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Együttműködési megállapodás 
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másrészről 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
székhely: Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. szám 
adószám: 15725228-2-04 
képviseli: Varga Gusztáv polgármester 
együtt: Felek között az alábbiakban részletezettek szerint. 
 
A 2019-es évben Mezőkovácsháza Város Önkormányzata közreműködésével a 
városban összesen 85 fő közfoglalkoztatott részére nyílik munkavállalalási 
lehetőség.  
A Kistérségi (Járási) Startmunka mintaprogram mezőgazdasági programban 25 fő 
közfoglalkoztatott alkalmazására kerül sor. A mezőgazdasági program magában 
foglalja a zöldségfélék termesztését közétkeztetésre, illetve értékesítési célú 
hasznosítását.  
A program megvalósításához földterületek szükségesek. A célszerűség azt 
diktálja, hogy lehetőleg egybefüggő, egymás mellett lévő földterületeken történjen 
a gazdálkodás megkezdése és folytatása.  
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Alkotmány u. 62. sz. alatti un. telephely 
körüli földterületek egy része nem az önkormányzat tulajdonában van. Így nem az 
önkormányzat tulajdonában van a 060/2 hrsz.-ú, összesen 5754 négyzetméter 
alapterületű ingatlan, mely a mezőgazdasági programban történő 
közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges. 
A 060/2 hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányaddal Zengő József Mezőkovácsháza, 
Árpád utca 278/A. szám alatti lakos tulajdonában van. 
 
A Felek jelen együttműködési megállapodás keretén belül az alábbiakban 
állapodnak meg. 
 
1./ A 060/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa Zengő József (Mezőkovácsháza, Árpád 
utca 278/A. sz.) az 5754 m2 alapterületű ingatlana hasznosítását jelen 
együttműködési megállapodás keretén belül Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. sz.) által a 
közfoglalkoztatott, mezőgazdasági programban részt vevők részére történő 
megművelésére átengedi. 
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2./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a jelen együttműködési megállapodás 
keretén belül a 060/2 hrsz.-ú ingatlant csakis kizárólagosan közfolgalkoztatás 
keretein belül mezőgazdasági tevékenység ellátására hasznosítja. 
 
3./ A hasznosítás időtartama 1 év, melynek kezdő időpontja: 2019. április 1. 
napja, végső lejárata: 2020. március 31. napja. 
 
4./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a jelen együttműködési megállapodás 
keretén belül a hasznosított 060/2 hrsz.-ú ingatlanért évi 30.000.-Ft +Áfa díjat 
fizet Zengő József tulajdonos részére.  
 
5./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzata az ingatlant a jelen együttműködési 
megállapodás megszűnésekor köteles letisztított állapotban a Tulajdonos részére 
visszaszolgáltatni. 
 
6./ A 060/2 hrsz.-ú ingatlan Tulajdonosa az együttműködési megállapodást – 30 
napos felmondással – megszüntetheti abban az esetben, ha az Önkormányzat nem 
a jelen együttműködési megállapodásban szereplő tevékenységet folytatja az 
ingatlanon. 
 
7./ A Felek jelen együttműködési megállapodást – 30 napos felmondással - 
bármikor megszüntethetik. 
 
A jelen megállapodásban nem részletezettek tekintetében a Ptk. idevonatkozó 
része az irányadó. 
 
A Felek jelen megállapodásban foglaltakat megismerték és azt magukra nézve 
kötelezőnek elfogadták. 
 
Mezőkovácsháza, 2019. február .... 
 
 
…………………………….    ………………………………. 
Zengő József tulajdonos    Varga Gusztáv polgármester  
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