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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Értékmegőrzési Bizottság 

2017. szeptember 18-án tartandó ülésére 
 

Tárgy: Köztéri alkotás elhelyezése 
 
 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 
rendelete 2. mellékletének 2.4.6. pontja alapján a mellékelt „Köztéri alkotás elhelyezése” tárgyban 
készített közgyűlési előterjesztés-tervezetet megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
 
Kecskemét, 2017. augusztus 31. 
 
 
 Király József 
 elnök 
 

 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

……./2017. (IX. 18 ) ÉmB. sz. határozat 
Köztéri alkotás elhelyezése 
 

Az Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság - Király 
József elnök - 21816-4/2017 számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 



 

 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
VÁROSRENDEZÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Köztéri alkotás elhelyezése 

 

Az előterjesztést készítette:   Öveges László irodavezető 

Mérnöki Iroda 

Borbélyné Balogh Katalin osztályvezető 

Várostervezési Osztály 
 

  

 

 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 
 

Mellékletek:    1. sz. melléklet: tervdokumentáció 

2. sz. melléklet: közérdekű kötelezettségvállalásról szóló 

megállapodás tervezet 

 

   

Döntési változatok száma:  1 

 

Véleményezésre megkapta:  

Egyéb szervezet: 

Külső szakértő:  

     

Megtárgyalta:  Határozat száma: 
Értékmegőrzési Bizottság  …/2017. (IX. 18.) ÉmB sz. hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2017. (IX. 19.) VVB sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

  

 Dr. Határ Mária 

 jegyző 



 

  



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

21816-2/2017 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Köztéri alkotás elhelyezése 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület elnevezések 

megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi 

alkotás elhelyezésének rendjéről szóló 19/1996. (IV.9.) önkormányzati rendelete 25/A.§-a 

értelmében közterületi alkotás csak a közgyűlés hozzájárulásával helyezhető el a város 

közterületein. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.2.9. 

pontja alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság készíti elő közgyűlési döntésre a 

köztéri alkotás elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket. 

 

A Wojtyla Barátság Központ közérdekű felajánlást tett, mely szerint egy közterületen 

elhelyezendő alkotást (kőkeresztet) adományoz Kecskemét városának. 

 

A kereszt megvalósításának és felállításának költségeit a Wojtyla Barátság Központ biztosítja. A 

nemes cél megvalósításában részt vesz Balanyi Károly Ferenczy-díjas grafikus és zománcművész, 

a kőkereszt alkotója (B4 Stúdió Bt.) és a Gemino Kft. is. 

 

A tervezett köztéri alkotás (kőkereszt) a Wojtyla Barátság Központ szegényeket, elhagyottakat 

támogató, karitatív tevékenységének állít emléket. E karitatív munka keretében a központ 

munkatársai segítséget és lelki vigaszt nyújtanak, valamint naponta 120-130 embernek 

biztosítanak meleg ebédet az önzetlen támogatók segítségével. 

 

Részlet a kérelem köztéri alkotást bemutató leírásából: 

„A bibliai kenyérszaporításra emlékezve készült el „AZ ÖRÖK ÉLET KENYERE” címmel annak 

a tradicionális arányú és szerkezetű kőkeresztnek a terve, amelyen Krisztus testének 

tűzzománcozott képe mellett megjelenik a szimbolikus tartalmakat hordozó három kenyér és a 

búza képe is. „Krisztus teste az örök élet kenyere’, mint szimbolikus és valóságos természetfeletti 

kenyér, melyet minden embernek ad, aki elfogadja az Ő áldozatát. A kereszt talapzatán elhelyezett 

kenyér, a hétköznapi (mindennapi) kenyér és a búza együttes megjelenése a kenyérnek, a hittel 

végzett munkának a természeti és természetfeletti jelentéstartalmát egyaránt kifejezi. 

A Wojtyla Központ ez utóbbi kenyeret adja a szegényeknek, azok által, akiket erre a nemes célra 

Isten meghívott, kiválasztott és akik igent mondtak erre a hívásra. 

Így válik ez a kőkereszt a gondoskodó szeretet szimbólumává.” 

A Wojtyla Barátság Központ épülete melletti közterületen, a Karol Wojtyla téren, a Horog utca és 

az Egressy utca sarkán (közlekedési közterületi zöldfelület) kerül elhelyezésre a kőkereszt. A 

horvát mészkőből készült kereszt az alábbi felirattal kerül kihelyezésre: 

AZ ÖRÖK ÉLET 

KENYERE 



A kőkereszt műszaki paramétereit és kialakításának részleteit az 1. számú melléklet mutatja be. 

 

A közérdekű felajánlás jogi formája, a kötelezettségvállalás közérdekű célra, amely a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:589. §-a értelmében: „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 megállapodás 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. Az erről szóló megállapodás 

tervezete tájékoztatásul jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Az adomány értéke 

2.700.000 Ft. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy fogadjuk el a közérdekű felajánlást. 

 

 

Az előterjesztést az Értékmegőrzési Bizottság előzetesen véleményezésre megkapta, határozata a 

közgyűlési ülésen kerül kiosztásra. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és a határozat-

tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 31. 

 

 

 

 

  Király József 

 elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (IX. 21.) határozata 

 

 

Köztéri alkotás elhelyezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság 21816-2/2017 számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Wojtyla Barátság Központ épülete melletti közterületen, a 

Karol Wojtyla téren, a Horog utca és az Egressy utca sarkán az előterjesztés 1. számú 

melléklet szerinti helyszínrajznak megfelelően (közlekedési közterületi zöldfelület) 

támogatja a kőkereszt elhelyezését. A horvát mészkőből készült kereszt az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti terveknek megfelelően az alábbi felirattal kerül kihelyezésre: 

 

 

AZ ÖRÖK ÉLET 

KENYERE 

 

 

2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű adományt a Wojtyla Barátság Központtól az 

Önkormányzat elfogadja 2.700.000 Ft, azaz Kettőmillióhétszázezer Forint értékben. 

 

 

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

adományról szóló megállapodást aláírja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 


