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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2018. május 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Ráday Múzeum által szervezendő rendezvény véleményezése 

 

A Ráday Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) szervezésében kerül sor 2018. június 1. napja és 2018. 

szeptember 30. napja között a „Szabadtéri Tablókiállítás” elnevezésű rendezvényre. A Múzeum a 

nevezett rendezvény megtartásához kapcsolódóan közterület-használatra vonatkozó szerződéskötés iránti 

ajánlatot nyújtott be önkormányzatunkhoz. 

Üde sárgák és mélyzöldek, ragyogó fények és sötét tónusok, nyári napsütés és téli táj. Nyolc színes, 

nagyméretű reprodukció mesél a Bibliáról, talán kissé szokatlan módon, hol a naturalizmus eszközeivel, 

hol mesebeli jelenetekkel, hol hűen a Biblia díszleteihez, figuráihoz, hol kiszakítva az ismert történeteket 

eredeti közegükből. Kiállításukkal a 19. századi, 20. század eleji művésztelepekhez kapcsolódó 

képzőművészek, Ferenczy Károly, Iványi-Grünwald Béla, Fényes Adolf, Koszta József valamint Barta 

Ernő festményeit segítségül hívva, a Biblia népszerűsítését célozzák meg gyermekek és felnőttek 

számára egyaránt. Megvizsgálják, hogyan látták ezeket a hősöket festőnagyjaink, milyen alkotói szándék 

rejlik a bibliai elemek és a stiláris megoldások összehangolásában. És legfőképpen újra felidézik a zsidó-

keresztény kultúrkör sokat emlegetett szereplői, Ábrahám, József, Mózes és Krisztus életének fontos 

pillanatait. A kiállítás május 18-tól szeptember 30-ig látogatható a Ráday Múzeum előtti téren. A 

tárlathoz múzeumpedagógiai foglalkozásokat, valamint kulturális programokat szervezünk. A 

reprodukciókat a Szépművészeti Múzeum engedélyével mutatjuk be. 

 

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.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

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

A Ráday Múzeum által szervezendő rendezvények véleményezése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Értékmegőrzési Bizottsága megtárgyalta Dr. Homoki 

Tamás alpolgármester 15028-4/2018. 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 Ráday Múzeum által szervezendő „Szabadtéri Tablókiállítás” elnevezésű 

rendezvény megvalósulását kulturális szempontból támogatja.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 


