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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2016. március 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az Európa Jövője Egyesület által szervezendő rendezvény véleményezése 

Az Európa Jövője Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) szervezésében kerül sor 2016. július 3. napjától 

2016. július 10. napjáig a XIV. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozóra. Az 

Egyesület a nevezett rendezvény megtartásához kapcsolódóan közterület-használatra vonatkozó 

szerződéskötés iránti ajánlatot nyújtott be önkormányzatunkhoz 2016. június 29. napjától 2016. július 12. 

napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, melyben az építési munkálatok megfelelő elvégzésére a 

rendezvényt megelőző további három nap, bontásra pedig a rendezvényt követő kettő nap használatba 

adását kezdeményezte. A mellékelt helyszínrajzok szerint a rendezvénynek a Történeti Főtér és a Deák 

Ferenc tér biztosítaná a helyszínt.  

Az 1991. óta megrendezésre kerülő gyermektalálkozó egyik legfontosabb célja, hogy megismertesse 

Európa sokszínűségét a gyerekekkel. A rendezvény keretében a Kossuth téren felállított színpadon a 

külföldi gyermekcsoportok műsorai ízelítőt adnának országuk, szűkebb tájegységük hagyományaiból, 

bemutatnák népzenéjük és néptáncaik legszebb elemeit. Az Egyesület továbbá kórusok, zenekarok, 

együttesek és modern tánccsoportok fellépését, valamint több alkalommal táncház tartását tervezi. A 

korábbi évekhez hasonlóan a több ezer kecskeméti és vendég gyermek délelőttől késő estig a Történeti 

Főtéren és a Deák Ferenc téren felállított sátrakban, valamint a különböző állomásokon számtalan 

programlehetőség – többek között vetélkedők, kézműves foglalkozások – közül választhat. 

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." Az Egyesület a tárgyi ajánlatához 

mellékelte az egyházak képviselőinek a rendezvény megtartásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatát. 

Az Egyesület a rendezvény időpontját és helyszínét egyeztette a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Központ Nonprofit Kft.-vel. 

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

rendezvények lebonyolítását városképi, környezeti szempontból a közgyűlés városrendezési ügyekben 

feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményezi.  

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

ajánlata, valamint a korábbi rendezvényekről készített fénykép-összeállítás. 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, 2016. március 10. 
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……./2016. (III. 22.) VVB. számú határozat 

Az Európa Jövője Egyesület által szervezendő rendezvény véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottsága 

megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester 7585-3/2016. 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 Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság az Európa Jövője Egyesület által szervezendő, 

„XIV. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó” elnevezésű rendezvény 2016. június 

29. napjától 2016. július 12. napjáig terjedő időtartamban történő megtartását városképi és környezeti 

szempontból támogatja.  
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