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BESZÁMOLÓ és ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
 

2015. május 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  I. Beszámoló a 2014. évben elvégzett zöldfelület-fejlesztésekről   

  II. A 2015. évben tervezett zöldfelület kialakítások terveinek véleményezése 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

I. Beszámoló a 2014. évben elvégzett zöldfelület-fejlesztésekről   

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

( továbbiakban: SZMSZ ) 37.§ (1) bekezdése alapján beszámoló készíthető az önkormányzati 

hatáskörben elvégzett feladatokról. 

 

Az SZMSZ 2. mellékletének 6.5.5. pontja alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság ellenőrzi a zöldfelületek  fenntartásával kapcsolatos pénzkeretek felhasználását. 

 

2014-ben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) 

önkormányzati rendelete zöldfelületek rendezésére 9.100 eFt előirányzatot tartalmazott. Ez az 

előirányzat részönkormányzati döntések alapján további 6.000 eFt-tal egészült ki, így 2014-

ben az alábbi, - összesen 15.100 eFt értékű – zöldfelületi fejlesztések kerültek elvégzésre: 

 

 a Liszt F., a Kápolna, a Berzsenyi, a Mária, a Szent István, a Petőfi S., a Nagykőrösi, a 

Munkácsy, a Teleki, a Székelyfonó, a Bambusz, a Baross és a Petrovics utcában, a 

Széchenyi sétányon, Matkón, összesen 231 db fa került telepítésre 7.500 eFt értékben 

 a Petőfi S., a Mária, a Bambusz utcában, az Árpádvárosi játszótéren összesen 1300 db 

cserjét telepítettünk  700 eFt értékben 

 a Széchenyi sétányon közösségi tér kialakítása történt meg burkolatépítéssel, padok, ping-

pong és sakkasztalok elhelyezésével 1.500 e Ft értékben 

 a Műkertvárosban, a Széchenyivárosban, az Árpádvárosban és Hetényegyházán 

játszóeszközök és padok kerültek elhelyezésre 5.400 eFt értékben. 



 

 

II. A 2015. évben tervezett zöldfelület kialakítások terveinek véleményezése 

 

Az SZMSZ 2. mellékletének 6.4.9. pontja felhatalmazza a Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottságot, hogy véleményezze a zöldfelületek kialakításával kapcsolatos 

terveket. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati 

rendelete köztéri környezetrendezésre 2015 évben 9.100 eFt-ot irányoz elő. Fenti 

előirányzatból az alábbi zöldfelületrendezési munkákat tervezzük elvégezni. 

 

 Fakivágások, cserjepusztulások utáni növények pótlása - 500 eFt, 

 Március 15. úton már megkezdett fasor felújítási munkák folytatása- a kiöregedő 

nyárfák leváltásával - 2.500 eFt, 

 a Széchenyivárosban a Széchenyi sétányon megkezdett közösségi tér fejlesztésének 

folytatása, futópálya építés – 3.000 e Ft, 

 Katonatelepen a Katona Zs. emlékparkban fásítás – 700 eFt, 

 Műkertvárosban, a Szent István körút fásítása – 700 eFt, 

 a Deák téren zöldfelületfelújítás – 700 eFt, 

 a Rávágy téren lakótelepi roncsolt zöldfelület rendezése, helyben vetett virágágy 

létesítése – 300 eFt, 

 a Festő utcában komplex közterületrendezés részeként az idős japánakác fasor cseréje 

– 500 eFt, 

 lakossági növénytelepítések támogatása 200 eFt értékben 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentieket szíveskedjen megtárgyalni és a határozat-

tervezetet elfogadni. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. május 5. 

  

 

 

 

Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 
  



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

 

..../2015. (V.26.) VVB. sz. határozat 

 

I. Beszámoló a 2014. évben elvégzett zöldfelület-fejlesztésekről   

II. A 2015. évben tervezett zöldfelület kialakítások terveinek véleményezése 

 

 
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városrendezési és Városüzemeltetési  

Bizottsága megtárgyalta Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 18106/2015. számú 

beszámolóját és előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Bizottság a 2014. évben a zöldfelületek fejlesztésére fordított előirányzat 

felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. A Bizottság egyetért azzal, hogy, 2015-ben köztéri környezetrendezési munkák keretében 

az alábbi zöldfelületi fejlesztések kerüljenek elvégzésre: 

 

 fakivágások, cserjepusztulások pótlása 

 a Március 15. úton és a Festő utcában fasorleváltás 

 a Széchenyivárosban közösségi tér fejlesztés  

 a Katona Zs. emlékparkban, a Szent István körúton fásítás 

 a Deák téren és a Rávágy téren zöldfelületfelújítás 

 lakossági növénytelepítések támogatása 

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


