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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  
E-mail:  onkormanyzat@demecser.hu  

 
Kivonat 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. május 10-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2017.(V.10.) számú 
határozata 

 
Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött Együttműködési megállapodás módosításáról 

 
 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 
 

1. a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött Együttműködési Megállapodást jelen határozat 
1. sz. melléklete szerint módosítja 

 
2. Kezdeményezi, a KLIK-el kötött vagyonkezelési szerződés kiegészítését az előző évben 

elkészült rekorátán pályára vonatkozóan. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás és a vagyonkezelési szerződés 
kiegészítésének aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester             jegyző 
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1.sz. melléklet az 54/2017.(V.10.) számú határozathoz 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

... számú módosítása 

 

amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok 

hatékony ellátásának céljából jött létre  

egyrészről a 

Magyar Labdarúgó Szövetség 

székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D 

levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 

képviseli: Dr. Vági Márton főtitkár 

adószám: 19020848-2-44 

számlaszám: 11707024-20485090 

számlavezető pénzintézet: 11707024-20485090 

(a továbbiakban: MLSZ),  

másrészről a  

Demecser Város Önkormányzata 

székhely: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

képviseli: Váradi László polgármester 

adószám: 15732224-2-15 

számlaszám: 11744003-15404352 

(a továbbiakban: Önkormányzat)  

és a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kemecsei Tankerület 

székhely:  

adószám: 

képviseli: 

számlaszám: 

(a továbbiakban: Tankerület 

egyetemleges kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat, illetve a Tankerület a 

továbbiakban külön-külön Szerződéses Partner, illetve együtt: Szerződéses Partnerek). 

 

1. Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük DÁTUM napján Együttműködési 

Megállapodás jött létre az Önkormányzat tulajdonát képező, a Földhivatalnál 

Demecser belterület 680/6. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4516 

Demecser, Szabolcs vezér u. 8. címen található ingatlanon futballpálya (a 

továbbiakban: Futballpálya) kialakítása és 15 év határozott ideig történő sport 

célú hasznosítása tárgyában (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás). A 

Futballpálya birtokbaadására és üzembe helyezésére DÁTUM napján került sor. 

 



3 

 

2. Felek megállapítják, hogy A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése értelmében az állami 

fenntartású köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési 

önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes 

vagyonkezelői jog illeti meg a tankerületi központot mindaddig, amíg a 

köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott 

ingatlanban meg nem szűnik.  

 

3. Az Önkormányzat és a Tankerület egyezően rögzítik, hogy köztük DÁTUM napján 

vagyonkezelési szerződés jött létre (a továbbiakban: Vagyonkezelési szerződés), 

amelynek értelmében az 1. pontban meghatározott ingatlan a Tankerület ingyenes 

vagyonkezelésébe került. 

 

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése és a 

Vagyonkezelési szerződés rendelkezései értelmében az Együttműködési 

Megállapodás alapján a Futballpálya hasznosításával és üzemeltetésével 

kapcsolatos valamennyi, az Önkormányzatot terhelő kötelezettség és az 

Önkormányzatot megillető jog tekintetében a Tankerület az Önkormányzat 

jogutódjaként az Együttműködési Megállapodásban az Önkormányzat helyébe lép. 

A Tankerület mindaddig az Önkormányzat jogutódjának minősül az 

Együttműködési Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése és jogok 

gyakorlása tekintetében, ameddig az 1. pontban meghatározott ingatlan felett 

vagyonkezelési jogot gyakorol.  

 

5. Felek tudomásul veszik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan, mint a 

tankerületi központ által a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 

ingatlanvagyon bérbeadásához szükség van az érintett köznevelési intézmény 

vezetőjének előzetes véleményére (ld. 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdés 

utolsó fordulata). 

 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Tankerületet, mint a 1. pontban megjelölt 

ingatlan törvényes vagyonkezelőjét  és az Önkormányzatot, mint az 1. pontban 

megjelölt ingatlan tulajdonosát a jelen okirattal módosított Együttműködési 

Megállapodás alapján a Tankerületet terhelő kötelezettségek teljesítéséért az 

MLSZ-szel szemben egyetemleges felelősség terheli azzal, hogy az MLSZ a 

kötelezettségek teljesítése iránti igényét az Önkormányzattal szemben azzal a 

feltétellel jogosult érvényesíteni, amennyiben a Tankerület az adott kötelezettséget 

az MLSZ felszólítása ellenére bármely okból nem teljesíti. Az Önkormányzat 

elfogadja, hogy a Tankerület nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén az 

MLSZ nem köteles vizsgálni a Tankerület szerződésszegésének okát.  

 

7. Felek egyezően rögzítik, hogy mind a Vagyonkezelési szerződés teljesítése, az 

azon alapuló jogviszonyok és elszámolások, valamint az Önkormányzat és a 

Tankerület közötti egyéb jogviszonyok nem érintik a Felek Együttműködési 

Megállapodásból eredő jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését.  

 

8.  Az Együttműködési Megállapodás teljesítése tekintetében az MLSZ elsősorban a 

Tankerülettel tartja a kapcsolatot, az Önkormányzattal szemben az MLSZ-t 

tájékoztatási, értesítési vagy kapcsolattartási kötelezettség nem terhel i. 

Amennyiben bármely kérdés az Önkormányzatot (is) érinti, úgy arról a Tankerület 
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értesíti az Önkormányzatot. 

 

9. Felek az Együttműködési Megállapodást a kapcsolattartás vonatkozásában 

kiegészítik a Tankerület által megbízott kapcsolattartó adataival:  

 

Név: ………………………………….. 

Beosztás: …………………………….. 

Telefon: ………………………………. 

E-mail: ……………………………….. 

 

10.  Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal hatályban maradnak.  

 

 

Jelen módosító okiratot a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás 

és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 5 

példányban írták alá. 

Budapest, 2017. ……………………….. 

 

……………………………………….. 

Magyar Labdarúgó Szövetség 

képviseli: Dr. Vági Márton főtitkár 

 

 

………………………………………..      

Önkormányzat 

képviseli: Váradi László polgármester 

……………………………………….. 

Tankerület 

képviseli: Pásztor Gyula Csabáné tankerületi 

igazgató 

  

   

                      

       
 


