
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Beleg Község Önkormányzata (székhely: 7543 Beleg, Kossuth 

utca 97., adószám: 15397270-1-14) képviseli: Vámosi Róbertné polgármester (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről a Beleg Polgáraiért Egyesület 

Székhelye: 7543 Beleg, Rákóczi utca 170. 

Nyilvántartási szám: 14-02-0004009 

Adószám: 18290323-1-14 

képviseletében Horváth Ervin Gyula elnök (a továbbiakban: Egyesület) 

 

mint együttműködő partnerek (a továbbiakban: Együttműködő Felek) között az alulírott 

helyen és napon az alábbiak szerint: 

 

Beleg Község Önkormányzata elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre 

gyakorolt hatását, ezért az Önkormányzat a helyi civil szervezetekkel történő folyamatos és 

hosszú távú jövőbeni együttműködés kereteinek, irányvonalának meghatározása által, jelen 

megállapodás alapján kíván általános keretet biztosítani a lakossági igények minél magasabb 

színvonalú kiszolgálása érdekében. 

 

I. A megállapodás célja 

 

Az Egyesületet érintő, közös ügyekben való együttműködés, a lakosság erkölcsi-, kulturális-, 

szellemi-, testi- és lelki javának szolgálata. Együttműködő Felek jelen megállapodással azt 

kívánják elérni, hogy a lakosság számára hagyomány, értékteremtő és preventív szempontból 

egyre inkább elérhetővé váljanak az Önkormányzat és a civil szervezetek által közösen 

szervezett rendezvények, programok. A megállapodás célja Beleg lakosságának összefogása a 

civil együttműködés jegyében, a lakosság érdekeinek szolgálata, a tiszta, egészséges 

lakókörnyezet megteremtésének elősegítése, kulturális- és sporttevékenység szervezése, 

támogatása. 

 

II. A megállapodás tárgya 

 

1. Együttműködő Felek az Egyesület alapító okiratában meghatározott célok, azaz a 

közösségek motiválása, önszerveződés elősegítése, ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi 

jogok védelme, esélyteremtés, egészséges életmódra nevelés, kulturális örökség megóvása, 

ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem megvalósítása érdekében működnek együtt. 

 

2. A civil szervezetekkel való partneri kapcsolatokban rejlő lehetőségek minél hatékonyabb 

kihasználása érdekében Együttműködő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy közérdekű 

döntéseikről kölcsönösen tájékoztatják egymást, együttműködnek az általuk szervezett 

rendezvények programjainak összehangolásában és közös szervezésében, segítik egymást a 

szociális problémák megoldásában, szociális tevékenységben, közös pályázatok 

megvalósításában, valamint az értékek megőrzésében. 

 

III. Felek vállalásai 

 

1. Az együttműködés keretében az Önkormányzat vállalja, hogy  



 az Egyesülettel tárgyalásokat folytat a megállapodás I. és II. pontjában meghatározott 

területeket érintő kérdésekben; 

 az általa szervezett olyan rendezvény esetén, amely az Egyesület tevékenységi körét 

érinti, az azt képviselő személlyel megfelelő időben és írásban előzetesen egyeztet; 

 az Egyesület rendezvényeinek szükség esetén helyiséget biztosít, előre egyeztetett 

feltételekkel. 

 

2. Az együttműködés keretében az Egyesület vállalja, hogy 

 helyi programjairól értesíti az Önkormányzatot és a község lakosságát; 

 az Önkormányzatot – előzetes egyeztetés alapján – bevonja rendezvényeinek 

megszervezésébe; 

 a jelen megállapodás végrehajtása érdekében együttműködik az Önkormányzattal,  

 feladatait, tevékenységét a hatályos jogszabályok és Alapszabálya szerint végzi. 

 

3. Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy a közösen szervezett rendezvények, 

programok ellátása során egymást azonos mértékben és kölcsönösen támogatják a 

tulajdonukat képező ingatlanok, ingóságok, természetbeni munkavégzés és önkéntes munka 

rendelkezésre bocsátásával. 

 

4. Az Egyesület kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

értelmében átlátható szervezet és az alábbi tevékenységet végzi: 

 

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 15. pontja (sport, ifjúsági ügyek): 

o sporttevékenység szervezése, támogatása, 

o nevelés és oktatás képességfejlesztés. 

 

b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontja: 

o helyi környezet és természetvédelem. 

 

c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja: 

o kulturális tevékenység szervezése, 

o kulturális örökség megóvása. 

 

IV. Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések 

 

1. Együttműködő Felek képviselői a települést érintő fontosabb kérdésekről rendszeresen 

konzultálnak és évente egy alkalommal értékelik a megállapodásban foglaltak teljesülését. 

 

2. Együttműködő Felek kapcsolattartás céljából következő személyeket jelölik ki: 

 

Önkormányzat részéről: 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Egyesület részéről: 

………………………………. 

 

 



 

V. A megállapodás tartalma, felmondása 

 

1. Jelen megállapodás az aláírás napjával határozatlan időre jön létre, de bármely fél 

kezdeményezheti módosítását, illetve megszüntetését.  

 

2. Amennyiben valamelyik fél a megállapodásban körülírt vállalásainak nem, vagy csak 

részben, illetve késedelmesen tesz eleget, a másik fél – megfelelő határidő tűzésével – a 

teljesítésre írásban felszólíthatja, melynek eredménytelen eltelte után a jelen megállapodás 

azonnali hatállyal felmondhatja. A rendkívüli felmondásra okot adó fél felel a mulasztásból 

eredő károkért. 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

1. Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. 

 

2. Együttműködő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben személyükben 

jogutódlásra kerül sor, a jogutódlást megelőzően kötelesek egymást írásban tájékoztatni és a 

jogutódi várományost is felvilágosítani jelen szerződés tartalmáról. Együttműködő Felek 

megállapodnak abban, hogy a jogutódokat jelen szerződés nem köti, a jogutódlás 

bekövetkeztével jelen partnerségi együttműködési megállapodás megszűnik. 

 

3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései és a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az 

irányadóak. 

 

4. Együttműködő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket 

elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg egymás között rendezni, melynek 

eredménytelensége esetén fordulnak az illetékes bírósághoz. 

 

Jelen megállapodást Együttműködő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Kelt: Beleg, 2020………………………….. 

 

 

 

 

…………………………………..    ………………………………….. 

   Beleg Község Önkormányzata         Beleg Polgáraiért Egyesület 

Képv.: Vámosi Róbertné polgármester   Képv.: Horváth Ervin Gyula elnök 


