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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. április 25-én 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. június 20. és 25. napja között a „II. Kecskeméti Barackpálinka és 

Borfesztivál” elnevezésű rendezvényre. A Hírös Agóra a nevezett rendezvény megtartásához 

kapcsolódóan közterület-használatra vonatkozó szerződéskötés iránti ajánlatot nyújtott be 

önkormányzatunkhoz. 

A „II. Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál” elnevezésű rendezvényhez kapcsolódóan, a 

Kecskeméten teljesen megújult nyári bor és pálinkaünnep alkalmával a "Hírös Város" és térségének 

gyümölcstermesztő, pálinkafőző, borkészítő és vendéglátó hagyományaira épülő gasztronómiai fesztivál 

megrendezésére kerül sor 2017. június 20. keddtől június 25. vasárnapig Kecskemét történelmi főterén. 

A fesztivál ideje alatt az agráriumhoz, a gyümölcs (kiemelten a barack és a szőlő) termesztésének 

kutatásaihoz kapcsolódó szakmai előadásokat, konferenciákat szerveznek a Hírös Agóra partnerei 

bevonásával. Kézműves vásárokra, bemutatókra, termék kínálókra, bor és pálinkakóstolókra  versenyekre 

is sor kerül. Ízletes ételekben sem lesz hiány. A közönség szórakoztatására több színpadon délutántól 

kezdődően országosan ismert sztárok, és helyi művészek, népzenészek, valamint ifjú tehetségek lépnek 

fel. A szervező gondolt a gyermekekre, fiatalokra is színes programok kínálatával. A kézművesek 

bemutatókat tartanak tevékenységükhöz kapcsolódóan. 

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. április 4. 

 

 

  Dr. Homoki Tamás 

  alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……./2017. (IV.25.) VVB. számú határozat 

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

véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta 

Dr. Homoki Tamás alpolgármester 5920-9/2017. 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 „II. Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál” elnevezésű rendezvény 

megvalósulását városképi és környezeti szempontból támogatja.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


