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Közérdekű együttműködési megállapodás 
 

mely létrejött egyrészről az  

Alpiq Csepeli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:  1211 Budapest, Hőerőmű utca 3. 

adószám:  12750104-2-43 

cégjegyzékszám:  01-09-701664 

képviseletében:  Briglovics Gábor ügyvezető és Bene Balázs ügyvezető 

a továbbiakban: Kötelezettségvállaló 

másrészről a 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  

székhely:  1211 Budapest Szent Imre tér 10.  

adószám:  15735849-2-43  

statisztikai szám:  15521000-8411-325-01 

képviseletében:  Borbély Lénárd polgármester  

a továbbiakban: Önkormányzat 

között (a továbbiakban: „Felek”) alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 

 

1. 

Megállapodás célja és tárgya 

 

1.1 Jelen megállapodás célja az Önkormányzat többletfeladatainak ellátáshoz történő 

vagyoni szolgáltatás biztosítása közérdekű kötelezettségvállalás keretében a 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben. 

 

1.2 Kötelezettségvállaló az 1.1 pontban meghatározott tevékenység támogatása 

érdekében térítésmentesen 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió Forint összeget 

teljesít Önkormányzat részére a 2. pontban megjelölt bankszámlára átutalással. 

 

1.3 Az Kötelezettségvállaló kijelenti, hogy a közérdekű kötelezettségvállalás révén 

vagyoni előnyhöz nem jut. 

 

2. 

Fizetési/teljesítési feltételek 

 

2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Kötelezettségvállaló az 1.2. pont szerinti 

összeget jelen megállapodás aláírását követő 3 napon belül utalja át az 

Önkormányzat által létrehozott Csepeli Szolidaritási Alap elnevezésű 11784009-

15521000-10580008 számú bankszámlájára. 

 

3. 

Kötelezettségvállaló jogai és kötelezettségei 

 

3.1 Kötelezettségvállaló a fentiek szerint kötelezettséget vállal arra, hogy 

Önkormányzatrészére az 1.2. pont szerinti összeget a 2.1. pont szerint átutalja. 

 

3.2   Kötelezettségvállaló kijelenti, hogy Önkormányzatnak nem keletkezik visszafizetési, 

illetve visszatérítési kötelezettsége. 

 

3.3. Kötelezettségvállaló kijelenti, hogy nevének nyilvánosságra hozatalához hozzájárul. 
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4. 

Önkormányzat jogai és kötelezettségei 

 

4.1 Önkormányzat jogosult és köteles az 1.2. pont szerinti összeget az 1.1 pontban 

meghatározott célra felhasználni.  

 

4.2. Önkormányzat vállalja, hogy a 2.1. pont szerinti Csepeli Szolidaritási Alap 

elnevezésű számlára a Kötelezettségvállalótól érkezett összeget a szolidaritási 

céltartalékba áthelyezi. 

 

5. 

Egyéb rendelkezések 

 

5.1  Önkormányzat nyilatkozik, hogy a tárgyi adóévben vállalkozási tevékenységet nem 

végzett. 

5.2 Felek vállalják, hogy a megvalósulás során óvják és megőrzik egymás jó üzleti 

hírnevét, politikai pártatlanságát és tartózkodnak minden olyan magatartástól, 

amely ennek csorbításával járna. 

 

5.3   Jelen megállapodás mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba. 

 

5.4. Jelen megállapodás melléklete a Kötelezettségvállaló nyilatkozata (1. melléklet). 

 

Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 

alá. 

 

Budapest, 2020. május ... 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Briglovics Gábor      Bene Balázs 

                                          ügyvezető                  ügyvezető 

Alpiq Csepeli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Kötelezettségvállaló 

 

 

Budapest, 2020. május ... 

 

 

 

 

----------------------------- 

Borbély Lénárd 

polgármester 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

    Önkormányzat 
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1. számú melléklet  

közérdekű együttműködési megállapodáshoz 

 

 

KÖZÉRDEKŰ CÉLRA TÖRTÉNŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS A TELJESÍTETT 

VAGYONI SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

1. Alpiq Csepeli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jelen nyilatkozatával, 

közérdekű célra történő kötelezettségvállalás jogcímén, közérdekű együttműködési 

megállapodás 1.1. pontjában foglaltak érdekében, a 2. pontban foglaltak szerint 

2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió Forint összeget teljesít Önkormányzat részére, 

az Önkormányzat által létrehozott Csepeli Szolidaritási Alap elnevezésű 

11784009-15521000-10580008 számú bankszámlájára a megállapodás aláírását 

követő 3 napon belül. 

 

2. Beruházó kötelezettségvállalását érvényesen csak a teljesítés előtt vonhatja vissza 

és csak a Ptk. 6:591. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 

 

 

Budapest, 2020. május ... 

 

 

 

 

 

 

-----------------------  ----------------------- 

Briglovics Gábor             Bene Balázs 

ügyvezető                            ügyvezető 

Alpiq Csepeli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Kötelezettségvállaló 
 




