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Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi 

szabályozásáról szóló 17/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 9. 

§-a értelmében sport és szabadidős létesítmények területén a szabadtéri rendezvény 

hangosító berendezései pénteken és szombaton, valamint a munkaszüneti napokat 

megelőző napon 08.00 – 24.00 óra között, további napokon 08.00 – 22.00  óra között 

üzemeltethetők. 

 

A Rendelet 13. §-a szerint a 6. § (1) bekezdésében és a 9. §-ban foglalt rendezvények esetében 

a részletes programtervben meghatározott indokok alapján, az oktatási, kulturális és 

egyházügyi feladatokat ellátó bizottság véleményének figyelembe vételével a hangosító 

berendezések üzemeltetésének időtartamát a jegyző eltérően engedélyezheti. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

melléklet 2.4.15. pontja alapján az Értékmegőrzési Bizottság véleményezi a Rendelet 6. § (1) 

bekezdésében és a 9. §-ában foglalt rendezvények programtervét, az ott írt indokokat, és 

azokra figyelemmel a hangosító berendezések üzemeltetésének időtartamát. 

 

A Kecskemét-Hetényegyházi Sport Club kérelmet nyújtott be Kecskemét Megyei Jogú Város 

Jegyzőjéhez a „XIV. Hetényegyházi Bográcsos Parti” elnevezésű rendezvény (továbbiakban: 

rendezvény) zajkibocsátási határértékének megállapítására vonatkozóan. 

 

A kérelmező a rendezvényt a Kecskemét-Hetényegyházi Sport Club használatában lévő 

Hetényegyháza városrészben található sportpályán (hrsz: kecskeméti 20593)                     



2016. augusztus 27-én (szombat) 11.00 órától 2016. augusztus 28-án (vasárnap) 04.00 óráig 

kívánja tartani, amely időintervallumban hangosító berendezések is üzemelnének. 

A Rendelet 13. §-a alapján a vasárnap 00.00 – 04.00 óráig működtetni kívánt hangosító 

berendezések üzemeltetésének engedélyezéséhez a jegyzőnek be kell szerezni a bizottság 

véleményét. 

 

A rendezvény immár tradicionálisan, minden év augusztus hónap utolsó szombatján kerül 

megrendezésre. Az elmúlt években a rendezvényre vonatkozóan lakossági panaszbejelentés 

nem érkezett. 

 

A rendezvény célja, hogy Hetényegyháza városrész polgárainak, intézményeinek, civil 

szervezeteinek közösségi, társadalmi, kulturális életét elősegítse, továbbá a település hírnevét 

erősítse. 

 

A rendezvény a városrész legnagyobb gasztronómiai és kulturális rendezvénye, amelynek 

látogatottsága évről évre növekvő tendenciát mutat. 

 

A rendezvény hivatalos megnyitójával egyidejűleg indul a főzőverseny, amelyre mintegy l00 

bográcsos csapat nevezése várható. A gasztronómiai produkciókat, neves szakmai zsűri 

minősíti Garaczi János (Tanya Csárda) elnökletével. A főzőmesterek helyezésüknek 

megfelelően tárgyjutalomban részesülnek. 

A nagyközönség a kulturális programok mellett vidámparki eszközök igénybevételével is 

szórakozhat. 

 

A főzőverseny eredményhirdetését követően 21.00 órától egy 20 perces tűzijátékra kerül sor. 

A rendezvény utolsó programeleme a körülbelül 21.30-kor kezdődő, 04.00 óráig tartó 

„utcabál” lenne. 

 

A főzőverseny kezdetétől az eredményhirdetés időpontjáig folyamatosan zajlanának a 

művészeti és kulturális előadások. 

 

Az elmúlt években a következő előadások és előadók emelték a rendezvény színvonalát: 

 

Hetényegyházi Citerazenekar és Népdal Kör, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája irodalmi műsorral, valamint 

a környékbeli települések ének- és tánckarai, Erdélyből az Agyagfalvi Fúvószenekar, 

Kecskemétről Szabó Sándor tárogatóművész, a Katona József Színház társulata, továbbá 

Komonyi Zsuzsa, Kovács Kati, Korda György - Balázs Klári, Pataki Attila, Koós János, 

Dékány Sarolta, Varga Miklós, Szűcs Judit, Tóth Vera, Csepregi Éva és Nagy Feró. 

Tekintettel a rendezvény gasztronómiai és kulturális jelentőségére javaslom, hogy a bizottság 

támogassa a hangosító berendezések 2016. augusztus 28-án 04.00 óráig történő 

üzemeltetésének engedélyezését. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet 

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2016. július 18. 

 

 

 

                                                                                                      Hörcsök Imre 

              bizottsági elnök 



 

     Kecskemét Megyei Jogú Város                  

                     Közgyűlése 

         Értékmegőrzési Bizottság 

 

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

…….. /2016. (VIII.2.) ÉmB sz. határozat 

 

Hetényegyháza városrészben a „XIV. Hetényegyházi Bográcsos Parti” elnevezésű 

rendezvény véleményezése 

 

A bizottság megtárgyalta Hörcsök Imre bizottsági elnök 19297-2/2016. sz. előterjesztését és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság Hetényegyháza városrészben a kecskeméti 20593 hrsz-ú sporttelepen 

megrendezésre kerülő „XIV. Hetényegyházi Bográcsos Parti” elnevezésű rendezvény 

programterve alapján támogatja a hangosító berendezések 2016. augusztus 28-án 04.00 

óráig történő üzemeltetésének engedélyezését. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hörcsök Imre bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

 
 

1. számú helyszínrajz 

 
 

2. számú helyszínrajz 

A rendezvény 

helyszíne 

Futballpálya 

Főzőhelyek 
Díjhajtó pálya 

Rendezői 

sátor 

Színpad, 

hangosítás 

Vendéglátó 

sátor 


