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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A BMW E39 Klub Magyarország, az öreg ötös BMW-k klubja a korábbi öt évben nagy sikerrel és 
problémamentesen szervezte meg a klub éves nyári találkozóját a pásztói strand területén. A 
szervező, a klub vezetője Kanyó Bence pásztói lakos. Nevezett kérelmet nyújtott be (1. sz. 
melléklet) a 6. találkozó 2020.07.25. napján történő megrendezésére. Kérelmező a Képviselő-
testület hozzájárulását kéri a következőkre: 

- strand hátsó területének használata,  
- a rendezvény időtartama alatt megfelelő mennyiségű szeméttároló edény elhelyezésének 

biztosítása,  
- a rendezvény napjára a rendezvényre regisztráltan érkező vendégek ingyenes strand 

használatának biztosítása,  
- terület rendezése,  
- 1 vagy 2 db faház ingyenes használata. 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a BMW E39 Klub Magyarország 
kérelmét a 2020.07.25.-ére tervezett BMW találkozó megszervezéséről. 
 

1. Az Önkormányzat a rendezvényhez a pásztói strand területét és a bitumenes pályát 
ingyenesen biztosítja. Egyben kiköti, hogy a területen a gépkocsik maximális sebessége 5 
km/h lehet.  

2. Az Önkormányzat a rendezvény területén a rendezvény időtartama alatt 2 db szeméttároló 
elhelyezését és ürítését, valamint a rendezvényre érkező – külön karszalaggal rendelkező – 
résztvevők szabad bejárását biztosítja a Pásztói Strandfürdő területére. 

3. Az Önkormányzat a rendezvény ideje alatt biztosítja a ……..db faház ingyenes használatát. 
4. Felhívja a rendező figyelmét, hogy a rendezvény időpontja előtt két héttel vegye fel a 

kapcsolatot a strand üzemeltetőjével a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel a területrendezés, a faház/ak felállítása és a szeméttároló edények elhelyezése okán. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak mentén 
megállapodást kössön Kanyó Bence (BMW E39 Klub Magyarország ) kérelmezővel.   

6. A biztonságos lebonyolításért és a rendezvényen történő bárminemű balesetekért, károkért a 
rendező felel. 

 
 
Pásztó, 2020. február 17. 
 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Sándor Balázs 



 
 

 

 Jegyző 
1. sz. melléklet 

 



1 

 

Együttműködési megállapodás 

 

mely létrejött egyrészről 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 
Képviseletében: Farkas Attila polgármester 
3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
mint támogató megállapodó fél (továbbiakban támogató) 
 
másrészről  
Kanyó Bence 
BMW E39 Klub Magyarország 
 

 
 
 

Preambulum: 
Megállapodó felek együtt és közösen kijelentik, hogy a megállapodás célja, a 2020. július 25-i 
E39 BMW találkozó sikeres lebonyolítása Pásztó város strandfürdőjének területén. 
 
Megállapodó felek együtt és közösen kijelentik, hogy a fentiek megvalósítása érdekében 
kölcsönösen együttműködnek, segítik egymás munkáját és támogatják a rendezvény 
megvalósulást, betartva az Őket terhelő kötelezettségeket és gyakorolva az őket megillető 
jogosultságokat. 
 
A Szervező kijelenti, hogy betartja Magyarország mindenkori hatályos jogszabályait, Pásztó 
Város önkormányzati rendeleteit és figyelembe veszi a pásztói lakosok érdekeit. 
 

I. A megállapodás tárgya és célja 
1./ Pásztón, 2020. év 07. hónap 25. napján az E39 BMW találkozó megvalósítása. 
 
2./ A rendezvény adatai: 
 a.)  A rendezvény jellege: szabadtéri autós találkozó 
 b. ) A találkozó kezdési időpontja: 2020. év július hó 25. nap, … óra … perc 
 c.)  A találkozó befejezési időpontja: 2020. év július hó 25. nap, … óra … perc 

 d.) A találkozó helyszíne: a Pásztói Strandfürdő a gyermekmedence nyugati oldalától 
számított 5 méteres távolságon túli, növényzettel borított területe 
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II. A Támogató kötelezettsége 
1./ A Támogató a megállapodás célját szem előtt tartva kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Szervező részére biztosítja I.1.) és I.2.) pontokban is megjelölt időpontban a terület 
használatát, előzetes bejárást követően.  
2./ Megállapodásuknak megfelelően Szervező a találkozó befejezését követően, a I.2.d.) 
pontban megjelölt területet 2020. július 25-én … óráig eredeti állapotának megfelelően 
Támogató részére birtokba visszaadni 
 

III.  A Támogató jogai 
1./ A Támogató jogosult ellenőrizni:  
 

a.) a rendezvénnyel kapcsolatos szervezési munkákat,  
b.) a rendezvénnyel kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. 

 
IV. A Szervező jogai 

1./ A Szervező jogosult a megállapodás keretei között I.1.) és I.2.) pontokban is megjelölt 
időpontban a területet a találkozó céljára (rendezvényre vonatkozó szabályok betartása 
mellett) szabadon használni, azzal, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, ami a 
terület állagát sértené vagy veszélyeztetné.  
 

V. A Szervező kötelezettsége 
1./ A Szervező kötelezettsége a találkozó ideje alatt a strandfürdő részükre átengedett 
területének rendeltetésszerű használata.  
 
2./ A nem rendeltetésszerű használatból, illetve nem a részükre a találkozó lebonyolításához 
rendelkezésre bocsátott területen történő károkozásért kártérítési felelősséggel tartoznak.  
 
3./ A strandfürdő területén lévő medencék vizében okozott károsodás (szennyezés) 
megszüntetése a Támogató részére 2.000.000 Ft. többletköltséget jelentene, mely költség a 
Szervezőnek felróható károkozás esetében a Szervezőt terheli.  
 
4./ A Szervező a strandfürdő területére érvényes házirendet betartani köteles. 
 

VI. Megállapodás megszűnése 
1./ A megállapodás megszűnik a cél teljesülésével. 
 
2./ A megállapodást annak megkötése után felek közös megegyezéssel megszüntethetik, 
illetve feleket megilleti a rendes felmondás joga 30 napos felmondási idővel. 

 
3./ A Támogatót megilleti az azonnali hatállyal való felmondás joga indokolási kötelezettség 
mellett, amennyiben a rendezvény szervezése közérdeket, testi épséget sért vagy veszélyeztet, 
a rendezvénynek helyt adó a terület állaga súlyosan károsodik.  
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VII. Vegyes rendelkezések 
1./ A Támogató és a Szervező együtt és közösen kijelentik, hogy a találkozónak helyet adó 

terület a Pásztói Strand területe, amit a fesztivál ideje alatt térítés mentesen biztosít a 
Támogató a Szervező részére. 

 
2./ A Támogató és a Szervező együtt és közösen kijelentik, hogy a medencék használata a 

rendezvényre regisztráltan érkezők számára lehetséges. 
 
3./ A Szervező kijelenti, hogy a rendezvény szervezéssel kapcsolatos jogszabályi hátteret 

megismerte, vállalja azok betartását, azok be nem tartása miatt felelősséggel tartozik  
 

Záró rendelkezések 
1./ A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos vitás kérdéseket 
elsősorban peren kívüli egyeztetéssel kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezetne 
eredményre, a jogvita megoldása érdekében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulnak. 
2./ A Megállapodó Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak, 
ügyleti akarati képességgel rendelkeznek. 
3./ A Megállapodó Felek kifejezetten kizárják, hogy a jelen megállapodás értelmezése és 
teljesítése során a jelen szerződés megkötését megelőző megállapodás értelmezésére, ajánlatra 
vagy jognyilatkozatra, illetőleg az ezek alapján kialakított gyakorlatra hivatkozzon akár a 
Támogató, akár a Szervező. 
4./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
5./ Jelen megállapodást a Szerződő Felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt négy példányban jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Kelt.: Pásztó, 2020………….. 
 
 
 
 
Támogató képviseletében, Pásztó Város Polgármestere, Farkas Attila 
 
 
 
 
 
Szervező képviseletében, …………….. 
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