
 

 

MEGÁLLAPODÁS 

KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 

 

amely létrejött egyrészről Kadafalva Kisiskolájáért Alapítvány (székhely: 6000 Kecskemét, 

Boróka u. 4., adószám: 18218130-1-03, Kuratórium elnöke: Lédeczi Katalin), továbbiakban 

mint adományozó, 

 

másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 6000 Kecskemét, Kossuth 

tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH szám: 15724540-8411-321-

03, adószám: 15724540-2-03), továbbiakban, mint önkormányzat között az alábbi 

feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. a társadalmi felelősségvállalás keretében       

1.000.000 Ft támogatást biztosított adományozó részére, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolájának udvarán 

megvalósítandó focipálya kivitelezéséhez. 

 

Megállapodás tárgya 

 

1. Adományozó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az előzményben 

nevezett 1.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot (a továbbiakban: adomány) megfizet az 

önkormányzat részére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11732002-15337544 számú 

bankszámlájára jelen megállapodás aláírásától számított 15 napon belül. 

  

2. Önkormányzat a felajánlott közérdekű kötelezettségvállalást jelen szerződésben 

meghatározott feltételekkel – figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése …./2020. (III.19.) határozatára – elfogadja. 

 

3. Felek megállapítják, hogy amennyiben az adománnyal kapcsolatban adófizetési 

kötelezettség keletkezik, úgy azt adományozó viseli. 

 

 

Felek jogai és kötelezettségei 

 

1. Önkormányzat vállalja, hogy az adományt kizárólag az adományozó által meghatározott 

célra, azaz a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kadafalvi Általános Iskolájának udvarán megvalósítandó focipálya kivitelezésére fordítja. 

 

2. A felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások során kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos út 

nem vezetett eredményre. Felek a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita peres úton való 

rendezésére kikötik – hatáskörtől függően – a Kecskemét Járásbíróság illetve a Kecskeméti 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 

 

4. Az adatkezelés jogalapja az Adományozó képviselője vonatkozásában az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a 



 

 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános 

adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint a 

közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés. 

 

5. Felek tudomásul veszik, hogy az önkormányzat a jelen okiratban rögzített adatokat az 

irattári tervre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti időtartamban, legalább 

azonban az okirat keltétől számított 8 évig a 2000. évi C. törvény szerinti számviteli 

alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében kezelni köteles. 

 

6. Az adatkezelés további részleteit az önkormányzat Általános Adatkezelési 

Tájékoztatója (www.kecskemet.hu/adatvedelem) tartalmazza, amelynek megismerését az 

Adományozó képviselője e szerződés aláírásával elismeri.   

 

7. A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 

amelyekből 1 példány az Adományozónál, 2 példány pedig az önkormányzatnál marad. 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Kecskemét, 2020.  

 

 

 

......................................................... ......................................................... 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 

Lédeczi Katalin 

kuratórium elnök 

    Kadafalva Kisiskolájáért Alapítvány 

Adományozó 
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