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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városüzemeltetési Bizottság 

2014. november 11-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A ROTARY CLUB KECSKEMÉT EGYESÜLET által szervezendő rendezvény 

véleményezése 

A ROTARY CLUB KECSKEMÉT EGYESÜLET a „Kecskeméti Rotary Napok” elnevezésű 

rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a „Tapintható Láthatatlan” elnevezésű köztéri műalkotás melletti 

területen – 2014. november 15. napjától 2014. november 16. napjáig terjedő időtartamban – információs 

sátor felállítása, valamint plakátok elhelyezése vonatkozásában közterület-használati szerződés 

megkötése iránti ajánlatot nyújtott be önkormányzatunkhoz. 

2014. november 14. napjától 2014. november 18. napjáig terjedő időtartamban kerül megrendezésre a 

„Kecskeméti Rotary Napok” elnevezésű programsorozat. A rendezvénysorozat keretén belül november 

14-én a kecskeméti Evangélikus Templomban az I. Rotary Tárogatós Találkozón vehetnek részt az 

érdeklődők, november 18-án pedig a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban a Bohém 

Ragtime Jazz Band ad koncertet. Mindkét program jótékony célú: a pénteki program a Kecskeméti 

Gregus Tárogató Kvartettet, a keddi a Kecskeméti Kézsebészetért "Hírös Manus" Alapítványt támogatja. 

A szervezők – 2014. november 15. napjától 2014. november 16. napjáig terjedő időtartamban – a 

Kossuth téren felállított sátorban a Rotary tevékenységének bemutatását tervezik az érdeklődőknek. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 

6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 12. § (9) bekezdése alapján: „A 

Történeti Főtér Együttes területén megtartandó rendezvények szervezői előre kötelesek egyeztetni a 

helyszínen található templomok, egyházak arra jogosult képviselőivel, hogy rendezvényük ne zavarja a 

miséket, istentiszteleteket és egyházi ünnepek lebonyolítását." A rendezvény szervezője vállalta, hogy a 

közterület-használati szerződés megkötéséig az egyházak képviselőinek a rendezvény megtartásához 

szükséges hozzájáruló nyilatkozatát pótlólag benyújtja. 

Az ajánlattevő a rendezvény időpontját és helyszínét egyeztette a Kecskeméti Kulturális és Konferencia 

Központ Nonprofit Kft.-vel, így az a rendezvénytervvel összhangban kerül megszervezésre. 

A rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében a Történeti Főtér Együttes területén megvalósuló 

rendezvények lebonyolítását városképi és környezeti szempontból a közgyűlés városrendezési ügyekben 

feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményezi. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az ajánlattevő közterület-használati szerződés megkötése iránti 

ajánlata, a rendezvénysorozat programterve, a felállítani kívánt sátorról készített látványterv, valamint a 

közterület-használattal érintett területről készített helyszínrajz. A mellékelt dokumentáció alapján kérem 

a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés 

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

melléklet 6.4.16. pontja szerint véleményét megfogalmazni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2014. november 5. 

 

 

 Mák Kornél 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városüzemeltetési Bizottság 

2014. november 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

……./2014. (XI.11.) VüB. számú határozat 

A ROTARY CLUB KECSKEMÉT EGYESÜLET által szervezendő rendezvény véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta Mák Kornél 

alpolgármester 38725-2/2014 számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.16. pontja 

szerint a Városüzemeltetési Bizottság a ROTARY CLUB KECSKEMÉT EGYESÜLET által 

szervezendő, a „Kecskeméti Rotary Napok” elnevezésű rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a 

„Tapintható Láthatatlan” elnevezésű köztéri műalkotás melletti területen – 2014. november 15. napjától 

2014. november 16. napjáig terjedő időtartamban – információs sátor felállítását, valamint plakátok 

elhelyezését városképi és környezeti szempontból támogatja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 


