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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. november 25-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A sportpálya és játszótér használatáról szóló megállapodás megszüntetése

Előterjesztő: Schumacher Zsolt elnök

Előkészítő:  dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Meghívandó: Schumacher József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. június 1. napján a balatoncsicsói
iskolaépülettel szemben lévő 036/8 hrsz-ú „kivett sportpálya” megnevezésű, 6524 m2 területű, 
Balatoncsicsó Község Önkormányzat tulajdonában lévő, természetben Szentantalfa község 
külterületén lévő sportpálya és játszótér használatára háromoldalú megállapodást kötött 
Balatoncsicsó Község Önkormányzatával, és a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával. 

A fenti megállapodás 8. pontja alapján a Nemzetiségi Önkormányzat vállalta, hogy a fenntartásába
került Iskola jogosultsággal rendelkező technikai dolgozói a sportpálya, futókör, ugró-gödör, 
labdafogó-hálók, futófolyosó, játszótér gondozási feladatait elvégzik a 9. pontban foglaltak szerint.

Felek a megállapodást megvizsgálva megállapították, hogy a fenti feladatok teljesítése nem történt
meg, az iskola 2018. októbere óta technikai dolgozóval nem rendelkezik, így a feladatokat
tulajdonképpen Balatoncsicsó Község Önkormányzata végezte el.

A fentiekre tekintettel javasolt a megállapodást 2019. december 31. napjával közös megegyezéssel
megszüntetni, és 2020. január 1. napjától más formában gondoskodni a sportpálya és játszótér
használatáról, fenntartásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Szentantalfa 036/8 hrsz-ú 
sportpálya és játszótér használatáról szóló 2017. június
1. napján kelt megállapodás 2019. december 31.
napjával történő közös megegyezéssel való 
megszüntetésével egyetért.

Felhatalmazza az elnököt, hogy a megszüntetésről szóló 
megállapodást aláírja.

Határidő: 2019. december 15.
Felelős: elnök

Szentantalfa, 2019. november 21.
Schumacher Zsolt

elnök



MEGÁLLAPODÁS
Tervezet

amely létrejött egyrészről Balatoncsicsó Község Önkormányzata, Balatoncsicsó, Fő utca 25. 
(képviseli: Schumacher József polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat, Balatoncsicsó, Fő utca 25. 
(képviseli Schumacher Zsolt elnök), továbbiakban: Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint
fenntartó

és a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Balatoncsicsó, Fő utca 1/A. (képviseli: Kereszturiné Semetka Judit igazgató), 
továbbiakban: Iskola, között az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a balatoncsicsói iskolaépülettel szemben lévő 036/8 hrsz.-ú 
„kivett sportpálya” megnevezésű, 6524 m2 területű, az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, természetben Szentantalfa község külterületén lévő, sportpálya és játszótér 
használatára 2017. június 1. napján megállapodást kötöttek.

2. Felek rögzítik, hogy a 8. és 9. pontban meghatározott feladatok végrehajtása nem,
vagy nem teljes mértékben valósult meg az elmúlt időszakban, az Iskola 2018. 
októbere óta technikai dolgozóval nem rendelkezik, a megállapodás szerinti feladatok
nagy részét Balatoncsicsó Község Önkormányzata végezte el.

3. Felek egyetértenek abban, hogy 2020. január 1. napjától a sportpálya és játszótér
használatáról és karbantartásáról indokolt más formában gondoskodni.

4. Fentiek alapján Felek az 1. pontban megjelölt szerződést 2019. december 31. 
napjával közös megegyezéssel megszüntetik.

A Felek jelen megállapodást, átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Balatoncsicsó, 2019. ………….hó …nap

…………………………..………….. ………………………….………………….
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Balatoncsicsói Német Nemzetiségi

Schumacher József polgármester Önkormányzat
Schumacher Zsolt elnök

…………………………………………………..
Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató

                                              Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola    
Kereszturiné Semetka Judit igazgató


