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Elıterjesztés 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság  2010. december 9-ei ülésére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Bizottság! 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a közterületek használatáról szóló, többször 
módosított  31/2008. (10.15.) Ör. 14. § (7) bekezdése alapján, az idegenforgalom számára jelentıs és 
fokozott védelmet élvezı közterületen tervezett rendezvényre a közterület kezelıje az önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottsága egyetértı határozatát köteles beszerezni.  
 
A Pécs Holding Zrt.-hez beérkezett kérelmek alapján, kérjük a bizottság javaslatát az alábbi 
rendezvény helyszínének kijelölésérıl. 
 
A KossuthTér2010 Egyesület januárban az alábbi rendezvényeket tervezi, a Kossuth téren: 
 

1. Magyar Kultúra Napja, január 22-én - a téren hangszórókból versek, megzenésített versek 
szólnak és a felállított faházakban könyvvásárt rendeznek. A nap folyamán az Addo 
Kávézóban, az Aranygaluska Étteremben, a Nosztalgia Cukrászdában pécsi színészek 
olvasnak fel verseket, Nagy Bandó András gyerekeknek tart irodalmi mősort, valamint kortárs 
magyar költıkkel találkozhat a közönség. 

 
2. „Jég velünk!”, jégszobor kiállítás és tőzszínház, január 29. és február 1. között – 

jégszobrok faragása olyan mővész segítségével, aki nemzetközi versenyeken vesz részt 
alkotó-csoportjával, esti órákban tőzszínházi bemutató, látványos tőztánc. 

 
3. Jégpálya a belvárosban, január 8-30. – a jégpálya mindenki számára ingyenes lenne, a 

pálya mellett korcsolya-kölcsönzı mőködne, kapcsolódó szolgáltatásként forralt bor, tea, sült 
gesztenye, kürtıs kalács kapható. A jégpálya mérete 300 négyzetméter, 1.5 tonna súlyú, a 
hőtıberendezés 3 tonna. A Kossuth tér mőszaki paraméterei megismerése mellett tervezhetı a 
biztonságos elhelyezése. 

 
Kérem a Bizottság határozatát a helyszínek kijelölésére. 
 
 
 
 
 
Staub Ernı  
osztályvezetı 
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási és Kulturális Bizottságának  
…../2010.(12.09.) számú 
h a t á r o z a t a 
 
 
 
a KossuthTér2010 Egyesület  közterület-használat engedélyezési kérelmérıl 
  
1.) Az Oktatási és Kulturális Bizottság a közterületek használatáról szóló 31/2008. (10.15.) Ör. 14. § (7) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy a KossuthTér2010 Egyesület 
szervezésében megvalósuljanak a következı rendezvények a Kossuth téren. 

1. A „Vers mindenkié!”, a Magyar Kultúra Napja, 2011. január 22-én. A könyves faházak felállítása 
január 21-én, lebontása január 22-én történik, hangosítással versek és megzenésített versek 
hallhatóak a téren. 

2. „Jég velünk!”, 2011. január 29. - február 1. között jégszobor kiállítás és faragás napközben, a 
kora esti órákban tőzszínházi produkciók.  

3. Jégpálya a belvárosban, 2011. január 8-30., 300 négyzetméteres területen. 
 
2.) A Bizottság felhívja az Egyesület figyelmét, hogy köteles a tér állagának megóvására, valamint a 
környezı intézményekkel való programegyeztetésre. 
 
3.) A Bizottság felkéri a közterület-kezelı Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. cégvezetıjét, hogy a 
közterület-használati megállapodásokban rögzítse az Egyesületnek a  rendezvényekkel 
összefüggésben az Önkormányzatnak vagy harmadik személyeknek okozott károkért való kizárólagos 
felelısségét. 
 
 
 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Staub Ernı osztályvezetı 
                                       Dr. Kiss Tibor PH Zrt. cégvezetı 
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   Dr. Kiss Tibor PH Zrt.  cégvezetı 
   Dr. May Gábor fıosztályvezetı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


