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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2017. május 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Malom Ingatlanhasznosító Kft. által szervezendő rendezvények véleményezése 

A MALOM INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft. szervezésében kerül sor 2017. május 27. napján „Mozdulj 

Ki Kecskemét Családi Sportnap” elnevezésű rendezvényre. A Malom Ingatlanhasznosító Kft. a nevezett 

rendezvény megtartásához kapcsolódóan közterület-használatra vonatkozó szerződéskötés iránti ajánlatot 

nyújtott be önkormányzatunkhoz. 

A „Mozdulj Ki Kecskemét Családi Sportnap” elnevezésű rendezvény megtartására 2017. május 27. 

napján kerül sor Kecskemét Történeti Főtér Együttes egy részén. A „Mozdulj Ki Kecskemét Családi 

Sportnap” elnevezésű rendezvény ideje alatt a sporthoz, a kikapcsolódáshoz, aktív pihenéshez 

kapcsolódóan szerveznek programokat a Malom Ingatlanhasznosító Kft. partnerei bevonásával. Többek 

között arcfestés, mászófal és egészségügyi szűrés várja az érdeklődőket. A csapatszellem erősítésére 

versenyekre is sor kerül úgymint streetball, futás (a megmérettetésen két táv közül lehet választani), 

kerékpározás, sakk és pingpong. A közönség és a résztvevők szórakoztatására keresik Kecskemét 

legerősebb emberét, továbbá a színpadon zumba és táncbemutatót rendeznek, délutántól pedig 

sztárfellépők szórakoztatják a kikapcsolódni vágyókat. A szervező gondolt a gyermekekre, fiatalokra is 

színes programok kínálatával. 

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 kulturális szempontból a 

közgyűlés kulturális 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 Malom Ingatlanhasznosító Kft. 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 rendezvények fényképei. 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 2.4.9. pontja szerint véleményét megfogalmazni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. május 4. 

 

 

 

  Dr. Homoki Tamás 

  alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

……./2017. (V.22.) ÉmB. számú határozat 

A Malom Ingatlanhasznosító Kft. által szervezendő rendezvény véleményezése 

 

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

alpolgármester 11866-2/2017. 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 szerint 

az Értékmegőrzési Bizottság a Malom Ingatlanhasznosító Kft. által szervezendő „Mozdulj Ki Kecskemét 

Családi Sportnap” elnevezésű rendezvény megvalósítását kulturális szempontból támogatja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


