Tervezet
Iktatószám:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
a Budapest Főváros Önkormányzata, székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., törzskönyvi
azonosító szám: 735638, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, ÁHTI azonosító: 745192,
bankszámlaszám: 11784009-15490012, képviseli: Tarlós István főpolgármester (a továbbiakban:
Fővárosi Önkormányzat),
másrészről
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata székhelye: 1221 Budapest, Városház tér
11., törzskönyvi azonosító szám: 735858; KSH-száma: 15735856-8411-321-01; ÁHTI azonosító:
735858; Bankszámlaszáma:11784009-15522001, képviseli: Karsay Ferenc polgármester (a

továbbiakban: Kerületi Önkormányzat)
között (a továbbiakban: a Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat együttesen a Felek) az
alulírott napon az alábbiak szerint:

1.

Előzmények:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
23.§ (4) bekezdés 1. pontja, a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és
közterületek kijelöléséről szóló 432/2012.(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatába tartozik a jelen együttműködési
megállapodás Mellékletében felsorolt, Budapest XXII. kerületi ingatlanok zöldfelületének
kaszálása, melyet a FŐKERT Nonprofit Zrt. lát el közszolgáltatási szerződés alapján.
Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontja szerint a Kerületi Önkormányzat feladata különösen a helyi
közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. Az Mötv. 10. § (1) bekezdése
alapján a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt
feladat- és hatásköröket, továbbá ugyanezen § (2) bekezdése alapján önként vállalhatja minden
olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos
hatáskörébe.
A Fővárosi Önkormányzat a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.)
GKM rendeletben előírt mértékig a Korm. rendeletben rögzített területek esetében olyan
zöldfelületeken is végez fenntartási feladatokat, mely területek a Kerületi Önkormányzat tulajdonát
képezik. A Kerületi Önkormányzat – a Felek jogszabályokban előírt feladatainak érintetlenül
hagyása mellett - együttműködést kezdeményezett a Fővárosi Önkormányzattal az egységes,
emelt színvonalú zöldfelületi arculat kialakítása érdekében a zöldfelület-fenntartás egyes műveletei
gyakoriságának
növelésével,
a
feladatok
ellátásának
összehangolásával.
A Fővárosi Közgyűlés
/2019. (
) sz. határozatával, a Kerületi Önkormányzat
/2019. (
) sz. határozatával döntött az együttműködési megállapodás megkötéséről.

2.

Megállapodás tárgya:
Felek megállapodnak abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát nem
érintve, a Kerületi Önkormányzat a Mellékletben meghatározott ingatlanokon és az ott
meghatározott Fővárosi Önkormányzat általi ütemezéshez igazodóan szükség szerint, a XXII.
kerületi egységes zöldfelületi arculat kialakítása érdekében, emeltebb szintű, egységes
zöldfelületi megjelenésének céljából további kaszálási munkákat végeztet saját költségére.
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A Kerületi Önkormányzat a vállalt feladata körében saját költségén gondoskodik kaszálás
előkészítéséről (pl. hulladék összegyűjtése, a felmerülő forgalomtechnikai problémák kezelése,
forgalomterelés, útlezárás stb.), a kaszálás elvégzéséről, valamint a kaszálási hulladék gyűjtéséről
és elszállításáról.
A munkavégzéshez kapcsolódó felelősség teljes egészében a Kerületi Önkormányzatot terheli.
A Kerületi Önkormányzat a jelen megállapodás tárgyát képező kaszálási munkák kivitelezése és
ütemezése tekintetében köteles a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel együttműködni, a munkák kezdő
időpontjáról a FŐKERT Nonprofit Zrt.-t a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább 5
munkanappal előzetesen emailben értesíteni. (Lipcsei Szabolcs zöldfelület-fenntartási igazgató
FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. lipcsei.szabolcs@fokert.hu) A munkák során
bármely időpontban lehetővé kell tenni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Városigazgatóság Főosztálya, illetve a FŐKERT Nonprofit Zrt. képviselője részére a terület
ellenőrzését.
3.

Jelen Megállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba és 2019. december 31-ig tartó
határozott időre szól.

4.

Jelen Megállapodás nem visszterhes szerződés, a Főváros számára pénzügyi vagy egyéb más
kötelezettséget nem keletkeztet.

5.

Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben hatálytalanok,
semmisek, vagy megtámadhatók lennének, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések
érvényességét, hatályosságát. Felek jelen pont szerinti esetre kötelezettséget vállalnak a
Megállapodásban foglalt és szándékolt jogi cél elérésére alkalmas módosítására. A Megállapodás
kizárólag írásban módosítható.

6.

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.), az Mötv., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) és az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitáikat
elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén, az általános
szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

8.

Kapcsolattartás
Felek rögzítik, hogy kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik meg:
Fővárosi Önkormányzat részéről:
Név: Városigazgatóság Főosztály vezetője Németh László főosztályvezető
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Tel: +36/1-327-1132
Email: nemethl@budapest.hu
Kerületi Önkormányzat részéről:
irányítói kapcsolattartó:
Név: Zugmann Péter alpolgármester
Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel: +36/1-2292620
Email: zugmannp@bp22.hu
operatív vezetői kapcsolattartó:
Név: dr. Szántó János jegyző
Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel: +36/1-2292616
Email: jegyzo@bp22.hu
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Felek kötelesek a kapcsolattartóik adataiban bekövetkező változásokat a másik féllel
haladéktalanul közölni.
9.

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával hozzájárulnak a jelen Megállapodás főbb
adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben foglaltak szerinti közzétételéhez.

10. Jelen három (3) oldal terjedelmű, egy (1) oldal Mellékletből álló Megállapodás 10 (tíz) eredeti
példányban készült, amelyről Feleket 5-5 (öt-öt) példány illeti meg, melyet Felek képviselői – mint
akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és értelmezés után, saját kezűleg,
helybenhagyólag aláírták.
11. Melléklet: a kaszálási helyszínek meghatározása
Budapest, 2019.

2019.

Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Önkormányzata

Budapest Főváros
Önkormányzata
Tarlós István
Főpolgármester megbízásából

Karsay Ferenc

dr. Szeneczey Balázs

polgármester

Főpolgármester-helyettes

Láttam:

Láttam:
Sárádi Kálmánné dr. főjegyző megbízásából

…………………………………..
dr. Szántó János
Jegyző
2019. ………………………

………………………………
Bárdonné dr. Benda Mónika
Aljegyző
2019. ………………………

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………

………………………………
Verő Tibor
Főosztályvezető
2019. ………………………

2019. ………………………
Jogi ellenjegyzés:
…………………………..

2019. ……………………
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