
K I V O N A T 
 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2020. (IV.9.) sz. határozata 

 

Közcélú adomány elfogadásáról való döntés 
 

A 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzat köszönettel elfogadja Schütz István János (Bhanté 

Vilásza) által felajánlott közcélú adomány 30.000,- €, azaz harmincezer euró összegét. 

 

2. Az Önkormányzat közcélú adomány összegét Adományozó szándékának megfelelő 

célokra fordítja, és azt kizárólag a szociálisan rászoruló mánfai lakosok támogatása 

érdekében, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 

szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

szociális rendelet) rendelkezéseinek megfelelően használja fel. Ennek érdekében 

Önkormányzat felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a hatályos szociális 

rendeletét. 

 

3. Önkormányzat képviseletében az 1. sz. melléklet szerinti közcélú adományról szóló 

megállapodás tervezetét aláírom. 

 

Határidő:  2020. április 30. a megállapodás aláírására  

  2020. május 30. a szociális rendelet felülvizsgálatára 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 
 

   

Mánfa, 2020. április 9. 

 

 

 

        Takács Zsolt 

           polgármester 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

Megállapodás  
közcélú adományról 

 

amely létrejött 

egyrészről Schütz István János (szül. hely, idő: Budapest XII., 1954. aug. 25., anyja neve: Bálint 

Zsuzsanna, adóazonosító jele: 83201223526, lakcíme: 1111 Budapest XI., Egry József u. 23. 

III. em. 4.) (a továbbiakban: Adományozó) 

 

másrészről Mánfa Község Önkormányzata (székhely: 7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58., 

adószám: 15736101-1-02, képviseli: Takács Zsolt polgármester) (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között  

 

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek megállapodnak, hogy Adományozó 30.000,- €, azaz harmincezer euró összeget 

bármiféle ellenszolgáltatás nélkül, közcélú adomány jogcímén az Önkormányzat 

rendelkezésére bocsájt. Önkormányzat nyilatkozik, hogy a közcélú adomány összegét 

elfogadja. 

2. Felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti adomány átadására oly módon kerül sor, 

hogy Adományozó azt az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11751315-48207889 

számú devizaszámlájára átutalja. 

  

3. Adományozó nyilatkozik, hogy a közcélú adományt azzal a céllal adja Önkormányzatnak, 

hogy ezen keresztül támogassa a szociálisan rászoruló személyeket, melynek keretében az 

adomány különösen az alábbi célokra fordítható:  

a) közüzemi tartozások kiegyenlítése; 

b) televízió, gépjármű, bármiféle szórakoztatási eszköz kivételével nélkülözhetetlen 

háztartási gépek adományozása, így különösen hűtő, kályha, tűzhely, mosógép vagy 

bojler; 

c) a digitális távoktatáshoz feltétlenül szükséges eszközök biztosítása gyermekes 

családok részére, így különösen táblagép (tablet); 

d) tűzifa; 

e) kisebb fürdőszoba kialakítása vagy felújítása; 

f) szociális étkeztetés – hosszabb időtartamra történő – befizetése;  

g) legalább 20-30 ezer forintos élelmiszercsomag biztosítása; 

h) gázpalack cseréje; vagy 

i) fertőtlenítő, tisztálkodó, tisztítószerek biztosítása. 

 

4. Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1. pont szerinti közcélú adomány összegét 

Adományozó 4. pont szerinti szándékának megfelelő célokra fordítja, és azt kizárólag a 

szociálisan rászoruló mánfai lakosok támogatása érdekében, a települési támogatásokról, 

valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szociális rendelet) rendelkezéseinek megfelelően 

használja fel. 

 

5. Önkormányzat vállalja, hogy a hatályos szociális rendeletét szükség esetén felülvizsgálja, 

és az esetlegesen indokolt módosításokat a lehető legkorábban végrehajtja annak 



érdekében, hogy az adomány Adományozó szándékának megfelelően kerüljön 

felhasználásra.  

 

6. Adományozó nyilatkozik, hogy az adomány összegének felhasználásáról való 

döntéshozatali eljárásba kéri az alábbi személyek részvételének biztosítását: 

a) Takács Zsolt polgármester, 

b) Pál Zsolt alpolgármester, 

c) Varga Sándor helyi önkormányzati képviselő, 

d) Hohnerné Koncsag Mónika családgondozó, és 

e) Hohn Krisztina országgyűlési képviselő. 

 

7. Önkormányzat nyilatkozik, hogy a közcélú adomány felhasználásával kapcsolatos 

döntéshozatali eljárásban a tanácskozási joggal való részvételt feltétlenül biztosítja a 6. 

pontban meghatározott személyek részére, és vállalja, hogy a tárgyban e személyek 

véleményétől eltérő döntést nem hoz. 

 

8. Felek ezúton egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a közcélú adomány átadásával 

kapcsolatban – jelen megállapodásban rögzítetteken felül – további követelésük egymással 

szemben nincs. 

 

9. Jelen megállapodás aláírását Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testülete a 17/2020. 

(IV.9.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

az irányadók. 

 

11. Jelen megállapodás 2 oldalból áll és 3 példányban készült, melyet a Felek felolvasás és 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írtak alá. 

 

Kelt: …………….., …………………….   Mánfa, 2020. ………………….. 

 

 

……………………………………    …………………………………. 

Adományozó       Önkormányzat 

        Schütz István János      Mánfa Község Önkormányzat 
        Képv.: Takács Zsolt polgármester 

 

Önkormányzat részéről pénzügyileg ellenjegyzem Mánfán, 2020. ………………. napján: 

 

 

…………………………………………. 

Aladics Zoltán irodavezető 

Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Jogilag ellenjegyzem Mánfán, 2020. ……………….napján: 

 

          

…………………………………………. 

          dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

      Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

 


