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EGYUTTMUKONNSI MEGALLAPODAS
Amely l6trejott egyfelol Budapest F6viros III. Keriilet,

6nuOa-n6t6smegycr

Onkorminyzat(sztkhely: 1033 Budapest, Fri t6r 3., statisztikai sz6mjel: 15735667-8411321-01, AHTI azonosit6: 745224, ad6sz6m: 15735667-2-41, k6pviseli: Dr. Kiss L6szl6
polg6nnester), a tov6bbiakban: 6nkorm6nyzat,
m6sfelol az Aquincum-Mocsf ros Kiizhasznri Egyesi.ilct (sz6khely: 1031 BLrdapest, Gladi6tor
u. 33., nyilv6ntaft6si sz6m: 0l-02-0008870, ad6sziu: 18099445-1-41, k6pviseli: MihSlyfy

Kl6ra elnok) a tov6bbiakban: Egyesiilet

(A tov6bbiakban egytitt: Felek) kozott

1. Felek meg6llapodnak abban, hogy egyiittmrikodnek a Mocs6rosdtilo kerirletr6sz fenntart6s6t,
fejlesztdsdt, korryezetv6delm6t, az ott 6lok eg6szs6g6t, nyugalm6t 6s biztons6g6t erinto
iigyekben, valamint a Gladi6tor utcai Csal6di Pihenopark (a tov6bbiakban: Pihenopark)
fenntart6s6ban, gondoz6s6ban.

2. Felek tov6bb6 rneg6llapodnak abban, hogy az Onkorm6nyzat tulajdon6ban 6116
Pihen<iparkot az Egyesiilet tartja fenn, fejleszti, e tevekenyseg6hez az Onkonninyzat
anyagi se gits6ggel hozzbjilrulhal
3. Az Egyesi.ilet jelen egyiithntikod6si meg6llapod6s al6ir6s5val v6llalja, hogy:

a)

b)

c)
d)
e)

f6rumokat szervez a lak6teri.ileteri (Mocs6rosdfl<i) 6lok sz6rn6ra, a kcizcisseget 6rinto
koz6rdekti, l6nyeges kerdesekben k6pviseli 6rdekeiket,
6piti, v6di a lak6k<irnyezetel, rneg<irzi a r6grnirlt korok eml6keit, ennek 6rdektiben
feladata a mr.ieml6kr,6delem, a kornyezetv6delem, a koztertilet sz6pit6se,
rcszt vesz az Onkorrn6nyzat tital szewezett takaritdsi, kornyezetv6delnri,
hullad6kgyiijt6si akci6kban,
kozteri.ileti nagytakarit6sokat szervez 6s bonyolit le 6vente minimum 2 alkalornmal;
tev6kenys6ge sordn egyiittmtikodik 6s kapcsolatot tart a Polg6nnesteri Hivatal 6rintett
szew ezeti egys6geivel.

4. Az Onkormdny

a)
b)

c)
d)

zat a jelen egytithniikod6s

i meg6l lapod6s alSir6s6val v6llalj a, hogy

rendszeresen t6j6koztatja az Egyesi.iletet a tev6kenys6g6t 6rintci helyi rendezv6nyekrol,
esem6nyek16l,
rendszeresen t6j6koztatjaaz Egyestiletet a helyi pbly6,zati lehetos6gekrcil,
megjelen6si lehetcis6get biztosit az Egyesiiletnek a keri.ileti civil szervezeteket

bemutat6 honlapon,
keriileti
meghivj
Egyesi.iletet
rendezv6nyekre (pl. Civil mtihely, Civil Nap).

5. A Felek

a az

a

a

civil

szervezetek sz|mdra szervezett

jelen meg6llapod6s tekintet6ben a kovetkezo kapcsolattart6 szem6lyeket jelolik

ki:

Az Egyesiilet r6sz6r6l :
N6v: Mih6lyfy Kl6ra
Telefon: +36-7 0-492-0987
E-mai I : info@mocsarosegyesulet.hu

Az Onkorm Lnyzat r 6szdr o1:
N6v: Bercs6nyi Kinga civil referens
Telefon: 06-l -437 -8645
E-rnail : civil szervezetek@obuda. hu

6.

A

Felek gondoskodnak arr61, hogy a kijelolt kapcsolattart6ikat - mint 6rintetteket megfelelok6pp t6j6koztass6k arr6l, hogy jelen megdllapod6sban rnegadott szemdlyes
adataikat a m6sik f61 a jelen rnegdllapoddsban meghat6rozott jogok gyakorl6sa 6s
kotelezetts6gek teljesit6se c6lj6b6l kezeli, osszhangban a tenn6szetes szemdlyeknek a
szern6lyes adatok kezel6se tekinteteben tort6no vddelm6rol 6s az ilyen adatok szabad
6raml6s6r6l, valamint a95l46lEK ir6nyelv hat6lyon kiviil helyez€,s€rol sz6lo,20l6.6prilis
27-i (EU) 20161679 eur6pai parlamenti 6s tan6csi rendelet6vel (General Data Protection
Regulation, a tov6bbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezel6s az adatkezel<i jogos 6rdekeinek

- a kommunik6cio,

kapcsolattarl6s

6. cikk (1) bekezd6s f) pontja.

-

6rv6nyesitds6hez sztiksdges, jogalapja a GDPR rendelet

7. Felek tudom6sul veszik, hogy a kapcsolattart6k6nt megjelolt szem6ly a GDPR rendelet 16.
6s 18. cikk6vel osszhangban k6rheti a szem6lyes adatainak helyesbit6s6t, kezel6s6nek
korl6tozis6t, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fenndll6sa eset6n tiltakozhat
azokkezelese ellen. A kotelezoen megadott szem6lyes adatok kezel6se jelen meg6llapod6s
megkotds6nek elok6szit6s6vel kezdodik 6s az adatok torl6s6ig tart. A torl6sre akkor keri.ilhet
sor, ha a vonatkoz6 eur6pai uni6s 6s nemzeti jogszabdlyok szerint a meg6llapod6ssal
kapcsolatos dokumentum-megcirz6si kotelezetts69 megsziinik.

8. Felek megrillapodnak, hogy az 5. pontban megjelolt kapcsolattart6k szem6lyeben vagy
adataiban tort6nt v6ltoz6sr6l halad6ktalanul 6rtesitik egym6st. A kapcsolattart6k
szem6ly6nek vagy adatainak viltozisa nem min6siil jelen meg6llapod6s m6dosit6sdnak. A
Felek rogzitik, hogy a m6sik f6l kapcsolafiart6jithozintbzett minden nyilatkozatot mindaddig
6rv6nyesnek 6s hat6lyosnak ismemek el, amig azadott f6l be nem jelenti a m6sik f6lnek a
kapcsolattart6 szem6ly6ben bekovetkezett v6ltoz6st.

9. Jelen nregiillapod6st a Felek 2022. junius 1. napj{t612024. december 31. napj6ig terjedci
hat6rozott idcitartamra kotik. Jelen meg6llapod6s a mindk6t fel altali al6ir6s napjdn l6p
hat|lyba. Amennyiben a Felek a meg6llapod6st egym6s t5voll6t6ben irjdk al6, a
meg6llapodds azon a napon l6p hat6lyba, amikor a m6sodikk6nt akiir6 FEI az al6ir6s6val
ell6tja.

10. A Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen meg6llapod6st kozosen es egybehangz6
akarattal ir6sban megszi.intethetik, kozosen meg6llapitott hat6ridovel. A meg6llapodds kozos
n-regegyezdssel tort6no megszi.intet6se eset6n Felek egyn'r6ssal mindenre kiterjedrien
elsz6molnak, annak rogzitds6vel, hogy a megsziintet6sbcil eredoen egym6ssal szemben a
jovoben semmilyen nemri anyagi- 6s egy6b ig6nyt nem t6maszthatnak.
I

l.

12.

Jelen meg6llapod6st b6rmelyik f6l a m6sik felhez int6zett ir6sbeli nyilatkozat6val
napos felmond6si id<5 mellett - felmondhatja.

-

30

A

Felek a jelen szerz6d6st ervenyesen csak ir6sban modosithatj6k. ir6sbeli m6dositSs
hi6ny6ban a m6dosit6s 6rv6nytelen, az joghatis kiv6lt6s6ra nem alkahnas.

13. A Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben az egyik F61 a jelen rneg6llapod6sban
v6llalt kotelezetts6geinek tart6san nem tesz eleget, vagy jelen rnegdllapod6st b6nnely m6s
m6don stlyosan megszegi, a m6sik Fel azonnali hat6lyu felmond6si jogrivat 6lhet azzal,
hogy a felmond6sb6l eredoen a felmond6s cimzettje semmilyen k6rt6rit6si, anyagi vagy
egy6b kovetel6ssel nern 6lhet a meg6llapod6st felmond6 F6llel szemben.

14. A Felek jelen szerzcid6ssel kapcsolatos kotelezetts6geik teljesit6se sor6n a toliik elv6rhat6

m6don, j6hiszerniien egyiittmiikodnek, a koztiik levcj vit6s k6rd6sekct mcgkis6rlik
egyezteto tdrgyalils irtj6n megoldani. Arnennyiben ez a vitits k6rd6s fehnertl6setol
sz6mitott 30 napon beli.il nem vezet eredm6nyre, felek kikotik a Budapesti II. 6s III. keri.ileti
Bir6s69 illet6kess6g6t.
15.

A Felek rreg6llapodnak abban, hogy mindegyik f6l maga viseli a jelen

meg6llapod6s
teljesit6se sor6n fehnertilt kolts6geket. Ezek tekintet6ben egym6ssal szemben semmilyen
ig6nyt, kovetelest nem t6masztanak.

jelen meg6llapod6sban nem szab6lyozott kdrd6sekben a hat6lyos magyar jogszab6lyok,
els<isorban a Polg6ri Torv6nykonyvrcil sz6l6 2013.6vi V. torv6ny rendelkez6sei az
ir6nyad6k.

16. A

4 (azaz negy) egym6ssal mindenben

megegyezo
(azaz egy)
1
p6ld6nyban k6sztilt, melyb<il 3 (azaz h6rom) p6ld6ny az Onkorminyzatot,
p6ld6ny Egyesiiletet illeti meg. Arnennyiben az cgyes szerz6d6s-p6ld6nyok szovege koz<itt
elt6r6s lenne, rigy Felek az Onkormin'ryzat szerzrid6st6r6ban l6vri p6ld6nyt tekintik
hitelesnek.

17. Jelen Egytittmtikoddsi Meg6llapodis

Felek elolvas6s 6s kozos 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot al6irt5k.

18. Jelen szerz<id6st a

Budapest,2}Z2.

06. 34.

Budapest,

2022. CG.A

.

^
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Mihrilyfy Kl6ra
eln<ik

Aquincum-Mocs6ros Kozliasznri Egyestilet
k6pviselet6ben
Aout{cur{ocsAnos eevrsour
1031 Bt dopcst,

Glrdilbr

u. 33.

M6GTAIn: 1809911S1't1
NyilvdntartAsi uim: 8870

I@rusqjrel{csl€svz6s:
dr. Gregor Katalin
KASZ: 36079065
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