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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság  

                                              2016. június 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Városi Támogatási Program „Környezetvédelmi Programok” előirányzatára 

beérkezett pályázatok véleményezése 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 62/2016. (IV.28.) határozatában 

döntött a Városi Támogatási Programról. A programban a közgyűlés 10 prioritást határozott 

meg, melyekre együttesen 85.000.000,-Ft fedezetet biztosított az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében. Ebből a Környezetvédelmi Programok megvalósítására 5.000.000,-Ft-ot 

biztosított a közgyűlés 5%-os tartalékkeret képzésével, amely tartalékkeret felhasználásáról a 

pályázati eljárás eredményeként odaítélt támogatásokról szóló döntést követően egyedi 

kérelmek alapján a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével 

döntök. A jelenleg felosztható összeg 4.750.000,-Ft, a fennmaradó 250.000,-Ft pedig az 5%-

os tartalékkeret. 

 

A pályázat célja: 

 

A környezetvédelem, helyi védettségű természeti területek, zöldfelületek fenntartásával, 

megőrzésével, kezelésével, védelmével és helyreállításával kapcsolatos tevékenységek 

támogatása. 

 

A pályázatban támogatható tevékenységek köre: 

 

 A környezetvédelmi oktatás, tudatformálás, környezeti nevelés elősegítése, 

tájékoztató, oktató és tudományos rendezvények, vetélkedők szervezéséhez támogatás 

biztosítása. 

 Helyi védettségű természeti területek, értékek megőrzése, kezelése, valamint 

zöldterületek védelmének, fenntartásának vagy helyreállításának támogatása. 

 A környezet védelmét elősegítő tevékenységek elvégzése, továbbá környezet- és 

természetvédelmi témájú programok szervezésének támogatása. 

 Környezetvédelmi innovatív tevékenységek támogatása. 

 Városi kertek kialakításának támogatása. 

 Alternatív energiafelhasználású tanyavillamosítási pályázatok támogatása. 

 Napelemek telepítésének támogatása.  

(Pályázó elszámoláskor igazolja a telepítést és az energiaszolgáltatóval való 

szerződéskötést is. 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 
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bejelentési eljárás köteles. Pályázó a megvalósítás során köteles Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 33. §-ban 

foglaltaknak, valamint az épített környezet helyi örökségvédelmének helyi 

szabályozásáról szóló 67/2009. (XII.17) önkormányzati rendelet 3. § (10) és 5. § (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően eljárni.). 

 H tarifás mérőóra és a hozzá kapcsolódó villamos hálózat kiépítésének támogatása. 

 

A támogatás igénybevételére jogosultak köre: 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott intézmények. 

 Nem önkormányzati fenntartású intézmények. 

 Kecskemét területén működő civil szervezetek.  

 Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, magánszemélyek 

önállóan, vagy lakóközösségek képviseletében, társasházközösségek, 

lakásszövetkezetek (kizárólag a városi kertek kialakításának támogatása 

vonatkozásában). 

 Magánszemélyek (kizárólag az alternatív energiafelhasználású tanyavillamosítási 

pályázatok támogatása vonatkozásában). 

 Kecskemét területén működő vállalkozások, magánszemélyek, intézmények, civil 

szervezetek, társasházak (kizárólag a napelemek telepítésének támogatása 

vonatkozásában). 

 

 

A közgyűlés döntése alapján a pályázatok benyújtási határideje 2016. május 31. napja volt. 

Határidőre 28 db pályázat érkezett. A pályázatokban bemutatott projektek teljes megvalósítási 

költsége 28.043.819,-Ft, a pályázók által igényelt támogatás összesen 13.283.090,-Ft, a 

benyújtott pályázatok összefoglaló táblázatát a határozat-tervezet melléklete tartalmazza. 

 

A pályázati anyagok áttekintése során megállapítást nyert, hogy 27 db érvényes pályázat 

érkezett, amelyek tartalmi és formai szempontból megfelelnek a Környezetvédelmi 

Programok megvalósítására kiírt pályázati felhívásban szereplő feltételeknek. 1 db pályázat 

érvénytelen, ugyanis a pályázó nem tartozik a pályázat benyújtására jogosultak körébe. Az 

érvénytelen pályázat a mellékelt táblázatban megjelölésre került. A pályázatok terjedelmük 

miatt nem képezik jelen előterjesztés mellékletét, de megtekinthetőek a hivatal Városstratégiai 

Iroda Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályán az I. emelet 14. szobában. 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 

foglaltaknak megfelelően a pályázók nyilatkozatai rendelkezésre állnak arról, hogy esetükben 

nem áll fenn kizáró ok, illetve összeférhetetlenség. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 3.4.3. pontja alapján véleményezze a 

beérkezett kérelmet. 

 

 

Kecskemét, 2016. június 16. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia  

               polgármester 
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…/2016. (VI. 28.) FKAB. sz. határozat 

A Városi Támogatási Program „Környezetvédelmi Programok” előirányzatára 

beérkezett pályázatok véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár 

Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10771-12/2016. 

iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) 

önkormányzati rendeletében a Városi Támogatási Program keretében a „Környezetvédelmi 

Programok” céljára benyújtott pályázatokat a melléklet szerint véleményezi. 

 

 

 

 

 


