
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség (Svájci Lak Panzió 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 75.)
képviseletében: Döme Aladár elnök

valamint a

Berente Község Önkormányzata (3704 Berente, Esze Tamás utca 18.)  
képviseletében: Roza László István polgármester

Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) 
képviseletében: Molnár Oszkár polgármester

Encs Város Önkormányzata (3860 Encs Petőfi út 75. )  
képviseletében: Szeles András polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.)   
képviseletében: Aros János polgármester 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 
képviseletében: Szamosvölgyi Péter polgármester

Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) 
képviseletében: Koncz Ferenc polgármester 

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. )  
képviseletében: Füzesséri József polgármester

Tarcal Község Önkormányzata (3915 Tarcal, Fő u. 61.) 
 képviseletében: Butta László polgármester 

Tiszaújváros Önkormányzata (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)  
képviseletében: Bráz György polgármester

Tokaj Város Önkormányzata (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. )  
képviseletében: Posta György polgármester

(továbbiakban együttesen Felek) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. A Megállapodás célja, tárgya

a./  Felek  a  jelen  Együttműködési  Megállapodás  aláírásával  vállalják,  hogy  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben rögzített feladatkörükben
eljárva támogatni kívánják a sakknak, mint sportágnak a településükön való fejlődését, fejlesztését. 
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b./ Felek a jelen Együttműködési Megállapodás révén, azon túllépve kívánják elmélyíteni egymáshoz
fűződő kapcsolatukat,  egyéb együttműködésüket.  Céljuk  a  határon belüli  és  határon túli  társadalmi,
gazdasági kapcsolatok kialakítása, a már meglévő kötődések elmélyítése.
2. Felek egymás közötti viszonya, felelősségek

a./ Sakkszövetség vállalja, hogy kapcsolatot tart az érintett települési önkormányzatokkal.

b./  Sakkszövetség  vállalja,  hogy  a  szakági  sportrendezvények  megszervezéshez,  megrendezéséhez
segítséget nyújt. A rendezvényekért felelősséget vállal. 

c./  A  megállapodás  megkötésére,  valamint  ünnepélyes  keretek  között  történő  aláírására  az
együttműködés keretében megrendezésre kerülő első versenyalkalommal kerül sor azzal, hogy a további
versenyalkalmak a sportági vezetés versenynaptárának megfelelően, előzetes egyeztetéseket követően
kerülnek megrendezésre. A Sakkszövetség vállalja, hogy a versenyek tervezett időpontja előtt 50 nappal
értesíti  az  aktuális,  helyszínt  biztosító  települési  önkormányzatot,  míg  legalább  30 nappal  korábban
tájékoztatja valamennyi együttműködő Felet. 

d./  Települési  önkormányzatok  vállalják,  hogy  évente  egy-egy  alkalommal  helyszínt  biztosítanak  a
szakági sportrendezvények lebonyolításához.

e./ Települési önkormányzatok vállalják, hogy azon a sportversenyen, amelynek helyszínét biztosítják,
évente legalább 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegű támogatással segítik a verseny rendezését,
mely összeget a versenyzők díjazására fordítják. A díjakat a polgármester vagy az általa meghatározott
személy adja át a versenyzőknek a Sakkszövetség által meghatározott bontásban. Továbbá a települési
önkormányzatok  vállalják,  hogy  a  rendelkezésre  álló  infrastruktúrával  támogatják  a  rendezvények
sikerét.

3.         Az Együttműködési Megállapodás felmondása

a./  Rendkívüli  felmondásra  csak olyan súlyos  szerződésszegés  esetén,  vagy olyan egyéb okból  van
lehetőség, ami a jelen szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.

b./  Jelen  szerződés  határozott  időre  jön  létre,  2019.  december  31.  napjáig  azzal,  hogy  a  szerződés
időtartama a Felek által meghosszabbítható.

4. Viták rendezésének módja és illetékessége

a./ Felek kijelentik, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekednek, s a viták rendezése
során együttműködést  tanúsítanak a felmerülő vitás kérdések – kölcsönösen elfogadható -  rendezése
érdekében.

b./ Jelen szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény  szabályait kell alkalmazni.

c./ A szerződéssel kapcsolatos jogi viták esetére a felek kikötik a Szerencsi Járásbíróság illetékességét.

5. Megállapodáshoz történő csatlakozás
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a./  Felek biztosítják az együttműködés nyíltságát.  A megállapodáshoz bármely települési önkormányzat
csatlakozhat, amennyiben a jelen megállapodásban foglaltakat önmagára nézve kötelező erejűnek ismeri
el, és ahhoz a Sakkszövetség hozzájárul.

Felek  kijelentik,  hogy  a  fenti  szerződés  tartalmát  megismerték,  s  azt  –  mint  akaratukkal  minden
megegyezőt – elfogadták.
Jelen szerződés 11,  egymással szó szerint  megegyező, 3 számozott  oldalból  álló eredeti  példányban
készült, melyből egy – egy példány a szerződő feleket illetik meg. 

Szerencs, 2015. …. …..

............................................................................... .........................................................................
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség          Berente Község Önkormányzata

............................................................................... .........................................................................
          Edelény Város Önkormányzata                       Encs Város Önkormányzata

............................................................................... .........................................................................
         Sárospatak Város Önkormányzata                            Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

............................................................................... .........................................................................
          Szerencs Város Önkormányzata                                    Szikszó Város Önkormányzata

............................................................................... .........................................................................
          Tarcal Község Önkormányzata                                    Tiszaújváros Önkormányzata

...............................................................................
          Tokaj Város Önkormányzata                                   
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