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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. március 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. által szervezendő rendezvény 

véleményezése 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Hírös Agóra) 

szervezésében kerül sor 2017. április 11. napján „Költészet-napi Nagy Versmondás” , valamint 2017. 

április 22. és 23. napja között a „XXVII. Horgász és Vadász Napok”, továbbá 2017. április 21. napján a 

„Környezet- és Természetvédelem Jeles Napjai” és 2017. május 28. napján a „Gyereknapi” elnevezésű 

rendezvényekre. A Hírös Agóra a nevezett rendezvények megtartásához kapcsolódóan közterület-

használatra vonatkozó szerződéskötés iránti ajánlatokat nyújtott be önkormányzatunkhoz. 

A Hírös Agóra 2017. április 11. napján a „Költészet-napi Nagy Versmondáshoz” kapcsolódóan a 

versmondás és a költészet értékeire kívánja felhívni a figyelmet bejelentkezett versmondókkal. 2017. 

április 22. és 23. napja között a „XXVII. Horgász és Vadász Napokhoz” kapcsolódóan hal- és vadfőző 

versenyt, kutya, sólyom, horgász bemutatót, valamint játszóházat, állatsimogatót, gyerek koncerteket és 

kirakodó vásárt biztosít az érdeklődők számára. A vásári sátrakat a Deák Ferenc téren kívánják 

felállítani. A főzőversenynek és a gyerek koncerteknek is ez a tér biztosítaná a helyszínt. A játszóház 

megrendezésére a Szent István szobor előtti téren kerül sor. 2017. április 21. napján a „Környezet- és 

Természetvédelem Jeles Napjai” programsorozat keretében a föld napjához kapcsolódó játékos, 

ügyességi feladatokból álló akadályversenyt szervez a város óvodás és kisiskolás csoportjai részére. 

2017. május 28. napján a „Gyereknapi” programsorozat keretében népi, ügyességi, öko, táblás játékos, 

ügyességi feladatokból álló versenyt szervez a város gyermekei részére. 

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 és 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”. A Hírös Agóra a benyújtott ajánlataihoz mellékelte az egyházak képviselőinek a 

rendezvények megtartásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatait. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezik a közterület-használattal érintett területekről készített 

helyszínrajzok, ajánlatok, valamint a korábbi rendezvényekről készült fényképek. A tárgyi 

dokumentációk 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. március 22. 

 

 

  Dr. Homoki Tamás 

  alpolgármester 

 

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  



 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……./2017. (III.28.) VVB. számú határozat 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. által szervezendő rendezvények 

véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta 

Dr. Homoki Tamás alpolgármester 5920-6/2017. 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 a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 

Nonprofit Kft. által szervezendő „Költészet-napi Nagy Versmondás„ a „XXVII. Horgász és Vadász 

Napok” , a „Környezet- és Természetvédelem Jeles Napjai” és a ”Gyereknapi” elnevezésű rendezvények 

megvalósulását városképi és környezeti szempontból támogatja.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


