
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2015. május 27-én  

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Napelem telepítésének a Városi Támogatási Program keretén belül történő 

támogatásáról szóló döntés meghozatala 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Mayer Endre irodavezető 

Szervezési és Jogi Iroda 

Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

    Jogi Osztály 

     

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság   …../2015. (V.26.) FKAB. számú határozat  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

___________________________ 

Dr. Határ Mária  

jegyző 



Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Alpolgármestere 

 

Ügyiratszám: 8346-9/2015. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2015. május 27-én 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Napelem telepítésének a Városi Támogatási Program keretén belül történő 

támogatásáról szóló döntés meghozatala 

 

 

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 rendelete 2. melléklet 5.4.8. pontjában foglaltakra – a fenti tárgyban készült 

közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltakat véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. május 

 

                                                                                                         Gaál József  

                                                                                                       alpolgármester  

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2015. (V.27.) VPB. számú határozat 

Napelem telepítésének a Városi Támogatási Program keretén belül történő támogatásáról 

szóló döntés meghozatala 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Gaál József alpolgármester 8346-7/2015. 

számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2015. május 28-án 

tartandó ülésére 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tárgy: Napelem telepítésének a Városi Támogatási Program keretén belül történő 

támogatásáról szóló döntés meghozatala 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Mayer Endre irodavezető 

Szervezési és Jogi Iroda 

Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

    Jogi Osztály 

     

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  
                       

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Megtárgyalta: 

 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság   …../2015. (V.26.) FKAB. számú határozat  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …./2015. (V.27.) VPB. számú határozat  

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

___________________________ 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Alpolgármestere                                                                                                                                                                                                                         

 

Ügyiratszám: 8346-7/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. május 28-án tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Napelem telepítésének a Városi Támogatási Program keretén belül történő 

támogatásáról szóló döntés meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 40/2015. (II.19.) határozatával Falusi Norbert 

képviselő indítványát részben elfogadva akként döntött, hogy kerüljön megvizsgálásra Kecskemét 

közigazgatási területén telepített családi, társasházi (lakossági), kis- és középvállalkozások, illetve 

önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok által telepített napelemre 

vonatkozóan a termékdíj kompenzációs támogatás nyújtásának lehetősége a napelem (maximális, 

gyárilag megadott) teljesítményétől függően, wattonként 10 Ft-ban meghatározva, s kerüljenek 

kidolgozásra a fizetés technikai részletei is. 

 

A lehetőségeket számba véve az alábbiakban összegzem a vizsgálat eredményét: 

  

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3. § (2) bekezdése szerint a 

termékdíj-kötelezettség a termék első belföldi forgalomba-hozóját terheli. Tekintettel arra, hogy a 

termékdíj megfizetésére nem a fogyasztók, mint végfelhasználók, hanem a forgalmazók kötelesek, 

ezért a fogyasztók kompenzáció formájában történő támogatása nem lehetséges. Nem javasolt a 

kompenzáció amiatt sem, mivel a képviselői indítvány wattonként 10.- Ft-os kompenzációt 

kezdeményez, azonban figyelemmel arra, hogy a termékdíj kilogrammonként fizetendő, s alacsony 

súlyú és nagy teljesítményű, illetve nagy súlyú és alacsony teljesítményű napelemek esetén a súly 

és teljesítmény elválik egymástól, így a teljesítményhez kötött kompenzáció ezen esetekben nem 

érné el a kívánt célt.  

 

Mindezekre tekintettel a kompenzáció bevezetését nem javaslom. 

 

Amennyiben a napelem telepítés ösztönzését, költségeinek csökkentését meg akarjuk valósítani, 

úgy az támogatás formájában valósítható meg az alábbiak szerint.  

 

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés által kiírt Városi Támogatási Program kifejezetten tartalmaz 

környezetvédelmi programok elnevezéssel pályázati lehetőséget, ezért e helyen lehetne kezelni a 

napelemek telepítésének támogatását.  

Amennyiben nem csupán magánszemélyek és társasházak, hanem gazdálkodó szervezetek is 

pályázhatnak a támogatásra, úgy a gazdálkodó szervezetek számára a Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatások feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerinti ún. de 

minimis támogatási kategóriaként kerülhet odaítélésre. Az önkormányzati rendelet erre lehetőséget 



ad, mert tartalmaz ilyen célú jogcímet. Így ebben a formában már létező támogatási programba 

illeszthetjük bele a rendelet hatálya alá tartozók támogatását, és nem kell a Támogatásokat Vizsgáló 

Iroda jóváhagyása hozzá. 

 

A támogatás mértékét, a pályázat kiírásának speciális feltételeit a jövő évi Városi Támogatási 

Programról szóló közgyűlési határozat meghozatalakor célszerű kidolgozni. Ennek során 

körültekintően kell a műszaki paramétereket meghatározni, támogatási feltételként lehet például 

meghatározni azt, hogy a támogatott ne csupán a napelem megvásárlását igazolja számlával, hanem 

szükséges, hogy megfelelően igazolja a telepítést és az energiaszolgáltatóval való szerződéskötést 

is. A pályázat kiírásakor fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy bár az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 23. pontja értelmében a napelem telepítése 

építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körébe tartozik, azonban Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a városkép alakításáról és védelméről, valamint 

a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 6/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. § (1) 

bekezdés b) pontja szerint védett területen a napelem, mint gépészeti berendezés telepítése 

településképi bejelentési eljárás köteles.  

 

A fentiekre figyelemmel javaslom, hogy a telepítést ösztönző támogatást a jövő évi Városi 

Támogatási Program keretein belül valósítsa meg az önkormányzat.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint dönteni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2015. május 

 

 

 

                                    Gaál József 

                                                                                    alpolgármester 



 HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

...../2015. (V.28.) határozata 

 

Napelem telepítésének a Városi Támogatási Program keretén belül történő támogatásáról 

szóló döntés meghozatala 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Gaál József alpolgármester 8346-7/2015. számú előterjesztését és a 

következő határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a napelem telepítésének támogatására a jövő évi Városi 

Támogatási Program részeként lehetőséget biztosít. 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a jövő évi Városi 

Támogatási Program tervezésekor a fenti döntést vegye figyelembe. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


