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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. április 25-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete által szervezendő 

rendezvény véleményezése 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete „Tanyai Termékek Piaca” 

elnevezésű rendezvénysorozat Kossuth téren történő megtartásához közterület-használatra vonatkozó 

szerződéskötés iránti ajánlatot nyújtott be önkormányzatunkhoz, melyre 2018. március 6. napjáig, 

csütörtökönként 14 órától 18 óráig kerülne sor. Kivételt képeznek azok a csütörtökök, amelyek az 

önkormányzati nagyrendezvények idejére esnek. 

A szervezők -az előző évi hagyományoknak megfelelően - a Vidékfejlesztési Minisztérium 

„Vidékmustra” elnevezésű programjához kapcsolódóan – regisztrációval rendelkező – kis- és 

biotermelők, hungarikumot előállító élelmiszer-manufaktúrák, kézművesek és kézműves élelmiszert 

készítők a Városháza díszkertje előtt felállított 4-5 asztalon folytatnák az árusítást. A rendezvénysorozat 

keretében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete által működtetett Kamra-

túra Gazdaudvar Hálózat, valamint az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület „Háztájit az asztalra” 

elnevezésű programjában résztvevő gazdák közül alkalmanként 8-10 kapna lehetőséget. A megjelenésük 

egységes képet kap, kék-festő vászon terítő borítja az értékesítő pultot és a környezeti hatásoktól a 

védelmet zöld színű vászon biztosítja.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 

6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 12. § (9) bekezdése alapján: „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 városképi és környezeti szempontból a közgyűlés városrendezési ügyekben 

feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményezi.  

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az elhelyezni kívánt asztalokról készített fénykép-összeállítás, 

valamint a közterület-használattal érintett területről készített helyszínrajz. 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. április 12. 

 

 

  Dr. Homoki Tamás 

  alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

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

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete által szervezendő rendezvény 

véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottsága 

megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester 8104-4/2017. 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 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-

Kiskun Megyei Szervezete által szervezendő, „Tanyai Termékek Piaca” elnevezésű rendezvénysorozat 

2018. március 6. napjáig terjedő időtartamban csütörtökönként – kivételt képeznek az önkormányzati 

rendezvények idejére eső napok, 14 órától 18 óráig történő megtartását a mellékelt helyszínrajz szerinti 

területen – városképi és környezeti szempontból támogatja.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


