


Melléklet a 32/2022.(VI.28.) határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS 

Közcélú adomány nyújtásáról 

 

 

amely létrejött egyrészről  Damak Község Önkormányzata 

székhelye: 3780 Damak, Szabadság út 35. 

képviseli: Tóth Szabolcs Balázs polgármester 

adószám:15548081-1-05 

bankszámlaszám: 50463086-10002577 

     mint Adományozó (továbbiakban: Adományozó) 

 

másrészről a Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület   

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 55-61. fsz.10. 

képviseli: Sós-Nagy István elnök 

adószám: 18117558-1-41 

bankszámlát vezető pénzintézet neve: Erste Bank Zrt.  

bankszámlaszám: 11600006-00000000-13803339  mint 

Adományozott (továbbiakban: Adományozott) 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Adományozó Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022.(II.28.) önkormányzati rendeletében elkülönített általános tartalékának terhére 
10.000,-Ft, azaz tízezer forint összegű közcélú adományt nyújt Adományozott részére az alábbi 
ütemezés szerint: 

 

10.000 Ft - 2022. július 31. napjáig 

 

2. Adományozott az adomány összegét kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott módon, a 
Miskolci Gyermekklinika eszközbeszerzéséhez (intenzív ellátást elősegítő CAS 740-1 
(MAXNIBP) típusú pulzoximéterrel ellátott vérnyomásmérő monitort) beszerzésével 
összefüggésben felmerülő költségeire fordíthatja. 
 

A közcélú adomány átadását követő igazolás kiállításának határideje: 2022.08.15. napja 

 

3. Az adományt Adományozó a jelen megállapodás 1. pontjában rögzített határidőig átutalja 
Adományozott bankszámlájára. 

4. Adományozott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára behajtható 
köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen megállapodás aláírásának a napján nincs.  

5. Adományozott nyilatkozik, hogy közhasznú szervezetnek minősül, az adományt a törvényben, 
valamint az alapító okiratában meghatározott tevékenységére használja és a közcélú adomány 
átadását követően igazolást állít ki, amely tartalmazza az Adományozó és az Adományozott nevét, 
székhelyét, adószámát és az adományozott célt. 

6. Adományozott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontját megismerte és nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt 
szervezet átlátható szervezetnek minősül. 



 

7. Felek kijelentik és hozzájárulnak, hogy a közöttük létrejött szerződéses jogviszony során az egymás 
tudomására jutott és megismert személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 Rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai 
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogokat, különösen az információs 
önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, ügyviteli célból, a szükséges mértékben kezelik. 

8. Az adomány összeg felhasználása kizárólag az Adományozó egyetértésével, és előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával módosítható. 

9. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást külön jogszabályban feljogosított szervek is 
jogosultak ellenőrizni. Adományozott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző 
szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos iratokat 
bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

11. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére – értékhatártól függően – a Kazincbarcikai Járásbíróság, 
illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

12.  jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Damak, …….……………….    Damak, ……………………. 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú 

Egyesület   

képv.: Sós-Nagy István elnök 

Adományozott 

Damak Község Önkormányzata 

képv: Tóth Szabolcs Balázs polgármester 

Adományozó 

 

 

Ellenjegyzem:                                                         Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

............................................... 

Pachmanné Tóth Anita 

osztályvezető 

 
Jogi ellenjegyző: 

 

 

............................................... 

Dr. Vártás József 

jegyző 

 

 

 

 

 
 


