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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 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (X.13.) önkormányzati rendelete 

értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 3.150.000.- Ft-ot biztosított a 

„2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap” elnevezésű előirányzaton. 

 

A 2019. 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 2019.” 

rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott 

programjainak megvalósítása 
1.300.000 

2. „Európai Mobilitási Hét” elnevezésű rendezvény 

megvalósítása 
1.850.000 

Összesen: 3.150.000 

 



 

 

 

 

 

A Környezetvédelmi Alap felosztásának indoklása: 

 

1. „Környezetvédelem Jeles Napjai 2019.” rendezvénysorozat részprogramjainak 

szervezése 

 

A rendezvénysorozat önkormányzatunk által finanszírozott programjai („Föld Napi 

Játszóház”, középiskolások környezet- és természetvédelmi vetélkedője, valamint a 

„Környezetvédelmi Világnap”) az elmúlt évben 944.520 Ft-ból valósultak meg. Az idei évben 

a nevezett programok hasonló színvonalon történő szervezésük esetében (a részköltségek 

egységárainak emelkedésére is figyelemmel) 1.000.000 Ft költséggel szükséges tervezni. 

A több mint húsz civil- és szakmai szervezet által megvalósítani tervezett, közel 70 

programelemből álló rendezvénysorozat népszerűsítése érdekében minden évben egy „Jeles 

Nap-Tár” elnevezésű kiadvány készült (A/5 méretű, 20 oldalas, 3000-5000 db-os 

példányszám). A kiadvány megjelenése a KEFAG Zrt., a Bácsvíz Zrt., a Kecskeméti 

Termostar Hőszolgáltató Kft. és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság támogatásának 

jóvoltából valósult meg.  

A kiadvány költségeit (közel 300-350 ezer Ft) 2011-ig önkormányzatunk finanszírozta, majd 

az azt követő években a fentebb említett szervezetek viselték együttesen annak költségeit. 

Annak érdekében, hogy a kiadvány megjelenése ne csupán az említett szervezetek 

finanszírozási lehetőségeitől függjön, javaslom, hogy az önkormányzatunk által finanszírozni 

tervezett programok költségén felül a kiadvány költségeivel is tervezzen önkormányzatunk, 

ezért a tárgyi feladatra mindösszesen 1.300.000 Ft elkülönítését javaslom. 

 

 

2. „Európai Mobilitási Hét” elnevezésű rendezvény megvalósítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 125/2018. (VI.21.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy a 2018. 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. Az Európai Mobilitási Hét fő programelemét a Kossuth téren 2018. szeptember 16. 

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, 2018. 

szeptember 16. napján a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület kettő versenyszámból és 

három különböző futamból álló, közterületi kerékpárversenyt szervezett. 

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

szerveztünk, rendőri biztosítás mellett szakaszos útlezárással, amelyen több, mint 

300 fő regisztrált kerékpáros vett részt. 

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

lezárásra a motorizált forgalom elől. 

 

2.2. 2018. szeptember 17-22. időszakban (hétfőtől szombatig) „Te mivel utazol 2.0?” 

elnevezésű, elektromos meghajtású, illetve az alternatív üzemanyaggal/energiával 



 

működő járműveket bemutató tablókiállítás, valamint alternatív meghajtású járművek 

kiállítása és „Gumiállatkert” valósult meg a Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon épületében. 

 

2.3. 2018. szeptember 17., 18. és 19. napján (hétfő, kedd és szerda) „Bringatanoda 

Roadshow” elnevezésű ügyességfejlesztő és tehetségkutató, kerékpározást népszerűsítő 

programsorozatot szerveztünk, amelyet a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület valósított 

meg. A programsorozat keretében a kecskeméti általános iskolai nevelés-oktatás 5-8. 

évfolyamos korosztályai számára (naponta kettő köznevelési intézményhez kitelepülve, 

az intézmények jelentkezései alapján) a kerékpáros közlekedésbiztonságról és a 

kerékpárhasználat szabályairól szóló elméleti bevezetőt követően a diákok a kerékpáros 

közlekedéshez szükséges ügyességfejlesztő akadálypályán tehették próbára tudásukat és 

fejleszthették gyakorlati ismereteiket. 

 

2.4. 2018. szeptember 19., 20. és 21. napján (szerdától péntekig) a Hírös Agóra – Ifjúsági 

Otthon épületében, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi 

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

tematikus, interaktív közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó bűnmegelőzési foglalkozást 

szerveztünk, amely során a balesetmegelőzési előadók a résztvevők életkori 

sajátosságaihoz igazodó, pedagógiai szempontok figyelembe vételével felépített, játékos 

foglalkozásokat tartottak. 

 

2.5. 2018. szeptember 20. napján (csütörtök) 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. 2018. szeptember 21. napján (péntek) 16.00-18.00 óra közötti időtartamban „Egy 

kecskeméti kerékpárversenyző mindennapjai” elnevezésű interaktív előadást szerveztünk 

a kecskeméti születésű, magyar bajnok Minkó Rolanddal a Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon 

épületében. 

Az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat szervezésére a bizottság az elmúlt évben 

1.832.000,- Ft-ot biztosított az Alap terhére, amelyből 1.742.166 Ft-ot használt fel 

önkormányzatunk a felmerült költségek finanszírozására. Tekintettel az évről-évre növekvő 

programelemek számára, és azok növekvő részköltségeire, a rendezvénysorozat 

finanszírozására a 2019. évben 1.850.000 Ft elkülönítése indokolt.  

 

Az Európai Mobilitási Hét rendezvényeire vonatkozó részletes programjavaslatot az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium - mint a tárgyi rendezvényt országos szinten 

koordináló szervezet - hivatalos megkeresését követően, 2019. júniusáig terjesztem a 

közgyűlés elé. 

 

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

határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2019. január 25. 

 

                                                                                                              Gaál József  

                                                                                                           alpolgármester 



 

 Kecskemét Megyei Jogú Város                  

                      Közgyűlése 

   Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

         Agrár Bizottság 

           
 

Határozat-tervezet  

 

 

          /2019. (II. 19.) FKAB. sz. határozat 

 

   Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019. évi felosztása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár 

Bizottság megtárgyalta Gaál József alpolgármester 4142-1/2019. számú előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019. 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 2019.” 

rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott 

programjainak megvalósítása 

1.300.000 

2. Európai Mobilitási Hét elnevezésű rendezvény 

megvalósítása 
1.850.000 

Összesen: 3.150.000 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Gaál József alpolgármester 

 

 

 


