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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 

 

2017. február 14-ei ülésére 
 

 

Tárgy: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (2023111) 2017. évi felosztása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 3.1.5. pontja értelmében a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság dönt az 

adott évben az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap számára biztosított költségvetési 

előirányzat felosztásáról. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (4) 

bekezdése szerint az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell 

felhasználni. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelete értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 28.450.000.- Ft-ot 

biztosított a „2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap” elnevezésű előirányzaton. 

 

A 2017. évben rendelkezésre álló pénzügyi előirányzatot, figyelemmel Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi 

szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete 14. §-a rendelkezéseire, az 

alábbi célokra és bontásban javasolom felhasználni: 

 

 Felhasználás célja Összeg (Ft) 

1. „Környezetvédelem Jeles Napjai 2017.” 

rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott 

programjainak szervezése 
900.000 

2. „Európai Mobilitási Hét / Európai Autómentes Nap” 

elnevezésű rendezvény szervezése 
1.700.000 

3. Kecskemét stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési 

intézkedési tervének felülvizsgálata 
25.850.000 

Összesen: 28.450.000 

 



 

 

A Környezetvédelmi Alap felosztásának indoklása: 

 

1. „Környezetvédelem Jeles Napjai 2017.” rendezvénysorozat részprogramjainak 

szervezése 

 

A rendezvénysorozat önkormányzatunk által finanszírozott programjai („Föld Napi 

Játszóház”, középiskolások környezetvédelmi vetélkedője, valamint a „Környezetvédelmi 

Világnap”) az elmúlt években átlagosan 800.000 Ft-ból valósultak meg. Az idei évben 

hasonló színvonalon történő szervezésük érdekében (a részköltségek egységárainak 

emelkedésére is figyelemmel) 900.000 Ft elkülönítése indokolt. Önkormányzatunk 

rendezvénysorozatban történő közreműködéséről a közgyűlés 2017. február 16. napján dönt, 

ezért az erre vonatkozó közgyűlési előterjesztést a bizottság jelen ülésen véleményezi. 

 

2. „Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap” elnevezésű rendezvény szervezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 158/2016. (VI. 30.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy a 2016. évben az Európai Mobilitási Hét alkalmával több 

napos rendezvénysorozatot szervez. Az esemény hivatalos időintervallumához (szeptember 

16-22.) igazodva az alábbiak szerint valósítottuk meg a programelemeket. 

2.1. 2016. szeptember 16., 19. és 20. napjain (péntek, hétfő és kedd) „Bringatanoda 

Roadshow” elnevezésű iskolai, kerékpározást népszerűsítő programsorozat valósult meg 

a kecskeméti általános iskolák 5-8. évfolyamos korosztályai számára (naponta kettő 

köznevelési intézményhez kitelepülve).  

2.2. 2016. szeptember 17. napján (szombat) a Szabadság térről indulva (regisztrációt 

követően) városismereti kerékpártúrát szerveztünk a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület 

vezetésével.  

2.3. 2016. szeptember 19-22. (hétfőtől csütörtökig) terjedő időszakban a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztálya és a Közlekedésrendészeti 

Osztálya közreműködésével a kecskeméti általános iskolák 1-4. évfolyamai számára 

tematikus, interaktív közlekedésbiztonsági, valamint közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó 

bűnmegelőzési foglalkozásokat szerveztünk a Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon épületében. 

A foglalkozásokon a fent említett időszakban 480 diák vett részt. 

2.4. 2016. szeptember 19-24. (hétfőtől szombatig) terjedő időszakban Papp Zoltán veterán 

kerékpár kiállítását, valamint Dr. Podrán Erzsébet korabeli kerékpárokat ábrázoló 

képeslap kiállítását látogathatták az érdeklődők a Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon 

épületében. 

2.5. 2016. szeptember 21-én (szerda) 08.30-13.00 óra között a Bács-Kiskun Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében a kecskeméti általános iskolák 4. osztályos 

diákjai számára KRESZ-SZAFARI közlekedésbiztonsági akadályverseny került 

megrendezésre a Kecskeméti Vadaskert területén. 



 

2.6. Az Európai Mobilitási Hét fő programelemét a Kossuth téren 2016. szeptember 18. 

napján megrendezett Európai Autómentes Nap alkotta, amelyen több mint 30 

szakmai és civil szervezet programjain vehettek részt az érdeklődők. 

A Kossuth téri rendezvény szabadon választható programjaival egyidejűleg, 2016. 

szeptember 18. napján a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület három időfutamból álló, 

közterületi kerékpárversenyt szervezett. 

A verseny 1. és 2. futama bekerült a Magyar Kerékpársportok Szövetség hivatalos 

versenynaptárába is, amelyre összesen 141 versenyző (65 igazolt kerékpáros indult 9 

magyarországi versenyklubot képviselve, valamint 76 „amatőr” kerékpáros) nevezett. 

A rendezvény napján 16.30 órai indulással egy közel 7 km-es kerékpáros felvonulást 

szerveztünk, rendőri biztosítás mellett szakaszos útlezárással, amelyen 320 fő 

regisztrált kerékpáros vett részt. 

Az Európai Autómentes Nap alkalmával 07.00 órától 18.00 óráig 11 közterület került 

lezárásra a motorizált forgalom elől. 

 

Az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat szervezésére a bizottság az elmúlt évben 

1.747.000,- Ft-ot biztosított az Alap terhére, amelyből 1.679.751 Ft-ot használtunk fel a 

felmerült költségek finanszírozására. Figyelemmel a rendezvénysorozat 2016. évi költségeire 

a 2017. évben 1.700.000 Ft elkülönítése indokolt.  

 

A rendezvény részleteire vonatkozó javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - mint a 

tárgyi rendezvényt országos szinten koordináló szervezet - hivatalos megkeresését követően, 

2017. júniusáig terjesztem a közgyűlés elé. 

 

3. Kecskemét stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének 

felülvizsgálata 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés b) 

pontja, 1. § (3) bekezdés a) pontja, valamint 2. § (1) bekezdése alapján 2012-ben elkészíttette 

Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területére vonatkozóan a stratégiai zajtérképet és 

a zajcsökkentési intézkedési tervet. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. szeptember 20-ai ülésén a 254/2012. 

(IX.20.) KH. számú határozatával elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város stratégiai 

zajtérképét, valamint a 2012. december 13-ai ülésén a 365/2012. (XII. 13.) KH. számú 

határozatával Kecskemét Megyei Jogú Város zajcsökkentési intézkedési tervét. 

 

A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése szerint a véglegesített stratégiai 

zajtérképet, valamint az erre alapozott zajcsökkentési intézkedési tervet ötévente felül kell 

vizsgálni, és szükség szerint módosítani. 

 

A stratégiai zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési terv 2012. évi elkészíttetésének teljes 

költsége 66.079.000 Ft volt. 

 



 

Az előzetes, tájékoztató jellegű ajánlatokra, valamint a rendelkezésre álló adatokra is 

figyelemmel az új zajtérképek, az ahhoz tartozó szakmai dokumentáció, illetve a jelenleg 

hatályos zajcsökkentési intézkedési terv felülvizsgálata és azzal egységes szerkezetben a 

következő 10 évre vonatkozó dokumentációjának beszerzése fedezeteként 25.850.000 Ft-

ot javaslok elkülöníteni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 

határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. január 19. 

 

 

 

 

                                                                                                              Gaál József  

                                                                                                           alpolgármester 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Kecskemét Megyei Jogú Város                  

                      Közgyűlése 

   Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

         Agrár Bizottság 

           
 

Határozat-tervezet  

 

 

          /2017. (II. 14.) FKAB. sz. határozat 

 

   Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (2023111) 2017. évi felosztása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár 

Bizottság megtárgyalta Gaál József alpolgármester 3338-1/2017. számú előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2017. évi 

költségvetési előirányzatát az alábbiak szerint osztja fel: 

 

 

 Felhasználás célja Összeg (Ft) 

1. A közgyűlésnek a rendezvénysorozatban történő 

közreműködésről szóló döntésének függvényében a 

„Környezetvédelem Jeles Napjai 2017.” 

rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott 

programjainak szervezése 

900.000 

2. „Európai Mobilitási Hét / Európai Autómentes Nap” 

elnevezésű rendezvény szervezése 
1.700.000 

3. Kecskemét stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési 

intézkedési tervének felülvizsgálata 
25.850.000 

Összesen: 28.450.000 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Gaál József alpolgármester 

 

 

 


