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2019. február 21-én tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése előadó-művészeti civil szervezetekkel 
 

 

 

A Kecskeméten működő Kurázsi Táncműhely Egyesület, valamint a Hírös Néptánc Tanoda 

Közhasznú Egyesület két nagy hagyományokkal rendelkező civil szervezet, akik fontos 

szereplői a kecskeméti kulturális életnek a néptánc és a népzene területén. 

A Kurázsi Táncműhely Egyesület 1994-ben alakult, és legfőbb céljuk a Kárpát-medence népi 

kultúrájának hagyományokhoz hű őrzése, és táncban, zenében, viseletekben való 

megjelenítése. Az elmúlt 25 év során több, mint 50 táncos vett részt céljaik megvalósításában 

a kecskemétiek és számos belföldi és külhoni magyar közösség örömére. 

A Hírös Néptánc Tanoda Közhasznú Egyesület 2007 óta szervezi közösségbe a kecskeméti 

táncosokat a legkisebb korosztálytól egészen a fiatal felnőttekig. Céljuk a magyar néptánc, 

népdal, népzene, néphagyomány tanítása, megszerettetése és megismertetése, a népi kultúra 

jelentős részét képező tánc-, ének-, és zenei hagyományok terjesztése és népszerűsítése 

minden korosztály részére. Az egyesület 2017-ben nagyszabású táncgálával ünnepelte meg 

tízéves fennállását a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ színháztermében. 

A két egyesület együttműködése már több évre nyúlik vissza, hiszen összefogva, céljaikat 

közösen megvalósítva sokkal szélesebb és színesebb repertoárt tudnak kínálni közönségük 

számára. A további működésük szempontjából fontos lenne az egyesületek hosszú távú 

elhelyezése egy erre a célra alkalmas ingatlanban, mely a Kecskemét, Katona József tér 8. 

szám alatti egykori Kelemen László Kamaraszínház helyiségeiben lenne megoldható. 

Mivel az épület a Magyar Állam tulajdonában van, önkormányzatunk – elismerve eddigi 

tevékenységüket, mellyel Kecskemét kulturális életét színesítették – együttműködési 

megállapodás megkötésével segítené a két egyesületet a helyiségek használatba vételében. 

Az előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 

előzetesen véleményezte. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és döntsön a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

 

Kecskemét, 2019. február …. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2019. (II. 21.) határozata 

Együttműködési megállapodás megkötése előadó-művészeti civil szervezetekkel 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Mák Kornél alpolgármester 61-

7/2019. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés a Kurázsi Táncműhely Egyesülettel megkötendő együttműködési 

megállapodás-tervezetet a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja, és felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert annak 

aláírására. 

2. A közgyűlés a Hírös Néptánc Tanoda Közhasznú Egyesülettel megkötendő 

együttműködési megállapodás-tervezetet a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert annak aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


