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Tárgy: Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a „JAZZFŐVÁROS fesztivál” elnevezésű 

  rendezvény véleményezése 

 

 

 

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 figyelembevételével 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 JAZZFŐVÁROS Kft. kérelmet nyújtott be Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez a 

„JAZZFŐVÁROS fesztivál” elnevezésű rendezvény (továbbiakban: rendezvény) 

zajkibocsátási határértékének megállapítására vonatkozóan. 

 

 



A kérelmező a rendezvényt a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban (továbbiakban: 

Szabadidőközpont) (Kecskemét, 2376/4 és Kecskemét, 10981/2 hrsz-ú ingatlanokon) az 

alábbi helyszíneken (2. számú helyszínrajz) és időszakokban kívánja megvalósítani, amely 

során a hangosító berendezések is üzemelnének: 

 

 2016. augusztus 4. (csütörtök) 

 nagyszínpad: 15.00 – 24.00 óráig, 

 nagysátor: 15.00 – 02.00 óráig, 

 

2016. augusztus 5-én, 6-án és 7-én (péntek, szombat és vasárnap) 

 nagyszínpad: 15.00 – 24.00 óráig, 

 nagysátor: 11.00 – 02.00 óráig. 

 

A fentiek szerint tervezett időszakok eltérnek a Rendelet 9. §-ában foglaltaktól, ezért a 

Rendelet 13. §-a szerint a működtetni kívánt hangosító berendezések üzemeltetésének 

engedélyezéséhez be kell szerezni a bizottság véleményét. 

 

A szervezők célja olyan minőségi és évenként megismételhető rendezvény létrehozása, amely 

eddig turisztikai holtszezonnak számító időszakban több ezer embert vonzhat Kecskemét 

város területére.  

 

Turistákat vonzó, ekkora volumenű nyári rendezvény Kecskeméten eddig még nem került 

megrendezésre. Habár rétegzenéről van szó, ennek ellenére az egyedisége miatt jelentős 

hírértékkel bírhat, továbbá megbízhatóan visszatérő (és növekvő) közönségre számíthat.  

(A tervezett nézőszám az első évben a rendezők szerint naponta 1500 fő, ami a 4 napon 

összesen 6000 fő.) 

 

A helyszínen 3 zenei színpad kerülne felállításra, amelyen 13 ország 130 zenésze lépne fel. 

Ezen kívül egy gasztroszínpad, és a strandterület melletti mólószínpad biztosítaná a 

rendezvény helyszínét. 

 

Az idei évben az alábbi előadók és zenekarok lépnének fel a rendezvény időtartama alatt: 

 

SZÓLISTÁK (külföldi): Mimi Blais (Kanada), Stephanie Trick (USA), Paolo Alderighi 

(Olaszország), Harry Kanters (Hollandia), Malo Mazurié (Franciaország), David Lukacs 

(Hollandia), Evan Arntzen (Kanada), Dave Blenkhorn (Ausztrália), Felix Hunot 

(Franciaország), Sebastian Girardot (Franciaország), Martin Breinschmid (Ausztria) 

SZÓLISTÁK (hazai): Dániel Balázs, Juhász Attila, Szalóky Béla, Korb Attila, Gyárfás István, 

Cseh Balázs, Berdisz Tamás 

ZENEKAROK (külföldi): Swingfonic (Csehország), Frank Muschalle Trio (Németország), 

Funny Fellows (Szlovákia), Harlemania (Csehország), Coquette Jazz Band (nemzetközi), 

Malo’s Hot Five (nemzetközi), Attila’s Rollini Project (nemzetközi) 

ZENEKAROK (hazai): Bohém Ragtime Jazz Band, Bohém Trió +1, Bohém Trió, Hot Jazz 

Band, Bényei Tamás és a Gramophonia Hot Jazz Orchestra, Bolyki Brothers, PapaJazz, 

Hungarian Swing Company, Dániel Balázs Trió, Canarro, Swing Manouche, Jazzterlánc, 

Penge Benge Jazz Band, Kecskemét Jazz Orchestra, Kőrösi Szürkeverebek Jazzbandája, 

Happy Dixieland, Molnár Dixieland Band, Miskolci Dixieland Band, Jazz Steps, Mardi Gras 

Jazz Band 

 

A szervezők a rendezvény ideje alatt egyéb szabadidős tevékenységek végzésére is 

lehetőséget kívánnak biztosítani. Ennek keretében szabadstrand, wakeboard, kajak-kenu 

bérlés, labdajátékok, valamint a Kecskeméti Fürdő szolgáltatásai is elérhetőek lennének.  



A rendezvény további kísérő programjai közé tartozik az országos jazztörténeti vetélkedő 

megrendezése középiskolás és egyetemi korosztály számára, egyéb sportprogramok, 

JAZZFŐVÁROS Futás, valamint a magyar swingtáncos egyesületek nyári tábora, kurzusai. A 

rendezvény alatt kiemelt szerepet kapnának a családos, illetve gyerekprogramok. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. 

április 28-án megtartott ülésén a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 

szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításával úgy döntött, hogy a tárgyi 

rendezvényt 10.000.000 Ft-tal támogatja.  

 

A rendezvény hangosító berendezéseire vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítás nem 

mentesíti a JAZZFŐVÁROS Kft.-t egyéb más engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól. 

 

A fentiekre való tekintettel a rendezvény kulturális jelentőségére, valamint a közgyűlés április 

28-i döntésére figyelemmel javaslom, hogy a bizottság támogassa a hangosító berendezések 

fenti időszakokban történő üzemeltetésének engedélyezését. 

 

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

elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2016. június  

 

 

 

                                                                                                      Hörcsök Imre 

              bizottsági elnök 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Kecskemét Megyei Jogú Város                  

                     Közgyűlése 

         Értékmegőrzési Bizottság 

 

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

…….. /2016. (VI.27.) ÉmB sz. határozat 

 

Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a „JAZZFŐVÁROS fesztivál” elnevezésű 

rendezvény véleményezése 

 

A bizottság megtárgyalta Hörcsök Imre bizottsági elnök 16059-2/2016. sz. előterjesztését és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezésre kerülő 

„JAZZFŐVÁROS fesztivál” elnevezésű rendezvény programterve alapján támogatja a 

hangosító berendezések alábbi helyszíneken és időszakokban történő üzemeltetésének 

engedélyezését. 

 

2016. augusztus 4. (csütörtök) 

 nagyszínpad: 15.00 – 24.00 óráig, 

 nagysátor: 15.00 – 02.00 óráig, 

 

2016. augusztus 5-én, 6-án és 7-én (péntek, szombat és vasárnap) 

 nagyszínpad: 15.00 – 24.00 óráig, 

 nagysátor: 11.00 – 02.00 óráig. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hörcsök Imre bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

 
 

1.számú helyszínrajz 

 

 

 

 
 

2. számú helyszínrajz 

Benkó Zoltán 

Szabadidőközpont 

Futballpályák 

Kissátor, 

hangosítás 

Nagysátor, 

hangosítás 

Gyerekjáték 

sziget 

Gasztroszínpad 

Nagyszínpad, 

hangosítás 

Strandröplabda 

Kemping 

terület 


