Ügyiratszám: K/2589/2019.
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről:
Kéthely Község Önkormányzata
Székhelye: 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.
Törzsszáma: 396563
Adószáma: 15396561-2-14
képviseli: Molnár Balázs polgármester,
továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Kéthelyi Polgárőr Egyesület (székhelye: 8713 Kéthely, Ady Endre u. 15.
adószám:18618671-1-14, statisztikai számjele: 18618671-8424-526-14 képviseletében Bódis József
egyesületi elnök, a továbbiakban: Polgárőr Egyesület )
között az alulírott napon és helyen, a következők szerint:
1. Megállapodó felek rögzítik, hogy Kéthely Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonosa
a
Kéthely, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti spotpálya ingatlannak. Az ingatlant és a rajta lévő épület-együttest a
Kéthelyi Sportegyesület használati megállapodással használja. A Magyar Labdarugó Szövetség és az
Országos Polgárőr Szövetség között létrejött támogatási megállapodás alapján a Polgárőr Egyesület részére
120.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított, többek között eszközbeszerzési célra.
2. Az Önkormányzat jelen megállapodás keretében hozzájárulását adja, hogy az Polgárőr Egyesület –
a támogatás célszerinti felhasználása érdekében - az Önkormányzat tulajdonában álló műfüves pályán
(Dózsa Gy. u. 1. ) a következő beruházást végezze el:
A műfüves pályán 4 db térfigyelő kamera telepítése az idevonatkozó hatályos törvények, a
2011. évi CXII. törvény, az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a
2005. évi CXXXIII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól, előírásainak betartása mellett.
A kamerák a nagy füves pályánál, annak lelátójánál, valamint az öltözőépületnél kerülnek
felszerelésre.
A kamerarendszer létesítésének célja: a sportpályán sportolók, a sporttelepre kilátogatók egészségének, testi
épségének, biztonságának, vagyonának védelme, a sporttelep létesítményeinek, pályáinak, eszközeinek
megóvása.
3. A Polgárőr Egyesület vállalja, hogy a beruházás elkészülte után, a támogatás célszerinti
felhasználása és fenntartási időszakának teljesítése érdekében, a Kéthelyi Sportegyesülettel
együttműködik. A kiépített térfigyelő kamerarendszer a Polgárőr Egyesület tulajdonában marad.
4. A Polgárőr Egyesület vállalja, hogy 2019. december 31-ig a fenti beruházási munkálatokat elvégzi.
5. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják
rendezni, annak sikertelensége esetén a jogvita eldöntésére a Marcali Járásbíróság illetékességét kötik
ki.
A jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az új Ptk. előírásai az irányadók.
K é t h e l y, 2019. november ….
Molnár Balázs
Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere

Bódis József
Kéthelyi Polgárőr Egyesület
Elnöke

