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Melléklet a 45/2022. (III.24.) határozathoz 

 

Együttműködési Megállapodás  
(a továbbiakban: Megállapodás) 

 
amely létrejött egyrészről 

Edelény Város Önkormányzata (székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-
2-05, képviseli: Molnár Oszkár polgármester, továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről az 

Edelényi Football Club (székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 19914970-1-05, 
bírósági nyilvántartási szám: 05-02-0001696, ügyszám: 0500/Pk.61696/1994, képviseli: Németh Attila 
elnök, továbbiakban: Egyesület; a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek)  

között, alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

9. Előzmények 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2017.(III.23.) határozata alapján ingyenesen 
biztosítja a városban működő sportegyesületek részére Edelény Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 
Edelény, Borsodi út 36. szám alatt (hrsz. 1193/8) található Városi Sport- és Szabadidő Központ használatát. 

10. Jelen Megállapodás tárgya 

Önkormányzat kinyilatkozza, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 15. pontja alapján a sportügyek helyi közügynek, illetve helyben biztosítandó 
közfeladatnak számítanak. Szerződő Felek vállalják, hogy együttműködnek az Egyesület eredményes 
működése érdekében, melynek keretében Önkormányzat biztosítja az Egyesület részére a Városi Sport- 
és Szabadidő Központ területén található sportpályák használatát előre egyeztetett időpontokban és 
időtartamban azzal, hogy a kizárólagos használat ideje alatt a szabad kapacitás mértékéig jogosult a 
használatot más személynek/szervezetnek visszterhesen átengedni. Egyesület vállalja, hogy a tovább 
hasznosításból eredő bevételt a sportpályák üzemeltetésére, karbantartására, valamint a TAO önerejére 
használja. 
11. Önkormányzat jogai és kötelezettségei 

a) Önkormányzat köteles a Városi Sport- és Szabadidő Központot érintő bárminemű fejlesztés, 
beruházás esetén Egyesülettel előzetesen egyeztetni. 

b) Önkormányzat köteles a Városi Sport- és Szabadidő Központ rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasságát, állagmegóvását, illetve karbantartását folyamatosan biztosítani az Egyesülettel 
együttműködve. 

c) Önkormányzat köteles a Városi Sport- és Szabadidő Központ ingó és ingatlan biztosításáról 
gondoskodni. 

12. Egyesület jogai és kötelezettségei 

a) Egyesület Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017.(III.23.) határozata alapján 
az Egyesület ingyenesen jogosult az Városi Sport- és Szabadidő Központ használatára. 

b) Egyesület az Önkormányzattal egyeztetve, a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott 
sportfejlesztési program alapján a TAO források igénybevételével (pénzügyi források biztosításával) 
vállalja a Városi Sport- és Szabadidő Központban található élőfüves és műfüves pályák 
karbantartásában, illetve a Városi Sport- és Szabadidő Központ működésével összefüggő eszközök, 
berendezések beszerzésében való közreműködést. 

c) Egyesület köteles az Városi Sport- és Szabadidő Központban az általában elvárható gondossággal, 
rendeltetésszerűen, valamint energia- és költségtakarékosan használni. 

d) Egyesület tudomásul veszi, hogy az Városi Sport- és Szabadidő Központban bármely nemű átalakítási, 
felújítási munkálat elvégzéséhez Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye szükséges. A felújítási, 
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átalakítási munkálatok elvégzéséről Felek külön írásbeli Megállapodásban kötelesek megállapodni, 
amelyben a költségek megtérítéséről, ill. a jogviszony végén történő elszámolásáról is 
rendelkezhetnek. 

e) Egyesület köteles haladéktalanul értesíteni Önkormányzatot a Városi Sport- és Szabadidő Központot 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, 
körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű használatát akadályozza, kár bekövetkezésével 
fenyeget, a vagyon nagyobb mértékű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában 
harmadik személy akadályozza. Egyesület köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély 
elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. 

13. A Megállapodás időtartama és megszűnése 

Jelen Megállapodás a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra 
különböző napokon kerül sor, akkor az utolsó aláírás napjának időpontjában lép hatályba. 

Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, melynek módosítására kizárólag írásban és közös 
megegyezéssel kerülhet sor. 

Jelen Megállapodás megszüntetésére közös megegyezéssel, vagy bármely fél indokolás nélküli egyoldalú 
nyilatkozatával 30 napos felmondási idővel kerülhet sor. 

A jelen Megállapodásban foglalt lényeges kötelezettség súlyos megszegése esetén az ellenérdekű felet 
megilleti az azonnali hatályú felmondás joga.  

14. Nyilatkozat átláthatóságról, adatvédelmi rendelkezések 

Az Egyesület kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján 
átlátható szervezetnek minősül. Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy tulajdonosi szerkezetében 
bekövetkező változásról az Önkormányzatot haladéktalanul írásban tájékoztatja. Tudomásul veszi 
továbbá, hogy a tájékoztatás elmaradása esetén Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. 

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják 
a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(„Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) 
rendelkezéseit. 

15. Egyéb rendelkezések 

Szerződő Felek, Megállapodás teljesítésével kapcsolatos kérdésekben kijelölt képviselői: 
Önkormányzat részéről: Csősz Brigitta, 
telefon: 48/524-100; e-mail: csosz.brigitta@edeleny.hu 

Egyesület részéről: Németh Attila 
telefon: 30/9987466; email: nattila48@freemail.hu 

Szerződő Felek megkísérlik jelen Megállapodással összefüggő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, 
tárgyalások keretében rendezni. Ennek sikertelensége esetére - értékhatártól függően - a Miskolci 
Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az Nvtv., valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

Jelen Megállapodás 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből a Szerződő Feleket 2-2 (kettő-kettő) 
példány illeti meg, és amelyet a Szerződő Felek – elolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
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Edelény, 2022. …………………….          Edelény, 2022. …………………… 

……………………………………………… 
Molnár Oszkár 

 polgármester 
Edelény Város Önkormányzata 

……………………………………………. 
Németh Attila 

elnök 
Edelényi FC 

 


