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Az előterjesztést készítette:   Öveges László irodavezető 

Mérnöki Iroda 

Borbélyné Balogh Katalin osztályvezető 
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Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

     1. melléklet: helyszínrajz 

2. melléklet: közérdekű kötelezettségvállalásról szóló 

megállapodás tervezet 
 

Mellékletek:   telepítési és elhelyezési tervdokumentáció 

   

Döntési változatok száma:   3 

 

Véleményezésre megkapta:  

Egyéb szervezet: 

Külső szakértő:  

     

Megtárgyalta:  Határozat száma: 
Értékmegőrzési Bizottság  …/2018. (X.15.) ÉmB sz. hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …/2018. (X.16.) VVB sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

  

 Dr. Határ Mária 

 jegyző 

 



 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

19993-7/2018 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. október 18-án 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 Rotary Club Kecskemét Egyesület közérdekű felajánlást tett, mely szerint egy közterületen 

elhelyezendő alkotást (bronz makettet) adományoz Kecskemét városának. 

 

A térplasztika megvalósításának és felállításának költségeit a Rotary Club Kecskemét Egyesületen 

kívül az RC. Schliesheim-Lobdengau (a Rotary Club Kecskemét Egyesület német testvér klubja), 

az Alföld-Procoop Zrt., a Polar Stúdió Kft., Kuthy Zoltán, Németh László és Héjja János 

biztosítja.  

 

A térplasztika elhelyezésére a határozat-tervezet 1. melléklete szerinti helyszínrajz szerint, a Főtér 

északkeleti, sétáló utcai területén, a főtengely és az úgynevezett Mende-tengely metszésterületén 

kerül sor (Kecskemét, Szabadság tér, hrsz. 1130/1) A, B vagy C elhelyezési lehetőséggel. 

 

A ’Tapintható - Láthatatlan II.’ nevet viselő térplasztika a Főtér északnyugati, északkeleti és 

délkeleti részét körülölelő, jellegzetes kecskeméti épületeket kívánja bemutatni a vakok és 

gyengén látók, valamint a Kecskemétre látogató vendégek, turisták számára. 

 

A ’Tapintható - Láthatatlan II.’ előzményeként 2006-ban, ugyancsak a Rotary Club Kecskemét 

Egyesület kezdeményezésére és gondozásában került felállításra a ’Tapintható Láthatatlan I.’ című 

térplasztika, amely Lakatos Pál szobrászművész alkotása és a Kossuth téren a Városháza északi 

homlokzatának közelében kapott helyett. Ezen a katolikus Nagytemplom, a Városháza, a Barátok 

temploma és a református templom látható, normál és braille-betűkkel ellátott felirat mezőkkel. 

 

A ’Tapintható Láthatatlan II.’ térplasztikán most nevezetesen a Református Újkollégium, az 

Ókollégium, a Református parókia, az egykori Zsinagóga, a Cifrapalota, az Evangélikus templom, 

a Luther-ház és az OTP székház kerülnek makettszerűen bronzból megformázásra. Utóbbi csak 

sematikusan kerül ábrázolásra. 

 



A posztamens egy 160 x 160 cm méretű, 20 cm vastagságú vasbeton alaplemezen helyezkedik el. 

A vasbeton lemezből kiemelkedik egy 32 x 32 x 95 cm méretű vasbeton oszlop, mely támasztani 

fogja a rákerülő asztalpadozatot. A vasbeton oszlop 6 cm vastag sárgás-törtfehér színezetű gránit 

lábazattal lesz körülborítva, a gránit lábazatok homok fúvott díszítéssel kerülnek kialakításra. Az 

asztalpadozat szintén formázott gránit lapból készül, erre lesz ráhelyezve az épületek makettjeit 

fogadó bronzból készülő asztal. 

 

Az építmény elhelyezése során felbontott térkő elemek méretükben és formájukban 

visszakerülnek a helyükre (környezetrendezés).  

 

A  Szemők Zsuzsanna szobrászművész által készülő térplasztikán elhelyezésre kerülő normál és 

braille-betűkkel egyaránt készülő feliratok a következők: 

 épületek neve 

 utcák neve 

 

A térplasztika műszaki paramétereit és kialakításának részleteit az 1. számú melléklet szerinti 

tervdokumentáció 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 a határozat-tervezet mellékletét képezi.  

 

Az adomány értéke: 

 alkotás: bruttó 3.000.000 Ft 

 talapzat: bruttó 1.200.000 Ft 

 környezetrendezés: bruttó 300.000 Ft 

 összesen:  bruttó 4.500.000 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, 2018. október 1. 

 

 

  Király József 

 elnök 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (X.18.) határozata 

 

 

Köztéri alkotás elhelyezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság 19993-5/2018 számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Főtér északkeleti, sétáló utcai területén, a főtengely és az 

úgynevezett Mende-tengely metszésterületén (Kecskemét, Szabadság tér, hrsz. 1130/1) az 

1. számú melléklet szerinti helyszínrajz 

a.) változat: A elhelyezési pontján 

b.) változat: B elhelyezési pontján 

c.) változat: C elhelyezési pontján 

támogatja a  Főtér északnyugati, északkeleti és délkeleti részét körülölelő, jellegzetes 

kecskeméti épületeket bemutató térplasztika elhelyezését.  

 

2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű adományt a Rotary Club Kecskemét Egyesülettől 

az Önkormányzat elfogadja 4.500.000 Ft, azaz Négymillióötszázezer Forint értékben. 

 

3.) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a közérdekű 

kötelezettségvállalásról szóló, 2. melléklet szerinti megállapodást írja alá. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 


