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ELŐTERJESZTÉS 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2011. április 28-án tartandó testületi ülésére 
 

 
Napirend: együttműködési megállapodás a Lengyeltóti CKÖ-tal az „Újtelepi” labdarúgópálya 

használatáról 
 
Előadó:  Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Horváth Gyula, a Lengyeltóti Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke kezdeményezte megállapodás 
megkötését Lengyeltóti Város Önkormányzatával arra vonatkozóan, hogy az „Újtelepi” labdarúgó 
pálya használatát a Városi Önkormányzat milyen feltételek mellett bocsátja a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat rendelkezésére. A CKö elnökének levelében a hasznosítást illetően a labdarúgáson 
kívül az alábbi igények merültek fel a lakosság részéről: szabadtéri, beton tekepálya, homokozó, 
gyerekjátékok (gumiabroncs), színpad (akár mobil). 
 
Kérem, hogy az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni. 
 
 
Határozati javaslat 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal megkötendő megállapodás tervezetet önkormányzati ingatlan ingyenes 
használatáról megtárgyalta. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 5. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. április 19. 
 
        Zsombok Lajos 
        polgármester 
 
 
 
 
Készítette:    Jóváhagyta: 
 
   dr. Bek Melinda    dr. Szatmári Ibolya 
hatósági irodavezető     jegyző 
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Együttműködési megállapodás 
 

 
amely létrejött egyrészt 
Lengyeltóti Város Önkormányzata (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.), képviseli: Zsombok Lajos 
polgármester (Önkormányzat, 
 
másrészt 
Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 6.), képviseli: 
Horváth Gyula CKÖ elnök 
 
között az alábbiak szerint. 
 
1. Felek jelen megállapodás keretében kívánják rögzíteni a Lengyeltótiban élő romák élethelyzetének, 
kulturális- és közösségi életének javítása érdekében történő együttműködésüket. 
Ennek keretében a Lengyeltóti 877., 878., 879. és 880. hrsz.-on található szabadtéri közösségi térnek 
a Lengyeltóti CKÖ részére történő ingyenes használatba adásával kapcsolatban az alábbi 
megállapodást kötik: 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt, Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanokat a Lengyeltóti CKÖ ingyenesen használhatja az alábbiak szerint: 
 
 a.) szabadidős sport rendezvények, elsősorban labdarúgás, 
 b.) a területen mobil színpadot helyezhet el, 
 c.) gyermekjátszótér, homokozó kialakítása a labdarúgó pályától elkülönítetten, 
 d.) szabadtéri, betonozott tekepálya 
 e.) facsemeték ültetése a pálya körül 

úgy, hogy a tulajdonos Lengyeltóti önkormányzattal egyeztetni kell ezek kialakítását, 
megvalósítását. 

 
3. Az 1. pontban megjelölt ingatlannak a 2. pont szerinti használata során a CKÖ-t gondozási, jó 
karban tartási kötelezettség terheli, valamint a CKÖ köteles gondoskodni arról, hogy a területet 
semmilyen hulladék ne szennyezze. 
 
4. Az együttműködés határozatlan ideig, visszavonásig érvényes. 
 
5. Felek a megállapodást átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 
írják alá. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. …………………….. 
 
 
 __________________________  ________________________________ 
  Zsombok Lajos     Horváth Gyula 
  polgármester        CKÖ elnök   


