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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy: Javaslat a Lupa-Egyesülettel új megállapodás megkötésére. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Lupa-Egyesülettel a korábbi megállapodást 2018. január 1-jei dátummal felmondtuk, így jelenleg 
nincs érvényben finanszírozás a szigeten a közterület fenntartási tevékenységre. Az új megállapodás 
a 2019-ben befolyó kommunális adóbevételekre vonatkozik, 2018-ban a korábbi évek maradványát 
tudja felhasználni az Egyesület. Az új megállapodás két fontosabb változása a gondnoki megbízási díj 
50%-ban történő elszámolhatósága a támogatás terhére, továbbá a 2019. január 1-jétől belépő 
gondnoki lakás bérleti díja. A bérleti díj teljes egészében elszámolható lesz a támogatás terhére. A 
finanszírozást továbbra is a kommunális adóból a szigetről befolyó rész teljes visszaforgatása adja. 
 
Mellékletek:  

1. Megállapodás tervezet. 
 
A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a Lupa-Egyesülettel, a 
Luppa-sziget területrendezésével és természetes környezetének megőrzésével kapcsolatos, a 
határozat mellékletét képező megállapodásban felsorolt feladatok átadására, a közterületeinek 
gondozására. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2018.11.30. 
Felelős: Polgármester 

 
 

 
 
Budakalász, 2018. szeptember 7. 
 

Rogán László 

polgármester 
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Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 

1.) képviseletében Rogán László polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),  

Lupa Egyesület (székhely: 2011 Budakalász, Luppa Sziget; bírósági nyilvántartási szám: 13-

02-0000847, adószáma: 18677131-1-13) képviseletében Dr. Árva Katalin elnök (a 

továbbiakban Egyesület),  

A megállapodásra Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014.  (XII. 

19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás tadásáról 

és átvételéről. 

I. Megállapodás célja és az átvállalt feladatok 

 

Az Egyesület Alapszabályának értelmében feladatának tekinti a Luppa-sziget 

környezetének, állapotának megőrzését és javítását. 

 

Az Önkormányzat, mint a Luppa szigeti közterület tulajdonosa feladatai közé a tartozik a 

közterület valamint a tulajdonában lévő ingatlanok fenntartása és fejlesztése.  

 

Luppa sziget területrendezésével és természetes környezetének megőrzésével 

kapcsolatosan az alábbi feladatok átadására kerül sor az Önkormányzat részéről: 

 

 A közterületi partszakaszok állapotának figyelemmel kísérése, tisztántartása. 

 A szigeten húzódó út karbantartása, tisztítása és állagmegóvása 

 A sziget közterületeinek karbantartása. 

 A Szigeten a közterületek ellátása érdekében Gondnok alkalmazása és feladatainak 

meghatározása, ill. azok végrehajtásának ellenőrzése. 

 Gondnok díjazása és a kapcsolódó járulékok befizetése, amely az előző pontban 

foglalt feladatok ellentételezését jelenti, 

 Az önkormányzati tulajdonú ház – melyet a gondnok és a révész közösen használ - 

állagának megóvása, az ahhoz szükséges kisebb javítások-karbantartások elvégzése. A 

mindenkori költségek arányos része a révészt terheli. 

 Közművek állapotának folyamatos figyelése, szükség esetén az illetékes szolgáltatónál 

hiba bejelentés megtétele. 

 Az Önkormányzat által szervezett szúnyogirtásban közreműködés. 

 A sziget egészének tisztasági felügyelete, a szemétgyűjtés megszervezése, átszállítása 

az Önkormányzattal szerződött partner által biztosított zsákokban, a Luppa szigeti rév 

budakalászi kikötője közelében az önkormányzat által kijelölt lerakóhelyre. 
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II. A feladat ellátásának forrása és elszámolása, eljárásrend 

 

Az Egyesület minden évben a Szigetről beszedett kommunális-, építmény- és telek adó 100%-

át használhatja fel a fenti feladatok finanszírozására. A finanszírozás alapja a fent említett 

tárgyévi évi adóbevétel, amely két részletben kerül átutalásra. Az első részlet tárgyév március 

15-ig, a második részlet szeptember 15-ig az Önkormányzathoz ténylegesen befolyt összeg 

alapján. Az az Egyesület részére utalást szintén két részletben az Önkormányzat minden év 

április 30-ig, ill. október 31-ig teljesíti. Az átadott forrás elszámolását az Egyesület minden 

évben elkészíti és benyújtja a következő év március 31-ig az Önkormányzatnak. Az 

elszámolás elfogadásáról a Képviselő-testület határozatban dönt, a benyújtást követő 2 

hónapon belül. Az elszámolásnak számszaki részt és szöveges indokolási részt is kell 

tartalmaznia. A tárgyévben fel nem használt összeg - amely legfeljebb a teljes éves támogatás 

25%-ka - átvihető a következő évre, mely tartalékalapnak tekintendő. 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%-a számla nélkül számolható el a saját erőből 

elvégzett tevékenységek költségeire. A forrás felhasználása kizárólag a Megállapodás I. 

pontjában szereplő feladatok ellátására lehetséges. A gondnoki megbízási díj és annak 

járulékos költségei kizárólag 50%-ban számolhatók el.  

 

Az Önkormányzat a megállapodás hatálya alatti időtartam során a tulajdonában lévő 

gondnoki házat bérbe adja a gondnoki feladatok ellátása érdekében az Egyesület részére. A 

bérleti szerződés megkötése után, 2019.01.01-től az Egyesület havi 30.000 Ft+ rezsi bérleti díj 

megfizetése ellenében használhatja az ingatlant. A bérleti díj teljes mértékben, a rezsi 

költségek nélkül elszámolható a támogatás terhére.  

 

Amennyiben forrás felhasználása nem a feltételeknek megfelelően történik meg, az Egyesület 

köteles Budakalász Város Önkormányzatát értesíteni és egyidejűleg az átadott forrás összegét 

visszautalni a Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00173183-00100006 számú 

számlájára. 

 

Ha az Egyesület a felhasználásról fenti időpontig nem nyújtja be az elszámolást, a határidő 

lejártától számított 15 napon belül, további 5 napon belül eleget kell, hogy tegyen 

kötelezettségének. Amennyiben az Egyesület ezután sem nyújtja be az elszámolást, köteles a 

támogatás összegét 15 napon belül a Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-

00173183-00100006 számú számlájára. Ebben az esetben a visszautalás megtörténtéig 

további forrás nem adható át. 

 

Ha az Egyesület az elszámolást nem megfelelően nyújtja be, a benyújtástól számított 30 

napon belül hiánypótlásra felszólítás kerül részére kiküldésre. A hiányosságokat a felszólítás 

kézhezvételétől számított 5 napon belül pótolni kell. Amennyiben a hiánypótlást követően 

sem fogadható el az elszámolás, az Egyesület az átvett forrást az el nem fogadásról történő 

értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 

12001008-00173183-00100006 számú számlájára vissza kell utalnia. 

 

Ha az Egyesület az átvett forrás összegét a megállapodásban foglaltaktól eltérő módon 

használja fel, Budakalász Város Önkormányzat képviselője jogosult a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, amely a tárgyévi támogatás összegének azonnali visszafizetését 

jelenti. 
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Amennyiben az Egyesület a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 

határidő lejártától a visszafizetésig köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 

összegű késedelmi kamatot fizetni. 

 

III. Egyéb jogok biztosítása az Egyesület részére 

 

A Luppa szigettel kapcsolatos hatékonyabb önkormányzati feladat ellátás érdekében az 

Egyesület véleményezési joggal bír: 

 Luppa sziget területét érintő HÉSZ módosításakor, a Szigetet érintő kérdésekben. 

 Luppa szigeten lévő közterületeket érintő bármilyen jellegű módosításkor. 

 A rév üzemeltetési szerződés megkötésekor. 

 Árvízi védekezéskor a katasztrófa védelmi hatósággal történő egyeztetéskor. 

 

IV. Vegyes rendelkezések 

 

Jelen megállapodás a 2019. évi kommunális adóbevételek befolyásával veszi kezdetét, és 

határozatlan időre szól. 

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. 

Felek a kapcsolattartás során az alábbi adatokat használják:  

Lupa Egyesület részéről 

Kapcsolattartó: Dr. Árva Katalin elnök 

Postacím: 1525 Budapest, Pf. 112 (címzett Dr. Árva Katalin) 

Fax: +361 224 0002 

Telefon: +3630 555 1436 

Email: arva.katalin@arva-tm.hu 

 

Az Önkormányzat részéről: 

Kapcsolattartó Pál József 

Postacím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Fax: +36 26340514  

Telefon: +36026 340 266; +3670 455 6937 

Email: pal.jozsef@budakalasz.hu 

 

Az Önkormányzat azon ülésén, amelyen Luppa szigeti előterjesztést vitatnak meg az 

Egyesület mindenkori elnöke vagy megbízottja meghívottként részt vehet. Erről az 

Önkormányzat az Szmsz-ben foglaltak szerint értesíti az Egyesületet. 

Jelen megállapodás határozatlan időre szól, azt a felek minden év december 31-i határnappal 

felmondhatják. A felmondási szándékot 60 nappal korábban kell írásban közölni. A 

felmondás feltétele az Egyesület részéről az Egyesület rendelkezésére bocsátott forrás 

felhasználásával történő elszámolás. 

Az Egyesület kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott támogatási összeget 

kizárólag e szerződésben meghatározott cél megvalósítása érdekében használja fel és a 

támogatással kapcsolatos iratokat 10 évig teljes körűen megőrzi és ezen időn belül az 

Önkormányzat írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja. Az Egyesület a támogatásból 

beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag az 

Önkormányzat előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. Amennyiben a megállapodás 

aláírását megelőzően, illetve azt követően az Egyesület adataiban változás következik be, az 

mailto:arva.katalin@arva-tm.hu
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Egyesület köteles azt a változást követő 15 napon belül dokumentáltan bejelenteni a 

Polgármesteri Hivatal felé. 

Az Egyesület tudomásul veszi, hogy a folyósításának feltétele az Egyesület írásbeli 

nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is) 

vám-és társadalombiztosítási tartozása.  

Az Egyesület köteles a felhasználás során az érvényes számviteli, pénzügyi, adó, 

közbeszerzési és egyéb gazdálkodási szabályokat betartani. 

 

A megállapodás első alkalommal a 2019. évi adóbevételekből juttatott forrás esetére 

érvényes.  

Jelen megállapodás megkötését az Egyesület     /2018. sz. határozatában, az Önkormányzat           

sz. határozatában hagyta jóvá. 

Jelen megállapodás aláírásával a 2015. 06. 29-én, a 280/2018 (XII.18.) sz. Képviselőtestületi 

határozat alapján született megállapodás hatályát veszti. 

 

Budakalász, 2018.10.01. 

 

 

 

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

 Lupa Egyesület      Budakalász Város Önkormányzata 

Dr. Árva Katalin Elnök          Rogán László Polgármester 

 


