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Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Alpolgármestere 

 

Ügyiratszám: 20904-63/2014. 

Ügyintéző: Gózon Tamás 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2014. november 11-ei ülésére 
 

Tárgy: Beszámoló a 2023111 számú Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elnevezésű 

előirányzatból megvalósult rendezvényekről 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy - tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdés da) 

pontjára - a 20904-63/2014. számú fenti tárgyban készült közgyűlési beszámolót 

megtárgyalni, és az abban foglaltakat véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2014. november 4.                           

 

 

   

                                                                                                       Gaál József 

                                                                                                        alpolgármester 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2014. (XI. 11.) FKAB. számú határozat 

Beszámoló a 2023111 számú Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elnevezésű 

előirányzatból megvalósult rendezvényekről 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült 20904-63/2014. számú beszámolót a Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2014. november 13-án 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Beszámoló a 2023111 számú Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elnevezésű 

előirányzatból megvalósult rendezvényekről 

 

 

Az előterjesztést készítette: Építéshatósági Osztály  

                                      Csányi Katalin osztályvezető  

 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  
 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:                         Határozat száma: 

 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és          …../2014. (XI. 11.) FKAB. számú határozat 

Agrár Bizottság 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

          Dr. Határ Mária 

          jegyző 
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Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Alpolgármestere 
 

Ügyiratszám: 20904-63/2014. 

Ügyintéző: Gózon Tamás 

 

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2014. november 13-ai ülésére 
 

 

 

 Tárgy: Beszámoló a 2023111 számú Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elnevezésű 

előirányzatból megvalósult rendezvényekről 

 

 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 5.1.12. pontja alapján a Városrendezési, Városüzemeltetési és 

Környezetgazdálkodási Bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 

szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete által biztosított „2023111 Önkormányzati 

Környezetvédelmi Alap (építéshat.)” (továbbiakban: Alap) költségvetési előirányzat 

felosztásáról szóló 17/2014. (III. 11.) VVKB sz. határozatában az alábbi rendezvények 

megvalósítására fordítható költségekről döntött: 

 

 Felhasználás célja Összeg (Ft) 

1. „Környezetvédelem Jeles Napjai 2014.” 

rendezvénysorozat részprogramjainak szervezése  
900.000 

2. „Európai Autómentes Nap” elnevezésű rendezvény 

szervezése 
600.000 

3. Környezetvédelmi tudatformáló programok, 

rendezvények, kiállítások szervezése, támogatása  
495.000 

Összesen: 1.995.000 
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A „Környezetvédelem Jeles Napjai 2014.” rendezvénysorozat Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által finanszírozott rendezvényeiről 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 54. § (1) 

bekezdése szerint: „Mindenkinek joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és 

ismereteinek fejlesztésére.” Ugyanezen törvény 54. § (2) bekezdése alapján „A környezeti 

ismeretek terjesztése és fejlesztése (óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, 

iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás) elsősorban 

állami és önkormányzati feladat.” 

A fent említett jogszabályi előírásoknak eleget téve Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 25/2014. (II. 12.) határozata alapján az elmúlt több mint egy 

évtizedben kialakult hagyományoknak megfelelően önkormányzatunk az idei évben is 

közreműködött a „Környezetvédelem Jeles Napjai 2014.” rendezvénysorozatban az alábbi 

szervezetek közreműködésével: 

 

 KEFAG Zrt.,  

 Bácsvíz Zrt.,  

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága,  

 Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft., 

 Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft., 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 

 Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, 

 Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület,  

 Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 

 Kecskeméti Vadaskert, 

 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 

 Kecskeméti Planetárium, 

 KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete, 

 Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája, 

 Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont,  

 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály,  

 Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, 

 Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája 

 Kecskeméti Szatyor Egyesület, 

 Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége. 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a környezet-, illetve természetvédelmi ismeretek 

gyarapítását, és a lakosság környezettudatos nevelését célzó rendezvényeken részt vevő 

óvodások, kisiskolások, középiskolások és felnőttek évről-évre egyre növekvő száma mind 

azt mutatja, hogy a rendezvénysorozatra továbbra is szükség és igény van.  

 

A programok az alábbi környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódtak: 

 

 Energiatakarékossági Világnap (március 6.) 

 Víz Világnapja (március 22.)  

 Föld Napja (április 22.)  

 Madarak és Fák Napja (május 10.)  

 Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja (május 22.)  
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 Európai Nemzeti Parkok Napja (május 24.) 

 Környezetvédelmi Világnap (június 5.)  

 Magyar Nemzeti Parkok Hete (június 8-16.) 

 Erdők Hete (szeptember 30. – október 6.) 

 Állatok Világnapja (október 4.) 

 

A rendezvények célja évről-évre, hogy felhívja a diákok, valamint a felnőttek figyelmét a 

környezet- és természetvédelem jelentőségére, valamint a környezettudatos gondolkodás és 

életmód elsajátítására.  

 

Ennek érdekében a fent felsorolt partnerek környezetvédelmi világnapokra szervezett 

rendezvényeinek népszerűsítése céljából egy 3000 példányszámú, 18 oldalas „Jeles Nap-Tár” 

elnevezésű kiadvány készült, amelynek költségéhez az alábbi szervezetek járultak hozzá: 

 

- KEFAG Zrt. ( 60.000 Ft-. + ÁFA) 

- Bácsvíz Zrt. (43.500 Ft-. + ÁFA) 

- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. (43.500 Ft-. + ÁFA) 

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (43.500 Ft-. + ÁFA) 

 

A rendezvénysorozat programjai közül önkormányzatunk a „Föld Napi Játszóház”, a 

környezet- és természetvédelmi vetélkedő középiskolásoknak, valamint a „Környezetvédelmi 

Világnap” rendezvényeket finanszírozta, a „Jeles Nap-Tár” kiadványban szereplő további, 

közel 50 programot a közreműködő szervezetek saját helyszíneken, saját költségből 

valósították meg.  

 

Az óvodások és alsó tagozatos iskolások számára szervezett Föld Napi Játszóház 2014. 

április 24-én került megrendezésre. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a Deák Ferenc 

térre tervezett alábbi programok a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban kerültek 

megrendezésre.  

 

- szelektív hulladékgyűjtési sorverseny, 

- „Hogyan látnak a méhek” méhek látását szimuláló játék, 

- szélforgó, széllabda készítés, 

- egészséges táplálkozást bemutató foglalkozás, 

- Kiskunsági Nemzeti Park növény- és állatvilágát bemutató foglalkozás, 

- „Egészségsziget” foglalkozás, 

- állatsimogatás (nyúl, bagoly) 

- gombaismereti foglalkozás, 

- „Talajbúvár” foglalkozás (a talaj szerkezetét és élőlényeit ismertető program) 

- „Tavaszi virágaink” ismeretterjesztő foglalkozás, 

- ügyességi, természetismereti és memóriafejlesztő programok,   

 

Közreműködő szakmai és civil szervezetek: 

 

- Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági 

Szakközépiskola és Szakiskolája,  

- Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület,  

- KEFAG Zrt.,  

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága,  

- Kecskeméti Ifjúsági Otthon,  
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- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 

-  Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete,  

- Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája, 

- KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete,  

- Kecskeméti Vadaskert. 

 

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban 2014. április 25-én a kecskeméti 

középiskolások környezet- és természetvédelmi vetélkedő keretében adhattak számot 

tudásukról, amelyre 6 középiskola csapata jelentkezett. A Kiskunsági Környezet és 

Természetvédelmi Egyesület 2014-ben is vállalta a szakmai házigazda szerepet. A 

vetélkedőben az ötfős csapatoknak öt feladatot kellett megoldaniuk. Felkészülésüket a 

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, a Kiskunsági Környezet- és 

Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint a Bácsvíz Zrt. 

segédanyagai segítették. 

A vetélkedő végeredménye: 

I. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és 

Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája  

II. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. 

III. Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 

IV. Kecskeméti Református Gimnázium  

V. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Széchenyi István Idegenforgalmi, 

Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája  

VI. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája 

 

A vetélkedő végeredményének kihirdetése, valamint a díjak átadása 2014. június 5-én a 

Környezetvédelmi Világnap rendezvény keretében történt, ahol 122.000 Ft.- összértékben 

könyvesboltban, illetve kerékpár szaküzletben felhasználható vásárlási utalványokkal díjaztuk 

mind a résztvevő diákokat, mind az őket felkészítő tanárokat. 

 

A fenti rendezvények szervezését és lebonyolítását a Kecskeméti Kulturális és Konferencia 

Központ Nonprofit Kft. végezte támogatási szerződés alapján (270.000 Ft). 

 

A következő, önkormányzatunk által finanszírozott rendezvényre, a „Környezetvédelmi 

Világnapra” 2014. június 5. napján került sor a Szabadság téren, ahol a következő 

programok várták az érdeklődőket. 

 

- Játékos környezetismereti foglalkozások, interaktív játszóház, egészséges életmóddal 

kapcsolatos tesztek, 

- „Ökológiai Meztéllábnyom” környezettudatos rádiójáték 3D-ben, 

- Hermann Ottó születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett játékos tanösvény, 

- „Miért irtsuk a parlagfüvet?”, 

- „Védett értékeink nyomában”: védett állat és növény felismerés, kvíz, 

memóriakártyák, társasjáték, CITES HOTPONT működtetés, 

- „Környezetvédelem Nagycsaládos módra”, 

- „Környezetvédelem Európában”, 

- „Földünkért” környezetvédelmi vetélkedő (általános iskola 3-4. osztályos diákjai 

számára) eredményhirdetése, 
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- középiskolások környezet- és természetvédelmi vetélkedőjének eredményhirdetése. 

 

A programokon több mint 300 fő vett részt, előzetes bejelentkezés alapján 5 óvodás, 8 

általános iskolai csoport, középiskolások és családok, valamint az eredményhirdetésre érkező 

közel 100 diák és kísérő pedagógusok. 

 

Közreműködő szakmai és civil szervezetek: 

 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,  

- Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet,  

- a Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület,  

- Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és 

Szakiskolája,  

- KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete,  

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 

- Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, 

- Kecskeméti Szatyor Egyesület. 

 

A rendezvény a Kecskeméti Ifjúsági Otthon szervezésében zajlott, amelynek költségeihez 

támogatási szerződés keretében 380.000 Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk. 

 

Önkormányzatunk által finanszírozott rendezvények költségeinek összesítése: 

 

 

 feladat megnevezés költség (Ft) 

1. 

Föld Napi Játszóház (április 24.) és középiskolások 

számára környezetvédelmi vetélkedő (április 25.) 

szervezés és megvalósítás 

 

270.000 

2. 
Környezetvédelmi Világnap (június 5.)  

szervezés és megvalósítás 
380.000 

3. 

Középiskolások környezetvédelmi vetélkedőjének 

díjazása (vásárlási utalványok) 

122.000 + 16.374,4 járulék 

(51.17 %) 

Összesen: 138.374,4  

Összesen 788.374  

 

 

Hulladékból Termék Kiállítás 

 

A Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság a 17/2014. (III. 

11.) VVKB. számú határozatának 3. pontja szerint környezetvédelmi tudatformáló 

programok, rendezvények, kiállítások szervezésére, támogatására 495.000 Ft-ot biztosított. 

 

A 38/2014.  (IV. 22.) VVKB. számú határozat 1. pontja értelmében a bizottság úgy döntött, 

hogy az Alap felosztásakor a környezetvédelmi tudatformáló programok, rendezvények, 

kiállítások szervezésére, támogatására biztosított 495.000 Ft-ot a Hulladékból Termék 

Kiállítás elnevezésű rendezvény megvalósítására fordítja. 
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Hulladékból termék kiállítást az Európai  Fenntartható Energia Hét alkalmából 2014. június 

21. és 29. között valósult meg a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ aulájában. A 

kiállítás alapját az Öko-Pack Nonprofit Kft-től kölcsönzött tárlat képezte, amely bemutatta, 

hogy mi minden készül Magyarországon a szelektíven gyűjtött hulladékból. A hulladékok 

újrahasznosításának színes világát bemutató interaktív kiállítást szervesen egészítették ki a 

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. palackprései és a városi szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos információs anyagai. 

 A program megvalósításába társrendezőként kapcsolódott be a Hírös Hulladékgazdálkodási 

Kft., a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft., a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Zöld Ernyő 

programja, valamint az Öko-Pack Nonprofit Kft., továbbá támogatóként csatlakozott a 

Freudenberg Simmeringe Kft. kecskeméti gyára, amely szervezet 200.000 Ft-al járult 

hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához. 

 

A rendezvény nem csak az Európai  Fenntartható Energia Hét egyik kecskeméti programja 

volt, hanem részévé vált a város két jelentős fesztiváljának is: a Múzeumok éjszakájának, 

valamint a Hírös Hétnek.  

 

A Hulladékból termék kiállítás és a speciálisan a múzeumok éjszakájára kidolgozott interaktív 

játékprogramok (gumivarázsló műhely, kukatündér és egyéb ökológiai valamint a 

hulladékhasznosítás hasznos tudnivalóira nevelő családi játékok) a Múzeumok Éjszakája 

kecskeméti műsorfüzetében 30.000 példányban külön oldalon jelent meg.  A Múzeumok 

éjszakája rendezvény országos reklámjához is csatlakozva angol és német programismertető 

készült, amely az országos honlap mellett a helyi honlapokon is megjelent.   

A hulladékból termék kiállításról és a kapcsolódó rendezvényekről plakátok és szórólapok is 

készültek, amelyek még az iskolai szorgalmi időszak alatt eljutottak Kecskemét és a környező 

települések valamennyi iskolájába és óvodájába, illetve a város kulturális és egyéb 

intézményeibe. 

 

A kiállításhoz kapcsolódóan június 23-án, 24-én, és 25-én 9-15 óráig a Hírös 

Hulladékgazdálkodási Kft., és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. munkatársai 

szaktanácsadást tartottak szelektív hulladék, komposzt hulladék, valamint a vegyes hulladék 

témakörökben. 

 

A Hulladékból termék kiállításhoz kapcsolódóan tárlatvezetések, játékprogramok és 

kézműves foglalkozások is megvalósultak tábori és óvodai csoportoknak összesen 21 órában. 

 

A Hulladékból termék kiállítás megvalósítását sikeresnek értékelhetjük. A tárlat időzítésében 

fontos szerepe volt  a Múzeumok Éjszakájának (2014. június 21.). Ezen a napon a Kecskeméti 

Kulturális és Konferencia Központ belépésszámlálója  3897 főt regisztrált   17 és 24 óra 

között. Miután  az épületben más, elsősorban a családok érdeklődésére számot tartó 

programok is voltak, nehéz  megbízhatóan elkülöníteni a Hulladékból Termék Kiállítás 

látogatóinak pontos számát.  Úgy véljük, hogy az éjszakai látogatók fele meg is nézte 

tüzetesen a tárlatot  (kb. 1900 fő).  
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A tárlat mellett folyamatosan működtek játékprogramok is. (öko labirintus; szelektív 

hulladékgyűjtésre nevelő  „kukatündér” játék, "gumivarázsló" műhely;  lyukas 

bicikligumikból és a Freudenberg Simmeringe Kft. kecskeméti autótömítéseket gyártó cég 

hulladék gumijaiból, játékok készítése; családi palackösszenyomó versenyek). 

A rendezvény a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. szervezésében 

zajlott, amelynek költségeihez támogatási szerződés keretében 495.000 Ft-tal járult hozzá 

önkormányzatunk. 

 

A Múzeumok Éjszakáján kívül 651-en nézték meg a kiállítást. Így az összes látogatószám 

2551 főre becsülhető. Június 23. és 27. között 13 óvodai és tábori csoportot szerveztünk 

tárlatvezetésre, közös játékra és a hulladékhasznosító kézműves foglalkozásra. Ezeken a 

programokon 261 fő vett részt.  Itt is "nagy slágernek" bizonyult a gumival való kreatív 

munka, mert a felajánlott lehetőségekből legtöbben a feldolgozandó anyag nem szokványos 

jellege miatt a "gumivarázslást" választották. 

 

Európai Autómentes Nap 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 174/2014. (VI. 12.) határozata 

alapján önkormányzatunk a csatlakozó szervezetekkel közösen 2014. szeptember 22-én ismét 

megrendezte az Európai Autómentes Napot. 

 

A rendezvény célja évről évre az, hogy felhívja a lakosság figyelmét a közlekedési eredetű 

környezetszennyezésre és ennek csökkentésére lehetséges alternatívákat mutasson fel. E cél 

elérése érdekében időszakos forgalomkorlátozásokat, kerékpáros felvonulást és a diákok 

számára környezetvédelemmel és egészséges életmóddal kapcsolatos tudatformáló 

programokat, tevékenységeket szerveztünk. 

A szervezésben és lebonyolításban részt vevő számos civil- és szakmai szervezet, valamint 

önkormányzatunk közös munkája eredményeként becslések alapján több száz érdeklődő jelent 

meg a különféle programokon, és a regisztráció alapján 271 fő vett részt az Európai 

Autómentes Nap keretében rendezett kerékpáros felvonuláson. 

 

A rendezvény szervezésében és megvalósításában közreműködtek: 

 

 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Kecskeméti Rendőrkapitányság 

 Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 

 Kecskeméti Balesetmegelőzési Bizottság 

 Kecskeméti Közterület Felügyelet 

 Kecskeméti Polgárőrség Egyesület 

 Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete 

 Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 

 Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája 

 Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája 

 Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. 

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága  

 Bácsvíz Zrt. 

 Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont 
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 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet 

 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 

 Kecskeméti Szatyor Egyesület 

 KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete 

 Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 

 Kreatív Út Egyesület 

 Kecskeméti Első Sor Sportegyesület 

 Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány 

 Magyar Kerékpárosklub 

 Kunság Volán Zrt. 

 Bath-Ker Kft. (Bringa Centrum) 

 Porta Egyesület 

 Lantos Csaba (műsorvezető) 

 Papp Zoltán (veterán kerékpár kiállító) 

 

A Kossuth téren az alábbi folyamatos programokat tekinthették meg az érdeklődők 11:00 - 

18:00 óráig:  

 

 Kerékpáros KRESZ park, KRESZ teszt, közlekedésbiztonsági fejtörők, „részeg 

szemüveg” kipróbálási lehetőség, interaktív közlekedésbiztonsági feladatok, kerékpár 

regisztráció 

 Vagyon- és személyvédelmi tanácsadás 

 A SZEM mozgalom „Utcabizalmi” és „Nyaralókártya” programok bemutatása  

 Pneumobil, Claas UniTech járművek kiállítása 

 Leskowsky kerékpár kiállítás  

 „Öko-gokartozás”, fényvisszaverő matricák készítése, játékok fa járművekkel 

 „Hulladék újrahasznosítás” kézműves foglalkozás, „hogyan spóroljunk az 

energiával?” ismeretterjesztő foglalkozás 

 Szivárvány játéktár családi foglalkozás 

 „Mondd el!” Vélemények begyűjtése a kecskeméti kerékpáros közlekedéssel 

kapcsolatosan 

 Egészséges életmódhoz kapcsolódó tájékoztató, tanácsadás, testzsír mérés, testtömeg-

index mérés, parlagfűről és az általa okozott allergiáról szóló tájékoztató, egészség- és 

parlagfű totó 

 „Az elsősegélynyújtást megtanulni gyerekjáték” foglalkozás, elsősegélynyújtó 

pavilon, RETRO véradás 

 „Mennyire biztonságos az Ön otthona” önellenőrző kérdések az otthoni 

gyermekbalesetek megelőzésére 

 Energia egyensúllyal, mozgással, táplálkozással kapcsolatos tájékoztató, életmód 

tanácsadás, egészségi állapotfelmérés 

 „Emberek a klímaváltozásban” plakátkiállítás 

 Európai információs sátor, játékok, tájékoztatók 

 kézműves foglalkozások óvodás és alsó tagozatos iskolások számára, 

környezetvédelmi mérések és játékok 

 "kerékpáros görgőverseny", városi és országúti kerékpárok kiállítása 
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 Veterán kerékpár kiállítás 

 „A mi utcánk a mi jövőnk” – lakótársaink a kecskeméti utcákon. 

 

A különféle teszteken, ismereti- és ügyességi játékokon, foglalkozásokon résztvevőket 

önkormányzatunk által biztosított kerékpáros kiegészítőkkel jutalmaztuk. 

 

A szabadon választható, folyamatos programok ideje alatt lehetőség nyílt a kerékpárok 

alvázszámának regisztrációjára (37 db), amely rendőrségi nyilvántartásba kerül, ezzel is 

elősegítve a kerékpár-eltulajdonítás bűncselekmények felderítését. 

 

A kerékpáros felvonulás 16:30 órakor rendőri biztosítás mellett, szakaszos útlezárással, 

valamint a betorkolló utak lezárásával a Kossuth térről indult a Kápolna utca – Irinyi út – 

Március 15. utca – Nyíri út – Csabay Géza körút – Tatár sor – Jász utca - Nyíri út - Kőhíd 

utca – Reile Géza utca – Burga utca – Batthyány utca útvonalon, majd a Lestár téren keresztül 

a Kossuth téren ért véget, amelyen becslések szerint közel 300 kerékpáros vett részt, ebből 

271 résztvevő regisztrált.  

  

A kerékpáros felvonulás regisztrált résztvevői 17:30-kor sorsoláson vehettek részt, amelyen 

15 db (összértékben: 50.000 Ft) kerékpár szaküzletben levásárolható vásárlási utalványt, 

valamint egy kerékpárt sorsoltunk ki. 

 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága egy egynapos szakvezetést ajánlott fel a Kiskunsági 

Nemzeti Park területén azon oktatási intézmény számára, ahonnan a legnagyobb számban 

regisztrálnak a kerékpáros felvonulásra az intézmény diákjai. 

 

A kerékpáros felvonuláson a Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményből regisztrált a legtöbb résztvevő (31 fő), viszont arra 

tekintettel, hogy az előző évben is elnyerte az intézmény a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság által felajánlott díjat, ezért felajánlották azt a második helyezett intézmény 

számára. A fentiek alapján a Belvárosi Óvoda Klapka Utcai Óvodája (regisztrált résztvevők 

száma: 27 fő) veheti igénybe a felajánlást. 

 

A rendezvény napján az alábbi közutak és közterületek kerültek lezárásra a motorizált 

forgalom elől, amelyek alól kivételt képezett az autóbusz forgalom. 

 

07.00 - 17.00 óráig: Deák Ferenc tér (Alföld áruház felöli oldala), Lechner Ödön utca, 

Luther köz, Arany János utca, Kisfaludy utca, Festő utca, Lestár téri parkolók 
(zsákparkoló), Kossuth téri parkolók (Lordok Háza előtt), Batthyány utca (Dobó körúti 

körforgalomtól a Katona József tér irányába), Katona József tér, Trombita utca.  

 

07.00 - 16.00 óráig: Rákóczi út (a csatlakozó és betorkolló közutak egyidejű zárásával). 

 

Annak érdekében, hogy minél több résztvevő, érdeklődő látogasson el rendezvényünkre, a 

Kecskeméti Televízió, a Gong Rádió, a Petőfi Népe, valamint számos internetes hírportál 

(gong.hu, baon.hu, kecskemetitv.hu, kecskemet.hu, kecskemeten.hu, szechenyivaros.hu, 

bacsviz.hu, trendalelke.hu, keszin.hu, kecskemetihir.hu, kefozin.hu, kio.hu, voroskereszt-

bacskiskun.hu, kincsegyesulet.hu, talentum.hszk.kefo.hu, kecskemeti-hirhatar.hu, 

delmagyar.hu, keon.hu., montazsmagazin.hu, visitkecskemet.hu) is ismertette a rendezvény 

programjait. 
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A 17/2014. (III. 11.) VVKB sz. határozat alapján a bizottság által a rendezvény szervezésére 

biztosított 600.000 Ft-ból 589.852 Ft. került felhasználásra. 

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és fogadja el az abban foglaltakat. 

 

 

Kecskemét, 2014. november 4.                           

 

 

 

                                                                                                    Gaál József 

                                                                                                        alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2014. (XI.13.) határozata 

 

Beszámoló a 2023111 számú Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elnevezésű 

előirányzatból megvalósult rendezvényekről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 20904-63/2014. számú 

beszámolót és az alábbiak szerint dönt: 

 

 

A Közgyűlés a beszámolót elfogadja. 

 


