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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. pénzösszeg átadásával kívánja támogatni az 

önkormányzati tulajdonú Corvina Óvoda Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája nyílászáróinak 

kicserélését. 

 

Az „Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért” alapítvány célja a Corvina Óvoda Mikszáth 

Kálmán Körúti Óvodájában nevelt gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához 

szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása. Figyelemmel az alapítvány céljára a 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a pénzügyi támogatást az alapítvány részére 

nyújtja.  

 

Az alapítvány a támogatásból közérdekű kötelezettségvállalás keretében ingyenes adományt 

ajánlott fel. A felajánlás címzettje az önkormányzat, tekintettel arra, hogy az óvoda telephelye, 

azaz a Kecskemét, Mikszáth Kálmán körút 30. szám alatti ingatlan az önkormányzat 

tulajdonában van. Mivel a felajánlás az óvoda által ellátott köznevelési feladatok 

infrastrukturális biztosítását segíti, így a közérdekű kötelezettségvállalás az alapítvány céljával 

is összhangban van. 

 

Alapítvány felajánlása részletesen a következőket tartalmazza: 

 

A homlokzati fa nyílászárók cseréje és az ablakokon külsőtokos műanyag lamellás redőny 

elhelyezése euroban összesen bruttó 4.226 EUR, azaz bruttó 1.310.060,-Ft. A felajánlás 

összköltségvetése magában foglalja a szállítási díjat, a bontás és beépítés költségét, a 

redőnyszerelést és a párkányozást is. 

 

Előreláthatóan a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2017. április-május hónapban 

adja át a vonatkozó pénzösszeget az alapítvány részére, így az óvoda nyílászárónak 

kicserélésére 2017 nyarán kerülhet sor. 

 

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 alapítvánnyal közérdekű kötelezettségvállalásra 

irányuló szerződés megkötése szükséges, amely tartalmazza a felajánlás célját, illetve azokat a 

feltételeket, határidőket, amelyeket egyrészt alapítvány az előzetes egyeztetések alkalmával a 

felajánlás teljesítése érdekében elfogadott, másrészt azokat az intézkedéseket és 

kötelezettségeket, amelyeket az alapítványnak a felajánlás átvétele érdekében meg kell tennie. 

A felajánlás átvételével kapcsolatban az önkormányzatnak nem merül fel költsége, feleket ÁFA 

fizetési kötelezettség sem terheli.  

 

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy fogadjuk el a közérdekű felajánlást.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2017. április 3.  

            

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                  alpolgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (IV. 27.) határozata  

Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 10244-2/2017. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

 

1. A közgyűlés vállalja, hogy „Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért” alapítvány által 

felajánlott rendeltetésszerű használatra alkalmas nyílászárókat és tartozékaikat átveszi.  

 

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

kötelezettségvállalásról szóló megállapodást az „Alapítvány a Mikszáth körúti 

Óvodáért”alapítvánnyal írja alá. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


