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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16., adószáma: 

15734666-2-13, bankszámlaszáma: 11742001-15441276-11250003, képviseli: Tömöri Balázs 

polgármester), mint támogatott önkormányzat – a továbbiakban csak: Támogatott - 

másrészről 

a Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(rövidített neve: Bluebird International Zrt., székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B. 

ép. IV. emelet, adószám: 14455386-2-42, képviseli: Réfi Balázs vezérigazgató), mit támogató – a 

továbbiakban: Támogató – 

között alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 

1) Támogató rögzíti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely 

Pilisborosjenő község közigazgatási területén fiókteleppel (érdekeltséggel rendelkezik). 

Felek által ugyancsak ismert tény, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények 

biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022 (VIII.4.) Korm. 

Rendelet – a továbbiakban csak: Korm. Rendelet – lehetővé tette, hogy a kialakult 

veszélyhelyzetre tekintettel védett természeti területen is a fakitermelést korlátozás 

mentesen lehessen megvalósítani, illetve előzetesen, az ún. erdőtervben nem szereplő 

kitermelésre gyorsított eljárást biztosít. Ezen rendelkezések alkalmazása lehetővé teszi a 

védett természeti értékek nagyarányú és előre nem ismert mértékű kitermelését, 

rombolását.  

 

2) Az Agrárminiszter 2022. VIII. 17-ei hatállyal 5/2022. (VIII. 16.) AM utasítást adott ki a 

Korm. Rendeletnek az állam tulajdonában álló erdőkben történő végrehajtásának 

részletes szabályairól. Az utasítás alapján Természetvédelmi vagy Natura 2000 elsődleges 

rendeltetésű, őshonos fafajokból álló természetes erdőnek, természetszerű erdőnek 

vagy származékerdőnek minősülő természetességi állapotú, az erdőfelújítási 

kötelezettségre vonatkozó célállományt alapul véve természetes mageredetű 

erdőfelújításra alkalmas erdőben tarvágás - az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) szerinti esetek 

kivételével - nem végezhető.  

 

3) A megnövekedett tűzifa-keresleti igényt az állami erdőgazdálkodónak elsősorban akác 

főfafajú átmeneti erdő vagy kultúrerdő állomány letermelésével kell teljesíteni.  

 

4) Támogatott Önkormányzat többször és nyilvánosan rögzítette, hogy célja a község 

közigazgatási területén a természeti értékek megőrzése, védelme, a jelenlegi lakosság 

számára élhető tér megteremtése. Ezen célokkal Támogató maximálisan egyetért.  
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5) A fent írtak alapján felek az alábbi megállapodást kívánják megkötni. 

6) Támogató jelen megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:589. §-a alapján {Kötelezettségvállalás közérdekű célra} támogatásként, 

felajánl a Támogatott, vagy az általa írásban a Támogatott részére mindösszesen 

2.000.000, -HUF, azaz Kettőmillió Forint összeget, amely összeget a Támogatott erre 

vonatkozó Képviselő-testület, támogatást elfogadó döntését követő 15 napon belül 

átutalással köteles teljesíteni a felkérésben kijelölt szervezet számlaszámára. 

 

7) Támogatott vállalja, hogy kiemelet célként kezeli a település közigazgatási területén, 

valamint a környező területeken az erdőállomány megőrzését, illetve megtesz mindet 

annak érdekében, hogy a fent hivatkozott Korm. Rendelet és Agrárminiszteri utasítás 

alapján a környező erdőállomány a lehető legkisebb mértékben sérüljön, lehetőség 

szerint ún. tarvágásra a közigazgatási területen belül sor ne kerüljön, ennek érdekében 

Támogatott vállalja, hogy 

a. Helyi önkormányzati rendeletben szabályozza az önkormányzat közigazgatási 

területén, a hatáskörébe eső közterületeken/magánterületeken a fakivágást;  

b. a Pilisi Bioszféra Rezervátum keretében a Pilisi Parkerdő Zrt– Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóság és az önkormányzat által megkötött háromoldalú szerződésben 

foglalt vállalások betartását határozottan kéri a fent hivatkozott Kormányrendelet 

életbe lépését követően is a Pilisi Parkerdő Zrt és a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóságtól. Az önkormányzat a falu környékének erdőborítás 

megmaradásával kapcsolatos érdekeinek érvényesítésében továbbra is aktív 

szerepet vállal; 

c. az illetékes Pilisi Parkerdő Zrt-vel folyamatosan tartja a kapcsolatot annak 

érdekében, hogy amennyiben a falu környékének erdőgazdálkodásában az 

energiaválság vagy arra válaszul született Kormányrendelet miatt az 

erdőgazdálkodási tervek változnának, a falu környékének természeti értékei a 

lehető legkevésbé sérüljenek; 

d. Pilisborosjenő településen élő szociálisan rászoruló személyek téli fűtését részben 

vagy egészben biztosító tűzifát lehetőségeihez mérten jelen szerződés 3. 

pontjában részletezett lehetőségből rendeli;  

e. szakemberei – a Pilisi Parkerdő Zrt és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 

konzultálva - a polgárőrség, a körzeti megbízott rendőr, illetve a közterület-

felügyelő számára tapasztalatcserét szervez annak érdekében, hogy említettek 

tisztában legyenek lehetőségeikkel és feladataikkal, amint illegális fakitermelés 

történik a falu környéki erdőkben. 

8) Támogatott rögzíti, hogy – tekintettel arra, hogy a hivatkozott Korm. Rendelet és 

Agrárminiszteri utasítás alapján a fakitermeléssel kapcsolatos engedélyeztetési, 

ellenőrzési eljárásokban, mint közigazgatási szerv nem részes – az illetékes hatóságokkal 

csak együttműködés keretében tud törekedni a fentiek megvalósítására, de 
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kötelezettséget nem tud vállalni arra, hogy a kitermelést érdemben korlátozza, ennek 

érdekében azonban megtesz minden tőle telhetőt. Támogató kijelenti, hogy a fentieket 

elfogadja, egyben tudomásul veszi. 

9) Felek rögzítik, hogy a nyújtott támogatás célja, hogy ezen összegből a Támogatott 

Pilisborosjenő településen élő szociálisan rászoruló személyek téli fűtését 

részben/egészben biztosítsa lehetőség szerint fenntartható forrásból származó tűzifa 

vásárlására, tárolására, darabolására, illetve szállítására fordítva. Támogatott 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. 

10) Felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik, kölcsönös együttműködésük 

körében Támogató jogosult a támogatás összegét emelni, illetve – tekintettel a 

támogatás nyílt felajánlás jellegére – amennyiben jelen szerződés céljával, tartalmával 

harmadik személy támogató esetlegesen egyetért, úgy jogosult ahhoz Támogatóként – a 

felajánlott összeg megjelölésével – csatlakozni, a Felek a szerződést erre tekintettel 

vállalják kiegészíteni. 

11) Támogatott kijelenti, hogy a fent rögzített kötelezettségvállalásai összhangban vannak a 

képviselő-testület által elfogadott célokkal, valamint jelen megállapodás aláírásához 

megfelelő felhatalmazással rendelkezik. Támogató kijelenti, hogy jogosult támogatás 

nyújtására, ahhoz a Támogató gazdasági társaság tulajdonosa kifejezetten hozzájárult. 

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írták alá. 

Kelt: Pilisborosjenő, 2022. szeptember ……….. 

 

……………………………………………… …………………………………… 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

Képv.: Tömöri Balázs Polgármester 
támogatott 

Bluebird International Zrt. 
Képv.: Réfi Balázs vezérigazgató 

támogató 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem:      Jogilag ellenjegyzem: 

 

 

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

Porosné Pataki Anikó       dr. Horti István 

Pénzügyi Irodavezető          jegyző 


