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MEGÁLLAPODÁS

melY létrejÖtt egYrésnől a DéI-KeIeú Mag;,,arországi Különleges Mentős zolgáIat
Kiemelten Közhasznú Eryesület (5630 Békés, Szarvasi ít 1,6., adószám: 18386176_L_04,
képviseli: kovács Ferenc elnök) a továbbiakban, mint Egyesület

másrészről, Medg7esegsrháza Városi Önkormányzat (5666Medgyeseg yháza,Kossuth tér 1.
képviseli Ruck Márton polgármester) továbbiakban, mint önkormány zat között alulírott
napon, az alábbi feltételekkel.

1. Az Önkormányzatvállalja, hogy

- az illetékességi kÖrébe tartozó közigazgatási területen, a lakosság nagyobb biztonsága
és az esélYegYenlőség biáosítása érdekében elsősegélynyujtó helyet létesít
Medgyesegyháaa, Luther u. 1. szám alatti ingatlanban.

- biztosítja és fenntartja, az elsősegélyhely működtetésére alkalmas kb. 37 m2 terülehi
helYiségeket,vállalja az ingatlanhasználatasorán felmerült rezsiköltséget;

- az elsősegélYhelyként kijelölt helyiség más cólú felhasználási igénye esetén máshol
biztosít az elsősegélyhely iizemeltetéséhez alkalmas helyiséget;

2, Az EgYesÜlet vállalja, hogy az Önkorm ányzatilletékességi körébe tafiozó közigazgatási
tenileten létesített elsősegélyhelyen az alábbiak szerint tészt vesz az íjzemeltetésben,
karitatív tevékenységként, térítésmentesen:

- biztosítja az elsősegélYhelY működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
- az EgYesÜlet a személyi feltételek biztosítása érdekében saját tagjait delegálja önkéntes

tevékenység keretében;

- karban- és tisáántartja az elsősegélyhelyet;

- amennYiben az Önkormányzat a helyiséget más célra kívánja használni _ az
el ső se gélyhelyet átte l epíti az Önko rmány zat áItal bizto sított új helyre ;- a helYiséget az elsősegélyhely üzemeltetésével nem szorosan összefiiggő célra nem
használja;

- feladatát felelósségteljesen, az Önkorm ányzat elsősegélyhely működ ési szabályzata
szerint végzi.

3, A megállaPodás felbontását bármely fél indoklás nélkül 30 napos felmondási
határidővel - írásban kezdemény ezhetí.



4' AmennYiben a megállaPodásban foglaltakat bármely fél - felszólítás ellenére _ nem
teljesíti a másik fél jogosult a megállapodás azonnali felbontására.

5' A megállaPodás kaPcsrán létrejövő, abból eredő jogvitákat a felek megkísérlik békés úton
rendezni, AmennYibel ez nem vezet eredményre, a szerződő felek kikötik a Battonyai
városi Bíróság kizárólagos illetékességét a jogvita eldöntésére.

6' Jelen megállaPodással szabályozolt jogviszonyban a megállapodó felek együttműködve,
jóhiszeműen jámak el.

7 ' Jelen megállaPodásban nem szabályozott kérdésekre a ptk. megfelelő rendelkezései az
irányadóak.

E megállaPodást a felek - annak elolvasása és értelme zése után, - mint akaratukkal
mindenben megegy ezőt írták alá.

Medgyesegyháaa, 2012. október 1.
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