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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/1063/2021. Tárgy: Javaslat a "Dunavarsány településen működo köznevelési
intézmény bővítése" tárgyú beruházás előkészitésére irányuló
együttműködési megállapodás megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 1692/2019. (XII. 10. ) és a 1051/2021. (II. 15. ) számú Kormányhatározat szerint 8 tantermes
új általános iskola és tomacsamok épül Dunavarsányban a Dunavarsány 0132/2, 0132/15, 1032/16,
0132/17, 0132/18, 1032/19, 0132/20 számú, illetőleg az ebböl késöbb belterületbe vonásra és
telekalakitásra kerülő ingatlanokon.

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: "AMB törvény") és az állami magasépitési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: "ÁMB rendelet") rendelkezései szerint a Kormány Beruházási
Ugynökségként a BMSK Beruházási, Muszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. -t
(1146 Budapest, Istvánmezei út l-3.)jelölte ki.

A bemházás elökészítésének részét képezi az építési engedélyezési és kiviteli
tervdokumentációk elkészítése, melyhez szükséges a BMSK Zrt-vel, mint lebonyolítóval, továbbá
Dunavarsány Város Onkormányzatával, mint tulajdonossal, valamint a Szigetszentmiklósi
Tankerülettel, mint vagyonkezelővel egyuttműködési megállapodás megkötése (1. számú melléklet).

Az együttmtiködés tartalmazza azon kötelezettségeket is, melyeket a felek vállalnak az építési
engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, továbbá ajogerős építési engedély megszerzéséhez.

Dunavarsány Város Onkomiányzatának feladatát képezi a helyi épitési szabályzat módosítása,
mely igazodik a fentiek szerinti köznevelési intézmény elhelyezéséhez, a belteriiletbe vonási és
telekalakítási eljárások, valamint a 0132/16 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonjog
megszerzése, a köznevelési intézményhez vezetö helyi közutak kialakításának és a közművek
fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, valamint engedélyek megszerzése.

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításaról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva
a) a "Dunavarsány településen működő köznevelési intézmény bővítése" tárgyú beruházás
előkészítésére irányuló együttmuködési megállapodást a jelen határozat meghozatalát segftő
előterjesztés szerinti 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadom;
b) az a) pont szerinti együttműködési megállapodást aláírom, valamint a további szükséges

intézkedéseket megteszem.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester



Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezetö

Mellékletek: Együttműködési megállapodás

Dunavarsány, 2021. május 26.
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EGYÜTTMÜKÖDESI MEGÁLLAPODAS

a yfiunavarsány településen mük'ódö köwevelési intézmény bovitése" tárgyú beruházás
előkészítésének tárgyában

(a továbbiakban: "Megállapodás"), amely létrejött egyrészröl:

a Magyar Állam nevében az állami magasépítési beruházásokról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény
5. § (1) bekezdése alapján a Beruházási Ugynökség feladatait az állami magasépítési beruházásokról
szóló 299/201 S. (XTI. 27. ) Korm. rendelet 1 . §-a alapján ellátó
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Kozbeszerzési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
székhely: 1146 Budapest, Istvámnezei út 1-3.;
cégjegyzékszám 01-10-044336;
adószám: 12464780-2-42;
statisztikai számjel: 12464780-7112-114-01;
képviseli: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató,
mint beruházási ügynökség (a továbbiakban: "BMSK" vagy "Beruházási Ugynökség"),

másrészröl

Dunavarsany Város Onkormányzata
székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.;
KSH statisztikai számjele: 15730875-8411-321-13;
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730875;
adószám: 15730875-2-13;
képviseletében eljár: Gergöné Varga Tünde polgármester,
mint tulajdonos (a továbbiakban: "Onkormányzat"),

harmadrészröl

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, ATI-Sziget Ipari park I/A.;
adószám: 15835468-2-13;
államháztartási egyedi azonositó: 361639;
KSH statisztikai számjel: 15835468-8412-312-13;
képviseli: dr. Pálos Amiamária tankerületi igazgató
mint Tankeriilet (a továbbiakban: "Tankerűlet"),

(a BMSK, az Önkormányzat és a Tankerület a továbbiakban együttesen: "Felek", kulön-külön: "Fél")
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. ELÖZMÉNYEK

1. 1 A Kormány a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működö
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészftéséröl szóló
1051/2021. (11. 15. ) Korm. határozatával (a továbbiakban: "Korm. határozat") egyetértett a
Pest megyében lévo tankerületi központok által fenttartott, az 1. számú mellékletben felsorolt
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítésével.

1.2 A Konn. határozat alapján Dunavarsány településen az ingatlan-nyilvántartás szerinti
külterület 0132/2, 0132/15, 0132/16, 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/20 helyrajzi számú
ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakftási eljárásban hozott döntés véglegessé



válását követöen kialakított ingatlanon (a továbbiakban együttesen: "Ingatlan") működő
köznevelési intézmény bővítése (atovábbiakban: "Beruházás") elökészítése folytatódhat.

1.3 Felek rögzítik, hogy a 0132/2, 0132/15, 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/20 helyrajzi számú
ingatlanok 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonosa az Onkormányzat, mig a 0132/16 ingatlan
magántulajdonban van, melynek Önkormányzati tulajdonba vételérölaz Oakormányzat
gondoskodik.

1.4 A Kormány a Korm. határozat 3. pontjában a Beruházás előkészi'tésére és megvalósítására a
Beroházási Ugynökségetjelölte ki.

1. 5 Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVHI. törvény (a
továbbiakban: "ÁMB törvény") és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018.
(XII. 27. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: "AMB rendelet") rendelkezései szerint a Kormány
Bemházási Ugynökségként a BMSK Zrt. -t jelölte ki.

1.6 A Korm. határozat 4. pontja szerint a Beruházási Ugynökségnek a Beruházás előkészítése
érdekében az ÁMB rendelet 4. § c), k), I), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisait kell
megvalósítania.

1. 7 ABeruházás 1. 6. pont szerinti, ajelenMegállapodással érintett előkészítési fázisai:

hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
telepűlésrendezési eszközök elkészítése, a beraházással érintett ingatlan jogi helyzetének
rendezése,

vázlatterv készítése,

engedélyezési dokumentáció készítése,

engedélyeztetés lefolytatása,

kivitelezési dokumentáció elkészítése.

1. 8 A Felek rögzitik, hogy a Beruházás elökészitése a Korm. határozat szerint biztositott központi
költségvetési forrásból valósul meg.

1.9 A fentieknek megfelelően, a Beruházás sikeres és zavartalan elökészitése érdekében a Felek
együttműködnek egymással, és ajelen Megállapodást kötik meg.

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA

2. 1 A Megállapodás célja

A Felek ajelen Megállapodást a Beraházás elökészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése és
együttműködésükrészletes szabályozása érdekében kötik. Ajelen Megállapodás célja kizárólag
az, hogy a Beruházás elökészítése megvalósuljon, és ermek érdekében a Beruházás előkészitése
kapcsán a Felek együttműködjenek.

2.2 A Megállapodás tárgya

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás előkészítésével kapcsolatos
feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.



3. AZ EGYÜTTMÜKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. 1 A Felek általános kötelezettségei

3. 1. 1 Az Önkormányzat és a Tankerület kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás elökészítésében
a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint közreműködik, és a jelen
Megállapodásban foglaltak szerint támogatja és elősegíti a Beroházás előkészítésével
kapcsolatos feladatok végrehajtását. A Beruházás elokészítésének megvalósulása érdekében az
Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy a Bemházási Ugynökséggel, valamint a
Bemházási Ügynökség által kijelölt személyekkel és szervezetekkel egyilttműködik, mely
együttműködés kiterjed azokra a kérdésekre is, amelyek a Beruházás előkészítésével
kapcsolatosak, de ajelen Megállapodásban nem kerültek nevesítésre.

3. 1. 2 A Felek ajelen Megállapodás teljesítése, valamint ajogszabályok alapján őket megilletőjogok
gyakorlása, illetve az öket terhelö kötelezettségek teljesítése soránjóhiszeműen és egymással
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljámi. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan
magatartástól, amivel egymásjogát vagyjogos érdekét sértenék.

3. 1. 3 A Felek az előkészítés idötartamára érdemi nyilatkozattételrejogosult kapcsolattartótjelölnek
ki ajelen Megállapodás 5. fejezetében. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás
mellett elösegíti, szervezi és koordinálja az adott Féljelen Megállapodás szerinti kötelezettségei
teljesítését. A Felek a kapcsolattartók nevét, postacimét, telefonszámát, valamint elektronikus
levélcímét a jelen Megállapodásban rögzítik, az adatok változása esetén pedig a változást
követően haladéktalanul, de legkésöbb 5 (öt) munkanapon belül tajékoztatják egymást. A Felek
megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyének változása esetén a Megállapodás
módosítása nem szükséges.

3. 1.4 Amennyiben a Beruházás előkészítésével kapcsolatban vagy annak során a Felek egyeztetést
tartanak, és erre az egyeztetésre a Felek egymást is meghivják, a Felek vállalják, hogy az
egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételrejogosult képviselő(ke)t delegálnak.

3. 1. 5 Az Önkonnányzat és a Tankerület vállalja, hogy a Beruházás elökészítéséhez és a jelen
Megállapodás teljesítéséhez szükséges, a Bemházás céljával, valamüit a hatályos
jogszabályokkal összhangban álló valamennyi véleményt, állásfoglalást, nyilatkozatot,
hozzájárulást 5 (öt) munkanapon belül, illetve a lehetöségeihez mérten a lehető leggyorsabban
a Bemházási Ügynökség részére kiad, illetve teljesít, továbbá az ehhez szükséges valamemiyi
döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a leggyorsabb
módon kezdeményezi, valamint amennyibenjogi lehetöség van rá, úgy kötelezettséget vállal a
szükséges döntések meghozatalára is.

3. 2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

3. 2. 1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden
olyan adatról, tényröl, körülményröl, amely a Beruházás előkészitését vagy a jelen
Megállapodásból eredo jogaik gyakorlását vagy kötelezettségeik teljesitését akadályozhatja,
veszélyeztetheti vagy késleltetheti.

3. 2. 2 Az Önkormányzat és a Tankerület köteles a rendelkezésére álló, a Beruházás elökészitésével
kapcsolatos vagy ahlioz szükséges, a Beruházási Ugynökség által írásban kért adatokat,
információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidön
belűl a Bemházási Ügynökség rendelkezésére bocsátani. Az adatok, inforaiációk és
dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidöt esetenként olyan módon kell
meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok



beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy
dokumentumok nem állnak az Onkormányzat vagy a Tankeriilet rendelkezésére, úgy
haladéktalanul köteles intézkedni azok más forrásból való beszerzése iránt, illetve errő) ezzel
egy időben tajékoztatni a Bemházási Ugynökséget. Amint a kért adatok vagy dokumentumok
az Önkonnányzat vagy a Tankerület birtokába kerütnek, azok továbbitásáról haladéktalanul
köteles intézkedni.

3. 2.3 Az Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy az általa átadandó, szerzöi jogi oltalom alatt
álló dokumentumokra (müvekre) vonatkozóan nem kizárólagos, a Beruházás elökészítéséhez
szükséges mértékü és terjedelmü felhasználási engedélyt ad a Beruházási Ugynökség részére.

3.2.4 A Beruházási Ugynökség vállalja, hogy a Beruházás elökészítésének előrehaladásával
kapcsolatban rendszeresen tajékoztatást ad az Onkormányzat és a Tankerület részére.

3. 2.5 Az Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye
kialakításával és közlésével elösegíti a Bemházás elökészitésével kapcsolatos kérdések
megválaszolását. A Beruházási Ugynökség vállalja, hogy az Onkormányzat és a Tankerűlet
Bemházás előkészítését érintö észrevételeit, javaslatait, kéréseit lehetöségeihez mérten
figyelembe veszi.

4. EGYÜTTMÜKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELÖKESZITÉSE SORAN

4. 1 A Beruházás előkészítésének finanszírozása

A Bemházási Ügynökség tájékoztatja az Onkormányzatot és a Tankeriiletet, hogy a Beruházás
előkészítésére vonatkozó központi költségvetési forrás (pénzűgyi fedezet) a Korm. határozat
szerint, az ott meghatározott összegben és bontásban áll a Beruházási Ugynökség
rendelkezésére.

4. 2 Az Ingatlanra vonatkozó rendelkezések

4. 2.1

4. 2.2

4.2.3

4.2.4

A Felek rögzítik, hogy az ÁMB rendelet 4. § k) alpontja alapján az Ingatlanjogi helyzetének
rendezése az elökészítés fázisához tartozik.

Felek rögzítik, hogy a Bemházás az AMB törvény 1. §-a és 4. § (7) bekezdése alapján olyan
állami magasépitési beroházásnak minösül, amelyre a Törvény 4. § (8) bekezdése alapján a
kormányzati magasépítési beruházásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Erre
teküitettel a Beraházás megvalósítása érdekében a Felek a Törvény 4. § (7) bekezdése szerinti,
külön megállapodást fognak kötni az Ingatlan Beraházási Ugynökség számára történő
biztosítása érdekében.

A Felek rögzitik, hogy a Beruházás elökészítéséhez szükséges az hlgatlanra történö belépés
biztosítása a Beruházási Ugynökség és közreműködöi számára. Az Onkormányzat
kötelezettséget vállal arra, hogy a belépés biztosítása érdekében a Beruházási Ugynökség
hatámapot megelöző 5 (öt) munkanappal történő előzetes megkeresése alapján hétköznapokon
munkaidöben és szükség esetén hétvégén is lehetövé teszi az Ingatlan területére történö
belépést.

Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben az Ingatlanon vagy azzal szomszédos ingatlanon
más intézmény is működik, azt, illetve annak fenntartóját a jelen Megállapodásról, a
Bemházásról és egyéb, a jelen Megállapodás intézmény működését érintő részleteiröl
tájékoztatja.



4. 2. 5 A Beruházási Ugynökség vállalja, hogy a Bemházással érintett Ingatlan vonatkozásában
gondoskodik arról, hogy a Beruházással létrejövő intézmény közvetlen megközelftését biztosító
közterületi út- és a szükséges közmíi csatlakozás kiépítése a projekt részeként keriiljön
megvalósításra.

Öakormányzat vállalja, hogy a Beruházással érintett Ingatlan vonatkozásában saját költségén
gondoskodik az iskola közvetlen megközelitését biztosító közterilleti utak és közművek
megtervezéséröl és engedélyeztetéséről.
Felek rögzítik, hogy a Beruházással létrejövö intézmény közterületi út- és közmü infrastmktúra
teljes kiépítésének megvalósitásával kapcsolatos feladatokat, és hatásköröket külön
megállapodásban rendezik.

4. 2. 6 Amennyiben a szomszédos ingatlanok csapadékvíz kivezetése a Bemházással érintett Ingatlan
területére történik, úgy az Onkormányzat köteles saját költségén biztosítani a munkateriilet
átadás-átvételéig a csapadékvíz saját telekre való visszavezetését.

4. 2. 7 Az Önkormányzat köteles saját költségére és felelösségére a munkateriilet átadás-átvételéig, az
Ingatlan teruletén lévö közműveket kiváltani. A kiváltott, használaton kívüli közműveket az
Önkonnányzat köteles elbontani a munkateriilet átadás-átvételéig.

4. 2. 8 Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlan lényeges tulajdonságairól a BMSK-t tájékoztatja és
szavatolja, hogy az Ingatlan minösége a Beruházás végrehajtásához megfelelö lesz, ideértve azt
is, hogy nem szoml rekultivációra, nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, mely a Bemházás
kivitelezését bármilyen okból megnehezíti, megakadályozza vagy aránytalan költségeket okoz.

4. 2.9 Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges, Helyi Epitési
Szabályzatot módosítja aimak érdekében, hogy a Beruházás építési engedélyt kaphasson az
elkészülö engedélyezési (és kiviteli) tervdokumentáció alapján.

4.2. 10 Az Önkormányzat vállalja, hogy a Bemházás megvalósitásának érdekében 1.2. pontban
megjelölt ingatlanokjogi helyzetét teljeskömen rendezi, mely alapján biztosítja az egységes
tulajdonosi szerkezet létrehozását (a 0132/16 helyrajzi számú ingatlan Onkormányzat általi
megszerzését), továbbá elvégzÍ az ingatlanok építési Övezetbe sorolását és az ingatlanok
telekalakítási eljárással történö egyesítését.

4. 2. 11 Önkormányzat a műszaki szabványtól eltérö, magasabb műszai tartalommal kérte a Beruházás
megvalósítását, mely szerint a tomacsamokba telepítésre kerül egy mobillelátó. Az
Önkormányzat a 2021. április 14. napján kelt nyilatkozatában vállalta mobillelátó telepítésével
kapcsolatos beruházási többletköltséget.

Felek a fentiek alapján rögzítik, hogy a Beruházási Ugynökség kötelezettséget vállal a
mobillelátó tervezésére és a többletköltség kmiutatására, az Onkormányzat pedig
kötelezettséget vállal a tervezett mobillelátó többletköltségeinek viselérére, a szükséges forrás
biztosítására, továbbá arra, hogy a többlet műszaki tartalom beszerzése és a forrásbiztosítás
részletei tárgyában a Felek külön megállapodást kötnek.

4. 3 A beszerzéssel, közbeszerzéssel kapcsolatos együttműködés

4. 3. 1 A Felek rögzítik, hogy az 1. 7. pontban meghatározott dokumentumok elkészítésére
vonatkozóan a szükséges közbeszerzési eljárást a Beruházási Ugynökség folytatja le, és az
eljárás eredményeként megkötendö szerzödést (a továbbiakban: "Szerződés") a Bemházási
Ogynökség köti meg a nyertes ajánlattevővel (a továbbiakban: "Vallalkozó"); a Szerzodés



teljesitése során a Vállalkozó irányában kizárólag az Beruházási Ugynökségjárhat el és tehet
érvényes és hatályosjognyilatkozatot.

4.3.2 Amemiyiben a közbeszerzési eljárás során helyszini bejárásra vagy helyszíni konzultációra
keriil sor, úgy az Önkormányzat vállalja, hogy lehetövé teszi ezen eljárási cselekmények
lebonyolitását, vagyis a szükséges mértékben biztosítja képviselöik és technikai személyzet
(különösen: belépést biztosító személyzet és műszaki információkkal rendelkező személy)
helyszínijelenlétét és az Ingatlan rendelkezésre állását.

4.3.3 A Beruházási Ügynökség a Vállalkozó által elkészített, az 1.7. pontban meghatározott
dokumentumokat szakmai véleményezés céljából megküldi az Onkormányzat és a Tankerulet
részére. A megkuldött dokumentáció véleményezésére annak kézhezvételét követő 10 (tíz)
napos határidön belül van lehetöség.

4.3.4 A Felek megállapodnak, hogy a Bemházási Ügynökséget a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó
teljesítésében közreműködö személyeket is) cselekményeiért az Onkormányzat és hannadik
személyek felé felelősség nem terheli, így killönösen nem felel a Vállalkozó (közreműködö)
által az Önkormányzatnak vagy harmadik személynek okozott károkért. E károk minden
esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval (közreműködöivel) szemben érvényesíthetők. A
Bemházási Ügynökség vállalja, hogy a Vállalkozó e kötelezettségét a Szerzödésben
kifejezetten rögziti.

5. ZÁRÖ RENDELKEZESEK

5. 1 A Megállapodás hatálya

Ajelen megállapodás annak Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és azt a Felek a Bemházás
előkészítésének idötartamra kötik meg.

5.2 A Felek további együttműködése

A Felek kijelentik, hogy a Bemházás megvalósítása során is együtt kivánnak működni, ezért
megállapodnak, hogy az azzal kapcsolatos feladataikról, valamint a végrehajtásukhoz
szükséges együttműködésröl külön együttműködési megállapodást fognak kötni.

5. 3 A Beruházás megvalósításának elmaradása

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás és az 5.2 pont szerinti együttmtíködési
megállapodás megkötése nem keletkeztet kötelezettséget a Beruházási Ugynökség részére a
Beruházás megvalósítására, és a Beruházási Ügynökség nem felelős a Beraházás
megvalósitásának esetleges elmaradásáért.

5.4 A Megállapodás módosítása

Ajelen Megállapodás kizárólag a Felek egyezö akaratával, irásban módosítható.

5. 5 Kapcsolattartás

5. 5. 1 A Felek kapcsolattartói és értesítési cimei:



A Beruházási Ugynökség kapcsolattartói

Szakmai kompetencia Név és cím

Jognyilatkozat
tételére vagy utasítás
adására jogosult

Műszaki

kapcsolattartó

Pénzügyi

kapcsolattartó

Jogi

kapcsolattartó

dr. Medvigy MÍhály,

vezengazgatö

Almási Gábor műszaki

jrodavezetö

Sipkáné Szabó
Gyöngyi Katalin

gazdasági
vezérigazgató helyettes

dr. Kovács Eva Lívia

jogies

ingatlanrendezési
osztályvezetö

Telefon

+36 1 207
8770

+36 20 474
0323

+36 30 337
6160

+36 30 780
6601

E-mail cím

info@bmsk. hu

Levélcím

1442 Budapest,
Pf. 116.

almasi. gabor@bmsk. 1442 Budapest,
hu Pf. 116.

sípka. gyongyi@bmsk 1442 Budapest,
.
hu Pf. 116.

1442 Budapest,
i. evaWümsKJ

Az Onkormányzat kapcsolattartói

Szakmai kompetencia Név és cím Telefon E-mail cím Levélcím

Jognyilatkozat Gergöné Varga Tünde
tételére vagy utasitás , ", ~ 24-521-040
adására jogosult

Műszaki

kapcsolattartó

Pénzügyi

kapcsolatíartó

Jogi

kapcsolattartó

polgánnester

Kovács Aliz Réka

beruházási és müszakí

osztályvezetö

Vágó Istvánné

gazdasági

osztályvezetö

dr. Szilágyi Akos

jegyzö

24-521-045

24-521-040

24-521-040

2336

polgannester@duna Dunavarsány,

varsany. hu Kossuth Lajos

utca 18.

2336

muszak@dunavarsa Dunavarsány,

ny. hu Kossuth Lajos

utca 18.

2336

penzugy@dunavars Dunavarsány,

any.hu Kossuth Lajos

utca 18.

2336

j egyzo @dunavarsa Dunavarsány,

ny. hu Kossuth Lajos

utca 18.

A Tankerület kapcsolattartói

Szakmaí kompetencia Név és cím

Jognyüatkozat
tételére vagy utasítás
adására jogosult

Telefon E-mail cím Levélcím



Műszaki

kapcsolattartó

Pénzügyi

kapcsolattartó

Jogi

kapcsolattartó

5. 5.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, ajelen Megállapodásban elöírt bármely
nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyesen vagy futárszolgálat útján történö
kézbesitéssel, illetve postán, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben
vagy telefax útján kell a címzett Félhez továbbítani.

5. 5. 3 Az értesítés, nyilatkozat kizárólag az alábbi esetekben tekintendö kézbesítettnek:

a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az
átvétel megtagadásánaknapján, vagy

b) elsöbbségi-tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel
megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követö 6. (hatodik) munkanapon, vagy

c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax
kézbesítésigazoláson feltüntetett napon.

5. 5. 4 A fentiek szerinti bánnely, nem munkanapon, vagy 16. 00 óra után átvett értesítés a következő
munkanapon tekintendö kézbesítettnek.

5. 6 Atláthatóság

A Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
minösülnek.

5. 7 Adatvédelem

5. 7. 1 A Felek a jelen Megáüapodás aláirásával kifejezetten nyilatkoznak, hogy megismerték és
elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK. rendelet hatályon kivül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a
Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) alapján készült adatkezelési
tájékoztatót, amely elérhetö a Beruházási Ugynökség honlapján.

5. 8 Irányadó jogszabályok és vitarendezés

5. 8. 1 Ajelen Megállapodásra a magyarjog, különösen a Ptk., az AMB törvény és az AMB rendelet
rendeUcezései irányadók.

5. 8.2 A Felek a jelen Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefiiggésben esetlegesen
felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak, amemiyiben 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 felmerülőjogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést
nem vesznek igénybe.

5. 9 Teljesség

Ajelen Megállapodás tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét; a Felek
rögzitik, hogy ajelen pontban foglalt kikötés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: "Ptk. ") 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

5. 10 Részleges érvénytelenség

Amennyiben ajelen Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen,
vagy azzá válik, úgy ez a tény a jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét,
érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A jelen Megállapodásra a Ptk. részleges
érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelöen alkalmazandóak. A Felek a jelen Megállapodást
elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 (hat) példányban
jóváhagyólag aláírták. Ajelen Megállapodásból a Felek mindegyikét 2 (két) példány illeti meg.
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