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INGYENES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

KESZI-ART EGYESÜLET (székhely: 2092 Budakeszi, Rákóczi utca 36/B., bírósági 

nyilvántartási szám: 13-02-0006353, statisztikai számjel: 18334519-9499-529-13, adószám: 

18334519-1-13, képviseli: Dévényi János elnök) mint Ajándékozó, 

 

másrészről: 

 

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 179., 

statisztikai számjel: 15390022-8411-321-13, adószám: 15390022-2-13, képviseli: 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester) mint Megajándékozott (a továbbiakban együttes 

említésük esetén: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: 

 

 

PREAMBULUM 

 

Ajándékozó az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megalakult 

56-os Emlékbizottságtól a MEMENTO ’56 című kiállítás-sorozatának megszervezésére 

pénzügyi támogatást kapott. A támogatás egy részéből a pályázati feltételekkel összhangban 

Ajándékozó a kiállítás művészeti anyagából egy alkotást megvásárolt és azt az alábbi feltételek 

mentén jutalomként Budakeszi Város Önkormányzatának kívánja ajándékozni. 

 

 

1. Ajándékozó kizárólagos tulajdonát képezi Dévényi János Körmetszés című alkotása 

(80x130, akril, falemez). 

 

2. Ajándékozó az 1. pontban megjelölt művészeti alkotást térítésmentesen a Megajándékozott 

tulajdonába adja. Megajándékozott az ajándékot köszönettel elfogadja. 

 

3. Ajándékozó a térítésmentes tulajdonba adás feltételeként az alábbiakat köti ki: 

a) Megajándékozott az ajándékozási szerződés aláírásával egyidejűleg megalapítja a 

„Budakeszi Művészek Gyűjteményét”, melynek alapító darabja az 1. pontban megjelölt 

művészeti alkotás. Megajándékozott kötelezettséget vállal arra, hogy a „Budakeszi 

Művészek Gyűjteményét” alkotó művészeti alkotásokat nem értékesíti, azok 

tulajdonjogát más módon sem ruházza át; 

b) A gyűjtemény fejlesztésére és felügyeletére, a tudatos és tervezett gyűjtőmunka 

koordinálására öt főből álló állandó kuratóriumot hoz létre, mely testület tagjai: 

Budakeszi Város Polgármestere, Budakeszi Város Jegyzője, az Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke, a Keszi-Art Egyesület elnöke, továbbá a Keszi-Art 

Egyesület vezetőségi tagja, vagy a Keszi-Art Egyesület tagja. 

 

Megajándékozott a fentiekben részletezett feltételeket elfogadja.  

 

4. A Felek rögzítik, hogy a 2. pontban fogalt térítésmentes tulajdonba adás eredményeképpen 

a művészeti alkotás 1/1 arányú kizárólagos tulajdonosa a Megajándékozott lesz.  

 

5.  Ajándékozó szavatosságot vállal a művészeti alkotás per-, teher- és igénymentességéért.  
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6. Felek rögzítik, hogy a birtokbaadást követően az ingóságot ért károkért Ajándékozó 

felelősséggel nem tartozik. Ettől az időponttól kezdődően Megajándékozott viseli annak 

terheit, és ebben az időpontban száll át a kárveszély viselése is. 

 

7. Felek rögzítik, hogy az Ajándékozó Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, 

Megajándékozott helyi önkormányzat. A Felek ügyletkötési képessége, rendelkezési joga 

nem korlátozott.  

 

8. Ajándékozó jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatosságot vállal érte, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § 1. c) pontja szerinti 

átlátható szervezetnek minősül. Megajándékozott jelen szerződés aláírásával kijelenti és 

szavatosságot vállal érte, hogy az Nvtv. 3. § 1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek 

minősül. 

 

8. Megajándékozott az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) 

pontja szerint teljes személyes illetékmentességben részesül. 

 

9. Ha jelen szerződés feltételeinek bármelyike érvénytelenné válik, akkor a fennmaradó részek 

érvényesek és hatályosak maradnak. Az érvénytelenné váló részt a Felek kötelesek olyan 

rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll a Felek eredeti szándékához. 

 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései irányadók.  

 

A szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltakat megértették, és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag 4 példányban aláírták. 

 

 

Budakeszi, 2017. március …. 

 

 

 

 

 

 

…………………………..………………… …………………………….……….……… 

Budakeszi Város Önkormányzata 

képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

polgármester 

Megajádékozott 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Budakeszi, 2017. március …. 

 

 

……………………………………… 

Cserép Zsolt 

pénzügyi osztályvezető 

Keszi-Art Egyesület 

képviseli: Dévényi János 

elnök 

Ajándékozó 

 

 

 

 

 

 

 

 


