
 

 

6. NAPIREND Ügyiratszám: BSZ/802-2/2019. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 27-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy: A Balatonszepezd, Fenyves utca útburkolat karbantartási munkálataira tett 

közérdekű felajánlás elfogadása 

 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

Előkészítette: Kiss Richárd igazgatási ügyintéző 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A 2019. 06. 20-án érkezett levelében a B-Media Presentation Kft. közérdekű felajánlást tett, mely 

szerint a Balatonszepezd, Fenyves utcai útburkolat karbantartási munkálataival kapcsolatos költségek 

50 %-át átvállalja az önkormányzattól. Az előterjesztés mellékletét képezi a közérdekű felajánlás aláírt 

példánya.  

A Ptk. 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 (kötelezettségvállalás közérdekű célra). 

 

Az előzetesen bekért költségbecslés alapján az útburkolat karbantartási munkálatok becsült összege 

bruttó 5.270.952, - Ft. A B-Media Presentation Kft. kötelezettséget vállal, hogy a meghatározott 

közérdekű célra, a Balatonszepezd, Fenyves utca útburkolatán elvégzendő karbantartási munkálatok 

során felmerült költségeket 50 %-át, legfeljebb bruttó 3.000.000, - Ft összegig az Önkormányzat 

javára megfizeti.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot elfogadni 

szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a B-

Media Presentation Kft. (székhely: 1142 Budapest, Szugló u. 82, 

cégjegyzékszám: 01-09-188374, adószám: 24902999-2-42, képviseli: 

Buda Zsófia ügyvezető) által a Balatonszepezd, Fenyves utca útburkolat 

karbantartási munkálatok költségének 50 %-át, legfeljebb bruttó 

3.000.000, - Ft összegig, tett közérdekű felajánlást elfogadja. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata a Balatonszepezd, Fenyves utca 

útburkolat karbantartási munkálatait közérdekű feladatként határozza 

meg és kötelezettséget vállal arra, hogy a közérdekű célra ingyenesen 

kapott vagyoni szolgáltatást a Balatonszepezd, Fenyves utca útburkolat 

karbantartási munkálatai elvégzésére fordítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közérdekű 

kötelezettségvállalásának tárgyában való szerződéskötésről, valamint az 

útfelújítással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről, a 

közérdekű kötelezettségvállalás bankszámlára történő beérkezését 

követően gondoskodjon. 

 

Határidő:  2019. július 30.  

Felelős:   polgármester 

Balatonszepezd, 2019. június 21.  

 

 

dr. Sebestyén László 

      polgármester  


