító helyiségekkel. 

 

A projekt költségvetése: 

A projekt teljes bruttó összköltsége:   bruttó 307.302.853,- Ft 

Elszámolható költségek:     bruttó 297.142.853,- Ft 

Igényelhető támogatás:     bruttó 207.999.997,- Ft. 

Támogatási intenzitás:     70% 

Önerő összege összesen:     bruttó 99.302.856,- Ft  

Nem elszámolható önerő összege:    bruttó 10.160.000,- Ft 

 



 

 

A támogatás maximális intenzitása az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függ. Kecskemét 

város adóerő képessége 2019. évben 70.894,- Ft, ami alapján a 30% önerő biztosítása 

szükséges. 

 

Pénzügyi ütemterv:    

2019. év:       8.763.000,- Ft  

2020. év:    69.103.875,- Ft  

2021. év:  229.435.978,- Ft  

 

A projekt megvalósítása: 2019. I. félév – 2021. II. félév 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és döntsön a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

 

Kecskemét, 2019. február 11. 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

   /2019. (II.21.) határozata 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 1195 - 24/2019. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 

adatkoncentrátor telepítésére kötött megállapodás – a határozat mellékletét képező – 

módosítását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, 

hogy a projekt megvalósításához szükséges további megállapodásokat aláírja, a 

kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítve. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Pénzügyminisztérium által kiírt „Bölcsődei fejlesztési 

program” című pályázati kiírásra a pályázat benyújtását, valamint a megvalósítás és a 

finanszírozás időbeni ütemezését 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.  

 

3. A pályázat nyertessége esetén a szükséges önerőt az önkormányzat 99.302.856 Ft,- Ft 

összegben biztosítja a Kecskemét, Katonatelep városrész Platán u. 1 szám alatti ingatlanon 

(hrsz.:15397) az „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” című projekt 

megvalósításához az alábbiak szerint: 

 

2019. év:     6.134.100,- Ft 

2020. év:  48.372.710,- Ft 

2021. év:  44.796.046,- Ft 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


