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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

B. T. szobrászművész úr és házastársa, B. T-né (a továbbiakban: Kérelmezők) azzal a kéréssel 

fordultak Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatához (a továbbiakban: 

Soroksári Önkormányzat), hogy az Önkormányzat részükre a 3. sz. melléklet szerinti, B. T. által 

készített műalkotások tulajdonjoga felajánlásáért cserébe részükre egyetemlegesen havi nettó 

100.000,-Ft életjáradékot biztosítson életjáradéki szerződés keretében, és elhalálozásuk esetén 

gondoskodjék méltó eltemettetésükről. Az életjáradéki szerződés létrejöttét követő 45 napon belül 

az Önkormányzat köteles lenne a műalkotásokat elszállítani, birtokba venni és azokat méltó 

helyen, megfelelő módon a nagyközönség számára hozzáférhető helyen őrizni. A szerződés 

megkötése előtt az Önkormányzatnak el kellene végeztetni a műalkotások értékének 

felbecsültetését. 

Fontos kiemelni, hogy a következetesség okán, amennyiben támogatja a Tisztelt 

Képviselő-testület a művész Úr kérését, akkor a hasonló tartalmú kéréssel az önkormányzathoz 

forduló művészek esetében már lesz egyfajta kötöttség az ilyen jellegű kérelmek vonatkozásában 

illetve valós, világos, egyértelmű indokok szükségesek a hasonló kérelmek elutasításához. 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak van egy kifejezetten műalkotásokkal foglalkozó 

nonprofit Kft-je (Galéria'13 Soroksár Nonprofit Kft.), célszerű számításba venni azt a lehetőséget, 

hogy a felajánlott műalkotások vonatkozásában, azok kiállításáról, esetleg néhány mű 

megvásárlásáról  a Kft. ügyvezetője tárgyaljon a művésszel. 

Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, hogy az életjáradéki szerződést meg kívánja 

kötni, úgy az életjáradék összegének forrását is meg kell határoznia, mivel az nem szerepel az 

Önkormányzat költségvetésében, azzal, hogy a nemrég fennállt pandémia miatt átdolgozott 

költségvetés folyó évi végrehajtása, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok 

zökkenőmentes ellátása, a folyamatban lévő és tervezett beruházásokkal kapcsolatos 

kötelezettségekre is figyelemmel szigorú gazdálkodási fegyelmet igényelnek és előre nem 

tervezett  kiadásokkal nem célszerű terhelni az év hátralévő részét. 

 

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára. 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2020. (VIII. 11.) határozata Budahelyi Tibor szobrászművész és Budahelyi Tiborné 

életjáradéki szerződésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntéséről 

 

„A” változat 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, többek között költségvetési 

lehetőségeire is figyelemmel, B. T. szobrászművész és felesége B. T-né műalkotásaik 

ellenértékeként nyújtandó életjáradékra vonatkozó kérelmét támogatni nem tudja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

„B” változat 



 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata életjáradéki szerződést kíván 

kötni B. T-ral és B. T-néval, melynek értelmében  

• a 3. sz. melléklet szerinti műalkotások tulajdonjoga megszerzésének ellenében 

egyetemlegesen havi nettó 100.000,-Ft életjáradékot fizet jogosultak részére, 

azzal, hogy amennyiben az életjáradék folyósításának időszaka alatt a KSH által 

közzétett fogyasztói árindex a megelőző naptári évhez képest a tárgyévben 

legalább 3 százalékponttal nő, az életjáradék összege a tárgyév január 1-től a 

KSH által kiadott fogyasztói árindex növekedésének megfelelően emelik,  

• az életjáradéki jogosultak elhalálozása esetén saját költségén gondoskodik 

eltemettetésükről;  

• a nagyközönség számára hozzáférhető módon biztosítja a műalkotások 

megőrzését.  

 

Fentiek érdekében az Önkormányzat elvégezteti a 3. sz. melléklet szerinti 

műalkotásokra vonatkozó értékbecslést. Az életjáradéki szerződés teljesítéséhez 

szükséges havi nettó 100.000,-Ft összeget az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

Céltartalék – egyéb tartalék sora terhére biztosítja, azt ezt követő években pedig az éves 

költségvetésébe betervezi. 

 

II. Felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére, az értékbecslések elvégeztetésére majd a 

2. sz. melléklet szerinti életjáradéki szerződés aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat 

érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. február 28. 

 

 

Budapest, 2020. július 28. 

 

 

 

 

 dr. Török-Gábeli Katalin    Kisné Stark Viola 

             osztályvezető-helyettes       osztályvezető 

               az előterjesztés készítője       előterjesztő 
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