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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2018. május 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Szegedi Vasutas Sportegyesület által szervezendő rendezvény véleményezése 

 

A Szegedi Vasutas Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) szervezésében kerül sor 2018. július 10. 

napján a „Tájékozódási Futó junior Világbajnokság” elnevezésű rendezvényre. Az Egyesület a nevezett 

rendezvény megtartásához kapcsolódóan közterület-használatra vonatkozó szerződéskötés iránti ajánlatot 

nyújtott be önkormányzatunkhoz. 

A tájékozódási futás – rövidebb nevén tájfutás – olyan, atlétikai jellegű futósport, amelyben a 

versenyzőnek térkép és tájoló segítségével, előírt sorrendben kell a térképen jelölt ellenőrző pontokkal 

kijelölt pályán a legrövidebb idő alatt végigfutnia. A versenyző az ellenőrző pontok között maga 

választja meg az útvonalat. 

Ez a sportág a természet változó körülményei között mozgást, tiszta levegőt és napfényt biztosít 

felnőttnek, gyermeknek egyaránt. Aki alapfokon űzi e sportágat, az is a legteljesebb mértékben élvezi a 

természet erőinek hatását. A tájfutás alkalmas szabadidős sportolásra is, amelyet a család valamennyi 

tagja, akár egyszerre is művelhet, s ennek ma különös jelentősége van. Továbbá a versenysport számára 

is kitűnő lehetőség, amelyhez alapos kondicionális képességekre, valamint jó elméleti felkészültségre 

van szükség. Mindkét területe a tájfutásnak az egészséges életmód kialakításának fontos eszköze lehet. 

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. május 7. 

 

  Dr. Homoki Tamás 

  alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

……./2018. (V.28.) ÉmB. számú határozat 

A Szegedi Vasutas Sportegyesület által szervezendő rendezvények véleményezése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Értékmegőrzési Bizottsága megtárgyalta Dr. Homoki 

Tamás alpolgármester 15875-2/2018. 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 Szegedi Vasutas Sportegyesület által szervezendő „Tájékozódási Futó 

junior Világbajnokság” elnevezésű rendezvény megvalósulását kulturális szempontból támogatja.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


