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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. március 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. pontja alapján az önkormányzat közreműködik a település közbiztonságának 
biztosításában. A közbiztonság, a közlekedők jogkövető magatartására való figyelemfelhívás, 
a közlekedési kultúra, a közlekedési morál javításának biztosítása a Kecskeméten lakók 
alapvető szükségleteinek az egyik legfontosabb eleme. A közbiztonság nem csupán a lakosság 
objektív védelmét és szubjektív biztonságérzetét jelenti, hanem jelentős hatást gyakorol a 
gazdasági életre, a vállalkozások és a tőke beáramlására, az életminőség és az életszínvonal 
alakulására.   
 
A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (továbbiakban: Adományozó) az előterjesztés 
mellékletét képező közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás aláírásával 
kötelezettséget kíván vállalni arra, hogy a fenti feladatokra ingyenesen adományt nyújt az 
önkormányzat részére. 
 
Tekintettel arra, hogy a fentiekben meghatározott közérdekű cél megvalósításában a 
rendőrség végzi a legtöbb feladatot, az Adományozó rendelkezése alapján Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatnak a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
Balesetmegelőzési Bizottság javára kell fordítania a felajánlott összeget. 
 
A támogatás keretében az Adományozó 1.000.000,- Ft átadásával kívánja elősegíteni 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közfeladat ellátását a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül a város lakóinak közbiztonságának 
biztosítása érdekében. 
 
 A felajánlás elfogadásához a mellékelt megállapodás megkötése szükséges, amely 
tartalmazza a felajánlás célját, illetve azokat a feltételeket, határidőket, amelyeket egyrészt 
Adományozó az előzetes egyeztetések alkalmával a felajánlás teljesítése érdekében 
elfogadott, másrészt azokat az intézkedéseket és kötelezettségeket, amelyeket az 
önkormányzatnak a felajánlás átvétele érdekében meg kell tennie. 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



 
 
 
A fentiekre tekintettel javaslom a közérdekű felajánlás elfogadását. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által 
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 28/2013. (IX.12.) önkormányzati 
rendelete 6. § (1) bekezdése alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2015. március 6. 
 
 
 
 
 Szemereyné Pataki Klaudia  
 polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
 
…/2015. (III.26) határozata 
 
Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
alpolgármester 9404-3/2015 iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Közgyűlés a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. által nyújtott közérdekű adományt 
Kecskemét Megyei Jogú Város közbiztonságának biztosítása érdekében elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

felajánlásról szóló megállapodást a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-vel aláírja. 
 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ikt.sz.: ……………../2015. 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 

 
 
amely létrejött egyrészről a Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. (cím: 6000 Kecskemét, 
Georg Knorr utca 8.)., képviseli: Bíró Attila ügyvezető, cg.: 03-09-000007, adószám: 
10315192-2-03), továbbiakban, mint Adományozó, 
 
másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH szám:   15724540-
8411-321-03, adószám: 15724540-2-03), továbbiakban, mint Önkormányzat között az alábbi 
feltételekkel: 
 
 
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 17. pontja alapján az önkormányzat közreműködik a település közbiztonságának 
biztosításában. A közbiztonság, a közlekedők jogkövető magatartására való 
figyelemfelhívás, a közlekedési kultúra, a közlekedési morál javításának biztosítása a 
Kecskeméten lakók alapvető szükségleteinek az egyik legfontosabb eleme. A közbiztonság 
nem csupán a lakosság objektív védelmét és szubjektív biztonságérzetét jelenti, hanem 
jelentős hatást gyakorol a gazdasági életre, a vállalkozások és a tőke beáramlására, az 
életminőség és az életszínvonal alakulására.  Adományozó jelen szerződés aláírásával 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban körülírt feladatokra ingyenesen adományt 
nyújt az Önkormányzat részére. 
 

2. Tekintettel arra, hogy az 1. pontban meghatározott közérdekű cél megvalósításában a 
rendőrség végzi a legtöbb feladatot, az Adományozó kijelölése alapján az 
Önkormányzatnak Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési 
Bizottság  javára kell fordítania az adományt. 
 

3. Az adomány értékét a Felek 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegben határozzák 
meg. 

 
4. Az Önkormányzat a felajánlott közérdekű kötelezettségvállalást jelen szerződésben 

meghatározott feltételekkel elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az adományt 
kizárólag az 1.) pontban meghatározott célra, a kijelölt Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használja fel. 

 
5. Adományozó vállalja, hogy a 3. pontban megjelölt adomány összegét egyösszegben 

átutalja a szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül az Önkormányzat OTP Bank 
Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú bankszámlájára. 

 
6. Felek megállapítják, hogy amennyiben az adománnyal kapcsolatban ÁFA fizetési 

kötelezettség keletkezik, úgy azt Adományozó viseli. 
 

7. Az Adományozott vállalja, hogy a támogatási összegről az adóalap megállapítása céljából 
igazolást ad ki az Adományozó részére 2015. december 31-ig. 
 



 
8. A felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki.  
 
Adományozó részéről kapcsolattartó: 
név: Varga-Papp Szilvia  
 beosztása:HR menedzser 
 elérhetősége: 06-76-511-192 
 
 Önkormányzat részéről kapcsolattartó:  
név: Varga Miklós 
 beosztása: osztályvezető 
 elérhetősége: 06-76-513-534 
 
9. A felek megállapodnak abban, hogy eseteleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások során kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos 
út nem vezetett eredményre. 

 
 Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörétől 

függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét.   
 
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
  
11. A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 

amelyekből 1 példány az Adományozónál, 2 példány pedig az Önkormányzatnál marad. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  
 
 
Kecskemét, 2015.  
 
 
 
………………………………    …………………………… 
  Adományozó        Önkormányzat 
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