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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2016. szeptember 22-én tartandó ülésére 
 
 

Tárgy: Közérdekű felajánlások elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 
  
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, valamint a Széchenyi Városi 
Társasházközösség és a II/116. sz. Társasházközösség (együttesen: Adományozók) közérdekű 
felajánlással fordultak önkormányzatunkhoz. Az alapítvány közérdekű kötelezettségvállalás 
keretében az önkormányzat számára ingyenes adományt ajánlott fel, a társasházak pedig 
pénzösszeg átadásával kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanokon játszótéri eszközök kerüljenek elhelyezésre. 
 
Adományozók felajánlása részletesen a következőket tartalmazza: 
 

I. A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány a kecskeméti 15380/22 hrsz-ú 
közparkban lévő öntözőkút, valamint elektromos áram vételi lehetőséget biztosító 
elektromos pont tulajdonjogát kívánja önkormányzatunk részére ingyenes 
adományként átadni tekintettel arra, hogy ezek önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
találhatóak. 

 
Az átadni kívánt vagyonelemek a következők: 
 

- öntözőkút (értéke: 258.100,-Ft) 
- hidroforos házi vízellátó berendezés és öntözőrendszer elemek az öntözőkút 

üzemeltetéséhez (értéke: 121.566,-Ft) 
- árammérővel rendelkező elektromos pont, amely 220 V és 380 V használatára 

is lehetőséget biztosít (értéke: 283.982,-Ft) 
 
Az adomány részét képező eszközök telepítéskori bruttó értéke összesen 663.648,-Ft. 

 
II. A Széchenyi Városi Társasházközösség és a II/116. sz. Társasházközösség pénzösszeg 

átadásával kíván hozzájárulni ahhoz, hogy önkormányzatunk a kecskeméti 10576/82 
és 10576/84 hrsz-ú közparkokban játszótéri eszközöket helyezzen el. A társasházak 
adománya egyezően 295.505 – 295.505,-Ft. 

 
Az adomány bruttó értéke összesen 591.030,-Ft. 

 
 
A közérdekű felajánlás jogi formája szerint – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:589. §-a alapján – közérdekű célra történő kötelezettségvállalásnak tekintendő, ha 
valaki kötelezettséget vállal arra, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingyenesen 
vagyoni szolgáltatást teljesít. Ebben az esetben 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 Adományozókkal közérdekű 
kötelezettségvállalásra irányuló szerződés megkötése szükséges, amely tartalmazza a 
felajánlás célját, illetve azokat a feltételeket, határidőket, amelyeket egyrészt Adományozók 
az előzetes egyeztetések alkalmával a felajánlás teljesítése érdekében elfogadtak, másrészt 
azokat az intézkedéseket és kötelezettségeket, amelyeket az önkormányzatnak a felajánlás 
átvétele érdekében meg kell tennie. A felajánlás átvételével kapcsolatban 
önkormányzatunknak nem merül fel költsége.  
 
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy fogadjuk el a közérdekű felajánlásokat.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Kecskemét, 2016. szeptember   
            

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
                  alpolgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (IX. 22.) határozata  
Közérdekű felajánlások elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 22414-3/2016. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
1. A közgyűlés vállalja, hogy Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány 

felajánlásában szereplő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú eszközöket és 
építményeket átveszi.  

 
2. A közgyűlés vállalja, hogy a Széchenyi Városi Társasházközösség és a II/116. sz. 

Társasházközösség által felajánlott, 591.030,-Ft összegű pénzadományt átveszi, és 
kizárólag az adományozó által meghatározott célra, azaz a kecskeméti 10576/82 és 
10576/84 hrsz-ú közparkokban játszótéri eszközök elhelyezésére használja fel.  

 
3. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közérdekű 

kötelezettségvállalásról szóló megállapodást – az 1-2. pontokban foglaltak 
figyelembevételével – a Széchenyi Városi Társasházközösséggel és a II/116. sz. 
Társasházközösséggel, valamint a Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvánnyal 
írja alá. 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 


