
 
M e g á l l a p o d á s 

 
 
 

Amely létrejött egyrészről Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 8693 Lengyeltóti, Zrínyi 
M. u. 2. képviseli: Zsombok Lajos polgármester továbbiakban: önkormányzat  
 
másrészről Lengyeltótiért Somogyért Egyesület 8693 Lengyeltóti, Rákóczi F. u. 29. 
(megyei nyilvántartási száma: 2383/2009) képviseli Ifj. Lenner Vilmos továbbiakban: 
egyesület  
között.  
 
 
A Lengyeltótiért Somogyért Egyesület a 135/2008.(x.18.) FVM rendelet alapján 
falumegújításra, és fejlesztésre igénybevehető támogatás jogcímen 2009.12.21. napján 
benyújtott pályázatával 5.283.000 Ft támogatást nyert játszótér (mini kalandpark kialakítása 
Lengyeltótiban) kialakítására a 024/2 hrsz.-ú Lengyeltóti Város tulajdonát képező ingatlanon, 
melyet a kivitelezést követően a város gyermekei javára, az Egyesület jelen megállapodással 
használatra felajánl. 
 
 

1. Az önkormányzat a felajánlást köszönettel elfogadja. 

2. Jelen megállapodás aláírásával az önkormányzat hozzájárul hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező 024/2 hrsz.-ú sporttelep megnevezésű külterületi ingatlanra a 
gyermekjátszóteret a jogszabályokban és pályázati kiírásban foglalt előírásoknak 
megfelelően az Egyesület felépítse. 

3. Az önkormányzat a megállapodás mellékletét képező helyszínrajznak megfelelően a 
024/2 hrsz.-ú ingatlanon ingyenes használatot enged a gyermekjátszótér mindenki 
általi használatára. 

4. Megállapodó felek a pályázatban foglalt 5 éves üzemeltetési kötelezettség 
időtartamára (az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év) a biztonságos 
üzemeltethetőség érdekébe az alábbi feladatmegosztásba egyeznek meg: 

 

Az Egyesület feladatai: 

- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adminisztratív és helyszíni ellenőrzésein 
rendelkezésre állni.  

- A helyszíni ellenőrzések időpontjáról az önkormányzatot haladéktalanul értesíteni 

- A pályázat előírásaiba foglalt vállalásainak (pontozási szempontok szerinti) betartása, 
előírások teljeskörű teljesítése különös tekintettel: 

 

a.) a beruházás tárgya az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníti el, nem 
adja bérbe 

b.) jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, 
használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon 
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történő bejelentést megteszi, majd ezt követően – a bejelentés alapjául szolgáló 
igazoló dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélheti azonos rendeltetésű, 
azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközökre 

c.) beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások esetén elkülönített nyilvántartásokat 
vezet 

d.) üzemeltetési időszak alatt a vagyontárgyra törés, tűz, elemi csapás kockázatokra 25 %-
nál nem több önrészt tartalmazó vagyonbiztosítás megkötése 

e.) tájékoztatásra, nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések betartása, előírt szlogen és 
logó Új Magyarország Vidékfejlesztési logó feltüntetése 

 

Az önkormányzat feladatai: 
 

- Az ingatlan és környezetének tisztántartása gyomtól, gaztól, szeméttől való 
mentesítése 

- 5.000,-Ft értéket meg nem haladó karbantartási munkák elvégzése (eszközönként) 

- a 78/2003.(XI.27) GKM a játszótéri eszközök biztonságáról szóló rendeletbe foglalt 

7. § (3) bekezdése szerint 2 évente előírt játszótéri eszköz ellenőrzésének saját 
költségén történő elvégeztetése /kalkulált költség a 6 játékelem vonatkozásában 
72.250,-Ft/ 

- kötelezettséget vállal, hogy a tulajdonában álló ingatlanon annak tágabb környezeti 
átalakításával lehetővé teszi felügyelet mellett játszó kiskorú gyermekek biztonságos, 
balesetmentes jelenlétét /szakadék horhó elkerítése/ 

 

5. Az egyesület a 4. pontban foglalt üzemeltetési időszak leteltével a létesítmény 
tulajdonjogát Lengyeltóti Város Önkormányzatának ajándék jogcímén átadja. 

6. Lengyeltóti Város Önkormányzata az ajándékot elfogadja, az Egyesületi kötelező 
üzemeltetési időszak lejártával gondoskodik az ajándékozási szerződés 
elkészíttetetéséről és mindkét fél általi aláírást követően a vagyonnyilvántartásba 
történő átvezetéséről. 

 

A felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenbe egyezőt 
jóváhagyólag saját kezűleg írták alá. 

 

 

 …………………………………..  ………………………………….. 

  Zsombok Lajos    ifj. Lenner Vilmos 

 polgármester      egyesület elnöke 

 

A megállapodást Lengyeltóti Város Képviselő-testülete ……………………. számú 
határozattal fogadta el. 

A megállapodást a Lengyeltótiért Somogyért Egyesület …………………………. számú 
határozattal elfogadta. 


