
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

(MINTA) 

 

 

mely létrejött egyrészről 

  

........ Önkormányzat (székhely, képviseli) /a továbbiakban: Önkormányzat/ 

 

másrészről 

 

……. szakmai partner (székhely, képviseli) /a továbbiakban: Szakmai Partner/ 

 

között az alulírt napon és feltételekkel:  

 

 

1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében … 

Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek keretében a Magyar Labdarúgó 

Szövetség  ….. méretű labdarúgó pályát épít az alábbi helyszínen: … . … 

Önkormányzat pályázatában szakmai partnerként …. – t jelölte meg.  

 

2.  Az Önkormányzat és a Szakmai Partner együttműködik abban, hogy a labdarúgó 

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, a 

Futballpálya üzemidejének piaci alapon történő hasznosítására allokált éves kapacitás 

nem haladja meg a Futballpálya tényleges teljes éves kapacitásának húsz százalékát. 

  

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 szervezés 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 programjaiban 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. Szakmai partner vállalja, hogy részt vesz az egyesületi vagy intézményi Bozsik 

Programban a megállapodás aláírását követő legalább 7 tanéven keresztül, illetve 

amennyiben eddig nem vett részt, akkor vállalja, hogy legkésőbb a 2019/2020-as 

szezonban a fenti programok egyikében regisztrálja magát és abban 7 éven keresztül 

legalább 1 csapattal (10 fő) részt vesz.   

 



7. Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre. 
 

8. Felek a jelen megállapodás teljesítése céljából legalább a Ptk. szerinti 

együttműködésre kötelesek. 

 

9. 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 __ 

példányban írták alá. 

 

_____________, 2018. _____________ __. ______________, 2018. _____________ __. 

 

 

___________________________________ ________________________________ 

                

képviseli:        képviseli: 

 


