5. napirend

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Zalahaláp Község Önkormányzata (8308 Zalahaláp, Petőfi tér
4., képviseli: Bedő Lajos Sándor polgármester ( a továbbiakban: Önkormányzat) ,
Másrészről a „Zalahalápért” Közalapítvány (8308 Zalahaláp , Petőfi tér 4. , képviseli:
Csuri Lajos a kuratórium elnöke ( a továbbiakban : Alapítvány ) között alulírott helyen és
napon az alábbi feltételek szerint:

1) Az Alapítvány pályázatai alapján 2013. , és a 2014. évben támogatást nyert a „Zalahaláp ,
Templomkert közösségi térré való alakítása” , valamint a „Falumegújítás és fejleszetés”
megnevezésű , LEADER jogcím keretében lebonyolított beruházások megvalósításához. A
beruházások az Önkormányzat tulajdonát képező a zalahalápi 148/1 hrsz. - ú ingatlanon
valósultak meg. Az ingatlanon történő munkák megvalósításához a polgármester a
képviselő-testület felhatalmazása alapján a tulajdonosi hozzájárulásokat előzetesen megadta.
2) Felek - figyelemmel arra , hogy a beruházások az önkormányzat tulajdonában álló
ingatlanokon történtek – megállapodnak abban , hogy az Önkormányzat a beruházás
eredményeként keletkező vagyon tárgyakat
 Templomkert: 8.194.936 Ft bruttó, 8.072.349 Ft nettó eszközértéken
 Falumegújítás: 41.051.731 Ft bruttó, 39.081.248 nettó eszközértéken
2015. év 10. hó 01.napjától tulajdonba átveszi az Alapítványtól az Alapítvány
kuratóriumának a tulajdonba történő átadásról szóló döntése értelmében .
3) Önkormányzat a tulajdonba történő átvétel napjától kötelezettséget vállal az 1. pontban
megjelölt beruházásokkal megvalósult vagyontárgyak fenntartására , legalább a kötelező
fenntartási időszak végéig azok üzemeltetésére. Kötelezettséget vállal arra is , hogy a kötelező
fenntartási időszak ideje alatt a beruházással érintett ingatlant nem idegeníti el , nem terheli
meg , továbbá , hogy a fenntartási időszak alatt a pályázatok támogatási határozataiban , és a
vonatkozó jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási, jelentési, beszámolási
kötelezettségeknek eleget tesz.
4)Az Önkormányzat az átvett vagyontárgyakat a saját vagyona körében aktiválja és az
amortizációt elszámolja a számvitelről szóló törvény előírásai szerint.
5.) Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra , hogy a jelen megállapodás alapján a
vagyonátvételhez szükséges nyilvántartásokat , dokumentumokat. az Önkormányzatnak
átadja.
6) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

7) A jelen megállapodást Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testülete 65/2015.(IX.23.)
számú határozatával , az Alapítvány Kuratóriuma a ...(2015. …..) számú határozatával
jóváhagyta , és felhatalmazta a polgármestert és kuratórium elnökét annak aláírására.

Zalahaláp , 2015. szeptember 28.
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