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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2015. április 30-án tartandó ülésére 
 

Tárgy: Közérdekű felajánlás játszótér létesítése céljából 
  
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Szőnyi Nándor (továbbiakban: Adományozó) azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy 
szeretne játszóteret létesíteni a Petőfivárosban található kecskeméti 22175 hrsz-ú, kivett 
közterület megnevezésű ingatlanon. 

Az általa vezetett gazdasági társaság 1995. évben való alapítása óta ütéscsillapító 
játszótérburkolatok, gumilapok gyártásával foglalkozik, így az Adományozó jelentős 
tapasztalattal rendelkezik a játszóterek építésében.  

Adományozó a játszótér létesítése érdekében játszótéri eszközöket, valamint ezen eszközök 
biztonságos használatához szükséges ütéscsillapító játszótérburkolatot épített ki. 
 
Az Adományozó az eszközökkel kapcsolatban egyeztetett önkormányzatunkkal annak 
érdekében, hogy az eszközök elhelyezése és színe városképi szempontból is optimális legyen. 
Az elhelyezett játszótéri eszközök a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI.27.) 
GKM rendelet előírásainak megfelelnek. 
 
A közérdekű felajánlás jogi formája a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:589. §-a értelmében kötelezettségvállalás közérdekű célra: „Ha valaki kötelezettséget vállal 
arra, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingyenesen vagyoni szolgáltatást teljesít, 
megállapíthatja azokat a feltételeket, amelyek szerint a szolgáltatást a meghatározott célra kell 
fordítani, és kijelölheti azt a személyt, akinek javára a szolgáltatást fordítani kell.” 

 
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az Adományozóval közérdekű 
kötelezettségvállalásra irányuló szerződés megkötése szükséges, amely tartalmazza azokat a 
feltételeket, határidőket, amelyeket egyrészt Adományozó az előzetes egyeztetések 
alkalmával a felajánlás teljesítése érdekében elfogadott, másrészt azokat az intézkedéseket, 
amelyeket az önkormányzatnak a felajánlás átvétele érdekében meg kell tennie. A felajánlás 
átvételével kapcsolatban önkormányzatunknak nem merül fel költsége.  
 
Az adomány értéke bruttó 2.000.000,-Ft, a játszótér üzemeltetésének havi költsége 
előreláthatólag bruttó 30.833,-Ft, az üzemeltetésen felül előre nem látható mértékben egyéb 
költségként merülhetnek fel a javítási költségek.  
 
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy fogadjuk el a közérdekű felajánlást.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Kecskemét, 2015. április  
            

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
            alpolgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2015. (IV. 30.) határozata  
Közérdekű felajánlás játszótér létesítése céljából 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 14738-3/2015. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
1. A közgyűlés Szőnyi Nándor játszótér létesítésére vonatkozó közérdekű felajánlását 

elfogadja, és vállalja, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú játszóteret 
üzemeltetésre átveszi.   
 

2.  A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló megállapodást – az 1. pontban foglaltak figyelembe 
vételével – Szőnyi Nándorral írja alá. 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 


