
 

 

MEGÁLLAPODÁS 

KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 

 

 

amely létrejött egyrészről a Széchenyivárosért Egyesület (székhely: 6000 Kecskemét, Kós 

Károly utca 24., megyei nyilvántartási szám: 03-02-0003247, országos nyilvántartásbeli 

azonosító: 25998/1991., képviseletében eljár: Szöllősi Balázs elnök), 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: 

 

Megállapodás tárgya 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a 3708/32 

hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan. Adományozó kötelezettséget vállalt arra, 

hogy a jelen pontban körülírt ingatlanon saját költségén játszóteret bővít és fitnesz 

eszközöket helyez el és jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy 

azokat a sikeres műszaki átadás-átvételt követően térítésmentesen az önkormányzat 

tulajdonába adja (továbbiakban: adomány). Az eszközök részletes felsorolását jelen 

megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. Felek megállapítják, hogy az adomány az 

önkormányzati tulajdonba adásig idegen tulajdonon végzett beruházásnak minősül. 

 

2. Az adomány értékét Felek bruttó 2.553.867,- Ft, azaz kétmillió-ötszázötvenháromezer-

nyolcszázhatvanhét forint összegben határozzák meg. 

 

3. Az önkormányzat a felajánlott közérdekű kötelezettségvállalást jelen szerződésben 

meghatározott feltételekkel elfogadja. 

 

4. Felek megállapítják, hogy az 1. számú melléklet szerinti eszközök műszaki átadás-

átvételére 2014. szeptember 23. napján került sor, így azok jelen megállapodás 

aláírásával egyidejűleg az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 

 

5. Felek megállapítják, hogy amennyiben az adománnyal kapcsolatban ÁFA fizetési 

kötelezettség keletkezik, úgy azt Adományozó viseli. 

 

6. Jelen szerződés tárgyaként szereplő beruházás a szerződés teljesítésével az önkormányzat 

analitikus nyilvántartásában saját vagyonaként kerül aktiválásra. 

 

 

Felek jogai és kötelezettségei 

 

7. Adományozó szavatolja, hogy az adomány a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és 

uniós szabványoknak egyaránt megfelelő, első osztályú minőségben történő 

megvalósulásáért, valamint az önkormányzat tehermentes tulajdonszerzéséért. 

 

 

 



 

8. Az adomány kivitelezésével kapcsolatos szavatossági és garanciális jogokat az adomány 

átadásával Adományozó az önkormányzatra engedményezi. Ennek alapján az 

Adományozó által megbízott kivitelezővel szemben a garanciális és szavatossági jogokat 

az önkormányzat jogosult gyakorolni. 

 

9. Az Adományozó gondoskodik a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. 

(XI.27.) GKM rendelet 3. §-ában előírtak szerint a használatba vételhez szükséges – 

kijelölt, külön szervezet által végzett, a biztonsági követelményeknek való megfelelés, 

valamint a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző – vizsgálat elvégeztetéséről. 

  

10. A felek megállapodnak abban, hogy eseteleges 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. 

 

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 

12. 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, 2015.  

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

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Szöllősi Balázs 

elnök 

Széchenyivárosért Egyesület 

Adományozó 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

Az Adomány tárgyát képző eszközök: 

1 db TS-8445 számú lovagló  

1 db TS-84442 számú karforgató  

1 db TS-8502 számú futópad  

1 db TS-8515 számú masszírozó dupla karú kétszemélyes ülő 

1 db TS-8444 számú elliptikus futógép  

1 db madárfészek hinta 

 

 


