
A Képviselő-testület 325/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozatának melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (székhely: 5800 
Mezőkovácsháza Árpád u. 176., képviseli: Varga Gusztáv polgármester) továbbiakban: 
Önkormányzat, 
 
másrészről, a Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület (székhely: 
5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176., képviseli: Lipták József elnök) a továbbiakban: 
Városgondnokság és Városőrség 
 
I. A megállapodás jogi alapja: 
 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a); 13. § (1) 
bekezdés 2. és 17. pontja 
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.   
 
Felek egymás önállóságát nem korlátozzak.  
 
II. A megállapodás célja:  
 
Mezőkovácsháza város közigazgatási területén a közrend, közbiztonság megőrzése, a 
közterületen elhelyezkedő létesítmények karbantartása, gondozása. 
 
III. A megállapodásban a célok elérésének érdekében az Önkormányzat vállalja: 
 

• A településen működő, Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség nevű, a 
Gyulai Törvényszéken nyilvántartásba vett egyesület munkáját elismeri, azt 
erkölcsileg és anyagilag támogatja. 

• A Városgondnokság és Városőrség részére térítésmentesen biztosít 
műhelyhelyiséget.  

• Segítséget ad a Városgondnokság és Városőrség helyi írott és elektronikus sajtón 
keresztül történő népszerűsítéséhez. 

• A Városgondnokság és Városőrség helyi vezetőjét szükség szerint bevonja az 
önkormányzat munkájába. 

• Rendszeresen tájékoztatja a Városgondnokság és Városőrséget a lakosság által 
történő, a közrenddel kapcsolatos bejelentésekről, panaszokról, figyelembe veszi 
a Városgondnokság és Városőrség véleményét azok megoldásában. 

 
IV. A megállapodásban, a célok elérésének érdekében a Városgondnokság és 
Városőrség:  
 

• Rendszeresen tájékoztatja az Önkormányzatot a város közigazgatási területén 
tapasztalható közterületi anomáliákról, illegális szemétlerakó helyekről. 

• Segítséget nyújt az esetleges polgári védelmi feladatok ellátásában (katasztrófa, 
tömegbaleset, stb) 

• Igény szerint közreműködik az Önkormányzati rendezvényeken. 
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• Fokozott figyelmet fordít az Önkormányzati rendeletek betartására (közterület-
foglalás, -felügyelet stb.) 

• Fokozott figyelmet fordít a gyermek- és fiatalkorúak által gyakran látogatott 
közösségi terekre. 

• Tevékenyen részt vesz a közterületeken található létesítmények gondozásában, 
karbantartásában. 

• Évente beszámol a végzett munkáról és a támogatási összeg felhasználásáról. 
 
V. Az együttműködés hatálya:  
 
Jelen megállapodás a Képviselő-testület 325/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozata alapján az 
aláírás napján lép életbe és határozatlan ideig érvényes. 
A megállapodást bármelyik fél kezdeményezésére módosíthatja, felmondhatja, amiről 3 
hónappal a tervezett változtatás előtt értesíteni kell a másik felet. 
 
VI. Záradék 
 
Az Önkormányzat 2018. évtől a Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség 
Egyesület éves működési költségeire a költségvetési rendeletben meghatározott őszszegű 
támogatást nyújt, mely kifizetést átutalással évente egyösszegben a Városgondnokság és 
Városőrség  ………………………számú bankszámlájára teljesít. 
 
A támogatás összegéből származó tárgyi eszközök az Önkormányzat tulajdonába 
kerülnek vissza, ha a Városgondnokság és Városőrség szervezete bármi okból 
megszűnne jogutód nélkül a településen. 
 
A Városgondnokság és Városőrség tudomásul veszi, hogy tagjainak az Önkormányzat 
által biztosított támogatás összegéből bérjellegű kifizetéseket nem alkalmaz, azonban a 
tagoknak az egyesület működésével kapcsolatban felmerült költségeit ebből az összegből 
- számlával igazoltan - megtérítheti. 
 
Az ebben a megállapodásban nem részletezett kérdésekre a Ptk. előírásai az irányadóak. 
 
 
Kelt: Mezőkovácsháza 2017. …………………….. 
 
 
 
 
……………………………………   ………………………………. 
    Varga Gusztáv polgármester    Lipták József László elnök 
 
 
 
 
…………………………………… 
       pénzügyi ellenjegyzés 
 


