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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2018. április 23-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület által szervezendő rendezvény 

véleményezése 

 

A Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) szervezésében 

kerül sor 2018. május 31. napján a „Diákolimpia országos döntő megnyitó ünnepség” elnevezésű 

rendezvényre. Az Egyesület a nevezett rendezvény megtartásához kapcsolódóan közterület-használatra 

vonatkozó szerződéskötés iránti ajánlatot nyújtott be önkormányzatunkhoz. 

A Magyar Diáksport Szövetség a teljes körű iskolai sport tehetséggondozás, a sporttevékenységek 

és sportágak népszerűsítése, valamint a tanulók egészséges életmódra nevelése céljával a 2017/2018. 

tanévben immáron 31. alkalommal hirdeti meg az ország valamennyi általános és középiskolájában a 

Diákolimpiát. 

A Diákolimpia tehetséggondozó és versenyrendszerében minden olyan tanuló jogosult részt venni, aki az 

adott tanévben bármely magyarországi köznevelési intézménybe beiratkozott, így a jogosultak száma 

évről-évre, rendszeresen mintegy 1,2 millió gyermek. 

A 6-20 éves általános és középiskolások számára 13 sportágban (asztalitenisz, atlétika, duatlon, floorball, 

futsal, grundbirkózás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, strandkézilabda, torna, úszás), 

valamint a Játékos sportverseny, Kis iskolák sportversenye, Dr. Mező Ferenc – Szellemi Diákolimpia 

során nemenként, hat korcsoportban talál gazdára a tanév „Diákolimpia Bajnoka” cím. 

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”. Az Egyesület vállalta, hogy a bizottsági ülés napjáig, az ajánlatához mellékelni fogja az 

egyházak képviselőinek a rendezvények megtartásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatait. 

 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a közterület-használattal érintett területről készített helyszínrajz, 

valamint az ajánlat. 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 2.4.9. pontja szerint 

véleményét megfogalmazni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. március 29. 

 

  Dr. Homoki Tamás 

  alpolgármester 
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……./2018. (IV.23.) ÉmB. számú határozat 

A Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület által szervezendő rendezvények 

véleményezése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Értékmegőrzési Bizottsága megtárgyalta Dr. Homoki 

Tamás alpolgármester 9205-2/2018. 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 Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület által szervezendő 

„Diákolimpia országos döntő megnyitó ünnepség” elnevezésű rendezvény megvalósulását kulturális 

szempontból támogatja.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


