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Tisztelt Képviselő-testület!

A Bluebird Intemational Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(rövidített neve: Bluebird Intemational Zrt., székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
B. ép. P/. emelet, képviseli: Réfi Balázs vezérigazgató) a mellékelt megállapodás aláírásával a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:589. §-a alapján {Kötelezettségvállalás
közérdekű célra} felajánl Pilisborosjenő Község Önkormányzata részére támogatásként
mindösszesen 2.000.000,-HUF, azaz kettőmillió forint összeget.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata vállalja, hogy a nyújtott támogatás összegéből
Pilisborosjenö településen élő szociálisan rászomló személyek téli íütését részben/egészben
biztosítja - lehetöség szerint fenntartható forrásból származó - tűzifa vásárlására, tárolására,
darabolására, illetve szállítására fordítja.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a támogatás teljes összegének felhasználását követő 30
napon belül, de legkésőbb 2023. április 30. napjáig írásban köteles igazolni, hogy a támogatás
összege a megadott célnak megfelelően felhasználásra került.

Szeretném pár szóban tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet kozérdekű
kötelezettségvállalás jogintézményének lényegéről.

Az új Ptk. rendszerében a közérdekű kötelezettségvállalást a szerződésektöl elkülönítve foglal
helyet, azonban olyan egyoldalújognyilatkozatnak tekinthetö, melyből kötelem keletkezik (6:2.
§ (1) bekezdése). A közérdekű kötelezettségvállalás személyhez kötött és visszavonható.

Ha valaki kötelezettséget vállal arra, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingyenesen
vagyoni szolgáltatást teljesít, megállapíthatja azokat a feltételeket, amelyek szerint a
szolgáltatást a meghatározott célra kell fordítani, és kijelölheti azt a személyt, ákinek javára a
szolgáltatást fordítani kell. A közérdekű kötelezettségvállalás alakisághoz nem kötött egyoldalú
nyilatkozat, amelynek tevője arra vállal kötelezettséget, hogy általa meghatározott közérdekű
célra ingyenesen vagyoni szolgáltatást teljesít. E nyilatkozatnak magában kell foglalnia a
teljesítendő vagyoni szolgáltatást, a közérdekű cél meghatározását, s a szolgáltatás teljesítésére
vonatkozó határozott kötelezettségvállalást. A cél elsösorban akkor minősül közérdekunek, ha
a vagyon felhasználása a társadalom vagy annak szélesebb része érdekét szolgálja.

Nem kizárt azonban egy vagy néhány kedvezményezett számára közérdekű
kötelezettségvállalás címén anyagi támogatást biztosítani, ha ez valamely alkotmányos
alapjogának érvényre juttatására vagy valamely közérdekü tevékenységének előmozdítására
irányul. A közérdekű kötelezettségvállalást csak a teljesítés elött lehet érvényesen visszavonni.
Ennek feltétele, hogy a kötelezettség elvállalása után a kötelezett körülményeiben olyan
lényeges változás álljon be, aminek következtében a kötelezettségvállalás teljesítése többé el
nem várható.

Pilisborosjenö, 2022. szeptember 19

A fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testiiletet a felajánlás fogadására'
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Melléklet:

. Támogatási megállapodás
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Pilisborosjenö Község Onkormányzatának Képviselő-testülete

1) Köszönettel elfogadja a Bluebird Intemational Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített neve: Bluebird Intemational Zrt., székhely: 1075

Budapest, Madách Imre út 13-14. B. ép. IV. emelet, képviseli: Réfí Balázs
vezérigazgató) által felajánlott 2 MFt, azaz kettömillió forint támogatást.

2) A támogatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:589. §-a alapján
Kötelezettségvállalás közérdekü célrajellegű támogatásnak tekinti.

3) A támogatást a mellékelt szerződésben rögzített célra fordítja és vállalja, hogy a nyújtott
támogatás összegéből Pilisborosjenö településen élő szociálisan rászoruló személyek
téli fíítését részben/egészben biztosítja - lehetőség szerint fenntartható forrásból
származó tűzifa - vásárlására, tárolására, darabolására, illetve szállítására fordítja.

4) Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt Támogatási Megállapodás aláírására.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidö: 2022. szeptember 30.




