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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

amely létrejött 
1. Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli: Rogán László polgármester) 
2. Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester) 
3. "ÓBUDA" Termelő és Szolgáltató Szövetkezet (2011 Budakalász, József A. u. 75., Adószám: 10102646-2-13., 

képviseli: Tatár Tamás elnök) 
4. KALÁZ Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (2011 Budakalász, Szentendrei út 24., Adószám: 10566460-2-13., 

képviseli: Dr. Udvarhelyi István Gergely ügyvezető) a továbbiakban együttesen: Felek 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 
1. Felek a Szentendre-Budakalász közigazgatási határán fekvő "Szentendre II - kavics" bányatelek és "Budakalász IV - 

kavics" bányatelek (a továbbiakban: tó) és környezete hosszú távú, közös fejlesztésében (a továbbiakban: fejlesztés) 
kívánnak együttműködni. Felek rögzítik, hogy a Szentendre II kavics bányatelek területén tulajdonnal rendelkezik: 
Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet, a Budakalász IV. bányatelek területén tulajdonnal rendelkezik: 
Budakalász Város Önkormányzata. 

 
2. Felek célja: 
a) együttműködő felek a személy- és vagyonbiztonság, valamint a vízminőség megóvása érdekében minden 

rendelkezésükre álló eszközzel tiltják és akadályozzák a tó északi oldalán a gyalogos forgalmat mindaddig, amíg 
jóváhagyott szabályozási terv nem áll rendelkezésre amely ezt is szabályozza, figyelemmel a jelen szerződés egyéb 
rendelkezéseire  

b) a két különálló tómedencét elválasztó gát (védőpillér) elbontásával egységes vízfelület kialakítása, 
c) a bányászati tevékenység előírásszerű befejezése, 
d) a terület balesetmentessé tétele, 
e) a terület (tó és környéke) használati viszonyainak a tulajdoni viszonyokhoz igazítása, 
f) a terület sport, rekreáció céljára történő szabályozása, kialakítása és hasznosítása. 
 
3. "ÓBUDA" Termelő és Szolgáltató Szövetkezet a "Szentendre II - kavics" bányatelek bányavállalkozója vállalja, hogy 

saját költségen bányatelkével kapcsolatosan a 2. a)-e) pontokban foglalt feladatokat a bányakapitányság által 
megszabott határidőig elvégzi, és erről tájékoztatást küld a többi fél számára.  

 
4. KALÁZ Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. a "Budakalász IV - kavics" bányatelek bányavállalkozója vállalja, hogy 

saját költségen bányatelkével kapcsolatosan a 2. b)-e pontokban foglalt feladatokat a bányakapitányság által 
megszabott határidőig elvégzi, és erről tájékoztatást küld a többi fél számára.  

 
5. Budakalász Város Önkormányzata és Szentendre Város Önkormányzata vállalják, hogy:  
- közösen egyeztetett módon, közös álláspontot képviselve és egymás érdekeinek tiszteletben tartásával járnak el a 

fejlesztés során  
- a fejlesztéssel kapcsolatos valamennyi kommunikáció során (így különösen: rendezvények, kiadványok, 

szóróanyagok, befektetési csomagok) közös elnevezést alkalmaznak, amelyben mindkét település neve szerepel,  
- a kormányzati szervekkel, befektetőkkel és egyéb partnerekkel történő, a fejlesztéssel és a sporttal-rekreációval 

kapcsolatos egyeztetéseken közösen, illetőleg közösen egyeztetett álláspontot képviselve vesznek részt, 
- a rendezvények megnyitóin és az egyéb reprezentáció során közös megjelenésre törekednek,  
- a területet érintő sport-, kulturális- és egyéb rendezvényeken a közös célt, az összefogást hangsúlyozzák, amely 

kiterjed elsősorban a nemzeti és nemzetközi szervezetek részvételével zajló rendezvényekre, 
- közösen kutassanak fel pályázati lehetőségeket és befektetőket az 1-2. pont szerinti célok megvalósítása érdekében,  
- a 3-4. pontban foglaltakhoz a szükséges hozzájárulások iránti kérelmeket megtárgyalják, és soron kívül elbírálják,  
- a közösen kiválasztott tervezővel elkészíttetik a mindkét települést érintő teljes terület szabályozási tervére és építési 

szabályozására vonatkozó javaslatot, 
- az előbbi pont teljesülését követően a településrendezési eljárást megindítják, törekednek a településrendezési eljárás 

mielőbbi, eredményes befejezésére, 
- a fejlesztés minél szélesebb körben legyen megismertetve és népszerűsítve, valamint azt, hogy a jelen 

szándéknyilatkozat tartalma ismertté és elfogadottá váljon (lakossági fórumok, egyeztetések, stb.), különös tekintettel 
a tó és környéke ingatlantulajdonosai vonatkozásában, 

- kidolgozzák a fejlesztés hasznosításából származó kiadásokra és bevételekre vonatkozó százalékos részesedés 
mértékét, törekednek arra, hogy a terület hasznosításából minél kiegyenlítettebb módon részesüljenek - különös 
tekintettel a létrehozni kívánt, helyi adóbevételt eredményező létesítmények és egyéb fejlesztések települések közötti 
arányos elhelyezésére - figyelemmel arra, hogy a közös cél csak együttműködésükkel valósítható meg, 

- a környezettel való összhangot megteremtik. 
 
6. Budakalász Város Önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata és az "ÓBUDA" Termelő és Szolgáltató 

Szövetkezet írásban kijelölt 1-1 képviselője részvételével külön Bányató és Környezete Fejlesztési Tanácsot hoznak 
létre informális szervezetként és 2 hónapon belül egyhangú döntéssel megalkotják a felek egyenrangú részvételét 
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biztosító Működési Szabályzatát. A működési szabályzatot felek döntésre jogosult testületei elé terjesztik. A 
fejlesztési tanács legalább negyedévente egyszer ülésezik.  

 
7. Jelen együttműködési szándéknyilatkozatban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyarországon 

alkalmazandó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.  
 
8. Ha a jelen szándéknyilatkozat valamely része érvénytelennek bizonyul, az nem érinti a szándéknyilatkozat többi 

részének érvényességét. Az érvénytelenség miatt kieső részt a felek olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, mely 
leginkább megfelel a szándéknyilatkozatban rögzített gazdasági céloknak. 

 
9. Felek jelen együttműködési szándéknyilatkozat átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. A jelen szándéknyilatkozat azokra a szerződő felekre és akkortól válik 
joghatályossá, akik és amikor azt aláírják. 

 
Kelt: Budakalász, 2012. 
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Szentendre Város 
Önkormányzata 

 
 

 
 
 
 
 

"ÓBUDA" Termelő és 
Szolgáltató Szövetkezet 

 
 
 
 
 
 
 

KALÁZ Ipari Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft. 

 
 
 
 


