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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. április 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Hírös Garabó Nonprofit Közhasznú Kft. által szervezendő rendezvény véleményezése 

A Hírös Garabó Nonprofit Közhasznú Kft. „Garabó – Májusi Ünnep” elnevezésű rendezvény 2015. 

május 15. napjától 2015. május 18. napjáig terjedő időtartamra vonatkozó közterület-használati 

szerződéskötés iránti ajánlatot nyújtott be önkormányzatunkhoz, melyből május 15. napján az építésre, 

május 16-tól május 17-ig a rendezvényre, május 18. napján a bontásra kerülne sor. 

A rendezvénynek a Kossuth tér (a Kossuth-szobortól a Nagytemplom mellett lévő szökőkútig tartó 

terület) biztosítaná a helyszínt. A rendezvény célja az 1920-as, 1930-as évek vásári hangulatának 

megidézése. A szervezők a korábbi évek során általuk szervezett rendezvényekhez hasonlóan e 

rendezvény keretén belül is hagyományőrző, vásári jellegű sátrak és pavilonok felállítását tervezik. Az 

érdeklődők többek között kulturális műsorokat, hagyományőrző bemutatókat és népi játékot láthatnak, 

népzenészek és táncosok előadásait nézhetik meg, továbbá kézműves termékeket és hazai élelmiszereket 

vásárolhatnak. A szervezők a gyerekek számára külön programokkal készülnek, többek között kézműves 

foglalkozásokkal, valamint ügyességi játékokkal. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 

6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 12. § (9) bekezdése szerint: „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 az ajánlatához 

mellékelte az egyházak képviselőinek a rendezvény megtartásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatát. 

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 korábbi rendezvényekről készített fénykép-összeállítás, valamint a közterület-használattal 

érintett területről készített helyszínrajz. A mellékelt dokumentáció szerint 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 

alapján véleményét megfogalmazni szíveskedjen. 

Kecskemét, 2015. április 17. 

 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

……./2015. (IV.28.) VVB. számú határozat 

A Hírös Garabó Nonprofit Közhasznú Kft. által szervezendő rendezvény véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta 

Dr. Homoki Tamás alpolgármester 16480-5/2015 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 

alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság a Hírös Garabó Nonprofit Közhasznú Kft. által 

szervezendő rendezvény 2015. május 16. napjától 2015. május 17. napjáig terjedő időtartamban történő 

megtartását – a mellékelt helyszínrajz szerinti területen – városképi és környezeti szempontból 

támogatja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


