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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2015. március 24-ei ülésére 
 
Tárgy: A Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság Ügyrendjének módosítása  
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 
2014. november 11-ei ülésén a 2/2014. (XI.11.) FKAB. számú határozatával fogadta el Ügyrendjét. 
 
Az Ügyrend Záró rendelkezésének 2. pontja értelmében az Ügyrendben foglaltak hatályosulását a 
bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén javaslatot tesz annak 
módosítására. 
 
A közgyűlés a 2014. december 18-i ülésén felülvizsgálta a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletét, melynek során a Fejlesztési, Környezetvédelmi és 
Agrár Bizottság feladat- és hatásköreit is módosította.  
 
Tekintettel arra, hogy a bizottság feladat- és hatáskörei módosultak, valamint a bizottság tagjai 
tekintetében személyi változás következett be, javaslom az Ügyrend I. és II. fejezetének a 
határozat-tervezetben foglaltak szerint történő módosítását. 
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet 
tárgyalja meg és a határozat-tervezet szerinti tartalommal fogadja el. 
 
 
 
 
Kecskemét, 2015. március 4. 
 
 
 
 
          Falu György 
              elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Határozat-tervezet 

 
…/2015. (III.24.) FKAB. sz. határozat 
A Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság Ügyrendjének módosítása  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottsága 
megtárgyalta Falu György elnök /2015. számú, fenti tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság a 
2/2014.(XI.11.) FKAB. számú határozattal elfogadott Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja, és 
fogadja el: 
 
Az Ügyrend I. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„2. A bizottság 7 tagú, 4 települési képviselő és 3 nem képviselő tagból áll.  
 
A bizottság elnöke:  Falu György    önkormányzati képviselő 
A bizottság alelnöke:   Szőkéné Kopping Rita  önkormányzati képviselő 
A bizottság tagja:  Nemcsik Mátyás   önkormányzati képviselő 
    Dr. Sztachó-Pekári István   önkormányzati képviselő 
    Varjú Lajos    nem képviselő tag 
    Rigóné Kiss Éva   nem képviselő tag 
    Kriskó Dávid    nem képviselő tag” 
 
 
Az Ügyrend II. fejezete helyébe a következő szöveg lép:  
 

 
„II. 

A bizottság feladat- és hatásköre 
 

 A bizottság általános feladat- és hatáskörét az SZMSZ 49. § (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltak szerint 
látja el. 
 

 A bizottság részletes feladat- és hatásköre az SZMSZ 2. melléklete 3. pontjának megfelelően az alábbi:  

 
 

3.1. A bizottság dönt:  
 
3.1.1. Az önkormányzati rendeletekben meghatározott európai uniós, környezetvédelmi és 
mezőgazdasági ügyekben  
3.1.2. Természetvédelmi feladatok ellátására fordítható pénzkeret részletes felosztásáról  
3.1.3. A mezőgazdasági rendezvények, termelői versenyek szervezéséről  
3.1.4. Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanok nem bérleti vagy nem 
értékesítési célú hasznosításáról  
3.1.5. Az adott évben az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap számára biztosított 
költségvetési előirányzat felosztásáról. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

3.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:  
 
3.2.1. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megállapított 
fejlesztési projektek és az Integrált Területi Program elfogadását, valamint azok szükségszerű 
felülvizsgálatát 
3.2.2. A feladatkörébe tartozó közgyűlési rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó 
előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket  
3.2.3. A környezetvédelmi program kialakítását  
3.2.4. A város mezőgazdasági koncepcióját, annak módosításait  
3.2.5. A Mathiász János-díj, Mészöly Gyula-díj, Kecskemét város Környezetvédelméért 

Díj adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési 
javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat 
3.2.6. A zajgátló védőövezetek kijelölési eljárásaiban az önkormányzati vélemény kialakítására 
vonatkozó előterjesztéseket. 
 

3.3. A bizottság javaslatot tesz:  
 
3.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési 
előterjesztésekre 
3.3.2. A mezőgazdasági rendezvények, termelői versenyek szervezésére 
3.3.3. Az Európai Unió és szervei, más nemzetközi szervezetek, valamint alapok által 
finanszírozott pályázatok benyújtására, és koordinálja azokat 
3.3.4. A várost híressé tevő termékek termelésének és értékesítésének segítésére, 
céltámogatására 
3.3.5. A növényvédelemmel összefüggő jogszabályok módosítására 
3.3.6. A város mezőgazdasági koncepciójának elkészítésére  
3.3.7. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa 
kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására 
3.3.8. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására 3.3.10. Európai 
Uniós prioritások meghatározására  
3.3.9. A mezőgazdasági szakmai intézmények koordinálására 
3.3.10. A mezőgazdasági továbbképzések, tanfolyamok céltámogatására 
3.3.11. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő 
gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére és 
ellátottságával kapcsolatos kérdésekben. 

 
3.4. A bizottság véleményezi:  

 
3.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános 
feladatainál meghatározott ügycsoportokat  
3.4.2. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program 
alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat 
3.4.3. A várost érintő Európai Uniós fejlesztési projekt megvalósításáról szóló előterjesztést 
3.4.4. Integrált Településfejlesztési Stratégiát 
3.4.5. Településszerkezeti Tervet 
3.4.6. A Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet 
3.4.7. Az önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok környezetvédelmi 
tevékenységét 
3.4.8. A mezőgazdasági ingatlanok hasznosításának elveit. 
 
 



 
 

 
3.5. A bizottság kezdeményezi:  

 
      3.5.1. A mezőgazdasági szakmai szervezetek koordinációját, a termelő és felvásárló 

szervezetek együttműködését  
3.5.2. A környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények szervezését  
3.5.3. A kapcsolattartást a megyékkel és megyei jogú városi önkormányzatokkal, valamint más 
szervezetekkel az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekben 
3.5.4. A regionális támogatások hátterének, az ehhez kapcsolódó szabályozásoknak, a 
támogatási rendszerek alapjainak jobb megismerése érdekében, tájékoztató információk 
Közgyűlés elé terjesztését. 
 

3.6. A bizottság ellenőrzi:  
 
3.6.1. A szakterületeihez tartozó közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását.  
3.6.2. A természetvédelmi feladatok ellátására fordítható pénzkeretnek a részletes felosztás 
szerinti felhasználását.  
 

3.7. A bizottság beszámol:  
 

   3.7.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint. 
 


