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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanuszodája 

karbantartásának, fejlesztésének, felújításának tárgyában  

 

amely létrejött egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzat 

székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

törzsszáma: 731290 

adóigazgatási azonosító száma: 15731292-2-13 

KSH statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13 

képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),  

 

másrészről 

Váci Tankerületi Központ (VTK) 

székhelye: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45. 

PIR törzsszáma: 835529 

adóigazgatási azonosító száma: 15835523-2-13 

ÁHT azonosítója: 361640 

KSH statisztikai számjele: 15835523-8412-312-13 

képviseli: Verebélyi Gábor Ákos tankerületi központ igazgató 

mint vagyonkezelő (a továbbiakban: „Vagyonkezelő”),  

 

(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 Előzmények 

1.1.1 A felek 2016. december 13. napján 02-81-12/2016. számon vagyonkezelési szerződést 

kötöttek. A szerződés szerint 2017. január 1-től a VTK vagyonkezelésébe került a Szentendrei 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium is. A Vagyonkezelő a 2019/2020-as tanév 

kezdete előtt jelezte, hogy a Tanuszoda rossz műszaki állapotban van, annak felújítása lassan 

elkerülhetetlenné válik, a Vagyonkezelőnek pedig jogszabályi kötelezettség hiányában és 

többletforrás bevonása nélkül a felújításra nincs lehetősége.  

1.1.2 Fentiekre tekintettel a felek a hatályban lévő vagyonkezelési szerződésük módosításában 

rögzítik, hogy a Vagyonkezelőtől az Önkormányzat a szükséges fejlesztések, felújítások 

költségének terhét átvállalja, és e kérdésben a felek a jelen együttműködési megállapodást 

(továbbiakban: Megállapodás) kötik. 

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA 

2.1 A Megállapodás célja 

2.1.1. A gyermekek úszásoktatásának folyamatossága, és a Tanuszoda biztonságos használata 

érdekében, az egészségügyi és egyéb hatósági követelményeknek való megfelelőséghez 

szükséges fejlesztések, felújítások (továbbiakban: Munkálatok) költségét az Önkormányzat 

viseli. 
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2.1.2. A Felek a jelen Megállapodást a Munkálatok előkészítésével kapcsolatos egyes 

feladatok elvégzése érdekében szükséges együttműködésük szabályozása érdekében kötik. 

2.2 A Megállapodás tárgya 

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Munkálatok előkészítésének egyes 

munkafázisaival kapcsolatos feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges 

együttműködésük feltételeit. 

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

3.1 A Felek általános kötelezettségei 

3.1.1 Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Munkálatok 

előkészítésében a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint működnek együtt. 

3.1.2 Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy minden 

rendelkezésükre álló eszközzel támogatják és elősegítik a Munkálatok előkészítésével 

kapcsolatos, a jelen Megállapodásban foglalt továbbá a Megállapodás keretén kívül 

felmerülő, de a jelen Megállapodás céljával összhangban álló, a Munkálatok előkészítését és 

megvalósulását elősegítő feladatok végrehajtását. 

3.1.3 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető 

jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és 

egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni 

minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék. 

3.1.4 A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót 

jelölnek ki. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi 

és koordinálja az adott Fél jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A 

kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus 

levélcíméről a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást 

követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. 

3.1.5 Amennyiben a munkálatok előkészítésével kapcsolatban valamely fél egyeztetést tart, és erre 

az egyeztetésre a másik Felet is meghívják, az érintett Fél vállalja, hogy az egyeztetésekre 

érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegál. 

3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 

3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 

olyan tényről, körülményről, amely a Munkálatok jelen Megállapodásban foglaltak szerinti 

előkészítését veszélyezteti. 

3.2.2 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 

olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását 

vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti. 

3.2.3 Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő kötelesek a Munkálatok előkészítésével kapcsolatos 

vagy ahhoz szükséges adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, ésszerű 

határidőn belül egymás rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok 

rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, 

hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és 

szolgáltatásához szükséges idővel.  
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3.2.4 Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő vállalják, hogy jogi és műszaki álláspontjuk, 

véleményük kialakításával elősegítik az előkészítéssel és a megvalósítással kapcsolatos egyes 

kérdések megválaszolását.  

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MUNKÁLATOK ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN 

4.1 Az Ingatlan felmérése 

4.1.1 A Felek megállapítják, hogy a Munkálatok előkészítéséhez szükség van a Tanuszoda műszaki 

állapotának felmérésére. Az Önkormányzat a felmérést a Vagyonkezelő, mint üzemeltető 

javaslata alapján végzi. A Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a felmérés 

lefolytatása érdekében hétköznapokon munkaidőben és szükség esetén hétvégén is lehetővé 

teszi a Tanuszoda területére történő belépést, és biztosítja a felmérési munka zavartalan 

elvégzését.  

4.1.2 Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a felmérési munkák ne okozzanak 

fennakadást és a tanuszoda működését a lehető legkisebb mértékben zavarják.  

4.2 Projekt előkészítő dokumentációk elkészítése 

4.2.1.   A Munkálatok megvalósulásához szükséges tervdokumentációk elkészítése érdekében a Felek            

egymással együttműködnek. 

 

4.2.2.  A Felek megállapodnak, hogy a tervdokumentációval, tervezéssel kapcsolatos adatigényléseket 

a címzett Fél köteles a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül 

teljesíteni. Az adatszolgáltatás kellő megalapozottsága érdekében a címzett Fél jogosult 

adatigénylésenként egy alkalommal új határnapot kérni, amelynek időtartama legfeljebb 5 (öt) 

munkanap lehet. 

4.2.3.   A Felek a tervekkel kapcsolatos szerzői jogi kérdések rendezésének kötelezettségét, az ezzel 

járó költséget és felelősséget a Felek közötti együttműködés keretében az eredeti tervek 

jogosultjaként eljáró Félre telepítik. A Felek megállapodnak, hogy az eredeti tervek 

jogosultjaként érintett Fél vállalja olyan jogi környezet megteremtését, amely a Munkálatok 

tovább tervezését és megvalósítását lehetővé teszi, vállalja továbbá, hogy az eredeti tervek 

szerzői jogi jogosultjától a megvalósításhoz szükséges felhasználására vonatkozó engedélyt, 

jogot megszerzi, és az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget és díjat – amennyiben ilyen 

felmerül - megfizeti. Az érintett Fél közvetlenül felelős minden olyan követelés, igény, kár 

megtérítéséért, amely a jelen pontban foglalt kötelezettségének megsértéséből ered. 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

5.1 Értesítések 

5.1.1 A kapcsolattartók és értesítési címeik: 

(a) Szentendre Város Önkormányzat  

Kapcsolattartó neve: dr. Weszner Judit 

Cím:  2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Telefon: 20/336-9949 

E-mail: dr.weszner.judit@szentendre.hu 

 

(b) Váci Tankerületi Központ 

Kapcsolattartó neve:  

Cím:   
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Telefon:  

E-mail:  

 

5.1.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely 

szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján 

történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), emailben vagy 

telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani. 

5.1.3 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

(a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés 

napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy 

(b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az 

átvétel megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) 

munkanapon, vagy 

(c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres 

fax kézbesítésigazoláson feltüntetett napon. 

5.1.4 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő 

munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

5.2 Irányadó jogszabályok és vitarendezés 

5.2.1 A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó. 

5.2.2 A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 

jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 

amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 

30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 

megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése 

érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. 

5.2.3 A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

5.3 A Megállapodás módosítása 

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.  

5.4 Teljesség 

A Megállapodás tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét. A 

Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás 

(szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte 

előtt tettek vagy kötöttek. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a jelen 

pontban foglalt kikötés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 

5.5 Részleges érvénytelenség 
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Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, 

érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 

jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. 

részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

Jelen szerződésmódosítást – mely 4 egymással egyező példányban készült – a Felek, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Szentendre, 2019.  ........................................... Vác, 2019…………… 

 

 

………………………………………… 

Szentendre Város Önkormányzat 

képviseli 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

……………………………………….. 

Váci Tankerületi Központ 

képviseli 

Verebélyi Gábor Ákos 

tankerületi központ igazgató 
 

pénzügyileg ellenjegyzem:  

Kelt: Szentendre, 2019……………….. 

 

 

…………………………………………… 

Szentendre Város Önkormányzat 

Novák Andrea 

Közgazdasági Iroda vezető 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Vác, 2019…………………….. 

 

 

…………………………………………… 

Váci Tankerületi Központ 

Kálmán Márta 

gazdasági vezető 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: Szentendre, 2019………………… 

 

 

………………………………………… 

dr. Gerendás Gábor 
jegyző 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: Vác, 2019…………………. 

 

 

……………………………………….. 

dr. Pápa Ádám 

jogi referens 

 


