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Ügyintéző: Gózon Tamás
BESZÁMOLÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. november 22-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2018" rendezvénysorozat
önkormányzat által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási
Hétről
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 3.1.5. pontja alapján a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság az
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) felosztásával a 20/2018. (IV.
24.) FKAB sz. határozatában az alábbi rendezvények megvalósítására fordítható költségekről
döntött:
Felhasználás célja
1. „Környezetvédelem
Jeles
Napjai
2018.”
rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott
programjainak szervezése
2. „Európai Mobilitási Hét” elnevezésű rendezvény
szervezése
Összesen:
1.

Összeg (Ft)
950.000
1.832.000
2.782.000

A „Környezetvédelem Jeles Napjai 2018.” 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 13/2018. (II.15.) határozata alapján önkormányzatunk az elmúlt
több mint egy évtizedben kialakult hagyományoknak megfelelően az idei évben is
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közreműködött a „Környezetvédelem Jeles Napjai 2018.” rendezvénysorozatban, amely az
alábbi szervezetek közreműködésével valósult meg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KEFAG Zrt.
Bácsvíz Zrt.
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály
Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft.
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Kecskeméti Planetárium
Neumann János Egyetem
Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület
KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete
Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája
Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztály
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erdők Nemzetközi Napja (március 21.)
Víz Világnapja (március 22.)
Távhőszolgáltatás Napja (április 13.)
Föld Napja (április 22.)
Madarak és Fák Napja (május 10.)
Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja (május 22.)
Európai Nemzeti Parkok Napja (május 24.)
Környezetvédelmi Világnap (június 5.)
Európai Mobilitási Hét (szeptember 16-22.)
Erdők Hete (október 1-7.)
Nemzetközi Madármegfigyelő Napok (október 6-7.)
Földünkért Világnap (október 21.)
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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 „Jeles Nap-Tár” elnevezésű kiadvány készült. A
kiadvány megjelenése a KEFAG Zrt., a Bácsvíz Zrt., a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató
Kft. és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság támogatásának jóvoltából valósult meg.
A rendezvénysorozat programjai közül önkormányzatunk a „Föld Napi Játszóház”, a
középiskolások környezet- és természetvédelmi vetélkedője, valamint a „Környezetvédelmi
Világnap” rendezvényeket finanszírozta. A „Jeles Nap-Tár” kiadványban szereplő további
több, mint 70 programot a közreműködő szervezetek saját helyszíneken, saját költségből
valósították meg.
A középiskolások környezet- és természetvédelmi vetélkedője 2018. április 18-án a Hírös
Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban került megrendezésre. A vetélkedőn városunk 7
középiskolájának ötfős csapatai adtak számot a környezetvédelemmel kapcsolatos
ismereteikről. A vetélkedőn a szakmai házigazda szerepét 2018-ban is a Kiskunsági
Környezet- és Természetvédelmi Egyesület látta el.
A vetélkedő végeredménye:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda
Kecskeméti Református Gimnázium
Kecskeméti Katona József Gimnázium
Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

A vetélkedő végeredményének kihirdetése, valamint a díjak átadása 2018. április 20-án történt
meg a Föld Napi Játszóház elnevezésű programon, amely során az elismerő oklevelek mellett
142.000 Ft összértékben kerékpár szaküzletben felhasználható vásárlási utalványokkal
díjaztuk a résztvevő diákokat és az őket felkészítő oktatókat.
Az óvodások és alsó tagozatos iskolások számára szervezett Föld Napi Játszóház 2018.
április 20-án került megrendezésre a Deák Ferenc téren.
A 28. Föld Napja témája a „Műanyagmentes világ” volt. A rendezvényen többségében 10-25
fős óvodás és általános iskolai korosztályok csoportjai vettek részt, akik életkorukhoz
igazodó, játékos, oktató akadályverseny keretében ismerkedhettek meg a műanyagok
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veszélyeivel, az ökológiai lábnyom fogalmával és csökkentésének lehetőségeivel, illetve
bővíthették környezetvédelmi ismereteiket.
A következő, önkormányzatunk által finanszírozott rendezvényre, a Környezetvédelmi
Világnapra 2018. június 5. napján került sor a Deák Ferenc téren.
A 2018. évi Környezetvédelmi Világnap Magyarország természeti értékeit helyezte
középpontba, illetve különböző természeti értékeire, a természet szépségeire, a biológiai
sokféleségre és annak védelmére hívták fel a figyelmet. Ennek jegyében játékos
környezetismereti foglalkozások, interaktív játszóház, egészséges életmóddal kapcsolatos
tesztek, védett állat és növény felismerés, csillagászati játszóház, készségfejlesztő
társasjátékok, ügyességi feladatok várták az érdeklődőket.
Bevont résztvevők száma:
-

középiskolások környezet- és természetvédelmi vetélkedője: 7 középiskolai csapat 35
fő diákja és felkészítő oktatóik,
Föld Napi Játszóház: 11 csoport, összesen 390 fő (5-10 éves korosztály)
Környezetvédelmi Világnap: 11 csoport, összesen 400 fő (5-10 éves korosztály)

A középiskolások környezet- és természetvédelmi vetélkedője, a Föld Napi Játszóház és a
Környezetvédelmi Világnap a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
szervezésében valósult meg, amelynek költségeihez támogatási szerződés keretében 782.000
Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk.
Önkormányzatunk által finanszírozott rendezvények költségeinek összesítése:

Megnevezés

Időpont

1.

Középiskolások környezet- és
természetvédelmi vetélkedője

2018. április 18.

2.

Föld Napi Játszóház

2018. április 20.

3.

Környezetvédelmi Világnap

2018. június 5.

4.

Középiskolások környezet- és
természetvédelmi vetélkedőjének díjazása

2018. április 20.

Összesen
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Költség
(bruttó)

782.000 Ft

162.520 Ft
(járulékokkal
együtt)
944.520 Ft

2.

Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 125/2018. (VI.21.) számú
határozatával úgy döntött, hogy a 2018. évben az Európai Mobilitási Hét alkalmával
ismét egyhetes rendezvénysorozatot szervez. Az esemény hivatalos időintervallumához
(szeptember 16-22.) igazodva az alábbiak szerint valósítottuk meg a programelemeket.
A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a közlekedési eredetű
környezetszennyezésre és ennek csökkentésére lehetséges alternatívákat mutasson fel. Ennek
elérése érdekében időszakos forgalomkorlátozásokat, kerékpáros felvonulást és a diákok
számára környezetvédelemmel és egészséges életmóddal kapcsolatos tudatformáló
programokat, tevékenységeket szerveztünk.
Az Európai Mobilitási Hét fő programelemét a Kossuth téren 2018. szeptember 16.
napján megrendezett Európai Autómentes Nap alkotta.
A Kossuth téren 10.00-18.00 óra között az alábbi programok várták az érdeklődőket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Mercedes-Benz gyár interaktív, játékos programokkal várta a kicsiket és nagyokat
A biztonságos közlekedésre „MOKI” tanította a meg az érdeklődőket
A BMW i3 elektromos és a BMW i8 plug-in hibrid autók kiállítása a Linartech
Autóház hivatalos BMW Márkakereskedés jóvoltából
„Megameter3” energia-takarékos jármű kiállítása
Közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési interaktív foglalkozások
Környezetvédelmi; vagyon- és személyvédelmi prevenciós demonstráció
Papp Zoltán kerékpárgyűjtő veterán kerékpár kiállítása
„Leskowsky” kerékpár kiállítás
Szivárvány játéktár családi foglalkozás
Egészségi állapot felmérés
„Mennyire biztonságos az Ön otthona?” – önellenőrző kérdések az otthoni
gyermekbalesetek megelőzéséhez
„Mi lakik az elsősegélydobozban?” című játék, újraélesztés lépéseinek bemutatása,
Európai információs sátor
Kézműves foglalkozások, játszóház óvodás és alsó tagozatos iskolások számára
Csillagászati játszóház.

A különféle teszteken, ismereti- és ügyességi játékokon, foglalkozásokon résztvevőket
önkormányzatunk által biztosított kerékpáros kiegészítőkkel és ajándékokkal jutalmaztuk.
A Kossuth téri rendezvény szabadon választható programjaival egyidejűleg, 2018.
szeptember 16. napján a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület közterületi
kerékpárversenyt szervezett.
A kerékpáros verseny közterületen, a Batthyány utca forgalom elől ideiglenesen lezárt körútig
terjedő szakaszán (Dobó körúti körforgalomtól a Lestár térig) valósult meg 10.00-15.30 óra
közötti időszakban, amely kettő versenyszámból állt három korosztály számára.
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A rendezvény napján 16.00 órai indulással kerékpáros felvonulást szerveztünk, rendőri
biztosítás mellett szakaszos, dinamikus útlezárással, valamint a betorkolló utak
zárásával.
A felvonulás 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 több mint 400 kerékpáros vett rész (ebből 307-en regisztráltak).
A kerékpáros felvonulást követően a regisztrált résztvevők között kerékpár üzletben
felhasználható vásárlási utalványokat és egy kerékpárt sorsoltunk ki.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága egynapos szakvezetést ajánlott fel a Kiskunsági
Nemzeti Park területén azon köznevelési intézmény számára, ahonnan a legnagyobb számban
regisztrálnak a kerékpáros felvonulásra az intézmény diákjai. A felajánlást a Mihály Kertje
Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
nyerte el 32 regisztrált fővel.
A DAKK Dél–alföldi Közlekedési Központ Zrt. a Kossuth téri rendezvény napján ingyenes
utazási kedvezményt biztosított a számozott helyi járatokon a forgalmi engedély és a
személyazonosító igazolvány együttes felmutatásával a magántulajdonban lévő gépjármű
tulajdonosa, vagy üzembentartója számára, ezzel is népszerűsítve a közösségi közlekedést.
A rendezvény napján 07.00 órától 18.00 óráig az alábbi közutak és közterületek kerültek
lezárásra a motorizált forgalom elől.
-

Deák Ferenc tér (Alföld áruház felőli 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

A Mobilitási Hét további programelemei:
2018. szeptember 17-22. időszakban (hétfőtől szombatig) „Te mivel utazol 2.0?”
elnevezésű, elektromos meghajtású, illetve az alternatív üzemanyaggal/energiával működő
járműveket bemutató tablókiállítás, valamint alternatív meghajtású járművek kiállítása és
„Gumiállatkert” valósult meg a Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon épületében.
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2018. szeptember 17., 18. és 19. napján (hétfő, kedd és szerda) „Bringatanoda
Roadshow” elnevezésű iskolai, kerékpározást népszerűsítő programsorozatot szerveztünk,
amelynek keretében a kecskeméti általános iskolai nevelés-oktatás 5-8. évfolyamos diákjai
(naponta kettő köznevelési intézményhez kitelepülve délelőtti és délutáni rotációban, az
intézmények jelentkezései alapján) kerékpáros közlekedésbiztonságról és a
kerékpárhasználat szabályairól szóló elméleti bevezetőt követően a kerékpáros
közlekedéshez szükséges ügyességfejlesztő akadálypályán tehették próbára tudásukat és
fejleszthették gyakorlati ismereteiket.
2018. szeptember 19., 20. és 21. napján (szerda, csütörtök és péntek) időszakban a
Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Kecskeméti Rendőrkapitányság
közreműködésével a kecskeméti általános iskolák 1-4. évfolyamai számára
közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó bűnmegelőzési foglalkozást szerveztünk. A program
során a résztvevők az életkori sajátosságukhoz igazodóan, pedagógiai szempontok
figyelembe vételével felépített, elsősorban a gyalogos közlekedési szabályok ismereteinek
elmélyítése céljából játékos foglalkozásokat tartottak a balesetmegelőzési előadók a Hírös
Agóra - Ifjúsági Otthon épületében.
A foglalkozások a fenti említett időszakban, naponta 9-12 óra között, óránkénti rotációban
valósultak csoportonként 30 fős létszámmal.
2018. szeptember 20-án (csütörtök) 08.30-13.00 óra közötti időben a Bács-Kiskun
Megyei
Balesetmegelőzési
Bizottság
szervezésében
KRESZ-SZAFARI
közlekedésbiztonsági akadályverseny került megrendezésre a Kecskeméti Vadaskert
területén.
A versenyen kecskeméti, izsáki, kiskőrösi, kalocsai iskolákból nyolc negyedikes általános
iskolai osztály vehetett részt, akik a Kecskeméti Vadaskert helyszínén kialakított,
közlekedésbiztonsággal összefüggő feladatok megoldásával versenghettek egymással,
miközben megismerkedhettek az állatok olyan jellemző tulajdonságaival, melyek szorosan
kapcsolódnak a közlekedésbiztonsághoz is (pl. szurikáta – figyelem, kenguru –
gyermekbiztonsági rendszerek, teknős béka – bukósisak nyújtotta védelem, lajhár, csiga –
lassan járj tovább érsz, kígyó – bölcsesség, mókus – előrelátás, stb.)
A versenyfeladatok között gyalogos és kerékpáros észlelhetőségével összefüggő feladat, a
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által biztosított közösségi közlekedést
propagáló program, kerékpáros ügyességi akadálypálya, biztonsági öv, gyermek biztonsági
rendszerek használatával összefüggő feladat, közúti jelzőtáblák ismeretén alapuló feladat is
megvalósult.
A programhoz külső együttműködő partnerek is – Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Magyar Biztosítók Szövetsége, Magyar Közút Nonprofit
Zrt. – csatlakoztak, akik szintén érdekes, a biztonsággal összefüggő feladatokkal várták a
résztvevőket. A rendezvény 08.30 órakor megnyitóval kezdődött és 13:00 órakor
eredményhirdetéssel, díjátadóval zárult.
2018. szeptember 21. napján (péntek) 16.00-18.00 óra közötti időtartamban „Egy
kecskeméti kerékpárversenyző mindennapjai” elnevezésű interaktív előadást szerveztünk a
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kecskeméti születésű, magyar bajnok Minkó Rolanddal a Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon
épületében.
2018. szeptember 22. napján (szombat) 9.00-16.00 óra közötti időtartamban a Kecskeméti
Református Általános Iskola csatlakozott programsorozatunkhoz az intézmény
újraindításának 25. évfordulója tiszteletére szervezett „25 év-25 km” elnevezésű
gyalogtúrával, amely városunk belterületén valósult meg. A nevezési díjakból illetve a
támogatói jegyek bevételéből idén is a Bethesda Gyermekkórházat támogatta az intézmény.
Az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozatot támogatta:
•
•
•
•

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
DAKK Dél–alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Bath-Ker Kft. Bringa Centrum

A rendezvénysorozat szervezésében és megvalósításában közreműködtek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Linartech Autóház Kft.
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Kecskeméti Rendőrkapitányság
Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
Kecskeméti Balesetmegelőzési Bizottság
Kecskeméti Városrendészet
Kecskeméti Polgárőrség Egyesület
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete
Kecskeméti Planetárium
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület
KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete
Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
Kecskeméti Első Sor Sportegyesület
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•
•
•

Magyar Kerékpárosklub
Leskowsky Albert (kerékpár kiállító)
Papp Zoltán (veterán kerékpár kiállító)

Annak érdekében, hogy minél több résztvevő, érdeklődő látogasson el rendezvényünkre, a
helyi média, valamint számos internetes hírportál is népszerűsítette a rendezvény programjait.
A 20/2018. (IV. 24.) FKAB határozat alapján a bizottság által a rendezvény szervezésére
biztosított 1.832.000 Ft-ból 1.742.166 Ft került felhasználásra az alábbiak szerint.

Időpont

Programelem megnevezése
a)

A rendezvény villamos energia
ellátás rendszerének kiépítése

135.890 Ft

b)

Műsorvezetés

25.000 Ft

c)

25 db Sátor bérlése

84.000 Ft

d)

Sérült sátor javítása

10.135 Ft

e)

1.

2018.
szeptember
16.

Európai
Autómentes
Nap
(Kossuth tér)

f)
g)

Szivárvány játéktár családi
foglalkozás, kézműves
foglalkozás+színpadi program
„Leskowsky” egyedi kerékpárok
kiállítása
Papp Zoltán Veterán kerékpár
kiállítása

3.

120.000 Ft
65.000 Ft
67.000
(járulékokkal)

h)

Szegélykő (sátor rögzítés)

15.300 Ft

i)

Élelmiszer

53.733 Ft

„Kecskeméti Kétkarikás”
kerékpárverseny (sprintverseny és
nyílt időfutam)
Nyeremények, elismerések: A
kerékpáros felvonulás regisztrált
résztvevői között kiosztásra kerül
k)
1 db kerékpár, kerékpárüzletben
felhasználható vásárlási
utalványok
„Te mivel utazol 2.0?” elnevezésű, elektromos meghajtású,
2018.
illetve az alternatív üzemanyaggal/energiával működő
szeptember
járműveket bemutató tablókiállítás, valamint alternatív
17-22.
meghajtású járművek kiállítása
2018.
„Bringatanoda Roadshow” elnevezésű általános iskolák 5-8.
szeptember évfolyam korosztályai számára kerékpározást népszerűsítő
17., 18., 19. programsorozat
j)

2.

költségek
(bruttó)
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240.000 Ft

110.000 Ft +
járulékok

270.000 Ft
(járulékokkal)
195.000 Ft

2018.
Közlekedésbiztonsági foglakozásokra kisértékű ajándékok a
szeptember résztvevő diákok számára (kerékpár csengő, prizma és
19., 20., 21. fényvisszaverő pánt)
2018.
KRESZ-SZAFARI közlekedésbiztonsági akadályverseny
5. szeptember (helyszín: Kecskeméti Vadaskert) /diákok utaztatására helyi
20.
buszjegy beszerzés/
2018.
„Egy kecskeméti kerékpárversenyző
mindennapjai”
6. szeptember elnevezésű interaktív előadás (helyszín: Hírös Agóra –
21.
Ifjúsági otthon)
2018.
7. szeptember Hirdetések, reklámköltségek
16-22.
2018.
1.k) és 4. pontokban foglalt eszközök és szolgáltatások után
8. szeptember
fizetendő járulékok
16-22.
Összesen felhasznált forrás
Rendelkezésre álló forrás
4.

187.071 Ft +
járulékok
22.680 Ft
35.000 Ft
60.000 Ft
46.357 Ft
1.742.166 Ft
1.832.000 Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és fogadja el az abban
foglaltakat.
Kecskemét, 2018. október 19.

Gaál József
alpolgármester
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Határozat-tervezet
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…….. /2018. (XI.22.) határozata
Beszámoló a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2018" rendezvénysorozat önkormányzat
által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási Hétről
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 3904-85/2018. számú beszámolót
és az alábbiak szerint dönt:
A közgyűlés a beszámolót elfogadja.

12

