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PREAMBULT]M

A Felek kifejezik azon sziíndékukat, hogy a jelen Megállapođás keretében - egymás
tevékenységét megismewe' azt tiszteletben tartva és azok sajátosságaiľa ťrgyelemme| _az
onkoľmĺĺnyzat Zöldfęliilet - kezelési és fejlesztési Stratégiájanak kialakítísa és megvalósítĺísa
terén együttmfüödnek.

I. A MEGÁLLAPoDÁS CELJA

1. A Felek kinyilvánítjfü azon szĺĺndélcukat, hogy a Nemzeti Közszo|gźůati Egyetem
elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruhazas egyes programelemeinek megvalósítasa
érdekében szĹikséges intézkedésekľől és a forľások biztosítasráról szóló |5|2120|5. (vII. 23.)
Korm. hatźrozat keretében a Nemzeti Közszolgźtlati Egyetemnek a Ludovika Campusban
töľténő egységes elhelyezéséhez szfüséges valamennyi létesítnény megvalósulása sorĺín
szfüségessé vríló fapótlĺásokat az onkoľmányzat Zöldfeliilet - kezelési és fejlesztési
Stratégiáj ával összľrangban kölcsönösen együttmfüödve hajtsák végre.

2. Az egyiittműködési megállapodĺás célją hogy a Ludovika Campus létesítményeinek
elhelyezése folytan sziikségessé válő fapótlasokra az Önkormźnyzat zöldkoncepciójĺínak
Íigyelembevételével, a zö'ldstratégiźĺval össztrangban, annak megfelelően, a fatiltetéshez
megfelelő kiizteľiiletre, a közteľiiletekre töľténő telepítésľe ďkalmas fak alkalmazźsával, a
fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével keriiljön sor.

J

II. A MEcÁr,r,.ł.pooÁs ľl.nľALMA

1. A Felek szĺándéka' hogy az I. részben meghatźtrozott cél érdękében közös tevékenységtik _
az összefogas eredményeként _ a Ludovika Campus létesítményeinek elhelyezésével
összefüggő fapótlrási kötelezettségnek az Önkormányzat Zöldfeltilet - kezelési és fejlesztési
Stratégiájanak megfelelően eleget tegyenek.

2. A Felek vállaljĺík:

2.1. Az egyĹittműködés keretében az NKE vállalją hogy a fapótlĺással kapcsolatos pénzbeni
megváltási ktitelezettségének az előírt hatĺáľidőkben eleget tesz és a hatósági döntésekben
előíľt kompenzációs összegbó| 20|6. december 3|. napjáig átutal legďább 50.000.000 Ft.'
azaz ötlłetmitlió foľint kompenzációs összeget az onkoľmőnyzat Költségvetési Elszĺímolási
SzámlaKomyezehłédelmiésEgyébFapótlĺásiCéItarta|ék'ra.

Továbbá:

a) folyamatosan tajékoztatja az onkoľmányzatot a szĹikségessé vźiő fapótlrási
kötelezettségekről;

b) egylittmfüödik az Önkormanyzattal az onkoľmźnyzat által meghatározott fapótlrási
tevékenysé g vé grehaj tas őtban;

2.2. Az e gyĹittmfü tidés keľetéb en az Önko rmźny zat v źů|a|j a, ho gy :

a) folyamatosan üĺjékoztatja az NKE.t az onkormźnyzat zö'ld stratégíźtjárő|, az azoh'ka|
kapcsolatos változásokról;
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b) folyamatosan tájékoztatja az NKE-t a kęrülętben rendelkezésre á1ló fapótlási helyekľől, az
elültethető flĺk darab szźlmźrőI,fajtájnő| és méľetéről;

c) a kerület lakossága, valamint az NKE javaslata szerinti fapótlási helyeket prioritásként
kezeLi; a fapótlások első titeme esetén prioritást élveznek azok a terülętek, amelyek az NKE
kciľnyékén helyezkednek el,

d) lehetőséget biztosít az NKE számźra,hogy azNKE által pénzbeni megváltási kötelezettség
teljesítését követően az NKE az onkormányzat áIta| tervezett fapőtlások végľehajtásábarl
részt vegyen, a fák elültetése soľán jelen legyen;

e) az á|ta|avégrehajtott faiiltetés idejére az NKE sajtó képviseletéľę lehetőséget biĺosít.

3.3 A Felek biztosítják egymás részére az egyittmukridés céljanak megvalósításához
sziikséges infoľmációcserét. A Felek folyamatosan aktualizáljzk az ź.ŕ,utalásta kerĹilő összeget
a fapótlási és kompenzáciőťĺzetési kĺjtelęzettségre vonatkozó hatósági d<intések fiiggvényében

III. KAPCSOLATTARTOK

1. A Felek a kcjvetkező kapcsolattaľtókat jelĺilik ki:

az onkormtnyzatrészétőL: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

pol gaľmesteľ@j ozsefu aro s.hu

(r) 4s9-2201

az NKE részéró|: Dr. Horváth Jőzsef, fotitkár

horvath. i ozsef@uni-nke. hu

(r) 432-9170

2. A Felek a kapcsolattaľtók személyében, elérhetőségében bekövetkezett vźltozásrőI
egymást haladéktalanu| tájékoztat1ák. A kapcsolafiartő személyét érintő vźitozások _ az
együttműködő Felek kolcsönös és hivatalostájékoztatásán kívtil - nem teszi szĹikségessé ezen
Megállapodás módosítását.

Iv. VEGYES ES zĺno RENDELKEZESEK

1. A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés hataľozotĺ idorc, 202I. december
3I. napjáig szól. A Felek akarata esetén kizárő|ag íľásban módosítható, meghosszabbíthatő.

2. AMegáIlapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

3. A Felek vá||alják, hogy szükség szerint, de Iegalább 3 havonta áttekintik a
megállapodásban foglaltak végrehajtását, az egyĹittműktjdés hatékonyságát, és megvitatják az
egyiittműköđés további lehetőségeit.
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4. A Felek vállalják, hogy a jelen Megállapodás Lnta|ya a|á tartoző egyĹittmfüiidés során
fokozott figyelmet fordítanak egymás szakmai és iizleti titkainak védelmére és az azok'ĺa
vonatkozó jogszabályi és intézméný rendelkezések betarüísára. A Felek ilyen titoknak
tekintik kiilön<isen az áita|uk készített szakmai és pénziigyi terveket, páIyazati és projekt
javaslatokat, valamint más, a döntés-előkészitéshez készített dokumenfumokat. A Felek
kötelesek az egymás részéĺe źttadottjavaslatokat, teľveket, dokumentumokat bizalmasan' a
Felęk (és intézményeik) méltĺányos érdekeivel összhangban kezelni és harmadik személyektől
megfelelő módon védeni. Pá|yźaati, projektmegvalósítasi, szakmai, iizleti vagy tudományos
szempontból éľzékeny dokumentumok és információk harmadik személynek \<lzétrőlrag a
Felek egyiittes, írásba foglalt dĺintése a|apjánadható ki.

5. A jelen Megállapodásból eľedő jogok vagy kötelezettségek nem ruházhatók át a Felek
előzetes hozzájarulása nélkĺil. A jelen Megállapodas módosítasa csak a Felek kölcsönös
egyetértésével, írásban érvényes.

6. A Felek vállaljak, hogy a jelen Megállapod.ísból eredő esetleges jogvitĺíjukat a per
elkeriilése végett jóhiszemiĺen, békés egyeztetés útjĺán kísérlik meg rendezni. Bírói utat a
jogvita eldontéséhez csak a]<kor vesznek igénybe, ha az egyeztetés 60 napon beltil sem vezet
eľedményľe.

7. A jelen Megállapodasban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvľől szóló
20|3. évi V. törvény, valamint az onkormányzat és az NKE szewęzette vonatkozó egyéb
j o gszabá|yok rendelk ezései az ir źny adők.

8. A jelen Megállapodás mindkét féIáltaltöľténő alźtírásnapjátkövető napon lép hatályba.

9. A Felek a jelen 4 (négy) számozott oldalból álló, 4 (négy) példanyban késziilt
Megállapodast elolvasĺís és köztis értelmezés után, mint akarafukkal mindenben megegyezot
jóvahagyó|agifiékalá.

Dľ. Kocsis M:áúé polgáľmesteľ

Budapest Fővĺíľos VIII. keľtilet

Józsefu iáĺo si Önkoľm ány zat

Prof. Dľ. Patyĺ András ľektoľ

Nemzeti Közszolgéůati E gyetem
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