
E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I   

K E R E T M E G Á L L A P O D Á S  

 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

 

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

– továbbiakban: Szentendre 

 

másrészről:  

 

név: Pest Megye Önkormányzata  

székhely: 1052 Budapest V., Városház u. 7.  

PIR törzsszám:  

KSH azonosító:  

adószám:  

bank:  

számlaszám:  

képviseli: Szabó Imre Pest Megyei Közgyűlés elnöke  

 

– továbbiakban: Pest Megye 

 

(Szentendre és Pest Megye együttesen: Felek) 

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS ELŐZMÉNYEI  

 

(1) Pest Megye kötelezettsége, hogy 2010-re biztosítsa a Ferenczy Múzeum és 

Igazgatóság (a továbbiakban: múzeum) megfelelő elhelyezését. 

 

(2) Pest Megye elkötelezett abban a kérdésben, hogy a jelen kor igényeinek megfelelő 

múzeumot Szentendrén, az Ulcisia Castra Múzeumi- Művészeti Központ és 

Régészeti Témapark projekt (a továbbiakban: UC projekt) keretében a római 



castellum területén, értékteremtő módon, Szentendre érdekeivel harmonizáltan 

valósítsa meg.  

(3) Pest Megye a 2007.-2013. közötti programozási időszak legfontosabb megyei 

kulturális beruházásaként kezeli a szentendrei UC projektet, amely jelenlegi 

ismereteink szerint a Közép-Magyarországi Régió egyik legjelentősebb pályázati 

támogatásban részesülő kulturális beruházása lehet.   

(4) Pest Megye közel egy éve megkezdte a múzeum elhelyezésére irányuló, előkészítő 

tervezési munkákat a PEA támogatásával.  

(5) Az UC projekt a 2007.-2013. között megnyíló EU-s támogatási lehetőségeket 

felhasználva jó eséllyel valósulhat meg 2011-ig, s a mintegy 5 milliárd forint értékű 

jelenértéken számított beruházás alapvetően külső, nem önkormányzati források 

bevonásával készülhet el. 

(6) Jelen együttműködési keretmegállapodás megkötésének célja, hogy a Felek között 

rögzítse a későbbiekben részletesen is kidolgozandó együttműködés elvi, jogi-

pénzügyi és szervezeti kereteit. 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETI KERETEI 

 

(7) A 6. pontban meghatározott cél megvalósíthatósága érdekében a Felek az alábbi 

„Munkacsoportokból” álló „Tárgyaló Delegációkat” hozzák létre: 

Irányító Testület 

Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megyei Közgyűlés Elnöke 

Pest Megyei Közgyűlés Alelnöke 

 

Szentendre Város Polgármestere 

Szentendre Város Alpolgármestere 

Feladata: A részletes együttműködési megállapodás kidolgozásának döntési jogkörrel 

felruházott irányítója.  

 

 

 

Jogi Munkacsoport 

Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megye által delegált 2 fő jogász. Szentendre által delegált 2 fő jogász. 

Feladata: A részletes együttműködési megállapodás jogi szempontú kidolgozásának döntési 

jogkörrel nem felruházott felelőse.  

 

Műszaki Munkacsoport 



Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megye által delegált 4 fő lehetőleg 

mérnök végzettségű szakember. 

Szentendre által delegált 4 fő lehetőleg 

mérnök végzettségű szakember. 

Feladata: A részletes együttműködési megállapodás műszaki szempontú kidolgozásának 

döntési jogkörrel nem felruházott felelőse.  

 

Pénzügyi Munkacsoport 

Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megye által delegált 1 fő pénzügyi 

végzettségű szakember. 

Szentendre által delegált 1 fő pénzügyi 

végzettségű szakember. 

Feladata: A részletes együttműködési megállapodás pénzügyi szempontú kidolgozásának 

döntési jogkörrel nem felruházott felelőse.  

 

Művészeti Munkacsoport 

Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megye által delegált 3 fő művészeti, 

muzeológusi végzettségű szakember. 

Szentendre által delegált 3 fő művészeti, 

muzeológusi végzettségű szakember. 

Feladata: A részletes együttműködési megállapodás művészeti - muzeológiai szempontú 

kidolgozásának döntési jogkörrel nem felruházott felelőse.  

 

 

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

(8) Jelen együttműködési keretmegállapodás alapján Felek vállalják, hogy 

kidolgozzák és jóváhagyás céljából a Pest Megyei Közgyűlés, illetve Szentendre 

Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elé terjesztik az UC projekt 

megvalósítását szolgáló együttműködés részletes feltételeit tartalmazó szerződés 

tervezetét, különösen az alábbiak figyelembevételével: 

 

1. Az UC projekt tervezett helyszíneként szolgáló terület (jogi, 

pénzügyi, illetve műszaki) előkészítése és alkalmassá tétele a 

beruházás megvalósítására így különösen: 

 

1.1. Az UC projekt megvalósítására alkalmas helyszín 

(terület) meghatározása;     

1.2. Önkormányzati bérlakások, illetve a Bérlők 

elhelyezésének kérdése; 

1.3. a volt „GAMESZ” épület kiürítésének kérdése; 



1.4. a jelenlegi Paprikabíró utcai nagyparkoló 

hasznosításának kérdése; 

1.5. „Paprikabíró Háza” elhelyezésének kérdése; 

1.6. az UC projekt megvalósításához szükséges terület 

használatával összefüggő kérdések; 

1.7. az UC projekt helyszínéül szolgáló terület 

megközelítéséhez szükséges közlekedési csomópont 

megtervezése, kivitelezése;  

1.8. az UC projekt megvalósításának létszakában ideiglenes 

parkolók kialakításának kérdése. 

 

2. Az UC projekt magvalósításakor  

 

2.1. a felépítmény és a  

 

2.2. kialakítandó közpark (közforgalom számára nyitva álló 

park)  

 

lehetséges üzemeltetésének jogi, pénzügyi keretei. 

 

3. Az UC projekt megvalósításának (beruházás) finanszírozási 

kérdései.   

 

4. A „kis” múzeumok elhelyezésének kérdése. 

 

 

(9) Felek különösen a fentiekben meghatározott kérdések figyelembevételével 

legkésőbb még a 2007. évi (megyei, illetve városi) önkormányzati költségvetések 

elfogadása előtt kidolgozzák és jóváhagyás céljából a megyei közgyűlés, illetve 

Szentendre Város Képviselő- testülete elé terjesztik részletes együttműködésük 

további feltételeit. 

 

(10) Felek rögzítik, hogy az UC projekt megvalósítása kizárólag csak a tervezett 

beruházással érintett területre vonatkozó szabályozási terv módosításával 

lehetséges.    

 

(11) A Felek az UC projekt esetleges mielőbbi megvalósíthatósága érdekében - 

tekintettel a szabályozási terv elkészítésének időszükségletére - külön 

megállapodnak az alábbiakban: 

 

11.1. Szentendre Pest Megyével történő együttműködési szándékát 

kifejezve saját költségén megrendeli és az UC projekt megvalósításához 

szükséges mértékben módosítja a területre vonatkozó hatályos szabályozási 

tervét. 

 

11.2. Abban a nem várt esetben, ha a Felek között bármely okból (így 

különösen, ha bármelyik Fél, vagy személy hibájából, testületi, vagy 

közgyűlési jóváhagyás hiányában stb.) nem jönne létre a 9. pont szerint  

meghatározott részletes együttműködési megállapodás a 9. pontban 

meghatározott határidőig, Pest Megye vállalja, hogy Szentendre által a 11.1. 



pont alapján előfinanszírozott szabályozási terv módosítás – Szentendre 

által igazolt - költségének 50 %-át Szentendre részére megtéríti a 9. pontban 

meghatározott határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül, de 

legkésőbb 2007. március 15-ig.   

 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

(12) Jelen szerződés Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete és a 

Pest Megyei Közgyűlés elfogadó határozataival lép hatályba és hatálya a Felek 

közötti részletes együttműködési megállapodás hatályba lépéséig, de legkésőbb 

2007. március 15-ig tart. 

 

(13) Pest Megye tudomásul veszi, hogy jelen együttműködési keretmegállapodás 

aláírása (elfogadása) Szentendre részéről nem jelenti automatikusan bármely, az 

UC projekttel, vagy a múzeum elhelyezésével kapcsolatos eddig elkészült anyag 

(így különösen az elkészült dokumentumok, építészeti terv, a látványterv stb.) 

elfogadását. Ezek elfogadásával kapcsolatban Szentendre jogfenntartással él.  

 

(14) Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési keretmegállapodás 

alapján – kivéve a jelen megállapodásban kifejezetten meghatározott 

jogcímeket/igényeket, így különösen a 11.2. pontban meghatározottakat - a másik 

féltől semmilyen jogcímen nem élhetnek, illetve nem léphetnek fel kártérítési, 

vagy egyéb megtérítésre vonatkozó követeléssel/igénnyel.  

 

(15) Amennyiben a 14. pontban foglalt kötelezettségét bármelyik fél megszegi köteles 

megtéríteni a másik fél ebből eredő valamennyi költségét, kárát, elmaradt 

hasznát.       

 

(16) Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szüntethető meg. 

 

(17) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 

különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény rendelkezései az irányadóak.  

 

(18) Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei 

Városi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

 

(19) Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő- testületének 216/2006. (IX,12.) Kt. számú határozata 

alapján jogosult jelen szerződés aláírására. 

 

(20) Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Közgyűlés …/2006. () … 

számú határozata alapján jogosult jelen szerződés aláírására. 



 

(21) Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően 

rögzítő dokumentumot - képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok 

figyelembe vételével - jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2006. szeptember ……… 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó Szabó Imre dr. Szép Tibor 

polgármester jegyző elnök főjegyző 

Szentendre Város Önkormányzata Pest Megye Önkormányzata  

 


