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Kecskemét Megyei Jogú Város  
            Alpolgármestere 
 

Ügyintéző: dr. Simon Szabolcs 
Ügyiratszám: 11133-3/2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. április 26-án 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Közérdekű felajánlások elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy – tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 5.4.1. pontjában 

foglaltakra – a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és az abban 

foglaltakat véleményezni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2016. április    . 

 

 

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2016. (IV. 26.) VPB. számú határozat 

 

Közérdekű felajánlások elfogadásával kapcsolatos döntésekről  

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 11133-3/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

 

 



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Közérdekű felajánlások elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala  

 

Az előterjesztést készítette:   Finta Zita  

      Városstratégiai Iroda irodavezető 

      Varga Miklós 

Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

 

Dr. Mayer Endre irodavezető 

Szervezési és Jogi Iroda 

Dr. Kovács Endre Miklós csoportvezető 

      Jogi Osztály 
 

Kezelési megjegyzés:    HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma:    1 

 

Mellékletek:       

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság                    …/2016. (IV. 26.) VPB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság     …/2016. (IV. 26.) VVB. számú határozat  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

             Alpolgármestere 

  11133-2/2016. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Közérdekű felajánlások elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Kisfáiért Közhasznú Egyesület és a Széchenyivárosért 

Egyesület (együttesen: Adományozók) közérdekű felajánlással fordultak 

önkormányzatunkhoz. A Kft. közérdekű kötelezettségvállalás keretében, a közbiztonság 

növelésének elősegítése érdekében, az önkormányzat számára ingyenes adományt ajánlott fel, 

az egyesületek pedig önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon létesített játszótéri 

eszközök, kültéri szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó építmények, sport eszközök 

önkormányzati tulajdonba történő átvételét kezdeményezték.   

 

Adományozók felajánlása részletesen a következőket tartalmazza: 

 

I. A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. az előterjesztés mellékletét képező közérdekű 

kötelezettségvállalásról szóló megállapodás aláírásával kötelezettséget kíván vállalni 

arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában részletezett, az önkormányzat közbiztonság 

biztosításában meghatározott feladatai ellátásának elősegítése érdekében, ingyenesen 

adományt nyújt önkormányzatunk részére. 

 

Tekintettel arra, hogy a fentiekben meghatározott közérdekű cél megvalósításában a 

rendőrség végzi a legtöbb feladatot, a vállalkozás rendelkezése alapján az 

önkormányzatnak a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési 

Bizottság javára kell fordítania a felajánlott összeget. 

 

A támogatás keretében a Kft. 1.000.000,- Ft átadásával kívánja elősegíteni az 

önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

munkáján keresztül a város lakói közbiztonságának biztosítása érdekében. 

 
 

 

II. A Kisfáiért Közhasznú Egyesület a kecskeméti 11515 hrsz. alatt található, 

önkormányzati tulajdonban lévő, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon 

létesített eszközöket, építményeket. 

 

A területen jelenleg a Kisfái Közösségi Tér és játszótér található, amelyet az 

önkormányzat ingyenes hasznosítási szerződés keretében adott át használatra az 



 

 

egyesületnek közfeladat ellátásának biztosítása céljából. Az ingatlanon az elmúlt 

években az önkormányzat Városi Támogatási Programjának keretein belül, valamint a 

Kisfái városrészben élő lakosok támogatásával létrehoztak egy színvonalas közösségi 

teret, amit közműszolgáltatással (víz, áram) is elláttak, és ez a tér nagyon fontos 

szerepet tölt be a közösség életében, különböző programok helyszínéül szolgál, 

pihenőhelye lett a kiránduló gyalogos és kerékpáros turistáknak, továbbá a városból is 

egyre gyakrabban látogatnak el a szülők gyermekeikkel a játszótérre.      

 

Az egyesület felajánlásában szereplő létesítmények a következők: 

 

- 1db Many játszóvár (termékazonosító: FJV-1003), 

- 1db kétüléses hinta (termékazonosító: FHI-110), 

- 1db nádtetős szabadtéri kiülő (1 db asztallal és 2db paddal), 

- 1db szabadtéri asztal, 

- 5db pad, 

- 1db esővédő pagoda (20 m
2
 alapterülettel), 

- 1db nádtetős szabadtéri kiülő, 

- 1db körforgó (termékazonosító: KFG-002), 

- 1db kültéri fitnesz eszköz (termékazonosító: TS-8439), 

- 1db kültéri ping-pong asztal,  

- 1db ivókút, 

- 1db tűzrakó hely. 

 

Az adomány részét képező eszközök telepítéskori bruttó értéke összesen 2.600.000,-

Ft. 

 

III. A Széchenyivárosért Egyesület a kecskeméti 3708/32 hrsz-ú kivett közterület 

megjelölésű ingatlanon épített 2db ülőgarnitúrát (asztallal egybeépített 2db pad), 

valamint 1 db hasizom fejlesztő kültéri fitnesz eszközt. Az egyesület évek óta fejleszti 

a Mercedes gyárral közösen a széchenyivárosi KÉSZ játszóteret, melynek keretén 

belül kerültek telepítésre a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-től beszerzett 

létesítmények. A fejlesztés szükségességét indokolta, hogy a korábban létesített 

fitnesz eszközt megrongálták, mely javíthatatlanná vált, ezért cserélni kellett, továbbá 

a két pad-asztal garnitúra kényelmes leülési és beszélgetési lehetőséget nyújt a 

játszótérre kilátogatóknak.  

 

Az adomány részét képező eszközök telepítéskori bruttó értéke összesen 647.148,-Ft. 

 

Az egyesületek az eszközökkel kapcsolatban egyeztetettek önkormányzatunkkal annak 

érdekében, hogy az eszközök elhelyezése és kialakítása 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 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, 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. április 4.  

            

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

            alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (IV. 28.) határozata  

Közérdekű felajánlás játszótér létesítése céljából 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester /2016. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A közgyűlés a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Kisfáiért Közhasznú Egyesület és a 

Széchenyivárosért Egyesület közérdekű felajánlását köszönettel elfogadja. 

 

2. A közgyűlés vállalja, hogy a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. által felajánlott 

1.000.000,-Ft összegű pénzadományt átveszi, és kizárólag az adományozó által 

meghatározott célra, a kijelölt Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Balesetmegelőzési Bizottság javára használja fel. 

 

3. A közgyűlés vállalja továbbá, hogy Kisfáiért Közhasznú Egyesület és a 

Széchenyivárosért Egyesület felajánlásában szereplő, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotú eszközöket és építményeket átveszi.  

 

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

kötelezettségvállalásról szóló megállapodást – az 1-3. pontokban foglaltak 

figyelembevételével – a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Kisfáiért Közhasznú 

Egyesülettel és a Széchenyivárosért Egyesülettel írja alá. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


