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Együttműködési megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről Kesztölc Község Önkormányzata (székhelye: 2017 Kesztölc, 

Szabadság tér 11., adószáma: 15729758-2-11, bankszámlaszáma: 11740023-15385774-00000000, 

képviseli Vöröskői István polgármester), a továbbiakban Kesztölc Önkormányzata, 

másrészről 

Piliscsév Község Önkormányzata (székhelye: 2519 Piliscsév, Béke u. 24., adószáma: 15729806-

2-11, bankszámlaszáma: 58600489-12005600, képviseli: Kosztkáné Rokolya Bernadett 

polgármester), a továbbiakban Piliscsév Önkormányzata 

harmadrészről 

Pilisi Parkerdő Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás 

király u. 4., adószáma: 10901816-2-13, cégjegyzékszáma: 13-10-040224, bankszámlaszáma: 

11742087-20061911, képviseli Zambó Péter vezérigazgató) a továbbiakban Parkerdő között az 

alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek rögzítik, hogy Kesztölc Község Önkormányzata tulajdonában állnak Kesztölc 

0137/2. hrsz-ú, továbbá Kesztölc 0224 hrsz-ú ingatlanok. 

Felek rögzítik továbbá, hogy Piliscsév Község Önkormányzata tulajdonában áll a Piliscsév 

0115 hrsz-ú ingatlan. Felek az ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) tulajdoni lapjait 

jelen együttműködési megállapodás 1. sz. mellékleteként csatolják. 

Felek megállapodnak, hogy, valamint az Ingatlanokon húzódó nyomvonalon Parkerdő a 

Pilis Bike erdei kerékpáros túraútvonalat kíván kijelölni. Kesztölc Önkormányzata és 

Piliscsév Önkormányzata a kerékpáros útvonal kijelölésével egyetért, annak 

megvalósulását és fenntartását támogatja. 

 

2. A jelen együttműködési megállapodás alapján Parkerdő kötelezettséget vállal arra, hogy a 

kialakított útvonalat határozott ideig, a jelen együttműködési megállapodás hatálya 

fenntartja.  Jelen megállapodás határozott ideig, annak aláírásától kezdődően az ötödk 

naptári év végéig, 2022. december 31. napig hatályos. Felek a jelen együttműködési 

megállapodás rendes lejárta esetén a meghosszabbítás lehetőségét közösen felülvizsgálják 

a lejárat előtti 3 hónapon belül. Az 1. sz. melléklet szerinti nyomvonal kijelölés, ingatlan-

nyilvántartásba bejegyezhető jogot nem keletkeztet. 

 

3. Az Ingatlanokon létesülő a 2. sz. mellékletében szereplő forgalomtechnikai elemek 

kialakítására, fenntartására, valamint az útvonal karbantartására Kesztölc Község 

Önkormányzata évente 700.000 Ft + ÁFA, azaz hétszázezer forint +ÁFA támogatás 

megfizetését vállalja.  Kesztölc Község Önkormányzata a jelen megállapodásban foglalt 

támogatás összegét minden év március 31-ig átutalja a Parkerdő OTP Nyrt-nél vezetett 

11742087-20061911 számú bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy a 2017. évet – a 

támogatás tekintetében teljes évként veszik figyelembe, nem törtévként kezelik.  



16/2017.(IV.25.) sz. előterjesztés 

16. napirendi pont 

 

2 
 

 

 

4. Parkerdő vállalja, hogy az együttműködési megállapodás részeként a forgalomtechnikai 

elemek kialakítására, fenntartására, valamint az útvonal karbantartására évente – a 3. 

pontban foglalt támogatáson felül – legalább 700.000 Ft + ÁFA, azaz hétszázezer 

forint +ÁFA összeget fordít.  

 

5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 

tájékoztatása mellett, minden év április 30-ig évente egy alkalommal közös bejárást 

tartanak, melyen jegyzőkönyvben rögzítik az 1. sz. melléklet szerinti útvonal 

forgalomtechnikai és úthibáit. A rögzített hibákat Parkerdő a 3-4. pontokban 

meghatározott összegből javítja, pótolja. Az Ingatlanokra fordított összegről 

Önkormányzatokat tájékoztatja. 

 

6. A 3. pontban meghatározott éves pénzeszközzel Felek tételesen elszámolnak tárgyév 

december 31-ig. 

 

7. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Erdészeti 

Hatóság), az 5. pontban meghatározott éves bejárásokon rögzített jegyzőkönyvek, 

illetőleg saját ellenőrzése, vagy a természetvédelmi hatóság jelzése alapján a hatósági 

hozzájárulását visszavonja, az Ingatlanokra vonatkozóan a kerékpáros behajtást megtiltja, 

úgy jelen együttműködési megállapodás az Erdészeti Hatóság határozatának jogerőre 

emelkedésének időpontjával megszűnik.  

 

8. Felek a jelen együttműködési megállapodást közös megegyezéssel megszüntethetik, illetve 

bármelyik fél jogosult tárgyév december 31-re indokolás nélkül felmondani.  

 

9. Az együttműködési megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén Megállapodó 

felek 30 napon belül egymással kötelesek elszámolni. 

 

10. Az elszámolás eredményeként a Parkerdő által visszautalandó összeget az elszámolás 

lezárásától számított 8 (nyolc) napon belül köteles az Önkormányzat fejlécben rögzített 

számlaszámára visszautalni.  

 

11. E megállapodás jogviszonnyal kapcsolatos közleményeit Megállapodó Felek írásban 

küldik meg egymásnak: 

 

Önkormányzat részéről 

Kapcsolattartó:  

E-mail:  

Elérhetősége:  
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Parkerdő részéről 

Kapcsolattartó neve: Ribiánszky Gergely 

Elérhetősége: e-mail: ribianszky.gergely@pprt.hu 

Mobil: +36-20/9846-013 

 

12. A jelen együttműködési megállapodásban nem részletezettekre a mindenkori hatályos 

jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

 

13. Felek e megállapodásból eredő mindennemű jogvita eldöntésére az Ingatlanok helye 

szerinti bíróság kizárólagos illetékességét jelölik ki. 

 

14. E megállapodásnak az 1. és 2. számú melléklet elválaszthatatlan részét alkotja; a 

megállapodást mellékleteivel együtt kell értelmezni és alkalmazni. 

 

15. E megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

 

16. A jelen együttműködési megállapodás 6, azaz hat példányban készült. 

 

17.  Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és 

jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján, 

helybenhagyólag aláírták.  

 

 

Kelt: 2017. év …………………………….. hó ………. napján.  

 

 

 

………………………. 

Kesztölc Község  

Önkormányzata 

képv.: Vöröskői István 

polgármester 

Önkormányzat 

 

 

 

……………………… 

Piliscsév Község 

Önkormányzata 

képv.: Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester 

Önkormányzat 

 

…………………………. 

Pilisi Parkerdő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

képv.: Zambó Péter 

vezérigazgató 

Parkerdő 

 

 


