
Együttműködési Megállapodás 
tervezete 

 

 

 

Amely létrejött a  

LIPÓTI TERMÁLFÜRDŐ Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye:6728 Szeged, Vágány utca 3. 

Cg.: 06-09-007384 

statisztikai azonosítója:12652116-9329-113-06 

adószáma:12652116-2-06 

képviselője:Turiné Ferenczi Erzsébet ügyvezető, másrészről 

 

Lipót Község Önkormányzata 

székhelye: 9233 Lipót, Fő tér 2.   

statisztikai azonosítója: 15370440841132108  

adószáma: 15370440-2-08 

képviselője: Tóth József Péter polgármester 

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek ) között a mai napon, az alábbiak szerint: 

 

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás célja a Lipót Község turisztikai, 

gazdasági fejlődésének elősegítése. 

 

2. Lipót Község Önkormányzata felülvizsgálja a helyi adópolitikáját a helyi vállalkozások 

fejlődésének érdekében. 

 

3. Lipót Község Önkormányzata a Lipóti Termálfürdő Kft. tulajdonát képező ingatlanokon 

megvalósuló fejlesztő beruházásokhoz és az ehhez kapcsolódó pályázatokhoz szükséges, a 

hatáskörébe tartozó engedélyeket, támogató nyilatkozatokat kiállítja. 

 

- Lipót Község Önkormányzata Lipót belterület, 477 hrsz-ú, kivett udvar és üzem művelési 

ágú, 8131 m2 területű ingatlan, valamint a Lipót belterület, 479 hrsz-ú kivett beépítetlen 

művelési ágú, 296 m2 területű ingatlan vonatkozásában rendezési tervéről testületi ülésen 

tárgyal, felülvizsgálatáról egyeztet. 

 

- Lipót Község Önkormányzata vállalja, hogy a rendezési terv módosításáról, azt megelőző 5 

nappal a Lipóti Termálfürdő Kft.-t tájékoztatja és konzultáció esetén a közös álláspont 

kialakítására törekszik. 

 

4. A Lipóti Termálfürdő Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdasági fejlesztéseit Lipót 

Község turisztikai, gazdasági fejlődését szem előtt tartva hajtja végre.  

 

5. A Lipóti Termálfürdő Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a lipóti 

termálturizmushoz kapcsolódó gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás alapítását, 

működését ösztönzi.  

 

6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a közös céljuk, hogy Lipót Község gyógyhely minősítést 

szerezzen, ennek érdekében szorosan együttműködnek, különös tekintettel a lefolytatásra 

kerülő hatósági eljárásokra. 

 



7. Lipóti Termálfürdő Kft. jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Magyarországon 

bejegyzett gazdasági társaság, amelynek és amely képviselőjének ügyletkötési jogosultsága 

fennáll, korlátozás alá nem esik. 

 

8. A Szerződő Felek kikötik, hogy a szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton kísérlik 

meg rendezni.  

 

9. A jelen szerződés a 2019. évi önkormányzati választásig szól. A szerződés - amennyiben a 

jelen testület összetételében változás nem lesz - automatikusan meghosszabbodik a 

következő választásokig.  

 

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a további 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá.  

 

Lipót, 2017.10.18. 

 

 

…………………………………………. 

Lipóti Termálfürdő Kft. 

Képv: Turiné Ferenczi Erzsébet ügyvezető 

 

…………………………………………. 

Lipót Község Önkormányzata 

Képv: Tóth József Péter polgármester 

 

 

  

Képviselők: 

 

 


