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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2016. november 22-én  

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívás 

keretében benyújtott pályázatról 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

     Városstratégiai Iroda 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     1 db közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság  .../2016. (XI.22.) FKAB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

jegyző 



24568 -  8 /2016. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. november 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívás 

keretében benyújtott pályázatról 

 

 

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 5.4.8. pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2016. november 2. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

….2016. (XI.22.) VPB. számú határozat 

Tájékoztató a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívás keretében 

benyújtott pályázatról 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 24568 - 8/2016. 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. november 24-én  

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Tájékoztató a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívás 

keretében benyújtott pályázatról 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

     Városstratégiai Iroda 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:      

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság  .../2016. (XI.22.) FKAB. számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   .../2016. (XI.22.) VPB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

        jegyző 



 
24568 - 6 /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. november 24-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívás 

keretében benyújtott pályázatról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az Európai Unió elfogadás előtt álló 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Nemzeti 

Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma, valamint a Bizottság Szolgálatainak álláspontja 

Magyarország 2014–2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai 

előrehaladásáról szóló dokumentum (Position Paper) egyaránt kiemeli a természeti 

erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás 

fontosságát. A hazai és uniós környezetügyi célok csak a társadalom széles és aktív 

részvételével, az erőforrások megőrzéséhez, a környezetterhelés megelőzéséhez szükséges 

eszközrendszer sokfélesége révén valósíthatóak meg, melyhez kapcsolódóan elengedhetetlen 

a szemléletformálás támogatása is. 

Fentieknek megfelelően 2016. április 1. napján megjelent a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási 

programok című pályázati felhívás. 

A pályázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

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

3. melléklet 2.4.2 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. október 14. napján benyújtásra került.  

 

A pályázat háttere 

 

A KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívást a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) 



hirdette meg, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési 

keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján.  

A tudatos, fenntartható energiafogyasztás, és ezzel együtt az energiahatékonyság és a 

megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése érdekében a felhívás a fogyasztói 

szokások, valamint az azokat meghatározó gondolkodásmódok megváltoztatásának elsődleges 

eszközéül szolgáló szemléletformálásra irányul, hozzájárulva az Energia- és Klímatudatossági 

Szemléletformálási Cselekvési Terv céljaihoz. 

Az energia-megtakarításokat indukáló támogatott szemléletformálási projektek társadalmi 

hatásaként az energiatudatos magatartás szociális normává válik, továbbá a jövő generációk 

iránti felelősségérzet megerősödésével lehet számolni. A szemléletformálás közvetett módon 

az energiafogyasztás csökkenését, a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését és – 

annak mintegy velejárójaként – az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését 

eredményezi hosszútávon. 

 

A pályázat tárgya és célja  

 

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások 

elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az 

energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási 

megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és 

társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és 

energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) 

eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az 

információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi 

együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás 

elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű 

elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és 

végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás 

csökkentéséhez. 

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.09.01-2018.08.30.  

 

Megvalósítási helyszín: Kecskeméten belül a tevékenységtől függően több helyszínen 

 

Szakmai együttműködő partner: Pallasz Athéné Egyetem 

 

Az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése 

érdekében a projektben résztvevők megismerkedhetnek a megújuló és nem megújuló 

energiákkal, az alternatív közlekedési módokkal, energiahatékonysággal és alkalmazási 

lehetőségeikkel a háztartások szintjén.  

 

 

Tevékenységek részletes bemutatása: 

 



I. Program sorozatok, akciók  

 

I/1. A települési interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat 3 rendezvényt 

foglal magában, melyekkel előre meghatározott tematikára épülő, több lehatárolt, egymással 

összefüggő témát többféle megközelítésben tálaló rendezvény révén több célcsoport kerül 

elérésre (alsó tagozatos 6-10 éves korosztály, tanítóik, döntéshozók, szülők, szervezetek 

vezetői). 

 

1. számú rendezvény: 2017. október 

Cím: Energiahatékonyság és környezettudatosság a közlekedésben.   

Tematika: Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából bemutatásra 

kerülnek a résztvevőknek a Pallasz Athéné Egyetem hallgatói által létrehozott egyedi, 

energiahatékony és környezetkímélő autók (Pneumobil és MegaLUX), továbbá 

Kecskemét 25 db hibrid meghajtású buszainak működése és hatása a környezetre. 

Interaktív feladatok, foglalkozások: több helyszínen különböző interaktív, az átadott 

információkat elmélyítő foglalkozások kerülnek megszervezésre. 

Célcsoport tervezett létszám: 100 fő 

 

2. számú rendezvény: 2018. február 

Cím: Megújuló és alternatív energiák  

Tematika: Zöld energia alternatívák, napenergia, szélenergia, vízenergia, geotermikus 

energia, biomassza. 

Interaktív feladatok, foglalkozások: több helyszínen különböző interaktív, az átadott 

információkat elmélyítő foglalkozások kerülnek megszervezésre. 

Célcsoport tervezett létszám: 100 fő 

 

3. számú rendezvény: 2018. április 

Cím: Környezettudatos háztartások 

Tematika: Energiafelhasználás csökkentése és környezettudatos gondolkodás a 

háztartások szintjén. 

Interaktív feladatok, foglalkozások: több helyszínen különböző interaktív, az átadott 

információkat elmélyítő foglalkozások kerülnek megszervezésre. 

Célcsoport tervezett létszám: 100 fő 

 

I/2. Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása: 

Elért célcsoport: általános iskolások, középiskolások, tanáraik, fiatal felnőttek, döntéshozók, a 

háztartások döntéshozói (szülők), Kecskemét város intézményeinek döntéshozói és 

munkavállalói, szervezetek vezetői. 

Tevékenység: Kecskeméten rendszeresen megszervezett rendezvények keretében, az 

energiatudatosságot népszerűsítő megjelenés. Saját stand kialakítása a rendezvényeken, ahol 

önálló programok kerülnek megrendezésre. 

Alkalmak: 

- 2017. szeptember - Európai Mobilitási Hét.  

- 2018. június - Múzeumok Éjszakája.  



- 2018. augusztus - Hírös Hét Fesztivál.  

Célcsoport tervezett létszám: 70 fő/alkalom 

 

 

II. Projekt megvalósítás során megvalósuló további kiegészítő tevékenységek 

 

II/1. A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó 

médiakampányok megszervezése és lebonyolítása, amely keretében online (helyi 

hírportálok, pl. baon.hu, hiros.hu) és offline (helyi lapok, pl. Petőfi Népe, Kecskeméti Lapok) 

média megjelenés valósul meg. Az iskolákban kihelyezett plakátok hívják fel a figyelmet a 

rendezvényekre, valamint az energiahatékonyságra. 

 

 

II/2. A felhívás fő céljaihoz kapcsolódó szakmai tanulmányút megszervezése és 

lebonyolítása. 

Az alkotópályázat 2017 szeptemberében az 1. sz. rendezvényen kerül meghirdetésre. A 3 

részes rendezvénysorozat második rendezvényén kiállításra kerülnek az energiahatékonyság 

témában beérkezett pályaművek, melyeket a 6-10 éves korosztály (általános iskola alsó 

tagozat) osztályai készítenek. A közönség és szakmai zsűri véleménye alapján a legjobb 

pályaművet beküldő osztály tanulmányutat nyer Szolnokra a Pallasz Athéné Egyetem 

alternatív energetikai képzéséhez kapcsolódó épületenergetikai labor meglátogatására, míg a 

2. és 3. helyezettje díjazásban részesül, a többi pályázó oklevelet kap. 

 

 

II/3. Kecskemét város honlapján belül a projekt számára aloldal kerül létrehozásra és 

megvalósul annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel 

való folyamatos feltöltése, frissítése, így a projekttel kapcsolatos információk, tanulmányok, 

összefoglalók mindenki számára elérhetőek, megismerhetőek, melyek a projekt időtartama 

alatt folyamatosan frissítésre is kerülnek. 

 

 

II/4. A helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos 

foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára. 

Alkalmak: Európai Mobilitási Hét, Múzeumok Éjszakája, Hírös Hét Fesztivál. 

 

 

Program költségvetése: 

 

Forrás megnevezése Összeg [Ft] % 

I. saját forrás 0 0,00% 

II. egyéb támogatás 0 0,00% 

III. a támogatási konstrukció 

keretében igényelt támogatás 

5.000.000 Ft 100,00% 



Projekt elszámolható 

költsége 

5.000.000 Ft 100,00% 

IV. A támogatást igénylő 

nem elszámolható költségei 

0 - 

Projekt teljes költsége 5.000.000 Ft - 

 

 

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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2016. november 2. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

   polgármester 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2016 (XI.24.) határozata 

Tájékoztató a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívás keretében 

benyújtott pályázatról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 24568 - 6 /2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A közgyűlés a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívás keretében 

benyújtott pályázat benyújtását jóváhagyja. 

 

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

pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja, illetve a pályázat benyújtása 

során felmerülő esetleges hiánypótlásokat teljesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


