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Döntési változatok száma:  1 

 

Véleményezésre megkapta:  
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Megtárgyalta:  Határozat száma: 
Értékmegőrzési Bizottság  …/2019. (II.18.) ÉmB sz. 

hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2019. (II.19.) VVB sz. 

hat. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2019. február 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 közterületi alkotás elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozó 

előterjesztéseket. 

 

Wojtyla Barátság Központ közérdekű felajánlást tett, mely szerint egy közterületen 

elhelyezendő alkotást (napórát) adományoz Kecskemét városának. 

 

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

A nemes cél megvalósításában részt vesz Marton Géza napórakészítő. 

 

A köztéri alkotás elhelyezésére a Horog utca és az Ilona utca találkozásánál lévő parkolót 

szegélyező  közterületi zöldsávban (hrsz. 226) kerül sor. 

 

A 45 x 45 x 120 cm-es posztamens és napóra egy 200 x 200 cm-es járófelület közepén 

helyezkedik el. A  járófelület 20 x 20 cm-es szürke színű, beton térkövekből kerül 

kialakításra. Ezen a felületen van az irányjelző, amely a Wojtyla Barátság Központ felé mutat. 

Az irányjelző tájékoztató tábla  60 x 30 cm-es, 5 cm vastag fehér márvány (süttői gazdabányai 

frakció), a napóra keleti oldalán, a beton térkő burkolatba ültetve. A járófelületen, az 

irányjelzőhöz kapcsolódóan az alábbi feliratok kerülnek elhelyezésre: 

 

CENTRUM PRZYJAZNI 

 WOJTYLY 

WOJTYLA 

 BARÁTSÁG KÖZPONT 

 

A posztamens anyaga tardosi vörös márvány, erre kerül rá magát a napórát képező számlap és 

árnyékvető lap. A számlap és az árnyékvető lap anyaga 5 cm vastagságú fehér márvány 



 

(süttői gazdabányai frakció). A köztéri alkotást északi és déli irányból nézve egy kereszt 

alakja formálódik meg. 

 

 

 

 

A napóra számlapja 45 x 45 x 5 cm-es, a helyi időt mutatja. Amikor Kecskeméten delel a 

Nap, akkor jelzi a XII órát. Ettől eltérő a Közép Európai Zónaidő (azaz a téli időszámítás), 

ahol a 12 óra 16:00 perccel később következik. A számlap felső részén az alábbi szöveg 

olvasható: 

 

OLTÁRUNK A SZEGÉNYEK 

BÖJTÖS ASZTALA 

 

A számlap középső részére kerülő, további feliratok a következők: 

 

CENTRUM PRZYJAZNI 

 WOJTYLY 

WOJTYLA 

 BARÁTSÁG KÖZPONT 

 

 

A köztéri alkotás műszaki paramétereit és kialakításának részleteit az előterjesztés 2. számú 

mellékletét képező tervdokumentáció mutatja be. 

 

A köztéri alkotás környezetrendezése (talajmunkák, beton térkő burkolatépítés, gyep 

helyreállítás) a Wojtyla Barátság Központ kivitelezésében készül. 

 

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  jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

 

Az alkotás értéke összesen bruttó 1.000.000 Ft, melyből az adomány értéke 750.000 Ft. A 

köztéri alkotás és a talapzat (műszaki elhelyezés) költségei: köztéri alkotás bruttó 500.000,- 

(Ötszázezer) forint, talapzatkészítés és műalkotás felállítás bruttó 250.000,- 

(Kétszázötvenezer) forint. 

 

 

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, 2019. február 1. 

 

 

  Király József 

 elnök 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2019. (II.21.) határozata 

 

 

Köztéri alkotás elhelyezése 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság 4469-1/2019 számú előterjesztését, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Horog utca és az Ilona utca találkozásánál lévő parkolót 

szegélyező közterületi zöldsávban (hrsz. 226), az előterjesztés 2. számú mellékletében 

szereplő helyszínrajznak megfelelően támogatja a napóra elhelyezését.  

 

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

Önkormányzat elfogadja 750.000 Ft, azaz Hétszázötvenezer Forint értékben. 

 

 

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

kötelezettségvállalásról szóló, 1. melléklet szerinti megállapodást aláírja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 



 

 


