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Tárgy: Képviselői interpelláció és arra adott válasz kirakodó- és állatvásár tartásával kapcsolatban 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Király József képviselő úr 2017. április 19. napján rendszeres kirakodó- és állatvásár tartásával kapcsolatban 

interpellációval fordult Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszonyhoz, melyre vonatkozóan az 

alpolgármesterek közötti feladatmegosztásról és a kiadmányozás szabályozásáról szóló 2/2014. számú 

polgármesteri utasítás alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. 

 

Kirakodóvásár: 

Az elmúlt időszakban a belvárosi piac forgalma emelkedett, a széchenyivárosi kispiac ismét üzemel, a Szent 

László körúti használtcikk piac hétvégi kihasználtsága szinte 100%-os, ezzel együtt esetenként nem jut hely 

minden árusítani kívánó számára. 

 

Annak érdekében, hogy ez a későbbiekben ne fordulhasson elő és a terület alkalmas legyen más jellegű – a 

város jó hírnevének öregbítésére szolgáló további – rendezvények befogadására, fejlesztésekre van szükség, 

melyek egy része már megkezdődött.  

 

Így többek között hamarosan befejeződik a villamos hálózat kapacitásának bővítése, mivel a megemelkedett 

elektromos áram igénybevételt a meglévő rendszer már nem volt képes kiszolgálni. Megkezdődött az egyre 

nagyobb számban, egyre választékosabb kínálattal betelepülő büfékocsik részére az elektromos csatlakozó 

aljzatok kiépítése, amivel a zajos, nagy fogyasztású aggregátorok kiválthatók lesznek, így ezzel is korszerűbb 

körülményeket lehet biztosítani mind az árusok, mind a vásárlók részére. Ezen felül ez évben a szilárd 

burkolatú árusító- és a parkoló helyek bővítése is megvalósulhat, ahol kulturáltabb környezetben lesz 

lehetőség az egyre nagyobb számban érkező árusokat és vásárlókat fogadni.   

 

Állatvásár: 

A kisállatvásár több, mint 15 éve töretlenül működik a Szent László körúti piacon, minden hónap második 

felében, egy szombati napon kerül megrendezésre. 

 

A hagyományos állatvásár hiánya jelenleg már érzékelhető. Erre tekintettel az Intézmény- és Piacfenntartó 

Szervezet már tett lépéseket, hogy a Szent László körúti vásártéren nagyszabású, idővel akár a 

környékbeliekhez hasonló méretű állatvásár honosodjon meg úgy, mint a jelenleg nagy sikerrel működő és 

hírnévnek örvendő kecskeméti használtcikk piac. A használtcikk piacon egyébként már most jelentős változás 

tapasztalható ami az árusok összetételét illeti, a vásáros árusok száma hétvégéről hétvégére gyarapszik. Az 

állatvásár megvalósítására – majd meghonosítására – az infrastruktúra fejlesztésével egyidejűleg további 

erőfeszítések szükségesek. A ’90-es évek közepén szűnt meg Kecskeméten az állatvásár, az érdeklődés 

fokozatos csökkenése miatt. 

 



 

 

Még a tavalyi évben az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet tárgyalásokat folytatott az illetékes hatósággal 

az engedélyeztetés feltételeit illetően. Többek között teljesen elkülönített területet kell az állatok számára 

biztosítani, itatásukról, rakodó rámpáról, fedett rakodó udvarról, állatorvosi vizsgálatról, takarításról, 

fertőtlenítésről, kiszolgáló személyzetről szintén gondoskodni kell. Ez a számítások szerint több millió 

forintos nagyságrendű beruházást igényel, amelynek megvalósításához jelenleg is keressük a forrásokat, 

esetleges ilyen irányú pályázatokat. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdésére tekintettel 

kérem az interpelláló képviselő urat, hogy szíveskedjen a választ elfogadni. Amennyiben ez nem történik meg, 

úgy kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen beszámolóban foglaltakat szíveskedjen elfogadni.  

 

 

Kecskemét, 2017. április 20. 

 

 

         Gaál József 

          alpolgármester 

  



 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2017. (IV.27.) határozata 

Képviselői interpelláció és arra adott válasz kirakodó- és állatvásár tartásával kapcsolatban 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Gaál József alpolgármester 11667-2/2017. 

ügyszámú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 

 

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 

 

 


