
Hivatkozási szám:  

Megállapodás  
amely létrejött egyrészről Szabadtéri Néprajzi Múzeum (székhely: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 
................., adószám: ......................................; statisztikai számjel: .......................................; bankszámlaszáma: 
..............................................; PÍR törzsszáma: .................................................., képviseli: dr. Cseri Miklós 
főigazgató), a továbbiakban: SZNM,  
 
másrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószám: 
15731292-2-13; statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13; bankszámlaszáma: 12001008-00122568-
00100003; PÍR törzsszáma: 731290, képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,  
 
harmadrészről Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: 
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., székhely: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9., adószám: 10822612-2-13, 
cégjegyzékszám: 13-10-040159, bankszámlaszám: 10103874-16075343-00000001, képviseli: Kroó József 
vezérigazgató és Mandula Gergely munkavállaló együttes cégjegyzési joggal), a továbbiakban: Városi 
Szolgáltató Nonprofit Zrt, 
 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
I. Előzmények: 
 
1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és az SZNM között 2007-ben egyeztetések zajlottak kölcsönösen 

előnyös, a tényleges területhasználatokhoz igazodó és az SZNM fejlesztését előmozdító területcserékről.  
 

2. Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2007. (VI. 12.) Kt. sz. 
határozatában úgy döntött, hogy a tulajdonában álló Szentendre, belterületi 6893 hrsz-ú, természetben a 
Szentendre, Sztaravodai út területéből a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területére eső kb. 1,2 ha terület a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum kezelésébe és a Magyar Állam tulajdonába kerüljön, a Magyar Állam 
tulajdonában és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kezelésébe lévő Szentendre, belterületi 6896 hrsz-ú és a 
6884 hrsz-ú ingatlanokból a Sztraravoda forrás és környéke kb. 1,5 ha része pedig Szentendre Város 
Önkormányzat tulajdonába kerüljön, értékarányos csere útján.  

 
3. Felek rögzítik, hogy fenti testületi döntés után megállapodás-tervezet készült, mely az SZNM felajánlásait 

rögzítette, és hatálybalépésének feltétele a csereszerződés aláírása volt. Felek rögzítik, hogy a tervezet nem 
került aláírásra.  
 

4. Felek rögzítik, hogy a 2. pontban írt testületi döntés után, a csere megvalósítása érdekében az SZNM 
elindította a telekalakítási eljárást, melynek eredményeképpen az alábbi ingatlanok alakultak ki: 
4.1. a Szentendre belterületi 6884/2 hrsz alatt felvett, erdő megnevezésű, 1 ha 4747 m2 területű ingatlan a 

Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1/1 arányú kezelésében áll,  
4.2. a Szentendre belterületi 6896/2 hrsz alatt felvett, kivett park megnevezésű, 6130 m2 területű ingatlan a 

Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1/1 arányú kezelésében áll.  
 
5. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll a Szentendre, belterületi 6893 hrsz. alatt 

felvett, kivett közterület megnevezésű 2,0335 m2 nagyságú ingatlan. 
 

6. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, az 5. pontban megjelölt ingatlanon az SZNM 
„Észak-magyarországi Falu tájegység” elnevezésű részt épített.  
 

7. Az SZNM kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb ........................................... ig a cseréhez és a 
telekalakítási megállapodáshoz szükséges telekalakítási hatósági eljárást a Szentendre Járási Hivatal Járási 
Földhivatalánál elindítja.   

 
8. Felek rögzítik, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Intézetének PE-14R/037/02053-3/2014 ügyiratszámú értesítése alapján a 2014. május 7-i vízmintavételezése 
szerint „a Sztaravoda forrás vízvizsgálat eredménye kifogásolt lett, ezért ivóvízként nem javasolt a forrásvíz 
fogyasztása. A lakosság tájékoztatása érdekében a „nem ivóvíz” táblát javasolt kihelyezni, a víz fogyasztása 
csak saját felelősségre történhet”. 

 
9. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzathoz a Sztaravoda forrás és környéke rendbetételével kapcsolatosan 

számos kérelem érkezett.  
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II. Megállapodás 
 
10. Jelen megállapodás célja, hogy a felek a Sztaravoda forrással és környékével kapcsolatos feladatokban az 

együttműködésüket meghatározzák, valamint az SZNM-nek a 6. pontban írt bővítése során esetlegesen 
keletkezett hibákkal kapcsolatos SZNM vállalásokat rögzítsék.  
 

11. Az SZNM az együttműködés keretében az alábbi feladatokat vállalja: 
11.1. a Skanzen Nagyparkolónál lévő és azzal szemben lévő két buszmegállót a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. illetékes munkatársával egyeztetett módon felújítja, karbantartja, illetve takarítja 
mindaddig, amíg felek jelen megállapodás megszűnéséről közösen, írásban nem rendelkeznek; 

11.2. a Sztaravoda forrás örökbefogadójaként vállalja a forrás és környékének rendben tartásával kapcsolatos 
alábbi feladatokat: 

11.2.1. levezető járda/lépcső melletti terület kaszálása, 
11.2.2. levezető járda/lépcső takarítása, 
11.2.3. meglévő és új pihenőhelyek ( kb.4 db) padok, asztalok környékének takarítása, esetlegesen ott 

hagyott szemét elszállítása, 
11.2.4.  forrás felőli oldalon (6884/2 hrsz) lévő füves területek (forrás és tűzrakók környéke + hátsó 

rét) kaszálása, 
11.3. a forrást megközelíteni kívánó csoportok, mozgásukban korlátozott személyek részére – igényük 

esetén biztosítja a Sztaravoda forrás megközelítést a Skanzen területéről a lezárt kapu megnyitásával; 
 

12. Az Önkormányzat az együttműködés keretében az alábbi feladatokat vállalja akként, hogy az Önkormányzat 
által vállalt feladatokat a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. végzi el, teljesíti: 

12.1.1. levezető járda/lépcső melletti terület bozótirtás, 
12.1.2. meglévő pihenőhelyek (3 db) padok, asztalok felújítása, 
12.1.3. meglévő tűzrakó helyek felújítása, takarítása újrarakása a helyben lévő anyagok 

felhasználásával, 
12.1.4. szemét elvitelére vonatkozó táblák (2 db)  elhelyezése, 
12.1.5. nem ivóvíz tábla elhelyezése, 
12.1.6. forrás mögötti akna és levegőztetője egyszeri ellenőrzése, tisztítása, visszazárása, 
12.1.7. akna mögé alacsony támfal építése, a lemosódó talajrétegek megtartására, 

 
13. Az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt megállapodik abban, hogy a 12. pontban írt 

munkákat a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt előzetes árajánlat alapján az Önkormányzat megrendelése 
szerint végzi el, azzal, hogy a munkákkal kapcsolatos díjak és költségek számlázására a Városi Szolgáltató 
Nonprofit Zrt az Önkormányzat teljesítésigazolása után jogosult.  

 
14. Az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt megállapodik abban, hogy a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt minden évben köteles beszámolni a 12. pontban írt munkák teljesítéséről, és a következő 
évben várható, felmerülő egyes részfeladatokról.  

 
15. Felek megállapodnak abban, hogy az SZNM a csereszerződés teljesülése után, az Önkormányzat 

tulajdonában kerülő 6884/2 és 6896/2 hrsz-ú ingatlanokon, a 11. pontban írt feladatokat a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:589 §-ában szabályozott közérdekű 
kötelezettségvállalás alapján ingyenesen végzi el, mint a „Sztaravoda forrás és környéke rendbetétele” 
közérdekű célra nyújtott ingyenesen szolgáltatást.  

 
16. Felek rögzítik, hogy amennyiben az SZNM jelen megállapodásban vállalt közérdekű 

kötelezettségvállalásának nem tesz eleget, és emiatt az Önkormányzatot kár éri, úgy az ebből eredő kárért az 
SZNM a felelős.  

 
III. Vegyes rendelkezések 

 
17. Jelen megállapodás az aláírásával lép hatályba.  
 
18. Jelen megállapodás csak írásban módosítható, vagy szűntethető meg. 
 
19. Jelen megállapodás aláírására a .................................... Kt. döntés hatalmazta fel a Polgármestert. 
 
20. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás valamennyi általuk lényegesnek tekintett feltételt tartalmazza.  
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Jelen megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli 
vagy írásbeli), amelyet a Felek jelen szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek vagy kötöttek. 
Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 

 
21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 
 
Jelen Megállapodás egymással mindenben megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, és azt elolvasás és 
értelmezés után szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal hitelesítik. 

 
 

Szentendre, 2014. ........................................... 
 
 

____________________________ 
dr. Cseri Miklós főigazgató 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
 

Szentendre, 2014. ........................................... 
 

____________________________ 
dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó polgármester      címzetes főjegyző 

Szentendre Város Önkormányzata 
 
 
 Szentendre, 2014. ........................................... 

 
 

____________________________ 
Kroó József      Mandula Gergely vezérigazgató          divízió-vezető 
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt 


