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MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött: 

 

egyrészről: Budakeszi Város Önkormányzata 

 Székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

 Adószáma: 15730095-2-13 

PIR törzsszám: 7300095 

KSH törzsszám: 15730095 

KSH statisztikai számjel: 15730095-8411-321-13 

KSH kód: 1312052 

 Számlaszáma: 11742348-15390022-00930000 

 Képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

 mint adományozott ( továbbiakban: „Adományozott”) 

 

másrészről: 

 Székhelye:  

 Adószáma:  

Cégjegyzékszáma:  

KSH törzsszám:  

KSH statisztikai számjel:  

KSH kód:  

 Számlaszáma:  

 Képviseli:  

 mint adományozó (továbbiakban: „Adományozó”) 

 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a játszótér építéséhez 

szükséges fedezet közérdekű kötelezettségállas útján történő biztosításról szóló 

616/2013. (XI. 14.) számú Kt. határozata alapján Budakeszi Város Önkormányzata 

közérdekű kötelezettségvállalást szervez a Budakeszi 030/29 hrsz.-ú, 2092 Budakeszi, 

Kert utca és Szász utca által határolt ingatlanon a környezet rendezésével új játszótér 

építési költségeinek fedezésére. (továbbiakban: „Közérdekű cél”) 

 

2. Az adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt közérdekű cél 

megvalósításához – ingyenesen - …………………Ft, azaz 

…………………………….forint vagyoni szolgáltatást (továbbiakban: „Vagyoni 

szolgáltatás”) és/vagy ……………………..Ft, azaz …………………………forint 

természetbeni juttatást (továbbiakban: „Természetbeni juttatás”), mindösszesen 

………………..Ft, azaz …………………………..forint értékű adományt 

(továbbiakban: „Adomány”) teljesít. 

 

3. Az adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglalt Vagyoni 

szolgáltatást legkésőbb 2014. május 31. napjáig átutalja az Adományozott 11742348-

15390022-19660004 számú „Makkosmáriai játszótér építés megvalósítására 

társadalmi összefogás számla” című számlájára. 
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4. A 2. pontban foglalt értékű Természetbeni juttatás formája: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

A Természetbeni juttatás teljesítésének határideje: 2014. május 31. 

A teljesítés helye: Budakeszi Polgármesteri Hivatal beruházási főreferensével, 

Konczvald Gábor úrral történő egyeztetésnek megfelelően. 

 

5. Adományozó a szolgáltatás meghatározott célra fordításának feltételét az alábbiak 

szerint állapítja meg: Adományozott az Adományt kifejezetten a Budakeszi 030/29 

hrsz.-ú ingatlanon a környezet rendezésével új játszótér építési költségeinek 

fedezésére fordítja. 

 

6. Adományozott az Adományt – figyelemmel az 5. pontban rögzített feltételre is – 

elfogadja. 

 

7. Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy Adományozó által felajánlott 

Adományt az 1. pontban foglalt és 5. pontban részletezett (Adományozó részéről 

feltételként szabott) közérdekű célra fordítja. 

 

8. Adományozó él / nem él a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. 

évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 593. §-ának (2) bekezdésében biztosított jogával, 

eszerint kiköt /nem köt ki olyan feltételt, hogy a 2. pontban részletezett vagyoni 

szolgáltatásának a meghatározott célra való fordítása a nevének feltüntetésével 

történjen a Budakeszi Hírmondó önkormányzati újság 2013. augusztusi számában. 

 

9. Adományozott az Adomány teljesítéséről a vonatkozó hatályos adójogszabályokban 

foglaltak szerint igazolást állít ki a tárgyévet követő év január 31. napjáig.  

 

10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

az irányadók. 

 

Budakeszi, 2014. ……………….. 

 

 Adományozott      Adományozó 

Budakeszi Város Önkormányzata     

 képviseletében       képviseletében 

 

 

……………………………….    …………………………………… 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

polgármester  

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Budakeszi, 2014………………. 

 

………………………………. 

     Kovácsné Borbás Csilla 

    pénzügyi osztályvezető 


