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TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről Piliscsaba-Magdolna-völgy Ingatlankezelő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (székhelye: 

2081 Piliscsaba, Nyárfa fasor 38. cégjegyzékszám: 13-09-123364, adószám: 22189020-2-13 képviseli: Bátaszéki 

Róbert ügyvezető, önállóan), mint üzemeltető, (továbbiakban Üzemeltető) 

másrészről a Piliscsaba-Magdolna-völgyben ingatlan tulajdonnal rendelkező  

név: ……………………………………………………………………Szig.sz: ……………………………………. 

anyja neve: ……………………………………………………………Tel: ……………………………………….... 

 

lakcíme: 2081 Piliscsaba, ………………………………………………………………… Hrsz: ………………………. 

email: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

, mint Támogató (továbbiakban Támogató) továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és 

helyen, az alábbi feltételek szerint. 

1. A Megállapodás tárgya 

 

1.1. Támogató a jelen Megállapodással egyszeri 78.000,- azaz hetvennyolcezer forintos támogatást nyújt 

Üzemeltetőnek azzal a céllal, hogy azt Üzemeltető a Piliscsaba Magdolnavölgyi Lakópark 

üzemeltetési céljainak és feladatainak ellátására fordítja.  

1.2. Felek rögzítik, hogy Támogató nem jogosult az üzemeltetési célok meghatározására, azt Üzemeltető 

külön Üzemeltetési Szerződés keretei között létrejött üzemeltetési közösség által határozza meg. 

1.3. Üzemeltető a 3. pontban rögzített feltételek teljesülése esetén – 5 munkanapon belül - Támogatónak 

biztosít maximum 2 db belépő kártyát (RFID) a Lakópark bejáratánál lévő portai sorompó automatikus 

működtetéséhez. A kártyák egyszeri költsége 775 ft/db, melynek megfizetése elismervény ellenében, 

azok átadás – átvételével egyidejűleg esedékes. 

1.4. Üzemeltető biztosítja az automata beléptető rendszer-üzemeltetését a támogatói megállapodás hatálya 

alatt. 

 

2. A Megállapodás hatálya 

 

2.1. Jelen Megállapodás az aláírás dátumának napjától adott naptári év utolsó napjáig érvényes. 

2.2. A Támogató által az 1. pontban rögzítettek szerint átvett belépő kártyák naptári évet követő év január 

31. napjáig érvényesek. 

3. Teljesítési feltételek 

 

3.1. A támogatói díj postai csekken, illetve banki átutalással fizethető meg az Üzemeltető CIB Bank Zrt.-nél 

vezetett 10700440-42868802-51100005 számú bankszámlájára. 

3.2. A támogatói díjat a szerződő felek akkor tekintik megfizetettnek, amennyiben a teljes összeg jóváírásra 

került Üzemeltető fent említett bankszámláján.  

 

4. Vegyes rendelkezések 

 

4.1. Jelen Támogatói Megállapodás 2 db egymással mindenben egyező példányban készült, amelyből 1-1 

aláírt példány marad a Szerződő Feleknél. 

4.2. Szerződő Felek jelen Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, alulírott helyen és 

időben, mint szándékaikkal és szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 
 

 

Piliscsaba, 20... …………………………… 

 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 

 Üzemeltető Támogató 


