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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.
Sebőkné Tőzsér Judit közérdekű felajánlást tett, mely szerint egy közterületen elhelyezendő
alkotást (hálaadó kőkeresztet) adományoz Kecskemét városának.
A kereszt megvalósításának és felállításának költségeit Sebőkné Tőzsér Judit és családja biztosítja.
A nemes cél megvalósításában részt vesz a Gemino Kft., Kis Tamás szobrászművész és a Kefag
Zrt.
A kőkereszt felállítására a Gong Rádió Kft. épülete mögött, a Szórakaténusz Játékmúzeum és
Műhely és Kecskeméti Katona József Múzemum Naiv Művészek Gyűjteménye kerítésének
találkozása által kimetszett közterületen kerül sor (hrsz. 3199/1).
A fehér mészkőből készülő köztéri alkotáson bronzból, mélyített formában kerül elhelyezésre a
kereszt, alatta szintén bronzból készül a felirat, amely részlet Pál Apostol Rómabeliekhez írt
leveléből:
HA ISTEN VELÜNK, KI ELLENÜNK
A talapzaton az alábbi felirat kerül elhelyezésre:
HÁLÁBÓL
A kőkereszt műszaki paramétereit és kialakításának részleteit az 1. számú melléklet szerinti
tervdokumentáció mutatja be.
A köztéri alkotás környezetrendezése a Kefag Zrt. kivitelezésében készül (ülőpad elhelyezése,
talajmunkálatok, mészkőlap és ciklopkő térburkolatok, a köztéri alkotás középtengelyétől jobbra
és balra mért 6-6 méteres, továbbá a mögöttes múzeumkerítésig terjedő terület komplett

kertépítészeti-növénytelepítési rendezése, valamint a meglévő fák ápolási, koronaalakítási
munkái).
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
1.733.601 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 határozattervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjen.
Kecskemét, 2018. április 03.

Király József
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2018. (IV.26.) határozata
Köztéri alkotás elhelyezése
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és Városüzemeltetési
Bizottság 2300-6/2018 számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Gong Rádió Kft. épülete mögötti közterületen (hrsz.
3199/1), az előterjesztés 1. számú melléklet szerinti helyszínrajznak megfelelően
(közlekedési közterületi zöldfelület) támogatja a kőkereszt elhelyezését. A fehér
mészkőből készült kereszt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti terveknek
megfelelően az alábbi felirattal kerül kihelyezésre:
HA ISTEN VELÜNK, KI ELLENÜNK
HÁLÁBÓL
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű adományt a Sebőkné Tőzsér Judittól az
önkormányzat elfogadja 1.733.601 Ft, azaz Egymillióhétszázharmincháromezerhatszázegy
Forint értékben.
3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közérdekű
adományról szóló megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

