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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészről  
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 2476 PÁZMÁND, Fő u. 80, törzskönyvi azonosító 
száma: 362995, adószáma: 15362993-2-07, KSH statisztikai számjele: 15362993-8411-321-07, ÁHTI azonosító: 
707303, képviseli: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészről a  
SZERVEZET (székhelye: …………………adószáma: ………………, képviseli: …………………), a 
továbbiakban: Szervezet, együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  
 
I./ A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA  
Az önkormányzat legfontosabb tevékenységeinek egyike, a lakossággal, a civil szerveződésekkel, a helyi 
társadalommal való aktív együttműködés a település fejlődése, gazdagodása érdekében. A civil, szakmai és egyéb 
nonprofit szervezetek nagy segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy az önkormányzatok megismertessék elképzeléseiket, 
döntéseiket a lakossággal, illetve párbeszédet kezdeményezzenek a település lakóival konkrét kérdésekben, az értékek, 
hagyományok, újító elképzelések, és közösségformáló tevékenységek. 
Minden együttműködés alapfeltétele, a pontosan rögzített együttműködési alapelvek. A szervezetek közötti 
együttműködés hatékonyságát a szabad partnerválasztás, a tisztázott szerepek, a felek egyenrangúsága, a szabályok 
világos és konszenzuson alapuló léte, a bizalmi elv, a kölcsönös érdekek, az empatikus viszony, illetve a személyektől 
független, politikamentes partnerkapcsolat. 
Felek rögzítik, hogy a ………………………… 201…. évi működésének elősegítése érdekében a 201... január 1. 
napjától 201…. december hó 31. napjáig terjedő időre – határozott időtartamú – együttműködési 
megállapodást kötnek. Ennek keretében az Önkormányzat egyrészt anyagi (pénzbeli) támogatást, másrészt 
ingatlanhasználatot biztosít az Szervezet részére a jelen megállapodásban foglaltak szerint.  
 
II./ INGATLANHASZNÁLAT 
1./ Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a pázmándi ……….     hrsz-ú, 
…………….. elnevezésű belterületi ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), melyet tartós használatba ad a szervezetnek. 
2./ Az Önkormányzat az 1./ pontban megjelölt ingatlant 201…. január 1. napjától 201... december hó 31. napjáig 
az Szervezet ingyenes használatába adja.  azzal, hogy az Egyesület Előzetes egyeztetés alapján szükség esetén a 
Szervezet köteles az ingatlant rendelkezésre bocsátani az Önkormányzat és intézményei, valamint az Önkormányzat 
egyéb partnerei rendezvényeire.  
 
Az előre jelzett nyitvatartási időn túli helyiséghasználatért 1100 forint/ óra,  
Az előre nem jelzett nyitvatartási időn túli helyiséghasználatért 2200 forint/óra,  
bérleti díj fizetendő. 
A bérleti díj teremhasználati szerződésben meghatározottak szerint fizetendő. 
 
3./ A Szervezet az ingatlant, illetve annak egységeit nem adhatja bérbe, illetve azok használatát másnak semmilyen 
jogcímen nem engedheti át. További albérletbe, harmadik személy használatában sem eseti, sem rendszeres jelleggel 
nem adhatja, azt kizárólag az Önkormányzat engedélyezheti, ellenkező esetben a használati jogot visszavonja. 
4./ Tartós használat esetén az ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjakat (gáz, víz, áram, kéményseprés, 
szemétszállítás) az Szervezet fizeti meg a szolgáltatók részére. Ezen pontban szabályozott díjfizetés alól kivételt 
képez a Hétforrás Művelődési Házra vonatkozóan, az Szervezet részéről igényelt teremhasználat. 
5./ A 2./ pontban meghatározott használat időtartama alatt az Szervezet köteles az ingatlan állag-megóvására és az 
általános állapot fenntartására, ezen belül a szokásos, illetve a használathoz kapcsolódó, különösen az ingatlanon lévő 
közművek (a falakon kívüli víz, csatorna-, áram-, fűtésvezetékek-, és berendezések) karbantartására.  
 A rendszeres karbantartás körét meghaladó felújítási vagy helyreállítási munkák költségei a tulajdonos 
Önkormányzatot terhelik, ezek szükségességéről a Szervezet haladéktalanul köteles értesíteni az Önkormányzatot. Az 
értesítés elmaradásából, illetve a késedelmes értesítésből eredő kárt a Szervezet köteles az Önkormányzat részére 
megtéríteni.  
A Szervezet az ingatlanon felújítási, beruházási tevékenységet csak az Önkormányzat előzetes – írásban engedélyezett 
– jóváhagyása alapján végezhet.  
 
6./ A Szervezet az ingatlant a jó gazda gondosságával köteles használni a tevékenységével összefüggésben vállalt 
feladatainak végrehajtására, illetve alapító okiratában rögzített céljai érdekében. 
 
7./ Az Önkormányzat köteles, és jogosult a Szervezet szükségtelen és indokolatlan zavarása nélkül az ingatlan 
rendeltetésszerű és szerződésszerű használatát ellenőrizni.  
 
III./ EGYÉB INGATLANHASZNÁLAT  
1./ Az Önkormányzat jelen együttműködés részeként nyilatkozik, hogy az önkormányzattal együttműködő 
szervezetek részére ingyenesen biztosít ingatlan használatot jelen megállapodás II. pontjában meghatározott 
ingatlanra vonatkozóan, melyet a Szervezet tűrni köteles. 
 



 IV. ANYAGI TÁMOGATÁS  
1./ Az Önkormányzatnak a Szervezet részére a 201... évi működéséhez nyújtott támogatása: …………………..,- Ft, 
azaz ……………….. forint összegű pénzbeli támogatást nyújt. 
 
A támogatás elszámolásának végső határideje: 201... január 15. illetve január 31. 
 
V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
1./ A jelen határozott idejű megállapodás rendes felmondással nem, csak a felek közös megegyezésével, kizárólag a 
támogatás időarányos részének azonnali visszafizetésével szüntethető meg.  
 
2./ Az Önkormányzat jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni, amennyiben a 
Szervezet súlyos szerződésszegést követ el.  
Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Szervezet  
- az Ingatlant a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően használja vagy annak használatát jogosulatlanul másnak 
átengedi;  
- az ingatlan állagmegóvásáról, karbantartásáról nem gondoskodik megfelelően;  
- az ingatlanon engedély nélkül beruházást vagy felújítást végez;  
- bármely tevékenységével, megnyilvánulásával, nyilatkozatával a támogatást nyújtó Önkormányzat, illetve a település 
érdekeit sérti vagy veszélyezteti 
 
2.1./ A szerződés azonnali hatályú egyoldalú megszüntetése esetén a Szervezet köteles 7 munkanapon belül az 
ingatlant – kitakarított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - az Önkormányzat birtokába visszaadni. 
Egyidejűleg köteles a részére nyújtott pénzbeli támogatással haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, a 
10/2014.(VI.25.) rendelet alapján nyújtott támogatási szerződésben foglalt feltételekkel, az ott szabályozott határidő 
kivételével elszámolni, annak időarányosan fennmaradó részét az elszámolással egyidejűleg azonnal visszafizetni. 
 
2.2./ A szerződés bármely okból történő azonnali hatályú megszüntetése esetén a Szervezet részére az 
Önkormányzat adott évben további támogatást semmilyen formában nem nyújthat. 
 
3./ Felek a megállapodás teljesítése során kötelesek szorosan együttműködni. Ennek során minden olyan akadályról, 
illetve körülményről kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, amely a megállapodás teljesítése szempontjából 
lényeges.  
 
5./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Felek a 2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit tekintik irányadónak.  
 
6./ Felek a jelen megállapodásból eredő jogvitáik rendezését kötelesek békés úton megkísérelni. Amennyiben ez nem 
vezet eredményre, úgy a peres eljárásra – hatáskörtől függően – a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a 
Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 
Pázmánd, 201…. ……………….. 
  
 

Pázmánd Község Önkormányzata    …….............................  
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika     ……………………..  

      polgármester                     szervezet képviselője 
 

 


