
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Agár és Környezetvédelmi Bizottság 

 

2015. június 28-án  

tartandó ülésére 
 

Tárgy: Tájékoztató zártkerti földrészletek revitalizációjára vonatkozó egyedi támogatási 

kérelem benyújtásáról 

 

Az előterjesztést készítette:  Finta Zita irodavezető 

      Városstratégiai Iroda 

     Balogh Zoltán osztályvezető 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

     Öveges László irodavezető 

     Mérnöki Iroda 

     Borbélyné Balogh Katalin osztályvezető 

     Várostervezési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság    …/2016. (VI.28.) VVB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

dr. Határ Mária 

jegyző 



14940-5/2016. 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

_____________________________________________________________________                                                                                                                             
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Agrár és Környezetvédelmi Bizottság 

2016. június 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató zártkerti földrészletek revitalizációjára vonatkozó egyedi támogatási 

kérelem benyújtásáról 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

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

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.1 pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2016. június 14. 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

….2016. (VI.28.) FKAB. számú határozat 

Tájékoztató zártkerti földrészletek revitalizációjára vonatkozó egyedi támogatási 

kérelem benyújtásáról 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony 14940-5/2016. 

ügyszámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2016. június 30-án  

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Tájékoztató zártkerti földrészletek revitalizációjára vonatkozó egyedi támogatási 

kérelem benyújtásáról 

 

Az előterjesztést készítette:  Finta Zita irodavezető 

      Városstratégiai Iroda 

     Balogh Zoltán osztályvezető 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

     Öveges László irodavezető 

     Mérnöki Iroda 

     Borbélyné Balogh Katalin osztályvezető 

     Várostervezési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     térképvázlat, fotódokumentumok 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Agrár és Környezetvédelmi Bizottság  .../2016. (VI.28.) FKAB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság    …/2016. (VI.28.) VVB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

        jegyző 



14940- 3/2016. 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

                                                                           ________________________________                                                  
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. június 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztató zártkerti földrészletek revitalizációjára vonatkozó egyedi támogatási 

kérelem benyújtásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

2016. április 29-én megjelent a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott 

támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV.29.) FM rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 2. § (6) bekezdése alapján a 4. az országos zártkerti szociális 

mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok célterületre vonatkozóan „egyedi 

támogatási kérelem benyújtásával igényelhető támogatás zártkerti fekvésű földrészlet 

művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi 

termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre”. A 

rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében fenti fejlesztés esetén egyedi támogatási kérelem 

benyújtására Magyarország területén lévő önkormányzat jogosult, egy településről csak egy 

kérelem nyújtható be. 

 

A támogatási kérelem Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.1 pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján 2016. június 23. napján benyújtásra került. 

 

A program keretében vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, az egy kérelemre 

megítélhető maximális támogatási összeg 10.000.000,-Ft, a támogatás mértéke az összes 

elszámolható költség legfeljebb 100%-a lehet, mely utófinanszírozásként vehető igénybe 

előleg igénybevételének lehetőségével.   

 

A program célja az egykor zártkerti, elhanyagolt területek újjáélesztése, a vidéki emberek 

értékmegőrző, élelmiszer önellátó képességének segítése. A zártkertek eredeti funkcióinak 

megőrzésével a gazdálkodás újraindítható, az önkormányzat koordinálásával a településen élő 



lakosság egy része a zöldség- és gyümölcstermesztésbe újra bevonható, mely megoldást 

jelenthet a tömegtermelés hatásával szemben a helyi termékek felértékelésében, az 

öngondoskodás felerősödésében, a vidéki népesség életfeltételeinek javításán túl a helyi 

kulturális élet fellendítésében is. A támogatás eredményeként keletkező végtermékek 

kizárólag szociális célokra (pl. közkonyhán való felhasználásra, rászorulóknak szociális 

juttatásként) hasznosíthatóak. 

A programban elszámolható költségek lehetnek a termeléshez szükséges biológiai alap 

vásárlása, a termesztéshez közvetlenül szükséges infrastruktúra kialakítása, eszközvásárlás,  

ingatlanvásárlás, mentorálás, tanácsadás, tájékoztató előadás tartása, termeléssel és 

ingatlanvásárlással összefüggő ügyintézési költségek. 
 

Tervezett tevékenység: 
 

A kecskeméti kajszibarack sajátos nemzeti értékünk. A forráskutatások alapján a XVII. 

század végén már megjelent a kajszibarack termesztése és értékesítése a városban. A XIX. 

században a gyümölcsfákat már tudatosan nemesítették, a belterület körüli homokos 

területeken nagy kiterjedésű gyümölcsöskertek alakultak ki. A kedvező talaj- és éghajlati 

adottságok nagymértékben kedveztek a kajszibarack termesztésének, a városban termelt 

gyümölcsök országszerte híressé tették Kecskemétet. A barack kultúra a mezőgazdaság 

szocialista átszervezését túlélve hatalmas gyümölcsösökben továbbélt. A privatizáció 

napjainkra ezt a termesztési kultúrát is nagymértékben visszaszorította. A városi 

gyümölcsöskert létesítésével szeretnénk segítséget nyújtani egyrészt az itt termelt régi 

gyümölcsfajták megismeréséhez, másrészt a helyi gyümölcstermesztés kultúrájának 

újraélesztéséhez. Az ültetvényen termelt gyümölcs szociális, valamint közösségi 

felhasználásra hasznosítható. 

 

A városi gyümölcsöskert helyének keresése során az alábbi helyszíneket vizsgáltuk: 

- Kecskemét, 0428/31 hrsz-ú telek a Ceglédi út mellett a Nyomási iskola mögött – 

eladásra szánt; 

- Kecskemét, 0748/83 hrsz-ú telek a Csongrádi út mentén – Kecskeméti Ingatlankezelő 

és Forgalmazó Kft. (továbbiakban: KIK-FOR Kft.) kezelésében jelenleg bérbe adott; 

- Kecskemét, 0778/8 hrsz-ú telek az 5-ös út mellett – KIK-FOR Kft. kezelésében 

jelenleg bérbe adott; 

- Kecskemét, 01310/4 hrsz-ú telek Matkón – KIK-FOR Kft. kezelésében jelenleg bérbe 

adott; 

- Kecskemét, 01622/7 hrsz-ú telek Szarkásban – KIK-FOR Kft. kezelésében jelenleg 

bérbe adott; 

- Kecskemét, 32955 hrsz-ú telek Hetényegyházán – KIK-FOR Kft. kezelésében jelenleg 

bérbe adott; 

- Kecskemét, 01616/37 hrsz-ú telek Szarkásban – KIK-FOR Kft. kezelésében 

pihentetve; 

- Kecskemét, 01322/23 hrsz-ú telek Matkón – jelenleg magántulajdonban van. 

Az előzetes vizsgálatok során az adottságok és lehetőségek figyelembevételével a Kisfáiban, a 

jól megközelíthető Csongrádi út mentén, közvetlenül a déli elkerülő utat követően található a 



0748/83 hrsz-ú 13 ha nagyságú önkormányzati tulajdonú, a KIK-FOR Kft. kezelésében lévő, 

jelenleg bérbe adott terület került kijelölésre. 

A területből 4,1 ha gyep (legelő, rét, nádas), 8,9 ha pedig szántó művelési ágú. A talaj 

adottsága a gyümölcsös művelésére alkalmas. A teljes telekből mintegy 1 hektár nagyságú 

szántóterületen tervezzük a városi gyümölcsöskert megvalósítását. A telek egy része 

természetvédelmi oltalom alatt áll, közvetlen közelében tanyák, erdő és mezőgazdasági 

művelésű területek, a burkolt út túloldalán pedig vízmű kutak védőterületei találhatóak. 

 

A megvalósítás módja és költségei: 

 

A tervezett gyümölcsöskert kerítéssel körbeépítve, viszonylag nagy tőtávolsággal, öntözéssel 

ellátva, gyepesítve ún. egyfajta ligetes jelleggel kerülne kialakításra. 

 

A létesítés várható költségei: 

- tervezés, előkészítés, engedélyeztetés      500.000,- Ft 

- kerítésépítés      4.000.000,- Ft 

- kútfúrás, vízkivételezés, locsolórendszer  1.500.000,- Ft 

- elektromos ellátás        500.000,- Ft 

- ültetvényezés      3.500.000,- Ft 

Összesen:              10.000.000,- Ft 

 

 

A városi gyümölcsöskert létrehozása segítséget nyújthat a Kecskeméti Főiskola oktatási 

rendjébe illesztett duális képzéshez, egyúttal helyet adhat különleges történelmi fajták 

gyűjteményének, valamint a város eredetvédett pálinkája termesztő helyének is. Mindezeket a 

későbbiekben nem csak a közmunkaprogramba lehet beépíteni, hanem a városi 

idegenforgalomba és a helyi zöldfelületi rekreációs programokba is. Hosszú távon a tervezett 

program akár ütemezett megvalósítása is előrelépést jelenthet a kecskeméti barackkultúra 

felélesztésében. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. június 14. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

   polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2016 (VI.30.) határozata 

Tájékoztató zártkerti földrészletek revitalizációjára vonatkozó egyedi támogatási 

kérelem benyújtásáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 14940-3/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi 

igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV.29.) FM rendelet 4. az országos 

zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok 

célterületre vonatkozó felhívásra a támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja. 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

támogatás megítélése esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


