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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. szeptember 19-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Magyar Nemzeti Múzeum által szervezendő rendezvény véleményezése 

 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: Nemzeti Múzeum) „Többes számban. Az I. világháború 

mindennapjai és a háborús mindennapok valósága” elnevezésű rendezvény 2017. november 18. napjától 

2017. december 2. napjáig vonatkozó közterület-használati szerződéskötés iránti ajánlatot nyújtott be 

önkormányzatunkhoz. 

A rendezvénynek a Vasútpark biztosítaná a helyszínt. A szervezők a háborúba kerület közember és a 

háborús propaganda, az I. világháború mindennapjait jelenítenék meg, egészen váratlan és szokatlan 

módon, a legmodernebb vizuáltechnikai megoldásokkal. A kiállítás három részre oszlik: az egyik 

oldalon a harcokban résztvevők, személyes szféráját elvesztő magánember és az őt körülvevő valóság 

jelenik meg. A másik oldalon a családfenntartó nélkül maradt hátországi élet idéződik meg. A két világ 

között azonban működik egy kommunikációs gépezet, amely a legmagasabb politikai szintről irányított 

Sajtóhadiszállás.  

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.  

 

Jelen előterjesztés mellékletét képezik a közterület-használattal érintett területekről készített helyszínrajz, 

az ajánlat valamint a rendezvény sikeres lebonyolításához szükséges berendezésekről 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. augusztus 25. 

 

 

 

  Dr. Homoki Tamás 

  alpolgármester 
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……./2017. (IX.19.) VVB. számú határozat 

A Magyar Nemzeti Múzeum által szervezendő rendezvény véleményezése  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta 

Dr. Homoki Tamás alpolgármester 21639-3/2017. 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 Magyar Nemzeti Múzeum által szervezendő 

rendezvény megvalósítását városképi és környezeti szempontból támogatja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


