
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 28-ai 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
190/2021.(X.28.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Realba Kft. által felajánlott adomány elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Realba Kft. 1,5 
millió forint készpénzadományát, melyet a belterületi utak fejlesztéséhez szükséges 
anyagok beszerzésére fog fordítani. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adomány elfogadásáról 

szóló megállapodás-tervezetet a határozat mellékleteként elfogadja és felhatalmazza 
Tatár László polgármester urat a megállapodás aláírására. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 
5.) Realba Kft. 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
                 Nagy József sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2021. október 29. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 



190/2021.(X.28.) számú önk.hat. 1. számú melléklete 
 

szerződés szám: F/……………../2021. 
M E G Á L L A P O D Á S  

f e l a j á n l o t t  a d o m á n y  e l f o g a d á s á r ó l  
 
amely létrejött egyrészről 
 
a REALBA Rehabilitációs Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 5000 Szolnok, 
Szolnok, Thököly út 96, adószám: 11502104-2-16, képviseli: Rákóczi Zsuzsanna ügyvezető), 
mint adományozó (továbbiakban Adományozó) 
 
másrészről 
Fegyvernek Város Önkormányzat (székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., 
törzskönyvi azonosító száma (PÍR szám): 736536, adószáma: 15736534-2-16, 
bankszámlaszáma: 11745066-15409993, képviseli: Tatár László polgármester), mint 
kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) 
 
között az alábbi feltételekkel: 
 

1. Az Adományozó Kedvezményezett részére belterületi utak karbantartására, 
fejlesztésére adományként 1,5 millió forintot, azaz egymillió-ötszázezer forintot ajánl 
fel. 
 

2. Kedvezményezett kijelenti, hogy az adományt elfogadja és azt teljes egészében az 
általa kezelt belterületi utak fejlesztéséhez szükséges anyagok beszerzésére fordítja. 

 
3. Az Adományozó kijelenti, hogy köztartozása nincs, nevének, székhely címének 

kezeléséhez hozzájárul. 
 

4. Adományozó vállalja, hogy az 1. pontban szereplő adomány teljes összegét a 
Kedvezményezett 11745066-15409993 számú pénzforgalmi számlájára utalja jelen 
megállapodás mindkét fél által történő aláírását követő három banki napon belül. 

 
5. Felek megállapodnak abban, hogy az Adományozó igénye szerint az adomány 

felhasználásáról Kedvezményezett részletes tájékoztatást nyújt. 
 

6. A szerződő felek a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 
 

7. A megállapodó felek kijelentik, hogy a megállapodás tartalmát megismerték és azt, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Fegyvernek, 2021. november 8. 
 
 
 Rákóczi Zsuzsanna     Tatár László 
     REALBA Kft.     polgármester 
      ügyvezető 




