EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat (Székhely: 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
adószám:15344130-2-04, képviseli: Krucsai József polgármester, továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Ó-Maros Menti Hagyományőrzők Egyesülete (Székhely:5633 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
megyei nyilvántartási szám: 2923/2010, országos nyilvántartási szám:2051/2010 képviseli: Takács
Sándor elnök, a továbbiakban Egyesület )
között az alábbi feltételekkel:

1/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) szerint a települési
önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a sport támogatása, valamint az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
2/Az Egyesület vállalja, hogy labdarúgó csapatot szervez, illetve versenyszerű
sporttevékenységükhöz a személyi és tárgyi feltételeket megteremti.
Az Egyesület vállalja továbbá, hogy a labdarúgó csapat folyamatos működéséről gondoskodik.
3/Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Medgyesbodzás 383 hrsz. alatt található
sportpálya és a hozzá tartozó ingatlan. Felek megállapodnak, hogy az 1.és 2 pontban
meghatározott célok érdekében a 383.hrsz-ú. sportpálya és a hozzá tartozó ingatlan ( továbbiakban
együttesen: sporttelep) valamint a gábortelepi 650 hrsz-ú sportpálya használatának,
hasznosításának és működtetésének jogát jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint
az Önkormányzat határozatlan időre átengedi az Egyesületnek.
A használatba adás nem vonatkozik a sporttelepen található épület irodahelyiségére, amelyet az
Önkormányzat a Medgyesbodzási Polgárőr Egyesület rendelkezésére bocsát.

4/A sporttelepet és a hozzá tartozó – a megállapodás mellékletét képező leltár szerinti – tárgyi
eszközöket Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2001.(XII.10.) önkormányzati
rendelet 13.§ (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat térítésmentesen
bocsátja az Egyesület használatába.

5/A sporttelep rendeltetésszerű használatához az Önkormányzat vállalja a közüzemi díjak
megfizetését, valamit a pálya sportolásra és versenyzésere alkalmas állapotának biztosítását.
6./Az önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonában álló tanyagondnoki gépjárművel évi 15
alkalommal a labdarúgó csapatot a községen kívül rendezett mérkőzésekre térítésmentesen
elszállítja.
7./Az önkormányzat a megállapodásban foglalt rendelkezések betartását, a rendeltetésszerű
használatot bármikor jogosult ellenőrizni és tájékoztatást kérhet bármely, a sporttelep
működését, működtetését érintő kérdésben, melyre az Egyesület köteles tizenöt napon belül
írásban, érdemi választ adni.

8./Az Egyesület a sporttelepet használatba veszi, és kijelenti, hogy mindent megtesz annak – jó
gazda módjára történő – működtetése és megóvása érdekében.
9./Az Egyesület a használat során – a fentiekben megfogalmazott általános
kötelezettségei körében – köteles:
a.) a létesítményeket és az átadott eszközöket a rendeltetésüknek megfelelő állapotban
tartani, annak megfelelően használni
b.) a létesítményben önhibájából okozott károkat helyreállítani, illetve az Önkormányzatnak
megtéríteni
c)a sporttelep működtetéséről minden év január 31-ig átfogó – a helyi sportélet is bemutató
írásbeli beszámolót készíteni és az Önkormányzat képviselő-testülete elé
terjeszteni.
10./Az Egyesület a használatába adott létesítményeket harmadik személynek további
használatba, bérbe – kivéve az egy alkalomra szóló, meghatározott idejű sportolási
célú –
nem adhatja az Önkormányzat képviselő-testületének előzetes
hozzájárulása nélkül.
11./Az Egyesület köteles Medgyesbodzás lakosságának sportolási lehetőségeit a sportelepen
térítésmentesen biztosítani, a sporttelep környékének lakosságával korrekt együttműködést,
partnerséget kialakítani.
12./Felek megállapodnak abban, hogy a sporttelep fejlesztésére kizárólag az Egyesület vezetősége
által véleményezett, az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott tervek
alapján kerülhet sor.
13./Az Egyesület bármilyen értéknövelő beruházást, korszerűsítést, felújítást kizárólag
Medgyesbodzás Község Képviselő-testületének előzetes
hozzájárulásával végezhet.
A munkálatok elkészültével, vagy a szerződés megszűnésével ezek az értéknövelő
beruházások automatikusan az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A beruházásnak az
Önkormányzat által történő megtérítésére a beruházás megkezdésekor kötött külön
megállapodásban foglaltak az irányadók.
14./Az Egyesület az Önkormányzat előzetes engedélye nélkül végzett bármilyen jellegű
munkálat többletköltségeinek megtérítésére igényt nem támaszthat.
15./A megállapodás a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik.
16./A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást rendkívüli felmondással,
azonnali hatállyal bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett indokolt és írásbeli
felmondásával megszüntetni abban az esetben, ha a megállapodásban vállalt kötelezettségét a másik
Fél megszegi és írásbeli felszólításra az abban megadott ésszerű határidőre a
kötelezettségét nem teljesíti. A rendkívüli felmondást csak írásban és az okok
feltüntetésével, indokolva lehet a másik Félhez eljuttatni.
17./A megállapodás megszűnése esetén az Egyesület a használatába adott létesítményeket
köteles az Önkormányzat által kijelölt időpontban, a rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban visszaadni és a Felek kötelesek egymással elszámolni.
18./Felek jelen megállapodásban foglalt jogosultságaik gyakorlása és vállalt
kötelezettségeik teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve, jóhiszeműen
járnak el.

19./Jelen megállapodást Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2011.(VI.24.) sz. határozatával, az Ó-Maros Menti Hagyományőrzők Egyesülete Vezetősége
a 19/2011. számú elnökségi határozatával elfogadta, jóváhagyta.
Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írták alá négy példányban.

Medgyesbodzás, 2011. június 24.

/ Takács Sándor/
Ó-Maros Menti Hagyományőrzők Egyesülete

/ Krucsai József/
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat

