EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a
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valamint az
Röjtökmuzsaji Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata, (a továbbiakban: Önkormányzat)
székhelye: 9454 Röjtökmuzsaj, Röjtöki utca 193.
képviseli: Kiss József polgármester
és a
Röjtökmuzsaji Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Tűzoltó
Egyesület)
székhelye: 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki utca 10/ A.
adószáma: 18539329-1-08
képviseli: Ifj Csiszár Péter elnök
(a továbbiakban együttesen: Felek) között.

I.
A megállapodás célja
A Felek jelen megállapodás keretébe szabályozzák az együttműködés keretfeltételeit.

II.
A megállapodás alapja
A Röjtökmuzsajon 130 éve megalakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020 év elejére
Röjtökmuzsaji Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven újjászerveződött.
A tűzoltásra és a katasztrófavédelemre vonatkozó jogszabályok az önkéntes tűzoltó
egyesületek tűzoltásban történő közreműködését új, a korábbinál szigorúbb feltételekhez
kötötték.
A Röjtökmuzsaji Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését rögzítő
alapszabály ezen megállapodás 1. számú mellékletét képezi.

III.
Felek vállalásai
Az Önkormányzat vállalja:
1. A Tűzoltó Egyesület eszközeinek, hagyatékának megőrzéséhez, az Önkormányzat és a
Tűzoltó Egyesület között levő együttműködés idejére, a Tűzoltó Egyesület használatába
adja a Röjtökmuzsaj, Röjtöki utca 11. házszám (Röjtökmuzsaj 35/1. hrsz) alatti épületét.
(továbbiakban tűzoltószertár)
2. Információt nyújt a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos pályázati lehetőségekről,
segítséget nyújt az egyéb rendelkezésre álló források felkutatásában.
3. Lehetőségei függvényében segítséget nyújt a Tűzoltó Egyesület működésével,
fejlesztésével
kapcsolatok
pályázatok
benyújtásában,
sikeres
pályázatok
megvalósításában.
4. Költségvetési lehetőségei függvényében támogatja a Tűzoltó Egyesület működését.

A Tűzoltó Egyesület vállalja, hogy az alábbiak szerint részt vállal a település közösségi
életében:
1. Teljesíti a Tűzoltó Egyesület működésével kapcsolatos jogszabályi feltételeket.
2. Előzetes tájékoztatást ad az egyesület nyilvános rendezvényeiről.
3. Az egyesület működésével kapcsolatos változásokról 15 napon belül tájékoztatja az
Önkormányzatot. (alapszabály változása, tisztségviselők személyében történő változás)
4. Képviseli a Tűzoltó Egyesületet a település rendezvényein.
5. Az Önkormányzat felkérése szerint - egyeztetett módon - részt vesz a település
rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában.
6. Részt vesz a település területének, létesítményeinek fenntartására, karbantartására
szervezett társadalmi munkákban.
7. Az Önkormányzat irányításával részt vállal a település területét érintő károk megelőzési
és -elhárítási feladataiban.
8. A településen működő társadalmi szervezetekhez hasonlóan, évente egyszer írásban
tájékoztatja a Képviselő-testületet a Tűzoltó Egyesület tevékenységéről.
9. Az alapszabályban meghatározottak szerint nyilvántartja, gondozza és megőrzi a 130 éve
alakult egyesület hagyatékát.
10. Gondozza és jó karbantartja a használatba kapott tűzoltószertár épületét és annak
környezetét.
Felek együttesen vállalják:
1. Tevékenységüket összehangolják, elérhetőségeiket folyamatosan aktualizálják.
2. Tájékoztatják egymást a megállapodás tartalmát érintő változásokról.
3. Részt vesznek – a megállapodás tárgyával kapcsolatosan – egymás rendezvényein, ahol
felkérésre tájékoztatót, bemutatót tartanak.
4. Vezetői szinten folyamatos kapcsolatot tartanak.
5. A kapcsolat tartására kijelölt személyek:
a. Önkormányzat részéről: Kincses Balázs, alpolgármester,
telefon: …….., e-mail
b. Tűzoltó Egyesület részéről: Ifj. Csiszár Péter elnök,
telefon: …….., e-mail

IV.
Záró rendelkezések
1. Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban foglalt együttműködéshez kapcsolódóan
egymással szemben nem számolnak el költségeket. Amennyiben az együttműködés során
felmerülő, jelen megállapodásban nem szabályozott bármely egyéb feladat ellátásához
költségek megtérítése vagy díjfizetés lenne szükséges, úgy erről a másik felet előzetesen
tájékoztatják, egymással egyeztetnek, valamint arról külön szerződésben rendelkeznek.
2. Felek tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött együttműködési megállapodás tartalmára
és annak teljesítése során keletkező adatokra a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános
adatokra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell.

3. Az együttműködésben résztvevő, annak keretében foglalkoztatott természetes személy az
együttműködés teljesítése során személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
vehet át, illetve kezelhet.
4. Felek az együttműködési megállapodásból adódó feladatokat szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal áttekintik és indokolt esetben kezdeményezik a megállapodás
módosítását. Az együttműködési megállapodás írásban, közös megegyezés alapján
módosítható.
5. Az együttműködési megállapodást a Felek határozatlan időre kötik, melyet bármelyik Fél
30 napos felmondási határidővel írásban, indokolás nélkül felmondhat.
6. Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha
a. az együttműködést bármelyik fél felmondja
b. ha bármelyik fél a megállapodásban foglalt vállalásait tartamosan nem teljesíti.
7. A megállapodás megszűnésével a Tűzoltó Egyesületnek a, Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 11.
házszám (Röjtökmuzsaj 35/1 hrsz) alatti épületre jelen megállapodás kertében biztosított
használati joga is megszűnik. Az épületet a Tűzoltó egyesület a megállapodás
megszűnését követő 30 napon belül, használatra alkalmas állapotban visszaadja az
önkormányzatnak.
8. Ezen megállapodás az aláírása napján lép hatályba.
9. Felek jelen megállapodást – elolvasás és értelmezést követően, − mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. A Megállapodás három eredeti, egymással
teljes egészében megegyező példányban készült.
Röjtökmuzsaj, 2020. október -n

……………………………………
Ifj Csiszár Péter
egyesület elnöke

……………………………….
Kiss József…..
polgármester

