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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. február 14-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Város Kultúrájáért Egyesület által szervezendő rendezvény véleményezése 

 

Kecskemét Város Kultúrájáért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) szervezésében kerül sor 2017. 

február 18. napján az „I. Palacsinta Fesztivál” elnevezésű rendezvényre. Az Egyesület a nevezett 

rendezvény megtartásához kapcsolódóan közterület-használatra vonatkozó szerződéskötés iránti ajánlatot 

nyújtott be önkormányzatunkhoz. 

A rendezvénynek a Kossuth tér - kivéve a Városháza előtti terület -, és a Szabadság tér egy része 

biztosítaná a helyszínt. A programsorozat, mint nagyszabású szabadtéri, családi rendezvény egyaránt 

gondoskodik kicsik és nagyok minőségi szabadidőtöltéséről. A fesztivál fő témája a palacsinta, vagyis a 

közkedvelt édes tészta, mely országonként más néven és más összetétellel, de világszerte kicsik és 

nagyok egyik kedvenc édessége. A hagyományos családi étkezések elengedhetetlen desszertjét az 

alapanyagok származásától kezdve az elkészítési módok számos változatának bemutatásával kínálják 

majd, sokszínű kulturális programok kíséretében. A hagyományőrző, játékos, zenés, kézműves, illetve 

gasztronómiai programok mellett elismert zenekarok élő zenei koncertjeikkel szórakoztatják az 

érdeklődőket. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 

6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 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.  

A 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”. Az Egyesület vállalta, hogy bizottsági ülés napjáig, az ajánlatához mellékelni fogja az 

egyházak képviselőinek a rendezvények megtartásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatait. 

 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a közterület-használattal érintett területről készített helyszínrajz és 

az ajánlat. 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, 2017. január 24. 

 

 

  Dr. Homoki Tamás 

  alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

……./2017. (II.14.) VVB. számú határozat 

Kecskemét Város Kultúrájáért Egyesület által szervezendő rendezvény véleményezése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottsága 

megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester 4331-3/2017. 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 az Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság Kecskemét Város Kultúrájáért Egyesület által 

szervezendő „ I. Palacsinta Fesztivál” elnevezésű rendezvény megvalósulását városképi és környezeti 

szempontból támogatja.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


