
TERVEZET 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
képviseli: Szegvári Ernőné polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat 
 
másrészről 
 
Kiszombori Községi Sportkör szakmai partner (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6., képviseli: 
Szabó József elnök) a továbbiakban: Szakmai Partner 
 
között az alulírott napon és feltételekkel: 
 

1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be, melynek keretében a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 20x40 méretű műfüves pályát épít az alábbi helyszínen: 
6775 Kiszombor, 1472 helyrajzi szám, az Önkormányzat pályázatában szakmai 
partnerként a Kiszombori Községi Sportkört jelölte meg. 
 

2. Az Önkormányzat és a Szakmai Partner együttműködik abban, hogy a műfüves pályán 
elsősorban labdarúgó foglalkozások, versenyek, tornák, egyéb labdarúgással 
kapcsolatos események, másodsorban tömegsport, szabadidő- és kulturális 
rendezvények valósuljanak meg. 

 
3. Önkormányzat a Tao. tv. előírásainak megfelelően kötelezettséget vállal, Szakmai 

Partner pedig tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályát iskolai- és 
diáksportesemények (elsősorban labdarúgás), szabadidősport események (elsősorban 
futball), más közösségi célú – különösen: kulturális, turisztikai – események 
lebonyolítása céljából naponta a futballpálya üzemidejének legalább 20 %-ában és 
évente legalább 10 nap ingyenesen használja, vagy kedvezményes áron hasznosítja. 

 
4. A Szakmai Partner a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében szakmai 

kapcsolattartót jelöl ki. Az Önkormányzat felhatalmazza a Szakmai Partnert, hogy a 
szakmai kapcsolattartó a programok szervezése és lebonyolítása során az MLSZ 
kijelölt grundfelügyelőjével, illetve egyéb szakmai kapcsolattartójával (elsősorban: 
megyei igazgatóságok munkatársai, szabadidő-futball szakág munkatársai) 
együttműködjön. Az együttműködés kiterjed a folyamatos kapcsolattartásra, az 
esetleges adatszolgáltatások biztosítására, illetve az MLSZ országos, regionális, 
megyei, vagy körzeti programjaiba való bekapcsolódásra, a programban való részvétel 
koordinálására. 

 
5. A Szakmai Partner kifejezett feladata, hogy a 2. pont szerinti események szervezése 

során a település – illetve vonzáskörzete – területéről minél nagyobb számú résztvevőt 
toborozzon, kialakítsa, folyamatosan fenntartsa, és lehetőleg növelje a sport, a mozgás 
– azon belül elsősorban a labdarúgás – iránti érdeklődést, aktivitást.  

 
6. Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre. 

 



7. Felek a jelen megállapodás teljesítése céljából legalább a Ptk. szerinti 
együttműködésre kötelesek.  

 
8. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek aláírásával 

módosítható. 
 
 
Jelen megállapodást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 4 
példányban írták alá. 
 
 
Kiszombor, 2015. szeptember ___ 
 
 
 
___________________________    __________________________ 
 Szegvári Ernőné        Szabó József 
   polgármester              elnök 


