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Tisztelt Képviselő-testület!

MEDITOP Gyógyszeripari Koriátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2097 Pilisborosjenő,
Ady Endre utca 1., cégjegyzékszám: 13-09-069459, adószám: 12008218-2-13, statisztikai
számjel: 12008218-2120-113-13. ; képviseli: Dr. Ács Zoltán és Dr. Greskovits Dávid Lajos), 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 rászoruló személyek rezsiválság és az élelmiszerár-
növekedés miatt nehéz helyzetbe keriilt helyi családok támogatására 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 megfelelöen felhasználásra került.

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

Az új Ptk. rendszerében a közérdekű kötelezettségvállalást a szerződésektől elkülönítve foglal
helyet, azonban olyan egyoldalújognyilatkozatnaktekinthető, 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, megállapífhatja azokat a feltételeket, amelyek szerint a
szolgáltatást a meghatározott célra kell fordítani, és kijelölheti azt a személyt, akinekjavára a
szolgáltatást fordítani kell. A közérdekű kötelezettségvállalás alakisághoz nem kötött egyoldalú
nyilatkozat, amelynek tevöje 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 elsősorban akkor minösül közérdekűnek, 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 alkobnányos
alapjogának érvényre juttatására vagy valamely közérdekű tevékenységének elömozdítására
irányul. A közérdekű kötelezettségvállalást csak a teljesítés előtt 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.

A fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a felajánlás fogadására!

Pilisborosjenö, 2022. október 25. ^OSJE%.
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Melléklet:

. Támogatási megállapodás



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete

1) Köszönettel elfogadja a MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 2097 Pilisborosjenö, Ady Endre utca 1., cégjegyzékszám: 13-09-069459,
adószám: 12008218-2-13, statisztikai számjel: 12008218-2120-113-13. ; képviseli: Dr.
Acs Zoltán és Dr. Greskovits Dávid Lajos), által felajánlott 2 MFt, azaz kettömillió
forint támogatást.

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

3) A támogatást a mellékelt szerződésben rögzített célra fordítja és vállalja, hogy a nyújtott
támogatás összegéből Pilisborosjenő településen élő szociálisan rászoruló személyek
rezsiválság és az élelmiszerár-növekedés miatt nehéz helyzetbe került helyi családok
támogatására fordítja.

4) Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt Támogatási Megállapodás aláírására.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidő: 2022. november 30.





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: Támogatott -

másrészről

a MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Ady
Endre utca 1., cégjegyzékszám: 13-09-069459, adószám: 12008218-2-13, statisztikai számjel:
12008218-2120-113-13. ; képviseli: Dr. Ács Zoltán és Dr. Greskovits Dávid Lajos), 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 fíókteleppel (érdekeltséggel rendelkezik).

2) Támogatott kijelenti, hogy jogállását tekintve települési önkormányzat/ olyan közjogi
testület, amely közfeladatok ellátásában vesz részt. Az önkormányzat autonómiát -
szervezeti függetlenséget - jelent, mely függetlenség alapján saját ügyeiben önálló
döntési joggal rendelkezik. A települési (helyi) önkormányzat számára garanciális
jelentőségű, hogy az alkotmány önálló fejezetbe foglalja az önkormányzás elvi alapjait és
kiterjeszti az alkotmányos szabályozást a hatásköri kérdésekre és a jogi biztosítékokra is.
Az önkormányzatjogi személy.

3) A Felek által ismert tény, hogy az elmúlt évek világjárványa, a szomszédban zajló háború,
a rezsiválság, a kiugró infláció, az árak drasztikus emelkedése és számos más tényező
együttes hatása, hogy az Önkormányzat által fenntartott szociális támogatási rendszert
egyre többen veszik, vennék igénybe, de az Önkormányzat költségvetése ezt egyre
nehezebben tudja saját bevételből fedezni.

A fent írtak alapján felek az alábbi megállapodást kívánják megkötni.

4) 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.

5) Felek rögzítik, hogy a nyújtott támogatás célja, hogy ezen összegből a Támogatott
Pilisborosjenő településen élő szociálisan rászoruló személyek rezsiválság és az



élelmiszerár-növekedés miatt nehéz helyzetbe került helyi családok támogatására
fordítja.

6) Pilisborosjenő Község Önkormányzata a támogatás teljes összegének felhasználását

2023. április 30. napjáig írásban köteles igazolni, hogy a támogatás összege a megadott
célnak megfelelően felhasználásra került.

7) 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.

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

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. november.....

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Képv.: Tömöri Balázs Polgármester

támogatott

MEDITOP Gyógyszeripari KFT
Képv. : Dr. Ács Zoltán és Dr. Greskovits Dávid

Lajos támogató

Pénzügyileg ellenjegyzem: Jogilag ellenjegyzem:

Porosné Pataki Anikó

Pénzügyi Irodavezető

dr. Horti István

jegyző


