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E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2018. április 24-i ülésére 
 

 

 

Tárgy: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi felosztásáról szóló 7/2018. 

(II. 13.) FKAB. számú határozat módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelete 2/b. melléklete értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2.000.000.- 

Ft-ot biztosított a 2023111 számú, Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: 

Környezetvédelmi Alap) elnevezésű előirányzaton. 

 

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 a környezetvédelem helyi 

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

figyelemmel a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság a 7/2018. (II. 13.) FKAB. 

számú határozatával az alábbi célokról és az azokra fordítható összegekről döntött. 

 

 

 Felhasználás célja Összeg (Ft) 

1. „Környezetvédelem Jeles Napjai 2018.” 

rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott 

programjainak szervezése  
950.000 

2. „Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap” 

elnevezésű rendezvény szervezése 
1.050.000 

Összesen: 2.000.000 

 

 

 

 

 



 

A Környezetvédelmi Alap felosztás módosításának indoklása: 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) az Európai Mobilitási 

Héthez és Európai Autómentes Naphoz kapcsolódó programok megvalósítására vonatkozóan 

utófinanszírozás keretében egyedi támogatási lehetőséget biztosított azon települési 

önkormányzatok számára, amelyek hivatalosan részt vállaltak a tárgyi rendezvények 

szervezésében. Ennek keretében a Minisztérium úgy döntött, hogy Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata számára 782.000 Ft vissza nem térítendő támogatási lehetőséget 

biztosít. 

 

A fentiek alapján az AMN-54/2017. számú támogatási szerződés szerint benyújtott szakmai- 

és pénzügyi beszámolóban foglaltakat a közreműködő szervezet maradéktalanul 

elfogadta, ezért a Minisztérium a támogatás teljes összegét 2018. február 27. napján 

átutalta önkormányzatunk számára. 

 

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének tervezése időszakában a tárgyi támogatás 

vonatkozásában bevétellel még nem volt lehetőség tervezni, ezért a 782.000 Ft 

többletforrásként a Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre áll. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

melléklet 3.1.5. pontja értelmében a bizottság dönt az adott évben a Környezetvédelmi Alap 

számára biztosított költségvetési előirányzat felosztásáról, ezért a rendelkezésre álló 782.000 

Ft felhasználásáról is döntenie kell a bizottságnak. 

 

A Környezetvédelmi Alap 2018. évi felosztásáról szóló 7/2018. (II. 13.) számú határozat 

szerint a bizottság a fenti táblázat szerinti programok közül a „Környezetvédelem Jeles Napjai 

2018.” rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott programjai jelenleg folyamatban 

vannak, továbbá a programok megvalósításának költségeit fedezi a Környezetvédelmi Alap 

jelenleg hatályos felosztása, ezért erre vonatkozóan többlet forrás biztosítása nem indokolt.  

 

Önkormányzatunk 2001-2014. időszakban minden évben Európai Autómentes Napot 

szervezett, amelyet követően a 2015. évben első alkalommal nyílt lehetőség egy egész hetes 

programsorozat, az Európai Mobilitási Hét megvalósítására. 

 

A 2017. évi programsorozat megvalósítására önkormányzatunk 1.605.233 Ft-ot használt fel 

saját forrásból, ezen felül a rendezvénysorozatot támogató szervezetek közel 1.000.000 Ft 

értékben járultak hozzá a sikeres megvalósításhoz.  

 

2018. szeptember 16-22. időszakban ismételten Európai Mobilitási Hetet tervezünk 

megvalósítani. A Környezetvédelmi Alapban erre a célra fordítható forrás az idei évben 

1.050.000 Ft, amely az Európai Mobilitási Hét elnevezésű rendezvénysorozat megvalósítására 

nem elégséges. 

 

A programsorozat tartalmának bővítése, fejlesztése, valamint a szélesebb körű célközönség 

elérése érdekében, továbbá az évről-évre emelkedő fajlagos költségek finanszírozásához 

szükséges lenne a jelenleg rendelkezésre álló (táblázatban szereplő) kereten felül a 



 

Minisztérium által biztosított támogatás összegének felhasználása is. A bizottság határozat-

tervezet szerinti döntésével a rendelkezésre álló forrás felhasználásával ismét az előző 

évekhez képest színesebb és tartalmasabb rendezvénysorozat megvalósítására lenne lehetőség. 

 

A rendezvénysorozat programtervezetét tartalmazó közgyűlési előterjesztést a bizottság 

legkésőbb a 2018. júniusi ülésezési időszakban fogja véleményezni. 

 

A fentiek alapján javaslom, hogy a Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló 

782.000 Ft összeg az Európai Mobilitási Hét elnevezésű rendezvénysorozat 

programjainak megvalósítása céljából kerüljön felhasználásra. 
 

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

határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. április 3. 

 

 

 

 

                                                                                                              Gaál József  

                                                                                                           alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

     Kecskemét Megyei Jogú Város                  

                      Közgyűlése 

   Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

         Agrár Bizottság 

           
 

Határozat-tervezet  

 

 

          /2018. (IV. 24.) FKAB. sz. határozat 

 

   Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi felosztásáról szóló 7/2018. (II. 13.) 

FKAB. számú határozat módosítása 

 

A Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság megtárgyalta Gaál József 

alpolgármester 3437-4/2018. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi 

költségvetési előirányzatának felosztását az alábbiak szerint módosítja: 

 

 Felhasználás célja Összeg (Ft) 

1. „Környezetvédelem Jeles Napjai 2018.” 

rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott 

programjainak szervezése  
950.000 

2. Európai Mobilitási Hét elnevezésű rendezvénysorozat 

megvalósítása 
1.832.000 

Összesen: 2.782.000 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Gaál József alpolgármester 

 

 

 


