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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Horgászverseny kérelem elbírálása

Előterjesztő:

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette:

dr. Rozgonyi Viktória jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!

Pupos Norbert (versenyfőszervező) kérelemmel fordult Balatonszepezd Község Önkormányzatához. A
kérelem tárgya a VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny lebonyolításának helyszínére
vonatkozik. A verseny időpontja 2020. október 2. és 2020. október 10. közötti időszak.
A jelenlegi vírushelyzet miatt a verseny ideje alatt a csapatokat a mérlegelőkön, bírókon kívül mások
nem látogathatják, adott helyszínen csak a csapat 4 tagja fog tartózkodni. A helyszínek:
Víriusz Strand (1 csapat, 4 fő)
Nagy strand (1 csapat, 4 fő)
Gyerek strand (1 csapat, 4 fő)
A helyszíneken összesen 3 fő csapat jelezte indulását 12 fővel. A verseny teljes időszakára a
megállapított használati díj: 50.000, - Ft/ csapat
Az együttműködési szerződés az előterjesztés mellékeltét képezi.
Balatonszepezd Község Önkormányzata a strandok rendjéről és belépődíjairól szóló 9/2005. (IV.15.)
önkormányzati rendelet 9/A. § (6) bekezdése szerint az országos és nemzetközi horgászversenyek
lebonyolítását a képviselő-testület engedélyezi, egyedi díjszabás mellett.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2020. október 2-10. között megrendezésre
kerülő
VIII.
Nemzetközi
Balatoni
Bojlis
Horgászverseny lebonyolítását a balatonszepezdi
Víriuszi strand, Központi strand és a szepezdfürdői
strand helyszíneken az előterjesztés mellékletét
képező együttműködési
megállapodás
szerint
engedélyezi.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Balatonszepezd, 2020. szeptember 7.
dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
Amely létrejött egyrészről az
NÉMO 2008. Kft. (székhely: 8300. Tapolca, Ady E. u. 16.; Cg. 19-09-511012; adószám:
14565870-2-19; képviseli: Pupos Norbert ügyvezető) a továbbiakban: „Szervező”,
valamint másrészről
Balatonszepezd Község Önkormányzata (székhelye: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27., KSH
törzsszáma: 15734257-8411-321-19; képviseli: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester) a
továbbiakban: „Partner”,
között, együttesen és a továbbiakban, mint „Felek” között, az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételek mellett.
1.

ELŐZMÉNYEK

A Szervező, mint a VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny (továbbiakban: „Verseny”)
operatív szervezője, jogosult jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni, valamint szerződéseket
kötni a Verseny tekintetében.
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a strandok rendjéről és
belépődíjairól szóló 9/2005. (IV.15.) önkormányzati rendelet 9/A. § (6) bekezdése alapján az
országos és nemzetközi horgászversenyek lebonyolítását a képviselő-testület engedélyezi, egyedi
díjszabás mellett. A képviselő-testület a „…………………………….” sz. határozatával
engedélyezte a verseny lebonyolítását.
A fentiekre tekintettel a Felek megállapodtak abban, hogy a Szervező által szervezett Verseny
egyik helyszínét a Partner biztosítja, az alábbiak szerint:






A Verseny helye: Balaton északi / déli partja
A jelen szerződéssel érintett település: Balatonszepezd
A balatonszepezdi verseny helyszíne a jelen szerződéssel érintett településen: Balatonszepezd
Víriuszi strand, Balatonszepezd Központi strand, Balatonszepezd Szepezdfürdői strand
A balatonszepezdi versenyen résztvevő csapatok száma: 3
A balatonszepezdi strandon felállítandó sátrak száma: legfeljebb 6

A csapatok elhelyezésének pontos helyszínéről Felek előzetesen egyeztetni kötelesek.
A Verseny 2020. október 2. – 2020. október 10. napja között kerül megrendezésre.
2.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A Partner, mint a Település Balaton parti partszakaszai vonatkozásában a tulajdonosi jogok
gyakorlója és ezen partszakaszok kezelője kijelenti, hogy támogatja a Verseny megszervezését
és lebonyolítását.
2.2. A Szervező vállalja, hogy a Partner által megállapított terület használat díjat megbeszélés
szerint a Partner számlájára megfizeti. A Verseny teljes időszakára megállapított használati díj
összege: 50.000, - Ft / csapat. A használati díj összegét a Szervező 2020. szeptember 30.
napjáig köteles átutalni a Partner 11748069-15734257 számú bankszámlaszámra.
2.3. A Partner jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Verseny szervezői és résztvevői
a szerződéssel érintett időszakban a Verseny lebonyolítása és a Versenyen való részvétel
céljából, használják a Partner kezelésében lévő, jelen megállapodás 1. pontjában nevesített
Viriuszi strand, Központi strand és Szepezdfürdői strand partszakaszát és az ott található
infrastruktúrát (pl. WC/zuhanyzó, áramvételi lehetőség stb.). A Partner vállalja, hogy az
infrastruktúrát (amennyiben van) használtra alkalmas állapotba adja át Szervező részére, aki
köteles azt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, valamint a Verseny végén – a

rendes használatból eredő amortizációt leszámítva – átadáskori állapotában visszaszolgáltatni.
Szervező kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező strandot ismeri, azt megtekintette és
tudomással bír a terület adottságáról, felszereltségéről, közüzemi ellátottságáról és jelenlegi
állapotáról
2.4. A Szervező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny ideje alatt a Partner közterületekre,
köztisztaságra, települési rend, valamint a strand fenntartására vonatkozó szabályai betartásra
kerüljenek (pl. szemetelés)
2.5. A Szervező vállalja, hogy a verseny ideje alatt, a versenyhelyszíneken keletkező hulladékot
összegyűjti, azt Partnerrel előzetesen egyeztetett helyszínen tárolja. Partner vállalja, hogy az
összegyűjtött hulladékot elszállítja. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a versenyen
résztvevők a strandon található füves részre gépjárművel nem hajtanak be, gépjárműveik
parkolása a Partner által kijelölt területen történik. A Szervező tudomásul veszi, hogy a Partner
legfeljebb 8 db gépjármű parkolását tudja biztosítani, további gépjárművek parkolóba történő
behajtását nem engedélyezi.
2.6. A Partner nem járul hozzá a verseny helyszíneként szolgáló strandokon történő gépjárművel
való behajtásra.
2.7. Szervező vállalja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt, jelen megállapodásban, illetve
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi rendeleteiben foglalt
előírások megszegésre kerülnek, és azokon a Verseny résztvevői felszólítás ellenére sem
változtatnak, a jogszabályi előírásokat figyelembe véve a Partner jogosult hatósági eljárást
kezdeményezni, továbbá a Szervező köteles helytállni a Versenyen résztvevők jogellenes
magatartással okozott károkért.
2.8. A Partner kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződéssel érintett partszakaszok
használatához semmilyen további állami vagy más hatósági, önkormányzati engedély nem
szükséges.
2.9.

Szervező jogosult a versenyre készített hirdetésekben szerepeltetni a helyszíneket, Partner
pedig jogosult internetes oldalán program ajánlatai között szerepelteti a versenyt.

2.10. A Felek kijelentik, hogy jóhiszeműen együttműködnek a Verseny megszervezése és
lebonyolítása körében. Ennek érdekében a Partner folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít
a Szervező számára a Verseny professzionális lebonyolítása érdekében.
3.

A FELEK NYILATKOZATAI

3.1. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel
rendelkeznek.
3.2. A Felek mindegyike kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére
képes, valamint nem kötött olyan szerződést (megállapodást), avagy nem írt alá olyan tartalmú
okiratot, amely a jelen szerződésben foglaltak teljesítését veszélyeztetné, ellehetetlenítené,
megakadályozná, illetve azzal ellentétben állna.
3.3. Felek képviselői:
Partner részéről:
képviselő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester (e-mail: hivatal@zankaph.hu)
kapcsolattartó: Törekiné Bardon Szilvia falugondnok, mobil: 30/6328101
Szervező részéről:
képviselő: Pupos Norbert főszervező
telefon: +36 (70) 392 1529

4.

A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

4.1. A jelen szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásától 2020. október 10-ig terjedő határozott
időre jön létre, amely időtartam alatt rendes felmondással nem szüntethető meg.
4.2. Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződés azonnali hatállyal felmondható.
5.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. A Felek az egyéb közléseiket írásban - levélben vagy e-mailben -hozzák egymás tudomására.
5.2. A Szervező fenntartja a jogot a Verseny 1. pontban rögzített körülményeiben történő
változtatásra, azonban ezt köteles Partnerrel előzetesen egyeztetni. Az 1. pontban rögzített
körülményeiben történő változtatás kizárólag a Partner hozzájárulásával végezhető.
5.3. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott, a másik félre és üzlettársaira
vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a jelen
szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően is, amelyekről harmadik
személynek csak és kizárólag a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatnak
felvilágosítást. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a Felek a polgári jog szabályai
szerinti kártérítési felelősséggel tartoznak. Nem tekintendő a titoktartási kötelezettségszeg
megszegésének a Partnert jogszabály alapján terhelő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
5.4. A jelen szerződésből származó bármely jogvita estére a Felek a Veszprémi Járásbíróság
hatáskörét és illetékességét ismerik el és kötik ki.
5.5. A kialakult vírushelyzet esetleges kormányintézkedéseinek következtében, ha és amennyiben
a verseny megrendezése meghiúsulna, úgy Szervező a használati díjat vissza nem kéri, hanem
jelenlegivel azonos feltételekkel későbbi időpontra helyezi át a rendezvény megtartását,
Partnerrel egyeztetve.
5.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
5.7. A Felek jelen együttműködési megállapodást közösen elolvasták és értelmezték, a
megállapodás tartalmát, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt
jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Balatonszepezd, 2020. szeptember „
”

……………………………………….
NÉMO 2008. Kft.
(képv.: Pupos Norbert ügyvezető)
Szervező

……………………………………….
Balatonszepezd Község Önkormányzata
(képv.: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester)
Partner

