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MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET) 

KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 

 

 

 

amely létrejött egyrészről  Sebőkné Tőzsér Judit  (cím: …., an.: …., szül.:…., szig.szám: …) 

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 

(továbbiakban:Felek) között az alábbi feltételekkel: 

 

Megállapodás tárgya 

 

1. Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a saját költségén a Gemino Kft., Kis 

Tamás szobrászművész közreműködésével elkészített hálaadó keresztet (a 

továbbiakban: adomány) az Önkormányzatnak térítésmentesen tulajdonába adja, 

közterületen történő elhelyezés céljából. 

 

2. Az adomány értékét Felek bruttó 1.733.601,- (Egymillióhétszázharmincháromezer-

hatszázegy) Forint összegben határozzák meg. A műalkotás, a talapzat (műszaki 

elhelyezés) és a környezetének rendezési  költségei: műalkotás bruttó 1.377.950,- 

(Egymillióháromszázhetvenhétezer-kilencszázötven) Forint, talapzatkészítés és 

kereszt felállítás bruttó 162.560,- (Egyszázhatvankettőezerötszázhatvan) forint, 

környezetrendezés (talajmunkák, burkolatépítés, berendezések, növénytelepítés bruttó 

193.091,- (Egyszázkilencvenháromezerkilencvenegy) forint. 

. 

3. Az Önkormányzat a felajánlott közérdekű kötelezettségvállalást jelen szerződésben 

meghatározott feltételekkel elfogadja. 

Felek megállapítják, hogy amennyiben az adománnyal kapcsolatban ÁFA fizetési 

kötelezettség keletkezik, úgy azt Adományozó viseli. 

 

4. Jelen szerződés tárgyaként szereplő adomány a szerződés teljesítésével az 

Önkormányzat analitikus nyilvántartásában saját vagyonaként kerül aktiválásra. 

 

 

   Felek jogai és kötelezettségei 

 

5. Felek megállapodnak abban, hogy Adományozó vállalja az adomány elkészítését, 

helyszínre szállítását és felállítását valamint környezetrendezését 2018. június 29-ig 

fenti költségvonzataival együtt. 

 

6. Felek megállapodnak abban, hogy Adományozó vállalja az adomány és rendezett 

környezete folyamatos gondozását, karbantartását. 

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy az 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 Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

8. Adományozó kijelenti, hogy az adománnyal kapcsolatban a szerzői vagyoni jogokkal 

rendelkezik, annak átadásával összefüggésben az Önkormányzatot semminemű 

kötelezettség nem terheli.  

 

9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 

A megállapodás 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 

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

 

Jelen megállapodást Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Kecskemét, 2018. április… 

 

 

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

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Sebőkné Tőzsér Judit 

adományozó 

 

 


