EGYÜTTMűKönÉSlMEGÁLLAPonÁs
Amely létrejött egyfelől a Budapest Ill. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat
(1033 Budapest, Fő tér 3., statisztikai számjel: 15735667-8411-321-01, adószám: 157356672-41), továbbiakban: Önkormányzat, képviseli Bús Balázs polgármester,
Másfelől az Aquincum- Mocsáros Egyesület (1031 Budapest,
továbbiakban Egyesület, képviseli Pál József, együttesen: Felek
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Gladiátor
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Az Egyesületnek alapszabálya szerint célja, hogy fórumot biztosítson a lakóterületen élők
számára a közösséget érintő közérdekű ügyekben, képviselje lényeges kérdésekben
érdekeiket. Tagjai építik, szépítik, védik lakókörnyezetüket, őrzik a régmúlt korok emlékeit.
Feladata továbbá, hogy kezdeményezzen, véleményezzen minden olyan tervezett intézkedést,
tevékenységet és magatartást, amely a lakóterület (Mocsáros) fejlesztését, fenntartását,
környezetvédelmét, egészségét, nyugalmát és biztonságát, szolgáltatások helyzetét, kulturális,
sport, nevelésügyi illetve karitatív tevékenységet érint és befolyásol.
Az Egyesület szolgáltatásai tagsági viszonytól függetlenül igénybe vehetők.
A Fentiek értelmében Felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. Az Önkormányzat az Egyesület számára korábbi megállapodás értelmében biztosítja
22995/125, 23017, 23016, 23019 hrsz-ú telkeket, melyen az Egyesület az összevonás
után kialakított és létrehozott családi pihenőparkban lévő játszóteret működteti,
fenntartja és fejleszti.
2. Az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi Óbuda- Békásmegyeren élők számára:
Fórumot szervez a lakóterületen élők számára, a közösséget érintő közérdekű,
lényeges kérdésekben képviseli érdekeiket,
Építi, védi a lakókörnyezetet, megőrzi a régmúlt korok emlékeit, ennek érdekében
feladata a műemlékvédelem, a környezetvédelem, a közbiztonság védelme, a
közterület szépítése,
A játszótér üzemeltetése, fenntartása az 1. pont tekintetében,
Részt vesz az Önkormányzat által szervezett takarítási, környezetvédelmi,
hulladékgyűjtési akciókban,
Közterületi nagytakaritások szervezése, lebonyolítása,
Kaszálás, allergén gyomok irtása.
3. Az Önkormányzat az Egyesület alapszabályában és e megállapodás 2. pontjában
rögzített céljai és az Egyesület hatékony működésének elősegítése érdekében pénzügyi helyzetétől függően - az Egyesületet évente a költségvetési rendeletben
meghatározásra kerülő támogatásban részesítheti. A támogatás adása azonban nem
kötelező. Az Egyesület a támogatás mindenkori összegét kizárólag az e
megállapodásban rögzített célok megvalósítására használhatja fel.

4. Az Egyesület éves tevékenységéről beszámolót, a kapott támogatásról pedig tételes
elszámolást készít, melyet tárgyévet követő év február 15-ig az Önkormányzathoz aköltségvetési rendeletben meghatározott módon - benyújt.
Az Egyesület az éves pénzügyi beszámolóját (mérleg- és eredmény kimutatás) annak
elfogadását követően haladéktalanul- az Önkormányzatnak megküldi.
5.

Amennyiben a 4. pontban leírt elszámolásból az tűnik ki, hogy a támogatás összegét
egészében vagy részben nem az 1. pontban megjelölt célokra használta fel, a
támogatás összegét, vagy annak a céloktói eltérő módon felhasznált részét az
Egyesület köteles az Önkormányzatnak az erre irányuló felszólítástói számított 15
napon belül visszafizetni.

6. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy rendezvényei, kiadványain, honlapján
feltünteti azt a tényt, hogy az Önkormányzat támogatásával működik.
7. Jelen megállapodás megszűnik:
a) ha a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
b) ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik;
c) ha az Egyesület az alapszabályával ellentétes tevékenységet
törvényességi felügyeletét ellátó szerv ezt megállapítja;
d) felmondás sal.

végez,

8. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatávalnapos felmondási idő mellett - felmondhatja.
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9. A Felek a megállapodást közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják.
10. Jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba és az aláírás napjától számított
5 (öt) évre köttetett.
11. Jelen megállapodás által nem szabályozott
rendelkezéseit kell alkalmazni.

kérdésekben

a Polgári Törvénykönyv

12. Jelen megállapodást a Felek annak áttanulmányozás a után
mindenben megegyezőt - a mai napon aláírásukkal látták el.

Budapest, 2012. június 20.
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