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BESZÁMOLÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. április 26-án tartandó ülésére
Tárgy: Beszámoló a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 2017. évi
tevékenységéről
A bizottság 2017. évben 11 alkalommal ülésezett, ebből 2 alkalommal tartott
rendkívüli ülést, határozatképtelenség nem fordult elő. A bizottság az SZMSZ-ben,
valamint az egyéb helyi rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva
összesen 81 határozatot fogadott el.
1. A bizottság döntött:





az Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap megrendezéséről;
a „Környezetvédelem Jeles Napjai 2017.” rendezvénysorozatról;
az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2017. évi felosztásáról;
a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó
támogatási kérelmekben megjelölt projektek illeszkedéséről Kecskemét
Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi
kiválasztási kritériumokhoz (6 alkalommal);
 a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló
projektek projektfejlesztési időszak lezárásaként benyújtott dokumentációinak
illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában
meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz (5 alkalommal);
 a bizottság 2017. I. félévi, valamint a 2017. II. félévi munkatervéről.
2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette:
 a „Mészöly Gyula-díj”, valamint a „Kecskemét Környezetvédelméért Díj”
adományozását.
3. A bizottság véleményezte:
A közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az állandó
bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat az alábbiak szerint:

 Kecskemét megyei jogú város füstköd-riadó tervéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotását;
 a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások
partnerségi eljárásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását;
 a Városi Támogatási Program „Környezetvédelmi alap” előirányzatára beérkezett
pályázatok elbírálását (25 pályázatot javasolt támogatni 4.750.000,- Ft összegben);
 a Városi Támogatási Program „Mezőgazdasági Programok” előirányzatára
beérkezett pályázatok elbírálását (7 pályázatot javasolt támogatni 1.900.000,- Ft
összegben);
 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését;
 a Településrendezési Terv módosítását(4 alkalommal);
 Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával
kapcsolatos döntés meghozatalát;
 a Településrendezési Terv 2017. évi felülvizsgálatának elindítását;
 a településrendezési eszközök 2018. évi felülvizsgálatának elindítását;
 az egykori Rudolf laktanya egyes utód ingatlanainak hasznosításával kapcsolatos
döntéseket (3 alkalommal);
 támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatalát (4 alkalommal);
 a Modern Városok Program végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalát;
 az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében benyújtott pályázatokról szóló döntések meghozatalát;
 konzorcium létrehozását hulladékgazdálkodás fejlesztését;
 a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében benyújtott pályázat
megvalósítási helyszíneivel kapcsolatos döntés meghozatalát;
 a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotását;
 csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás keretében benyújtott támogatási kérelemmel
kapcsolatos döntések meghozatalát;
 interreg Central Europe pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalát;
 az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című
pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalát;
 az „AC/DC elektromos gépjármű villámtöltő telepítése Kecskeméten” című egyedi
támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalát;
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalát;
 településképi arculati kézikönyv elfogadását;
 a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő lakásfejlesztéssel kapcsolatos előkészítési
feladatokról szóló döntés meghozatalát;
 a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás
megalakításával kapcsolatos döntések meghozatalát;
 Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága által nyilvántartott zöld
rendszámú járművekről tárgyú tájékoztatót;
 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című TOP-6.8.2-15-KE1-

2016-00001 azonosító számú projekt keretében megkötött együttműködési
megállapodásról” tárgyú tájékoztatót.
4. A bizottság javaslatokat tett:
 a közgyűlés 2017. II. félévi és 2018. I. félévi munkatervére;
 a megyei kitüntető díjak adományozására.
5. A bizottság beszámolt:


a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2017." rendezvénysorozat önkormányzat
által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási Hétről;
 a bizottság 2016. évi tevékenységéről.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni és azt a
határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni.

Kecskemét, 2018. április 3.

Falu György
bizottsági elnök

HATÁROZAT - TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2018. (IV.26.) határozata
Beszámoló a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 2017. évi
tevékenységéről

A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejlesztési, Környezetvédelmi és
Agrár Bizottság 937-3/2018. számú, fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta.

Melléklet

A Környezetvédelmi Alap 2017. évi költségvetési előirányzatának felosztása:

Felhasználás célja
1. A közgyűlésnek a rendezvénysorozatban történő
közreműködésről szóló döntésének függvényében a
„Környezetvédelem
Jeles
Napjai
2017.”
rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott
programjainak szervezése
2. „Európai Mobilitási Hét / Európai Autómentes Nap”
elnevezésű rendezvény szervezése
3. Kecskemét stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési
intézkedési tervének felülvizsgálata
Összesen:

Összeg (Ft)

900.000

1.700.000
25.850.000
28.450.000

