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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2017. április 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által szervezendő rendezvény 

véleményezése 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár „Európa Nap ” elnevezésű rendezvény 2017. május 9. 

napján a Piaristák terén történő megtartásához közterület-használati szerződés megkötése iránti ajánlatot 

nyújtott be önkormányzatunkhoz.  

A rendezvény célja, hogy az Európai Unió hivatalos ünnepnapja alkalmából a kecskeméti lakosság is 

bekapcsolódhasson az európai ünnepbe. A szervezők a könyvtár épülete előtti területen felállított 

sátrakban és pavilonokban olyan hálózatok – többek között Eures hálózat, Új Nemzedék Plusz, Euro 

Desk hálózat, Europe Direct hálózat – bemutatkozását tervezik, amelyek a polgárok segítségére lehetnek 

jogaik megismerésénél és érvényesítésénél. A rendezvény keretén belül az információs sátrak melletti 

területen különböző játékos vetélkedők tartását, továbbá ún. „Bungee run” (felfújható óriásjáték) 

felállítását is tervezik.  

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 vállalta, hogy a 

Tisztelt Bizottság üléséig az egyházak képviselőinek a rendezvény megtartásához szükséges hozzájáruló 

nyilatkozatát pótlólag benyújtja. 

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

rendezvények lebonyolítását kulturális szempontból a közgyűlés kulturális ügyekben feladat- és 

hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményezi.  

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a rendezvény programterve, 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 2.4.9. pontja alapján véleményét megfogalmazni 

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. április 12. 
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……./2017. (IV.24.) ÉmB. számú határozat 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által szervezendő rendezvény véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta Dr. Homoki Tamás 

alpolgármester 11293-2/2017 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 2.4.9. pontja 

alapján az Értékmegőrzési Bizottság a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által szervezendő 

rendezvény 2017. május 9. napján történő megtartását kulturális szempontból támogatja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


