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Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Ergométer Szövetséggel 
 

49/2020. (XI.11.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a Magyar Ergométer Szövetséggel 

kötendő Együttműködési Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal.  
2. A Megállapodás aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. Döntésemről az első 

rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

A Magyar Ergométer Szövetség (MERSZ), mint támogatott és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, mint támogató között Támogatási Szerződés jött létre 2018. március 14. 
napján. A Támogatási Szerződés tárgya „az Ergométeres sporteszközökkel, egyenlő eséllyel a 

mérhető és hatékony egészségfejlesztésért című és EFOP-1.8.6-17-2017-00022 azonosító 

számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt” (továbbiakban: 
„Projekt”) képezte. A Projekt várható befejezése 2020. december 15. napja lesz. 

A Projekt részét képezi a Tártkapus létesítményprogramok megvalósítása (továbbiakban: 
„Program”) is. 

A Program célja az ergométer sport népszerűsítése, és ezáltal az egészséges életre és a 
testmozgásra való ösztönzés, a sport közösségteremtő erejének tudatosítása a lakosságban. 

A fentiekre tekintettel Önkormányzat kötelezettséget vállal az alábbiakra: 

- a Program céljainak megvalósításához alkalmas helyszínt bocsát a MERSZ 
rendelkezésére, ahol előre egyeztetett időben MERSZ elhelyezheti az ergométeres 
eszközöket, 

- közreműködik abban, hogy az ergométer sportolási lehetőség a lakosság minél szélesebb 
rétegéhez jusson el, ennek érdekében a Programról a helyben szokásos módon értesíti a 
lakosságot, biztosítja azt, hogy valamennyi érdeklődő személy bekapcsolódhasson a 
Programba, az ergométer eszközök használatát nem köti feltételekhez, 

- hozzájárul ahhoz, hogy a település részt vehessen a Megye legfittebb települése 
versenyen, amely keretében a Programban résztvevő települések között hirdet eredményt 
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a MERSZ, lehetővé teszi, hogy a Megye legfittebb települése verseny keretében a 
MERSZ kisebb díjakat adjon át (érmek, serlegek, pólók). 

A fentiekre tekintettel MERSZ kötelezettséget vállal az alábbiakra: 

- az Önkormányzattal egyeztetett helyen és időben megjelenik, rendelkezésre bocsátja az 
ergométer eszközöket, 

- edzési lehetőséget biztosít a település lakosainak minél szélesebb rétegének, 

- előzetes egyeztetés alapján biztosítja szakképzett edző részvételét a helyszínen, 

- megszervezi és lebonyolítja a Megye legfittebb települése versenyt, a települések közötti 
eredményeket közzéteszi, a Megye legfittebb települése verseny győzteseinek az 
Önkormányzattal együttműködve kisebb díjakat ad át, 

- a Programban résztvevő lakosok számára, akik önkéntes elhatározásukból regisztrálnak a 
MERSZ honlapján, állapotához mért edzésterveket biztosít online edzői konzultációs 
lehetőséggel, 

- az Önkormányzat által biztosított helyszínt rendeltetésszerűen használja, megtesz 
mindent állagának megőrzése érdekében. 

A fentiekre tekintettel indokolt megállapodás megkötése a Magyar Ergométer Szövetséggel. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 
Kiskunhalas, 2020. november 11.   
 
 
 
 

   
 Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
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Melléklet: 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

  

egyrészről 
 
 
 
másrészről  

Magyar Ergométer Szövetség (székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241., 
levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 3., nyilvántartási szám: 01-02-
0016235, adószám: 18847176-2-43, képviseli: Horváth Gábor elnök, 
továbbiakban: „MERSZ”) 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1., törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH 
statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03, bankszámlaszáma: 
11732064-15338806-00000000, képviseletre jogosult: Fülöp Róbert 
polgármester), továbbiakban: „Önkormányzat”) 

  
1. Felek rögzítik, hogy a MERSZ, mint támogatott és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, mint támogató között Támogatási Szerződés jött létre 2018. március 
14. napján. A Támogatási Szerződés tárgya „az Ergométeres sporteszközökkel, 

egyenlő eséllyel a mérhető és hatékony egészségfejlesztésért című és EFOP-1.8.6-17-

2017-00022 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben 

rögzített projekt” (továbbiakban: „Projekt”) képezte. A Projekt várható befejezése 
2020. december 15. napja. 

2. A Projekt részét képezi a Tártkapus létesítményprogramok megvalósítása 
(továbbiakban: „Program”) is. 

3. A Program célja az ergométer sport népszerűsítése, és ezáltal az egészséges életre és a 
testmozgásra való ösztönzés, a sport közösségteremtő erejének tudatosítása a 
lakosságban. 

4. Önkormányzat a Program céljairól, megvalósításáról részletes tájékoztatást kapott a 
MERSZ-től, annak megvalósításában aktívan részt kíván venni. 

5. A fentiekre tekintettel Önkormányzat kötelezettséget vállal az alábbiakra: 

- a Program céljainak megvalósításához alkalmas helyszínt bocsát a MERSZ 
rendelkezésére, ahol előre egyeztetett időben MERSZ elhelyezheti az ergométeres 
eszközöket, 

- közreműködik abban, hogy az ergométer sportolási lehetőség a lakosság minél 
szélesebb rétegéhez jusson el, ennek érdekében a Programról a helyben szokásos 
módon értesíti a lakosságot, biztosítja azt, hogy valamennyi érdeklődő személy 
bekapcsolódhasson a Programba, az ergométer eszközök használatát nem köti 
feltételekhez, 

- hozzájárul ahhoz, hogy a település részt vehessen a Megye legfittebb települése 

versenyen, amely keretében a Programban résztvevő települések között hirdet 
eredményt a MERSZ, lehetővé teszi, hogy a Megye legfittebb települése verseny 
keretében a MERSZ kisebb díjakat adjon át (érmek, serlegek, pólók). 

6.  A fentiekre tekintettel MERSZ kötelezettséget vállal az alábbiakra: 



4 

 

- az Önkormányzattal egyeztetett helyen és időben megjelenik, rendelkezésre 
bocsátja az ergométer eszközöket, 

- edzési lehetőséget biztosít a település lakosainak minél szélesebb rétegének, 

- előzetes egyeztetés alapján biztosítja szakképzett edző részvételét a helyszínen, 

- megszervezi és lebonyolítja a Megye legfittebb települése versenyt, a települések 
közötti eredményeket közzéteszi, a Megye legfittebb települése verseny 
győzteseinek az Önkormányzattal együttműködve kisebb díjakat ad át, 

- a Programban résztvevő lakosok számára, akik önkéntes elhatározásukból 
regisztrálnak a MERSZ honlapján, állapotához mért edzésterveket biztosít online 
edzői konzultációs lehetőséggel, 

- az Önkormányzat által biztosított helyszínt rendeltetésszerűen használja, megtesz 
mindent állagának megőrzése érdekében. 

7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a jelen Megállapodás hatálya 
alatt szorosan együttműködnek. 

8. Felek megállapodása alapján a jelen Megállapodást bármelyik fél jogosult felmondani 
azonnali hatállyal másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben felhívta a 
szerződésszegő felet a szerződésszerű teljesítésre legalább 5 napos határidővel, amely 
eredménytelenül eltelt. Nem szükséges a másik fél előzetes felszólítása abban az 
esetben, ha szerződésszegése olyan mértékben kirívó, amely a jelen Megállapodás 
fenntartását lehetetlenné teszi. 

9. Felek az együttműködésük során kötelesek tartózkodni minden olyan kijelentéstől, 
cselekedettől, egyéb megnyilvánulástól, amely a másik fél jóhírnevét, pénzügyi, 
gazdasági, vagy egyéb jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné. 

10. Felek rögzítik, hogy esetleges nézeteltéréseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják 
rendezni, annak sikertelensége esetén fordulnak csak bírósághoz. Felek esetleges 
jogvitáikra kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét 
abban az esetben, ha a jogvita elbírálása járásbírósági hatáskörbe tartozik, a 
Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét pedig azokra az esetekre, 
amikor a jogvita elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. 

11. Felek a jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

Felek a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 Budapest, 2020. ….  …, 2020. …. 

 

 …………………………….. …………………………….. 

 Magyar Ergométer Szövetség Önkormányzat 


