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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/1533/2023. Tárgy: Javaslat a MAV Zrt-ve) kötött együttműködési megállapodás
szüneteltetésének j óváhagyására

Tisztelt Képviselő-testíilet!

Dunavarsány Város Onkormányzata 2016. október 3. napján Együttmüködési Megállapodást lcötött a MAV Zrt-
vel (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. ) a Dunavarsány vasúti megállóhely és kömyékének, valamint az
azzal határos közterületeknek űzemeltetésére (7. számú melléklet).

A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán a fentiekben hivatkozott szerzödés szüneteltetésre kerül
2023. január 1. napjától visszavonásig, ajelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal, tekintettel arra, hogy
mind a megállóhely épület, mind a kömyezete átépitésre kerül. A munkavégzés ideje alatt a teljes terület épitési
munkaterület.

A fentiek értelmében kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) jóváhagyja a MAV Zrt-vel (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 2016. október 6. napján kötött

Együttműködési Megállapodás szüneteltetését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás szüneteltetés alaírására, valamint a
tovabbi szükséges intézkedések megtételére;

Határidő: azonnal

Felelős: Polgarmester

A határozatijavaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Melléklet: 1. számú melléklet: Együttműködési megállapodás
2. számú melléklet: Együttműködési megállapodás szüneteltetése

Dunavarsány, 2023. február 8.

Az előterjesztés törvényes: ^ ^ /f^
dr. Szilágyi Akps

jegyzö

'lOivK {í&Lf&-
G g né Vargfa Tünde

polgármester



1. SZÁMÜ MELLÉKLET

EGVÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
MAV Magyar ÁUamvasutak Zírtkfiruen MűkBdő Részvfnvtársasáf
rövidített elnevezése:

székhely:
levelezési cfa:
cégjegyzékszám:
statisztikai számjele:
adószám:

számlavezető pénzintézet:
pénzforgalmijelzőszám:

MÁVZrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,
01-10-042272,
10856417-5221-114-01,
10856417-2-44,
Erste Bank Hungary Zrt.
11996808-06200820-000000000

képviseli: Veszprémi László pályavasúti teriüeti igazgató;
Szalai Zsolt teriileti gazdasági vezető

atovábbiakban:MÁVZrt. -

másrészröl

Dnnavarsány Város Onkonnányzata
székhely:
levelezési cím:

törzsköayvi azonosftó:
adószám:

számlavezető pénzintézet:
pénzforgalmi jelzőszám:
képviseli:

2336 Dnnavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
2336 Dunavarsány, Kossufh Lajos utca 18.
730875

15730875-2-13,
OTPBankNyrt.;
11742180-15393197;
Gergöné Varga Tünde polgámester

továbbiakban: Onkormányzat -
továbbiakban együtt - Szeraődő felek - között

alulirott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

Onkormányzat kijelenti, hogy nem áll adósságrendezési eljáris alatt, továbbá mncs a MÁV
Zrt.-vel fennálló, elmaradt, lejárt kötelezettsége, illetve nem áll perbffli a MÁV Zrt.-vel, illetve
nem, vagy nem yolt tulajdonosa olyan gazdasági tírsaságnak, amelynek kiegyenllteüen
tartozása van a MAV Zrt. -vel szemben,

1. MegáIIapodás tárgya, célja

1. 1. Szerződö felek közös célja közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyájtására és
közös közérdelcű célok megvalósftására irányuló együttműködés kialakítósa az alábbiak
szetínt.

1.2. A vasúti közlekedésröl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3. §, valamint 26. § (2)
bekezdése alapján, az országos vasúti pályahálózat gazdálkodó szervezet útján történő
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működtetése állami feladat, és a vasúü pályaháiózatra vonatkozó vagyonkezelési tevékenység
közfeladatnak minősül.

1.3. A Magyarország lielyi önkoimányzataü-ól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény 13. § (1)
bekezdése alapján, helyi kőzügyek, valamint a helyben biztosffható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkomanyzati feladatok körébe tartozik a kömyezet-egészségügy
(köztisztaság, telepiilési kömyezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).

1. 4. Az Onkormányzat 166/2016. (DC. 30. ) számú képviselö-testületi határozata alapján, a
Szerződő felek közötti együttmüködés keretében, kötelezettséget vállal a Dunavarsány vasúti
megállóhely és kömyékénelc, valanünt az azzal határos közteriiletelcnek - jelen megállapodás
(továbbiakban: Megállapodás) 1. számú mellékleteit képező helyszínrajzon és alaprajzon
megjelölt teriiletén - (továbbiakban: Terület) az alábbi feladatok elvégzésére, illetve ezen
feladatok elvégzése érdekében helyi öiAéntes munka szervezésére.

Fdadatok az áIlomás/megáUóheIy területén

I.
o Az állomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az

utasperonok rendszeres takaritása, beleertve a hóeltakaritást, valamint a jég - és
csúszástól való mentesítést a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak
megfelelöen.

o Utas WC-k takaritása, higiéniás anyagok biztosítása a 2. számú mellékletben foglalt
minöségi elvárásoknak megfelelöen.

o A ktllsö és belsö utasforgalmi területeken elhelyezett berendezési tárgyak, padok,
tájékoztató táblák, vitrinek, uveg felületek tisztítása a 2. számú mellékletben foglalt
minöségi elvárásoknak megfelelöen.

o Kommunális hulladék kezelése (állomási gyűjtőbe helyezése), beltóri és szabadtéri
hulladékgyüjtők és kömyezetének tisztítása, hulladékgyűjtő zsakok biztositáía, cseréje
a 2. számú meüékletben foglalt mmoségi elvárásoknak megfelelöen.

11. 1.
o Várótermek nyitása- zárása. (Utasok tájékoztatása.)
o Kertészeti tevékenység elvégz^se. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az

állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása.
Az épűlet korüli járdálc, térburicolatok düatációs hézagainák tisztftása, ezek és a
keritések melletti területek gyomtalamtása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi
legalább két alkalommal.

1.5. Szerzödő felek rőgzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdésénekj) pontja alapján, jelen Megállapodás nem tartozik
a Kbt. hatálya alá, kulönös tekintettel arra, hogy a Szeiződő felek együttműködéssel érintett
tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyüt piacról.
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2. A Megállapodás időbeli hatalya, megszűnése

2. 1. Felek megállapodnak, hogy a 3. sz. mellékletben szereplö átadfe-átvételi jegyzőkőnyvet
vesznek fel, jelen Megállapodás a jegyzőkönyv aláírásának impjdn lép hatályba.

2.2. Jelen Megállapodást a Szerzödö felek határozatlan idötartamra kötik.

2.3. Jelen Megállapodás megszűnik:
a) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén,
b)jelen Megállapodás szerint a Fél által gyakorolt felaiondással.

2.4. Az^Onkonnányzatjogosult indoklás nélkul, irásban a Megallapodást 6 hónap fehnondási
idővel felmondani.

A MÁV Zrt. jogosult mdoklás néllcul, irásban a Megállapodást 3 hónap feünondási idövel
felmondaai.

2. 5, A MAV Zrt. jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:
a) ha az Önkormányzat a Megállapodás 1.4. pontjában meghatározott feladatokat
aem, vagy nem megfelelő minöségben teljesiti és a 2.7. ponfban irtak szerinti
felszólításbanbiztosított határidő eredménytelenül telt el;
b) ha az Onlcormm^at a Megállapodásban foglalt egyéb lényeges kötelezettségét
(pl. a Megállapodás 2.9, 2. 10. pontja) megszegi.

26. A Megállapodás MÁV Zrt. részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, továbbá
abban az esetben, ha a Megállapodás telj'esítése olyan okból válik lehetetíenné, amelyért az
Önkonnanyzat felelős, az Qnkonnányzat a Megállapodás 3. 1. pontjában rögzíteti(bsvi)
osszeg háromszorosának megfelelő mértélm meghiúsulási kötbért köteles fizetm'a MÁV' Zrt. '-
nek.

2.7. Az Onkormányzat tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. jogosult rendszeresen ellenőrizni
az Qnlconnányzaí jelen Megállapodásban vállalt feladatainalc elvégzését. Az Önkonninyzat
munkájánaí eUenörzésére a MÁV Zrt. részéröl Területi ingatíankezelési és zöldterulet
karbantartási osztályjogosult.

Amennyibea a MÁV Zrt. az ellenőraési tevékenység során hiányosságokat, hibás teljesítést, a
feladatok el nem végzesét áUapitja meg, az ellenörzésre jogosult személy ezen tényről
jegyzőkönyvet vesz fel, - és a jegyzökönyv megküldésévei, - haladéktalanul frásban.
megfelelő, a mimka elvégzéséhez sziíkséges határidő tűzésével, - ami nem lehet kevesebb.
mint 5 munkanap - teljesítésre szólít)'a fel az Önkonnányzatot. (Az ellenőrzési tevékenység
során az esetleges hiányosságokról készitendő jegyzőköayv mintája jelen Megállapodás 4.
számúmellékletét képezi.) A jegyzökönyvnek tartalmaznia kell a szeiződ&es kötelezettségre
történő hivatkozást.

4.
"̂L,



Az Önkonnányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti Irásbeli kifogása esetén, amiak Itézhezvételétől
számított 1 munkanapon belül köteles az abban jelzett hiányosságokat kivizsgáüii, és a
megjelölt hatéridön belűl a hiányosságot pótohü, a feladatot elvégezni. Muriíanapnak az
Dunavarsányi Közös Onkonnányzati Hivatal murikarendje szerinti munkanap számít.

Ameunyiben az Öakormányzat a MÁV Zrt. fentiek szeriati írisbeli kifogását nem vitatja,
illeh'e csak részben vitatja, a nem vitatott hiányosságokat és feladatokat a megjelölt határidon
belül elvégzi. A teljesítésről a MÁV Zrt. -t frásban értesíti. Amennyiben a MÁV Zrt. a
teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétöl számított 3 mimkanapon belül nem vitatja a
munlták elvégzését, és kifogással sem él, úgy a továbbiakbm ezen feladatok vonatkozásábm
a MÁV Zrt. nem jogosult sem késedelmi kötbért, sem meghiúsulási kotbért érvényesiteui az
Onkormányzat felé.

Amennyiben az Onkormányzat a MAV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogását annak
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül nem vitatja és a kifogással érmtett feladat
szerződésszerű teljesítésére vonafkozó kötelezettségének a MÁV Zrt. által megjelölt határidön
belül nem tesz eleget, az Önkonnányzat a MÁV Zrt. -nek a Megállapodás 3. 1. pontjáfaan
rogzített (havi) összeg 3 %-ának megfelelő osszegű késedelmi kotbért köteles fizetni a
késedelem mindeii napjára. A késedelmi kötbér nem haladliatja meg a meghiúsulási kötbér
összegét.

Amemiyiben az Onkarmányzat nem bizonyítja, liogy a megjelölt feladat elvégzése nem az
Önkonaányzat kötelezettsége, a MÁV Zrt. által biztosított határidő eredménytelen elteltét
követően a MÁV Zrt. nem teljesitésre hivatkozással jogosult a jelen Megállapodást azonnali
hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbér jogcímen az Onkonnányzat köteles a
Megáliapodás 3.1. pontjában rögzitett osszeg (havi) háromszorosának megfelelő mértékü
kötbért a MAV Zrt. -nek megfizetni.

A kötbér esedékessé válik:

o késedelmi kőtbér esetén, amikor a határidö lejár,
o meghiúsulási kötbér esetén, amikor a MÁV Zrt. az azonnali hatályú felmondását az

Önkonnányzatnak bejelentette, illetve amikor a lehetetíenülésröl a MAV Zrt. tudomást
szerez.

A MÁV Zrt. a kötbér összegéröl terhelő levelet állít ki.

A MAV Zrt. jogosult a kötbér összegét az Onkormányzataak fizetendő díjba beszámítani.

2. 8. A MAV Zrt. a kötbéren felül a szerződésszegésbol eredö kötbért meghaladó kárának
megtéritését is követelheti az Onkormányzattól.

2.9. Onkormányzat Idjelenti, bogy ha jeleii Megállapodás alapján az 6t terhelő
kötelezettségeket nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti, és ennek következményeként, illetve
azzal összefuggésben hannadik személy testi épségében, személyi javaiban, vagyonában kár
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keletkezilt, a Ptk. szabályai szerint a károsult irányában, mmt károkozó felel, tekintet nélkül
aira, hogy a kárral az Onkonnmyzat a Megáüapodás megkötése idöpontjában a
szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-evagy sem.

2. 10. Onkonnányzat kijdenti továbbá, hogy helytáll a jelea Megállapodásban vállalt
feladatamak nem szerződésszerű teljesítéséből eredö balesetek (személyi sérdlések) kapcsán
felmeriUt - közigazgatási vagy birósági eljárásban érvényesitésre kerülő - egészségbiztosítási
ellátásolc megtéritéseért, tekintet nélkül arra, hogy ezzel az Önkonnányzat a MegáUapodás
megkötése id6pontjában a szerzödésszegés lehetséges következményeként elöre számolhatott-
e vagy sem.

2. 11. Az Önkormányzat teljes körii kártéritési felelősséggel tartozik a MÁV Zrt felé, az
Onkormáayzat szerződésszegésével összefBggésben vagy abból eredően a MÁV Zrt. -t ért
valamennyi kárért, beleértve az olyan a kárt is, amely az. Önkomiányzat károkozó
magatartásának közvetett következménye, tekintet néücül aira, hogy e kárral az
Onkonnányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a szerzödésszegés lehetséges
következményeként előre számolhatott-e vagy sem.

2 12. Mentesülnek a Szeiződö felek a szerződésszegésjogkövetkezményei alól, ha a teljesítés
elmaradása vis maiorra vezethetö vissza, Vis maiomak minősül minden olyan nsndkívüli,
előre nem láAató tény, köriUmény, amely a szerzödésszegő fél érdekköién tívül esik.
Szeizödő felek akaratától ffiggeüen és elhárifhatatían. A vis maiorról Szeiződő felek egymást
kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejffleg ajanlott levélben értesíteni. Az értesítés
elaaradásából származó kárért az értesitésre kőtelezett feiel.

3. DÍJazás, fizetési fdtétdek

3. 1. A MÁV Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerintí közfeladatok teljesitésére,
közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítasára' iiányuló
együttmüködés keretében, a jelen Megállapodás 1.4. pon^'aban rögzített feladatok
szerződésszerü elvégzéséért az I. alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában nettó
777.997,- formt + ÁFA/év összeget, azaz bmttó 988.031,- fbrint/év összeget, a lÍ. Ía^ontban
fdsorolt fdadatolc vonatkozásában nettó 251.402, - forint /év összeget, azaz brottó 319.281.-
forint/év összeget fizet meg az Önkormányzat részére.

Veaü Sljak. a KSH által hivatalosm közzétett fogyasztói árindex mértókével évente egyszer
módosításra kerülnek, az Önkonnányzat a módosítós mértékétól értesítést küld.

3.2. A MAV Zrt. előleget nem fizet, fizetési biztositékot nem ad.

3. 3. A MÁV Zrt. a tárgyi negyedéyet követö hónap 10. napjáig teljesítósi igazolást állít ki. Az
első számla benyujtásához a MÁV Zrt. 2016. október 10. napjáig álhtja ki a teljesitési
igazolásL A MAV Zrt. által kiállításra kerülő pénzugyi teljesítósi igazolás mintája jelen
Megallapodás 5 számú mellékletét képezi. Amennyiben a MÁV Zrt. a teljesítósi igazolást
kraedelmesen állítja tí a késedelmes napokra, a tárgynegyedévre elszámolandó összeg utéo a
Ptk. szerinti késedelmi kamatnak megfelelő összeget tartozik késedelmi kötbér jogcímen
fizetni.
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Az Onkormányzat a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIL törvény
(továbbiakban: Afa tv.) mmdenkor hatályos szabályai szerint köteles kiállitani, a MÁV Zrt.
által Idállított teljesitési igazolás kiállítását kBvető 3 munkanapon belűl.

3.4. Az Afa tv. 58. § (1) bekezdése alapján a Szerződő felek határozott időre szóló
elszámolásban állapodm-k meg- Elszámolási idöszak egy negyedév.

3.5. Az Önkormányzat számláját csak a MÁV Zrt. által elektromkus úton a
titkarsaeOdunavarsanv. hu és a beruhazas dunavarsan . hu email címre megküldött Basware
teljesítésigazolásának kézhezvétele után állithatja Id, és a számlához mellékdme kell annak
kmyomtatott példányát. A számlát a MAV Zrt. csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a
mellékelt teljesitésigazoláson megtalalható a MAV Zrt. rendelésszáma. A rendelésszám
nélkül beérkezett számlákat a MÁV Zrt. hiánypótlásra visszaküldi az Önkormányzatnak. A
szerződés szerinti fízetési esedékesség a helyesen kiállftott számla MAV Zrt. általi
kézhezvételétöl számítandó. A rendelésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért az
Onkormányzat késedehni kamat felszámítására nem jogosult.

Az Onlcormányzat a számláját a Megállapodás számának feltüntetésével, 1 (egy) példányban,
a következő cimre köteles benyújtani:
MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. : 24.

3. 6. A számla kiegyenlitése banki átutalással torténik az Onkonnányzat számláján megjdölt
szátnlaszámára. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétöl számított 30. (harmmcadik) nap.

3. 7. Az Onkprmányzat által kiállltott számla azon a napon számft pénzűgyileg teljesítettnek,
amikor a MAV Zrt. bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheh.

3.8. A Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén az Önkormányzat a
fízetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesités napjáig a késedelemmel érintett
naptári félév elsö napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének
megfelelö mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. -ban meghatározott
feltételekkel.

3.9. A MÁV Zrt. -vel szembeni bármilyen kovetelés engedményezése (ideértve aimak
faktoralását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármüyen követelésen zálogjog alapítása csak
a MÁV Zrt. elözetes írasos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. irásos jóváhagyása
nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az Qnkormányzat szerzödésszegést követ el a
MÁV Zr.t-vel szemben, melynek alapján ÖiAormányzatot kártéritési felelősség terheli.

4. A MAV Zrt. ellcnőrzísi joga, az egyttttműködés további feltételei

4. 1. Szerzödő felek rögzítik, hogy az Onkormányzat nem mentesül a szerződésszegésért való
felelősség alól, ha a MÁV Zrt. az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4.2. Az Onkonninyzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzitett
feladatok részben a MAV Zrt. Magyar Allammal kötött vasúti pályaműködtetési
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S2>rzödésében foglaltak, valamint a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
54-60.; Cg. 01-10-045551) Magyar Állammal kotött vasúti személyszállítási szerződésében
foglaltak teljesítését szolgálja. Erre tekinteUel az Önkomiányzat jóváhagyólag tudomásul
yeszi, hogy a MAV Zrt. a szolgáltatasok mmőségével kapcsolatos ellenörzési jogait a Magyar
Állam, továbbá a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. képviselőivel együtt is gyakoroaatja.

4.3. Az Onlconnányzat tudomásul veszi, ho^y a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei
teljesítését a MÁV Zrt. érdekébea a MÁV csoport erre Íajelölt vállalatának biztonsági
szervezete (jelenleg: a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága) isjogosult ellenörizm.

4.4. Amennyiben az Onlcomiányzataalc jelen MegáUapodás teljesitésével összefuggésben. a
jelen Megállapodás 1.4. pontjában rogzített feladatok szerz6déss2erű elvégzéséhez
kapcsdlóüóan kérdése meriil fel, az Onkormányzat jogosult a MÁV Zrt. -liez irésbm
kérdéseket intézni, mely megkeresésre a MÁV Zrt. legkésőbb 15 napon belül köteles
megfelelö, teljes körü frásbeli tájékoztatást adni.

4.5. Szerzödö felek rögzitik, hogy amemyiben bármelyik Fél azt szukségesnek tartja, a
Szerződő felek képviselői, illetőleg az általuk kijelölt megfelelő szakértelemmel rendelkező
munkavállalói személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket tartanak a jelen Megállapodás
szerinti egyűttmflködési célok maradéktalan megvalósítása érdekében.

5. Egyéb rendelkezések

5. 1. A MÁV Zrt. köteles folyamatosan az Öokoimmyzat rendetkezesére bocsátani a
teljesitéshez szükséges információkat és adatokat.

5.2. Az Onkormányzat teljesftési segéd igénybevételérejogosult.

5.3. Kapcsolattartó a MÁV Zrt. részéról:
Molnár Árpád Forgalmi Csomóponti Fönökség Vezetö,
tdefon: 06 1/511-1601, mobil: +36 (30) 941 1841
email: molnar. aipad@mav. hu

Kapcsolattartó az önkorminyzat részéröl:
Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezetö,
telefon 06-24/521-040, mobil: +36-70/387-4329
email: bemhazas@dmiavaisany.hu

5. 4. A MÁV Zrt. biztosítja az Önkonnányzat számára a Teriilethez való hozzáférést, a vasúti
teriiletekre történö belépéshez szükséges engedélyeket. Az engedély névre szól és másra nem
nAázhatő át. Az Onkonnányzat kijelenti, hogy megismerte a felügyeleti igazolványok,
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a
MÁV Zrt. üzemi teriUetén tönénö tartózkodás rendjéről szóló MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatójának 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasításában foglaltakat, és az
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utasításban feglaltakat betartja, továbbá az érdekkörébe tartozó harmadilc személyekkel
betartatja. A 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasitás a jelea Megállapodás' 6. sz.
melléldetét kepezi.

5.5. A MAV Zrt. a teljesítéshez az Oiikonnányzat részére semmilyen további anyagot, gépet,
eszlcözt, egyéb szolgáltatást nem biztosft.

5.6. A szerződésszegésnek minősül mmden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
báimelyik fél a jogszabály, illetve a jelen Megállapodás alapján öt terhelő bármely
kötelezettségének felróhatóan, vagy az érdelckörébe eső és általa elhárifható egyéb okbólnem
tesz eleget.

5.7. Az Onkonnányzat kötelezi magát arra, hogy az általa végzett feladatokat bemutató
kiadványban, tájékoztatóban, egyéb sajtótermékben az Önkonnányzat és a MÁV Zrt. közötti
egyOttmdködés tényét feltünteti.

5.8. Az Önkoiminyzat kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai Kódexét
(htto://www. mavcsot>ort. hu/mav-csoDort/etikai^odex), az abban foglalt értékeket a
jogviszony femiállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset
felmerttlésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárasban egyflttmüködik a vi2sgálókkal.
Vállalja, hogy a MAV Zrt. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértö cselekmenyé(ei)t
jelzi a MÁV Zrt. által müködtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatomán keresztül.

5.9. Szerződö felek jelen Megállapodást aláíró képviselöi a Ptk. 3:31. §-ára is különös
figyelemmel a jelen Megállapodás aláírásával kijelentilc és teljeskörű személyes felelősséget
vállalnak azért, hogy a jelen Megállapodás vonatkozásában képviseleti joguk nincs koriátozva
és nyilafkozattételük nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláfrók
nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van lcötve harmadik személyekkel szemben,
alckorjelen Megállapodás aláirásával nyüatkoznak arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a
szükséges jóváhagyást megszerezték, illetve a koriátozás aem terjed ki ajelen Megállapodás
megkötésére és aláírására. Szenődő felek rögzftik, hogy az esetíeges korlátozas
megszegéséböl eredö teljes felelösség az aláírókat terheli, a korlátozás a MÁV Zrt. -vel
szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt. -t nem terheli.

5. 10. Az Onkormányzatjelen Megállapodás aláfrásával hozzájárul, hogy a Megállapodásban
rögzített adatait a MAV Zrt. nyilvántartásai vezetése során felhasználja.

5. 11. A jelen Megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadóalc.

5.12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredö vitás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A tárgyalások eredménytelensége esetén Szerződö felek
a Polgári Perrenátartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp. ) általáaos hatásköri és ületékességi
szabályai szerintjámak el.
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Szerződó felek a Megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag irták aJá.

Jelen Megállapodás 9 (kilenc) számozott oldalból álló Megállapodás 5 (öt) egymással teljesen
megegyezö példányban készült, melyből két példány lcerffl a MÁV Zrt., három példány keml
az Onkonnányzat birtokába.

Mellétíetek:

1. számú mellékletek: Hefyszínrajz és alaprajz (TERÜLET)
2. számú mellétíet: OnkormányzatáltalvállaltfeladatokminSségielvárásai
3. számú melléklet: Atadás-átvételi jegyzokönyv
4. számú melléldet: Az ellenőrzési levékenység során észlelt hiányosságokról
készttendőjegyzSkönyv minta
5. számú mellékiet: Pénzügyi te!jesítési igazolás minta
6. számú melléklet: 15/2016. (V. 13. MÁVÉrt. 8.) EVIGsz. uíasítás

MÁVZrt. Pályavasúti Területí
azga ság Budapest

3.
87 Bu apast, repesiúO.

Budapest, 2016. október hó^)?.hap

MÁV Zrt. képviseletében MÁV Zrt. k' sdetSben

Veszprémi Lászlő Szalai Zsolt

pályavasúti teruleti igazgató teruleti gazdasági vezetö

Dunavarsány, 2016. október h6 03. nap

. ííhJ^
GergSné Varga TSnde

polgánnester

ü C^i^. ^>c^
dr. SülágyiAkos

jegyző, mint eUenjegyzö

Dunavarsmy Város Onlcormányzata

Péiuflnyi Blleiijetyzi!:
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2. SZÁMÜ MELLÉKLET

Ikt. sz. : 2796/2023/MAV

MÁV

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÖ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATOSAG BUDAPEST

^E^Í '."^,-

EGYÜTTIVIŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TORTENO

SZÜNETELTETESE

Amely létrejött egyrészről a
MÁVMagyar ÁlÍamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasag
rövidített elnevezése: MAV Zrt.
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60_,
levelezési cim: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,
cégjegyzékszám: 01-10-042272,
statisztikai számjele: 10856417-5221-114-01,
adószám: 10856417-2-44,
számlavezető pénzintézet Erste Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzöszám: 11996808-06200820-000000000
képviseFi: Sárkány László pályavasúti területi igazgató

Lóha Judit gazdálkodási igazgató-helyettes
- a továbbiakban: MAV Zrt. -

másrészröl
a - Dunavarsány Város Onkormányzata
székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
levelezési cim: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
törzskönyvi azonosító: 730875
adószám: 15730875-2-13
számlavezetö pénzintézet: OTP Bank Zrt.
pénforgalmi jelzőszám: 11742180-15393197-00000000
'képviseli: ' Gergőné Varga Tünde polgármester
- továbbiakban: Onkormányzat -

- továbbiakban együtt - Felek - között

alulirott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Felek a mai nappal kinyilvánitják, hogy a 2016. október 06. napján megkötott
Együttmüködési megállapodást közös megegyezéssel szüneteltetni fogják
2023. januárOI-töl visszavonásig

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZARTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTARSASAG
~1087Budapesl, Kerepesiút3. . Telefon:+36-1-511-1101-Fa>;;+_36-1-511-1807

Fövárosi Torvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272



2. Felek között 2016.október 06 aláirt 48418/2016/MAV iktatószámú, az
Onkormányzat és a MAV Zrt. között megállapodás jött létre az alábbi feladatok
elvégzésére:

o Az állomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek,
továbbá az utasperonok rendszeres takaritása, beleértve a hóeltakarítást,
valamint a jég - és csúszástól való mentesítést a 2. számú mellékletben
foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően,

o Utas WC-k takarítása, higiéniás anyagok biztositása a 2. számú
mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.

o A külső és belső utasforgalmi területeken elhelyezett berendezési tárgyak,
padok, tájékoztató táblák, vitrinek, üveg felületek tisztitása a 2. számú
mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelöen.

o Kommunális hulladék kezelése (állomási gyűjtőbe helyezése), beltéri és
szabadtéri hulladékgyűjtök és környezetének tisztitása, hulladékgyűjtő
zsákok biztositása, cseréje a 2. számú mellékletben foglalt minőségi
elvárásoknak megfelelően.
Várótermek nyitása- zárása (Utasok tájékoztatása)
Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba
kiültetett és az állomás diszitése céljából az utasterekbe kihelyezett
növények megőrzése, gondozása. Az épület körüli járdák, térburkolatok
dilatációs hézagainak tisztitása, ezek és a kerítések melletti területek
gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi legalább két
alkalommal

o

3. A Felek kinyilvánitják, hogy az Együttműködési megállapodás szüneteltetése
kapcsán, hogy egymással elszámoltak és egymás felé a továbbiakban
semmilyen követelésük nincs

Az Együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történö szüneteltetését
Dunavarsány Onkormányzatának Képviselő-testülete a ... ,2022. (.......)
önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Dunavarsány, 2023.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Sárkány László
pályavasúti területi igazgató
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