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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Szentendre Város Önkormányzat
Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Adószám: 15731292-2-13
PIR törzsszám: 731290
Képviseli: Fülöp Zsolt polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Székhely: 1138 Budapest, Latorca u. 2.
Adószám: 18160037-2-41
Nyilvántartási szám: 01-07-0000016
Képviseli: Schmidt Gábor elnök, a továbbiakban: MKKSZ
a továbbiakban együtt: Felek között az az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1.

ELŐZMÉNYEK

1.1.

Felek jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) előzményeként rögzítik, hogy
mindketten elkötelezettek Szentendre vízi sport életének fejlesztése, a Szentendrei-Dunaágon a vízi
versenysportok, szabadidősportok és a vízi turisztika népszerűsítése mellett.

1.2.

A Felek jelenleg már együttműködnek a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosítószámú, „A Közép-Duna
vízi turizmusának komplex fejlesztése” elnevezésű, európai uniós pályázat keretében megvalósuló,
szentendrei vízitúra megállóhely tervezési és kivitelezési tárgyú projektben, mint konzorciumi partnerek.
Ennek a projektnek a keretében valósul meg városi csónakház felújítása, amely – mint szentendrei
vízitúra-megállóhely – a szabadidősport kiemelt bázisa lesz.

1.3.

Felek célja, hogy a szentendrei Pap-sziget a hazai vízi sportélet, és kiemelten a kajak-kenu sport
meghatározó bázisa legyen, mind a versenysport, az iskolai testnevelés, mind pedig a szabadidősport
számára.

1.4.

A 1.3. pontban meghatározott cél megvalósulása érdekében Felek a természetes környezet védelme és
fenntartása mellett egy modern infrastruktúrával rendelkező vízi sportbázist kívánnak létrehozni a Papszigeten és környékén.

1.5.

Felek az 1.2. pont szerinti európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztéssel (csónakház) és a 1.4.
pontban nevezett fejlesztéssel (Pap-sziget) egy kétlépcsős, komplex vízi sport szolgáltatás nyújtását
kívánják lehetővé tenni Szentendrén.
2.

2.1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRGYA

Az együttműködés keretében az Önkormányzat vállalja, hogy

2.1.1.

a Pap-szigeten található önkormányzati ingatlanokat az MKKSZ műszaki munkatársainak
bevonásával felméri és felülvizsgálja,

2.1.2.

a felülvizsgálat alapján együttműködik egy közös ingatlan-felújítási tervezési program és az
önkormányzati ingatlanok telekkönyvi rendezése érdekében szükséges intézkedési program
elkészítésében,
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2.1.3.

megvizsgálja, és szükség esetén rendezi a Szentendrei Kajak-Kenu Sportegyesület pap-szigeti
ingatlanhasználatát, és a Szentendrei Kajak-Kenu Sportegyesület által a vízre szállási pont
megközelítésére használt útnak a használati jogát,

2.1.4.

a szentendrei iskolák fenntartóját megkeresi sportosztályok, kihelyezett testnevelés órák, délutáni
iskolai foglalkozások pap-szigeti megvalósítására köthető együttműködési lehetőségek felmérése
céljából,

2.1.5.

kommunikációs szakemberei együttműködnek az MKKSZ szakembereivel a szentendrei vízi
sportbázisok kommunikációs stratégiájának kialakításában.

2.2.

Az együttműködés keretében az MKKSZ vállalja, hogy

2.2.1.

a Szentendrei Kajak-Kenu Sportegyesület segítségével és az Önkormányzat közreműködésével az
MKKSZ műszaki munkatársai ingatlan felújítási tervezési programot dolgoznak ki a Szentendrei
Kajak-Kenu Sportegyesület által jelenleg használt, 100%-os önkormányzati tulajdonú, Pap-szigeten
található ingatlan felújítására,

2.2.2.

egyeztetve a Szentendrei Kajak-Kenu Sportegyesülettel megvizsgálja az önkormányzati tulajdonú
4441 helyrajzi számú ingatlan északi területének hasznosítási lehetőségét, figyelemmel az
Önkormányzat által korábban már jelzett védett vízbázisra és a vízre szállási pont esetleges
kiszáradására,

2.2.3.

sportszakmai szempontból véleményt fogalmaz meg, hogy a Pap-sziget és a szárazföld közötti kis
Szentendrei-Dunaág folyamatos vízellátásának biztosítása érdekében milyen intézkedések
szükségesek (pl. mederkotrás), és azok megvalósítása hogyan kivitelezhető,

2.2.4.

felméri és tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az ingatlanfejlesztéshez milyen forrásokat tud
biztosítani, illetve bevonni,

2.2.5.

kommunikációs csapata az Önkormányzat kommunikációs szakembereivel együtt kidolgozza a
szentendrei vízi sport bázisok kommunikációs stratégiáját.

2.3.

Felek a Megállapodás mindkét fél által történő aláírását követően, szakembereik bevonásával,
megbeszélés keretében egyeztetik a 2.1. és 2.2. pontokban meghatározottak megvalósításának módját,
közösen részletes feladatlistát és ütemtervet dolgoznak ki.

2.4.

Az MKKSZ tudomásul veszi, hogy a 2.3. pont szerint összeállított részletes feladatlista alapján az
önkormányzati kötelezettségek megkezdéséhez és teljesítéséhez, valamint az azokhoz szükséges források
biztosításához esetlegesen további képviselő-testületi döntések szükségesek.
3.

A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE, MÓDOSÍTÁSA

3.1.

Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás az aláírás napjától kezdődően határozatlan időre szól. A
Felek a Megállapodásban foglalt kötelezettségeiket a Megállapodás aláírását követő naptól kötelesek
teljesíteni.

3.2.

Felek minden év végéig, legkésőbb tárgyév december 31-ig összegzik, egyben értékelik az
együttműködés tapasztalatait, áttekintik a Megállapodásban foglaltak teljesülését, megvizsgálják a
változtatás szükségességét, amelyek alapján kezdeményezhetik a Megállapodás kölcsönösen kialakított
tartalommal történő módosítását.

3.3.

Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás csak a Felek egybehangzó akaratával, írásban
módosítható. A módosítására bármely fél tehet javaslatot, úgy, hogy bármelyik oldalon fellépő igény
esetén egyeztető tárgyalást folytatnak le a Megállapodás módosítása tárgyában.
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3.4.

Nem minősül a jelen Megállapodás módosításának a Felek adataiban, a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul írásban tájékoztatni egymást ezen
változásokról. A tájékoztatás elmaradásából eredő károkat a mulasztó fél viseli.

3.5.

A Felek a Megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 3 hónapos felmondási idő mellett
– külön indokolás nélkül is – bármikor felmondhatják. A felmondási idő első napja az erről szóló
nyilatkozat másik fél általi kézhezvételének napja. A Megállapodás ez esetben a felmondási idő elteltével
szűnik meg, azonban a Felek ez esetben is közösen kötelesek gondoskodni a folyamatban lévő feladatok
befejezéséről.

3.6.

A jelen Megállapodás megszűnik továbbá akkor is, ha bármelyik Fél jogutód nélkül megszűnik.

3.7.

A Felek kijelentik, hogy amennyiben bármelyik Fél érdekkörében, illetve működésében olyan változások
következnének be, amely miatt a jelen Megállapodás célja a továbbiakban nem lenne biztosítható, továbbá
amennyiben valamelyik Fél magatartása, illetve szerződésszegő eljárása sértené a másik Fél érdekeit,
illetve jó hírét, úgy a Megállapodás a másik Félhez intézett – ennek megjelölését tartalmazó – írásbeli
nyilatkozattal a 3.5. pontban írt határidőnél rövidebb hatállyal felmondható.

3.8.

Felek megállapodnak, hogy bármely fél jogosult jelen Megállapodást egyoldalúan, azonnali hatállyal
felmondani, amennyiben a szerződő másik fél a Megállapodásban foglalt kötelezettségét súlyosan
megszegi.

3.9.

A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben olyan
törvényi vagy egyéb jogszabályi előírás lép hatályba, amely a Megállapodás céljára és tárgyára vonatkozó
szabályokat oly mértékben megváltoztatja, hogy az a továbbiakban a Megállapodás módosításával sem
biztosítható.
4.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ANYAGI SZABÁLYAI

4.1.

A Feleket a jelen Megállapodás szerinti feladatokkal kapcsolatban állandó költség nem terheli. A
mindenkori költségekről eseti alapon, a konkrét együttműködési feladatok függvényében és azok
előkészítése során állapodnak meg.

4.2.

A Felek a szükséges anyagi forrást a jelen Megállapodás alapján elvégzendő feladataikhoz a saját
költségvetési keretük terhére biztosítják, a 2.3. pont szerint összeállított részletes feladatlista alapján.
5.

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS

5.1.

Felek a Megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében egymással együttműködni kötelesek, valamint
kötelesek egymást minden olyan információról, eseményről haladéktalanul írásban tájékoztatni, amely
jelen Megállapodás teljesítését veszélyeztetné. Felek az együttműködés érdekében kapcsolattartókat
jelölnek ki, melyet külön függelékben jelölnek meg.

5.2.

A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók személyének változásáról egymást haladéktalanul, 3
napon belül tájékoztatják.

5.3.

A Felek egymás irányában a jelen Megállapodás alapján, illetve azzal összefüggésben teljesítendő
közléseiket, illetőleg értesítéseiket minden esetben írásban, e-mail-ben, vagy ajánlott tértivevényes levél
formájában, utóbb igazolható módon kötelesek teljesíteni. Az előbbiek szerinti közlések alapjául szolgáló
adatok megváltozásáról az érintett Fél a másik Felet haladéktalanul köteles megfelelően értesíteni, azzal,
hogy az értesítés elmaradása esetén az ebből eredő esetleges károkért a felelősséget viselni köteles. A
kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul
írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
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5.4.

A fenti ponttól eltérően, a Megállapodás létrejöttével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos
közlés és értesítés kizárólag tértivevényes levél formájában érkezhet, a felek mindenkori megadott
székhelyére.

5.5.

Bármely közlés vagy okirat, amelyet a Felek bármelyike jelen Megállapodás szerint vagy azzal
kapcsolatban a másik Félnek, vagy valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít:
- levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor az ajánlott és tértivevényes
küldeményként, vagy futárszolgálat útján továbbított levelet az adott Félnek kézbesítették, illetve a
kézbesítés sikertelensége esetén 5 munkanappal azután, hogy a kézbesítést az adott Félnek sikertelenül
megkísérelték. A kézbesítési vélelem abban az esetben is beáll, ha a levél „Címzett ismeretlen” jelzéssel
érkezik vissza a szerződő fél által megadott székhelyének címéről.
- az ajánlott vagy nem könyvelt küldemények legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapon
kézbesítettnek tekintendők.
- e-mail esetén a másik fél postafiókjában történő igazolható megjelentés napján kézbesítettnek
tekintendők. A címzett Megállapodásban meghatározott címére elektronikus úton történő kézbesítésnél a
feladó nem vizsgálja a címzett hozzáférési jogosultságát, ez kizárólag a címzett felelősségi körébe
tartozik.

5.6.

A Felek által a jelen Megállapodásban kapcsolattartásra kijelölt személy a szerződő fél meghatalmazása
alapján jogosult az adott szerződő fél szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása
érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a másik fél képviselőjével a kapcsolatot tartani.
6.

INFORMÁCIÓK ÁTADÁSA, TITOKTARTÁS, NYILVÁNOSSÁG

6.1.

A Felek a Megállapodás teljesítése során jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A
teljesítés időtartalma alatt valamennyi, a Megállapodás teljesítéséhez szükséges és a szerződésszerű
teljesítést elősegítő információt, adatot, körülményt közölniük kell egymással.

6.2.

A Felek a Megállapodás teljesítése kapcsán, továbbá a jelen Megállapodás alapján az együttműködés
egyes területeire megkötött külön megállapodások létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya
alá tartozó adatokra vonatkozóan e törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni.

A Felek a Megállapodás teljesítése kapcsán, továbbá a jelen Megállapodás alapján az együttműködés
egyes területeire megkötött külön megállapodások létrehozása és teljesítése kapcsán kölcsönös
titoktartásra kötelesek a tudomásukra jutott adat vonatkozásában, amennyiben az
6.3.1. a célhoz kötöttség elvére is figyelemmel a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes
adat,
6.3.2. minősített adat,
6.3.3. az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
27. § (3) bekezdésére is figyelemmel az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1)
bekezdése szerinti üzleti titok és az üzleti titok védelméről szóló törvény 1. § (2) bekezdése szerinti
védett ismeret,
6.3.4. olyan adat, amelynek megismerhetőségét törvény mérlegelést nem engedően kizár.

6.3.

6.4.

A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön
törvény közérdekből elrendeli.

6.5.

A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely az előzőekben körülírt adatkezelési,
titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik. Egyik Fél sem felelős viszont a másik Fél
irányában az egyéb közvetett vagy közvetlen veszteségekért vagy károkért.
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6.6.

A Felek abban állapodnak meg, hogy a sajtót a jelen Megállapodás létrejöttéről és tartalmáról közösen
tájékoztatják. A jövőben a Megállapodással kapcsolatos sajtóérdeklődés esetén a Felek előzetesen
egyeztetik egymás között, hogy melyik Fél és milyen tartalommal nyilatkozzék.

6.7.

A jelen Megállapodást, annak mindkét Fél által történt aláírását követően, mindkét Fél feltölti a saját
honlapjára, az aláírást is tartalmazó, oldalhű másolatban.
7.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.

Jelen Megállapodás megtestesíti a Felek által tett valamennyi kötelezettségvállalást. A Megállapodás az
aláírása előtt a Felek között létrejött valamennyi írásbeli és szóbeli Megállapodást, valamint bármelyik
féltől származó szerződéskötési javaslatot, illetve ajánlatot hatályon kívül helyezi és azok helyébe lép.
Jelen jogügylet kapcsán egyik felet sem köti más kötelezettség, mint amelyben a Felek jelen
Megállapodásban megállapodtak.

7.2.

Felek a jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

7.3.

Jelen Megállapodás aláírására a polgármestert a Képviselő-testület feladat és hatáskörében, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva meghozott, Szentendre Város
Polgármesterének 22/2020. (IV. 8.) sz. határozata hatalmazza fel.

7.4.

Felek törvényes képviselőik útján jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.

Kelt Budapest, 2020.
…..hónap „…”. napján

év

Kelt Szentendre, 2020. év
….. hónap „…”. napján

Schmidt Gábor
elnök
Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Fülöp Zsolt
polgármester
Szentendre Város Önkormányzat
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Függelék
Nyilatkozat kapcsolattartók személyéről
Fenti Megállapodás teljesítése érdekében a felek kapcsolattartónak az alábbi személyeket jelölik ki, továbbá a
jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek
és e-mail címek szolgálnak:
a Önkormányzat részéről:
név:
cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
email:
tel.:
az Egyesület részéről
név:
cím:
email:
tel.:
Szentendre, 2020 ……..

Schmidt Gábor
elnök
Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Fülöp Zsolt
polgármester
Szentendre Város Önkormányzat
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