KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
IRÁNYULÓ
megállapodás iratminta
amely létrejött:
- egyrészről.................... Önkormányzat
székhelye:
adószáma:
számlaszáma:
képviseli:
mint adományozott (a továbbiakban:"Adományozott").
- másrészről ........................
székhelye:
adószáma:
számlaszáma:
képviseli:
mint adományozó (a továbbiakban: "Adományozó" )
(a továbbiakban együtt: „Felek" ) között az alulírt napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1.) .................
Önkormányzatának Képviselő-testülete/Közgyűlése a ......... sz.
határozatában hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzati Hivatal, mint kijelölt
szervezet közérdekű kötelezettségvállalást szervezzen
a település szépítésére,
közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási,
beszerzési munkáira/ intézmény felújítására, stb. (továbbiakban:"Közérdekű
cél").
2.) Az adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. / pontban foglalt közérdekű
cél megvalósításához - ingyenesen - egyszeri/határozatlan ideig szóló, ….....
rendszerességgel ............. ,- Ft, azaz ..........
forint
vagyoni szolgáltatást ( a
továbbiakban: „Vagyoni szolgáltatás" ) és/vagy
…………………. juttatást ( a
továbbiakban:
„Természetbeni juttatás" ), mindösszesen ............, - Ft, azaz
.............................. forint értékű adományt ( a továbbiakban együtt: „Adomány" )
teljesít.
3.) Az adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pontban foglalt Vagyoni
szolgáltatást ………………………………........ év .........
hó ............ napjáig átutalja a
Adományozott
…………………………. pénzintézetnél vezetett, ………………. számú
számlájára.
4.) A 2.) pontban foglalt értékű Természetbeni juttatás formája: ............................

A természetbeni juttatás teljesítésének határideje: ........

nap.

A teljesítés helye: .......................
5.) Adományozó a szolgáltatás meghatározott célra fordításának feltételét az alábbiak
szerint állapítja meg: Adományozott az Adományt kifejezetten ........................... célra
fordíthatja.
6.) Adományozott az Adományt - figyelemmel az 5.) pontban rögzített feltételre is elfogadja.
7.) Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy Adományozó által felajánlott
Adományt az 1.) pontban foglalt és 5.) pontban részletezett (Adományozó részéről
feltételként szabott) Közérdekű célra fordítja. Adományozó által kijelölt szerv, amely a
szolgáltatást a meghatározott célra fordítja: .............. Önkormányzati Hivatal.
8.) Adományozó él/nem él azon jogával, eszerint kiköt/nem köt ki olyan feltételt, hogy
a 2.) pontban részletezett vagyoni szolgáltatásának a meghatározott célra való fordítása
a nevének feltüntetésével történjen.
A névfeltüntetés módja: ..................
9.) Adományozott az Adomány teljesítéséről a vonatkozó hatályos adójogszabályokban
foglaltak szerint igazolást állít ki a tárgyévet követő év január 31. napjáig.
Ha a kötelezettség a cél megvalósulása vagy lehetetlenné válása miatt szűnt meg, a fel
nem használt szolgáltatásokat a kötelezett részére vissza kell szolgáltatni.
Annak megállapításánál, hogy a cél meghiúsultnak tekinthető-e, alapvető jelentősége
van az Adományozó, mint kötelezettséget vállaló nyilatkozatainak és magatartásának.
10.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben különösen a Ptk. 6:5896:592. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt:

……………………………………………..
Adományozott
képviseletében

……………………………………………….
Adományozó
képviseletében

