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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat a Luppa-Egyesülettel új megállapodás megkötésére. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Luppa Egyesület 1990-es megalakulása óta a Sziget értékeinek megőrzéséért, a 
terület környezetének fenntartásáért, gondozásáért felelős tevékenységet folytat. 
Munkáját folyamatosan összehangolja az Önkormányzattal, ahonnét forrást kap a 
feladatok ellátására. A jelenleg még hatályos megállapodást 1997-ben kötötték a 
felek, amely alapján az Egyesület feladatainak finanszírozása végett a Sziget 
ingatlanjaiból befolyó kommunális adó 70%-át kapja az Önkormányzattól minden 
évben automatikusan.  
 
A jelenleg hatályos jogszabályi elvárások és a közpénzekkel folytatott felelős 
gazdálkodás elveinek biztosítása végett az Egyesület minden évben a 
megállapodásban szabályozott elszámolásra kötelezett, amely Képviselő-testületi 
elfogadása előfeltétele lesz a következő támogatás folyósításának.  
 
Az előző testületi ülésen elfogadott helyi adórendelet alapján az egyesület a 
kommunális és építmény adókból befolyt összeg 100%-át kapja, ez az Egyesület 
részére nagyságrendileg 5-600.000 Ft-tal több éves bevételt jelent, tekintettel a 
megemelt adómértékekre és a 100%-os visszapótlásra. Így az Egyesület kb. 1,5-1,6 
millió Ft. forrás juttatásban részesül.   
 

Határozati javaslat 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület a Luppa-Egyesülettel - a 
határozat mellékletét képező - megállapodást köt 2015. január 1. napjától.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az új megállapodás aláírására, 
mellyel egyidejűleg az Önkormányzat és az Luppa-Egyesület között 1997. 06. 30-án 
kötött megállapodás hatályát veszti.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2014. december 9.    Rogán László 

polgármester 



 
Megállapodás 

 
 

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) 
képviseletében Rogán László polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),  
Lupa Egyesület  (levelezési cím: 1026 Budapest, Guyon Richárd utca 11., bírósági nytszám: 
3.PK.61.032/1990/2, adószáma: 18677131-1-13) képviseletében Elek Péter elnök,  
 

I. Megállapodás célja és az átvállalt feladatok 
• A Luppa Egyesület alapszabályzatának értelmében feladatának tekinti a Luppa –sziget 

környezetének, állapotának, megőrzését és javítását. Az Önkormányzat, mint a terület 
tulajdonosa feladatai közé a tartozik a terület fenntartása és fejlesztése . A sziget 
területrendezésével, fejlesztésével és természetes környezetének megőrzésével 
kapcsolatosan az alábbi feladatok átadására kerül sor az Önkormányzat részéről. 

• A partszakaszok állapotának figyelemmel kísérése, tisztántartása. 
• A vízmű területének védelme, rendbetétele. 
• A szigeten húzódó út karbantartása, tisztítása és javítása. 
• A sziget közterületeinek karbantartása. 
• Gondnok alkalmazása és feladatainak meghatározása, ill. annak végrehajtásának 

ellenőrzése. 
• Gondnok díjazása és a kapcsolódó járadékok befizetése. 
• A Gondnok által a sziget karbantartására használt karbantartó eszközök beszerzése és 

karbantartása. 
• A gondnoki önkormányzati tulajdonú ház állagának megóvása, a szükséges javítások-

karbantartások elvégzése. 
• Közművek állapotának folyamatos figyelése, szükség esetén az illetékes szolgáltatónál 

hiba bejelentés megtétele. 
• Az Önkormányzat tulajdonában lévő büfé épület állagának megóvása és a szükséges 

javítások, karbantartások elvégzése. 
• Önkormányzat által szervezett szúnyogirtásban közreműködés. 
• A sziget egészének tisztasági felügyelete, a szemétgyűjtés megszervezése, átszállítása a 

szárazföldi konténerbe. 
• A szigetre való rév közlekedés feltételeinek megteremtése a szolgáltató biztosításával és a 

kikötési lehetőségek megteremtésével. 
 
 

II. A feladat ellátásának forrása és elszámolása 
 
A Luppa Egyesület minden évben a Szigetről beszedett kommunális adó és építményadó 100%-át 
használhatja fel a fenti feladatok finanszírozására. A finanszírozás alapja az előző évi adóbevétel 
kimutatott része, amely a tárgyév augusztus 31-ig kerül átutalásra. Az átadott forrás elszámolását 
az Egyesület minden évben elkészíti és benyújtja elfogadásra, amely azt határozatban fogadja el.  
Az elszámolás elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. Az elszámolásnak számszaki részt és 
szöveges indoklási részt is kell tartalmaznia. A testületi elfogadás előfeltétele a további forrás 
rendelkezésre bocsátásának. 



Az elszámolás az Egyesület nevére szóló számlákkal, számlát helyettesítő bizonylatokkal 
lehetséges. Minden évben a teljes forrás 25%-ka számla nélkül számolható el a saját erőből 
elvégzett tevékenységek költségeire. A forrás felhasználása kizárólag a Megállapodás I. pontjában 
szereplő feladatok ellátására lehetséges. 
 

III. Egyéb jogok biztosítása az Egyesület részére 
 
A Szigettel kapcsolatos hatékonyabb önkormányzati feladat ellátás érdekében az Egyesület 
véleményezési joggal bír: 
 

• A Luppa-Sziget területét érintő HÉSZ módosításakor, a Szigetet érintő kérdésekben. 
• A Szigeten lévő közterületeket érintő bármilyen jellegű módosításkor az Egyesület 

véleményezési joggal rendelkezik. 
 

IV. Vegyes rendelkezések 
 
Jelen megállapodással kapcsolatos ügyekben az Egyesület részéről a kapcsolattartó személy az 
Egyesület mindenkori elnöke, az Önkormányzat részéről pedig a Polgármester, illetve az általa 
kijelölt személy. 
Jelen megállapodást a felek minden év december 31-i határnappal felmondhatják. A felmondási 
szándékot 60 nappal korábban kell írásban közölni. A felmondás feltétele a z Egyesület 
rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával elszámolás. 
A megállapodás első alkalommal a 2014. évi adóbevételekből juttatott forrás esetére érvényes.  
Jelen megállapodás érvényességéhez a Luppa Egyesület előzetes jóváhagyása után Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete általi elfogadás szükséges. 
Jelen megállapodás aláírásával az 1997.06.30-án, a 87/1997 (VI.15.)-i Képviselő-testületi 
határozat alapján született megállapodás hatályát veszti. 
 
Budakalász, 2014……………………………. 
 
 
 
--------------------------      -------------------------- 
Luppa Egyesület      Budakalász Város Önkormányzat 
Elek Péter Elnök      Rogán László Polgármester 

 


