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 MEGÁLLAPODÁS  

közérdekű kötelezettségvállalásról 

 

amely létrejött egyrészről  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, 

Bakáts tér 14., KSH szám: 15735722-8411-321-01, adószám: 15735722-2-43, képviseli: dr. 

Bácskai János polgármester, mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről  

az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

1133 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép.5. em., cégjegyzékszáma: 01-09-320460; adószáma: 

26256081-2-43; statisztikai számjele: 26256081-6810-113-01, képviseletében eljár: Avraham 

Ben Yakar ügyvezető) mint Beruházó (a továbbiakban: Beruházó)   

 

(a továbbiakban együttesen: mint Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak 

szerint: 

 

1. Önkormányzat ellátja a jogszabályokban meghatározott és a Képviselő-testülete által 

önként vállalt feladatokat.  

 

2. Önkormányzat a 1. pontban meghatározott feladatellátásához – célhoz nem kötötten –  az 

Beruházó 10.000.000.- Ft., azaz tízmillió forinttal járul hozzá közérdekű 

kötelezettségvállalásként. 

 

3. Az Beruházó a 2. pontban foglalt összeget jelen megállapodás Felek általi aláírásától 

számított 5 napon belül átutalja az Önkormányzat 10401196-00028977-00000005 számú 

bankszámlájára. 

 

4. Az Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott összeget szabadon használhatja fel, annak 

tekintetében az Beruházóval szemben semmilyen igazolásra, elszámolásra nem köteles, és 

semmilyen körülmény vagy feltétel esetében sem terheli semmilyen visszafizetési vagy 

visszatérítési kötelezettség. 

 

 

5. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés során tudomásukra jutott 

minden adatot, információt üzleti titokként kezelnek, azt másra fel nem használják, 

harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszik. A titoktartási kötelezettség kiterjed a 

Felek alkalmazottaira és közreműködőire is.  

 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) figyelembe vételével tud 

titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből 

nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Önkormányzat titoktartási 

kötelezettséget nem vállal.  

 

6. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést rendes felmondás útján egyik fél sem jogosult 

felmondani.  
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7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ávr., valamint az 

egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

 

Budapest, 2019. …..… 
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Pénzügyi ellenjegyző: 

 

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

     Nyeste-Szabó Mariann 

   a Pénzügyi Iroda vezetője 


