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EgyÜttműködési megállapodás, a H ód mezővásárhelyi Ta nkeri.j leti Központta l

Előadó: Polgármester

Előkészítő: Jegyzo

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

2022' május 23.

egyszerű többség

Magyarország helyi önkormányzatairól szÓlÓ (továbbiakban: Mötv ') 2011. évi
CLXXXIX' törvény 47.s (1)-(2) bekezdéseire, valamint az 50.$-ára figyelemmel.

,,47' s () A képvisető-testtjtet akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati
képviselőknek több mint a fele jelen Van' A határozatképességet folyamatosan
figyelemmel kell kísérni'
rij n javaslat elfogadásához az egyszeríi többséget igénylő javaslat esefén a
jelen levő i5nkormányzati képviselő& minősített többséget igénylő javaslat esetén
az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A
betoltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából
betöltöttnek kell tekinten i.''

TárgyaIás módja:

Mötv. 48.s (1)-(2) bekezdésre figyelemmel'

nyílt Ülés

A napirendi pont rövid tartalma:

A Hódmezővásárhetyi Tankerületi Központ megkütdte a ,,c''.típusú tornaterem - az
Önkormányzati rendezvények vonatkozásában - használatára vonatkozó együttműködési
megállapodást.
A megállapodás határozatlan időtartamra, de Iegfeljebb a Hódmezővásárhelyi
Tankerü Ieti Központ vagyon kezelő! jogának fennál !ásáig kerü l meg kötésre.
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Előterjesztés
Tárgy: egyuttmtixödési megállapodás'
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á-HoomezovásarneÚi TankerÜleti Központtal

Földeák község Képviselő _testülete

Földeák

Tisztelt Képviselő-testü let!

AHódmezővásárhelyiTankerületiKözpontmegkül9l"",,G''típusútornaterem-az
Önkormány zali rendeivények vonatrozá!áüán - n"-"ználatiá'vonaikozó együttműködési

megállapodást.

A megállapodás határozattan időtartamra, de legfeljebb a Hódmezővásárhelyi

Tankerületi Központ vagyonkezelői jogának fennállásáig kerül megkötésre'

A Földeák belterÜlet 21 hrsz-Ú, természetben 6922 Föld;ák, zádl utca..22' szám alatt

található ingattant- ", ónxoi'anvJ"i- á Földeáki N7'áv Lajos Áftalános lskola

intézményvezetőjével elózetesen 
"gvJrt"t"it 

időpontokban jog'osu*'használni tanítási időn

gur:n'n;:::il'J,i:ÍfJ,T'í:''eti a tornaterem használatát a Földeáki Návay !'io:
Általános lskola vezetójénél, amely ioái.rtá'á lágfeljebb eui ro alkalom lehet' Ettől a Felek

egyező akarattal .'h]}ilüiot meletőx 15 nappál íiásban eltérhetnek'

Az önkormányzat jogosult az őt megillető alkalmakat az

m ű ködtetett szervezótex részére en ged ményezn i'

Javaslom,hogyaHódmezővásárhelyiTankeriiletiKözponttalaz
kössön együttmíiktioesi megállapodást a "G'' tipusú tornaterem

használatára.

ff"':fl:[Í!,.]:"'*J:iffl kérem a Tisztelt Képviselő-testtrletet, hogy az alábbi határozati

javaslatot elfogadni szíveskedjen'

HATÁRozATl JAVASLAT

Földeák Községi önkormányzat Képviselő_testülete Magyarország helyi

önkormány zatairil*u'o ;öii.";; étXXXri' 1b*env 10.6 s (2) bekezdés' és 1g7'S-ában

biztosított jogkorében eljárva, tigverem;Ji'l'' zöiá. lánuai r!.'áapján kelt Vagyonkezelési

szeződésb"n, u"t"'i;i; kbfiéueresi iérádatot elláto ágyes 9'l(9lTí.y:ati fenntartású

intézmények állam] i"nnúrtá.oa uetereióí-.ioro 2012' é"ul cuxxxvl'll. iorvény 8' s (1)

bekezdés b) pontjában foglaltakr" 
'áJia'igva*a 

rrtildeák belterÜlet 21 hrsz alatt felvett

inoatlanon léVo ,,C,, típusú tornatere-riiáíonatxozo eg'iittműködési megállapodásról

J?r í"út" rj e sztést és az a l á bbi h atá rozato l hozza"

A Képvise!ő-testület az Önkormányzat í/1 tulaidonát képező Földeák 21 hrsz alatt

felvett ingatlanon felépiilt ,,c" típűsú tornaterem vonatkozásában - jelen határozat

melléklete szerinti tartalomma| 
_:_ '"gyútt'cködési megállapodást köt a

általa fenntaÉott és

önkormányzat
térítésmentes



Hódmezővásárhelyi tankerüIeti központta! _ határozott időtartamra- vagyonkezelői jog
fennállásáig.

A Képviseló{estület felhatalmazza a polgármestert az együttmriködési megállapodás
aláírására, valamint a további kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, aláírására.

ErrőI értesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeák-Ótotoearközségekjegyzqe

Földeáki KÖH penzÜgyi Csoport
_ Hódmezővásárhelyi TankerÜleti Központ

Földeák, 2022. május 23.
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polgármester
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EGYÜTTMurÖoÉsr uncÁt'l'lpouÁs

amely létrejott

Fiildeák Községi Önkormányzat

''et 
t'.ty"' egzironeák, Szent Lász|ő tét t '

képviseli: Hajnal Gábor polgármester

törzsszárna 354644
adőigazgatásiazonosítőszáma:15354642'2-06

'",ií"ri["i 
számj ele: t 53 5 4642-84I I -32| -06

.i'i''u",rantuláj donos (a továbbiakban: Önkormányzat)'

valamint a

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Kiizpont

s"en .ry., 6800 Hódmezővásárhely' Andrássy ift 28'

ro:pui'.ii, Miklós Anikó tankertileti igazgatő

iit ig-gutási azonosí tő száma: I 583 5 I 69'2-06

ÁHT azonosítója: 361439

bankszámla száma: 1 002 8007-003 3 67 8 1 _00000000

.á,i.aitui számjele: 1 5 83 5 1 69-8 412-312'06

ffiil''"nrezóto 1a továbbiakban : Tankerületi Központ)

(atovábbiakbanegyütt:Felek)közottalulírotthelyenésnaponakövetkezőfeltételekkel:

FI'Ózwtr'NYEK

I.

2ozz.februarI7'napjánvagyonkezelőijogkerültbejegyzésrea.Hódmezővásárhelyi
Tankerületi Központ tészére aeg.,2ro&"ut.,Z*duutca?).]*sz. I szélmalatti ingatlanon'

A Földeák Községi Önkormany zat és a Hődmezővásarhelyi Tankerületi Központ között

2OI3.január 15. napján II4-72.ői;."+{J;á*:l.kelt vágyonkezelési megál'apodas 3'

pontja alapján az onkorm ay.yza!,ioIosult a nevezett.ingatlani a Pedagógiai Prograrrlban' az

intézmény ,".*"""ii es mrilodeú'rruaatirutthan,1aZirendjében méghatározott fe'adatok

ellátásának zavarásanélkül, tanitasi]áon kiutit - a Felek t<tiiotti megállapodás megkötését

követően - önkormány zati, egyii^il.úi kozosségi, kulturálisrendezvények lebonyolítása

célj ából térítésmentesen használni'

il.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. Az Önkorm inyzat kizárólagos, 1/1 aranyú tu1ajdonát képezi a jelen megállapodás

Előzmények pontjában említett uat.'tir.ii l'helyraj zi számú' természetb en a 6922 Földeak'



2.

aJ.

2

Zárda ltca 22. szám a|atti ingatlan, amelyre a Hődmezóvásárhelyi Tankertileti Központ

;;**";elői joga [.'un' u".i']gyzésre2022' februar l7 'nap1án'

A Felek tekintettel a20I3.január 15. napján t-I4-7l2O13. iktatószámon kelt vagyonkezelési

megállapodásban foglaltakra megállapoáiak abban' hogy megállapodást kötnek a2022-ben

..*épuil és átadott iornaterem használatáról

A Tankerületi Központ biztosítja az onkorm ányzatrészére anevezettingatlan tanítási időn

kívü'i térítésment "r-nÁ)iawaí,u*.ry.i 
u nJ.r. egyezó akaratta|heti 4 órában hatéromak

meg. Rögz ítikazti., h;;;;;ií,it"ryi"l ;;;;Á1í;r'kére1mezheti a tornaterem használatát

a Földeáki Návay Lajoi Á1talános r*áu u'"'tőjénél' a1ely időtartama legfeljebb évi 10

alkalom 
'ehet. 

Ettőt á petet egyező ,áu.uruttut ihasmáIatoi megelőző 15 nappal írásban

eltérhetnek.

Az Önkorm ényzatjogosult az őt meg\llető alkalm akat az áÍta|a fenntartott és múködtetett

szervezetek tészére engedményezni'

ilr.

A MEGÁLLAPODÁS IDoTARTAMA

Felek egyezőakarattal kijelentik, hogy jelen megállapod ás határozatlan időtartamra' de

legfeljebb ^ 
Ilódmezávásárhelyi iankerületi Központ vagyonkezelői jogának

lffi'f#:ílil"r"su1t jelen megállapodást bármikor indokolás nélkül felmondani'

amely a közlést r.oveú hónap etso nap]avui hutályo'u1''Egyebekben szerződésszegés esetén

a Felek jogosultak a megállapodást a Polgari Törvénykönyvről sz(iő 2OI3' évi V' törvény

(ovábbiakban: Ptk') alapjánme gszüntetni'

IV.

A HASZNÁL.q.T nÉszlnrSZABÁLYAI

A Fe'ek megállapodnak' hogy a Földeak be'terület 2I 
'tsz,-'6l,természetb 

en 6922 Földeak'

Zérda ltca22. szám a'atttalálható ingatlant a Földeák Ktjzségi Önkormfurtyzat a Földeaki

Návay Lajos Általános Iskola intéztíényvezetojével előzeteien egyeztetett idopontokban

jogosult használni a II.3. pontban ragzíteitidőintervallumban. Ettől eltérni indokolt esetben'

előzetes egyeztetés a|apján,mindkét fél beleegyezése esetén lehetséges és megengedett' A

Felek megállapodása alapjan a hasmáIat az Intézmény az ingatlanokban biztosított

alaptevékeny sé g e llátását nem zav arhatj a vagy veszélyeztetheti'

AFelekahasznáIaÍtartamaalattkriteles.tanetyiségeketrendeltetésszeriíenésjogszenien
használni, állagukat megóvni, ahánkendjiikben meghatarozottakat betartani és másokkal is

betartatni, valamint biztosítani u t"uetánység végzéséhez szükséges eszközöket' illetve

berendezési és felszerelési tőrgyakat, melyekért sajátjukként felelnek' állapotukban

bekövetkezett károkért és hibákért a Feleket teljes kártérítési kötelezettség terheli'

4.

5.

7.

8.

9.



10.

11.

12.

A használt ingatlan Fenntartója szavatol azért,hogy a megállapodásban foglalt ingatlanok a

hasznáLatrdőtartama alatt rendeltetésszerii és szerzódésszerú használatraalkalmasak, illetve

harmadik személynek nincs olyan joga' amely azavartalanhasználatotakadáIyozza'

Az adott éptilet Fenntartója jogosult a szsrződő fél szükségtelen háborítása nélkül a

használatot ellenőrizni'

Lz élet-és vagyonbiztonságot veszé|yeztető tömeges megbetegedést okozó humanjárvany

(CovID-l9)következmenyeinetelhárításaérdekébenaHasmá|őkazingatlanokhasznáIata
során kötelesek kézfertőtlenítő szert biúosítani és hasmálni' valamint a vonatkozó

j o gszabáIyi rendelkezéseket betartani'

AHasználókafentnevezettépületekenfelújítást'átalakítást,karbantartástnemvégezhetnek
a Tulajdonos beleegyezése nélkül'

A Használók kötelesek a Fenntartót értesíteni, ha azáltaluk használt épületrészt karosodás

rí1LftI'?l'i.,.r"u a hatályos tűzvédelmi-, munka- és balesetvédelmi e'őírásokat

betartani. A fent nevezett épületrészek tekintetében a Használók tudomásul veszik' hogy a

dohány zás az ingatlanok telj e s teriiletén szi goruan tilo s'

13.

15.

14.

v.

ÉnrrsÍrÉsnr

t7.
kijelölt személyek (Akiknek

írásban közölni):

16.Kapcsolattartók.komrhunikáció:AFelekakapcsolatotelektronikusformábanistarthatjak
a személyes kapcsolattartás mellett'

Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartóként'

me gv áItozását a F el ek e gymás sal' hal adéktal anul köte l e sek

Ne", r',rinos Anikó, tankerületi igazgatő

Telefon: +36 (62) 795-202

E-mail : hodmezovasarhely@kk' eov'hu

Telefon: +36-62-524-050

E -mail : i nfcr (D,nava,v-' hu

Név : Rákóc zi Ed\t, jegy ző

Telefon: +36 (62) 524-092

E-mail: redit@foldeak'hu

F
Név: Tóth Imre, intézményvezető



18.

19.

4

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változasról

haladéktalanul, de legkésőbb a váItozástkövető 15 napon belül tájékoztatják egymást' A

másik fél kapcso' attutőja részéremegküldött minden értesítést és tájékortatást mindaddig

hatályosnak és órvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a

másik fe1nek u kup".áluttartó személyében bekövetkezett változásokat'

A kapcsolattartók képviseleti jogosultság a az egyittműködési megállapodás módosítására'

megv á|toztatásár a nem terj ed ki'

VL

tvtÓlosÍrÁs És MEGsztjNTETÉs

Jelen megállapodás kizárőlag írásban (papír alapú dokumentum)' a Felek cégszerti

aláirásáva] ellátva módosítható. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban' de a

szerződéstaláírőképviselő személyektol eltérő beosztássalrendelkező személyek által tett

j o gny ilatko zat a mei gáLl apo dás mó do sítás ára nem alkalmas'

Jelen megállapodást a megkötésére iranyadó jogi szabáLyozás betartásával' és formában

lehet módosítani.

Felekmegállapodnakabban,hogyhaamegállapodásvagyannakbármelyrésze'vagy
rendelkezése érvényte1en vagy végrehajtúatlan' i11etve utóbb azzá váIik' úgy az

érvénytelenné vagy végrehajth atatlanná vá|t részt vagy rendelkezést oly módon kell

megváltoztatni, hogy az azza|eredetileg elémi kívant szerződéses cél lehetőség szerint

il::J::';]ll""T.ás: Bármelyik fé'jogosult a jövőre nézxea megállapodást a másik fé|hez

címzett egyoldalú jognyilatkozattal indokolás nélkül felmondani azzal'hogy a felmondás

kezdőnapj a a kozljst-kávető hónap első napj ával hatalyosul'

Rendkívüli felmondás: Felek megállap'odnak abban' hogy bármelyik Fél súlyos

szerződésszegése esetén a másik Fél jogosult a megállapodást azonnali hatállyal a súlyos

szerződésszegés okanak megielöléseu.ú másik féIhez címzettegyolda'ú jognyi'atkozatta|

felmondani.

20.

2r.

22.

23.

24.

25.

VIL

Énrnr,vrnzÉs

Jelen szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés

érvényessó gét. Aze.uJ'ryt"t.r, kikötés helyébe olyan Ándelkezéseknek kell1épnie' amely

leginkább megfelel a pet"t szerződéskoiosko, kinyilatkoztatott a\aratának, valamint a

j ogszerűség követelményeinek'

vIII.



)1

28.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

JelenmegállapodásaFelekközöttatörvényesenfelhatalmazottképviselőkaláírását
követően' amennyiben a Felek eltérő időpontbán ír]?k aláa szerződést, akkor az a később

aláirő fé! a|áírásának napján lép hatályba'

Felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat, amely M együttműködési

megállapodásból és áódosításábol vagy azzal osszefuggésben' így különösen annak

megszegésével' megszúnésével, érvéniességével, hatályosság ával vagy értelmezésével

kapcso1atban kozotttik keletkezik, ktizvetlen tárgyalások útjan, maguk között próbáljak

rendezni. Amennyiben bármelyik féljelen megállapodásban foglaltakat megszegi, köteles

a másik fél ebből eredő kárát megtéríteni a Ptk. rendelkezései szerint'

Jelen megállapodás 5 (ö0 számozott. oldalból áII' 4 (négy) egymással szó szerint

megegyezőeredetipéldanybankészült,.amelyből2(kéopéldanyaFenntartó,1(egy)
példany azIntéznérry, 1 (egy) példány pedig u" Önto.- ányzatbirtokába keriil' A Felek

saját példanyaik átvéielét a megállap odás a!éirásával elismerik.

SzerződőFelek jelen megállapodást elolvasták, azt egyezően értelmezték' és' mint a

valósággal, és üryleti akaratukkal mindenben megegyezőt' cégszerűen az alulírott

tretyen os időpontban jóváhagyólag írták alá'

Kelt Hódmezővásárhe Lyen,2022" " napján Földeák' 2022" " napján

Fenntartó
Miklós Anikó

tankerületi igazgató

a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:

Lencse Ferenc
pénzügyi vezető

Önkormányzat
Hajnal Gábor
polgármester

Földeák Községi Önkormányzat

képviseletében

Ellenjegyzés:

Rákóczi Edit
jegyző


