EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről
Balatonkenese Város Önkormányzata (székhely: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér
1.; képviseli: Tömör István polgármester)
másrészről
Balatonakarattya Község Önkormányzata (székhely: Balatonakarattya, Iskola u. 7; képviseli:
Matolcsy Gyöngyi polgármester),
a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen „Felek” között, az alulírott napon és helyen az
alábbi feltételek szerint

1.

Felek rögzítik, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a 13/2013. (I. 8.) KE.
határozatával a 2014. évi önkormányzati választás napjával, 2014. október 12-ével
önálló községgé nyilvánította Balatonakarattyát.

2.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja a települési önkormányzatok
számára kötelező feladatként jelöli meg a köztemetők kialakítását és fenntartását. A
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 5.§
(3) bekezdése lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok együttműködés útján is
teljesíthetik a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségüket.
Balatonakarattya Község Önkormányzata jelen együttműködési megállapodás
megkötésével teljesíti a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét.

3.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást a Balatonkenese 826 hrsz-ú ingatlanon
fekvő köztemető (a továbbiakban: temető) közös fenntartása érdekében kötik meg.

4.

A Felek megállapítják és tudomásul veszik, hogy a 3. pontban jelölt temető kizárólagos
tulajdonosa Balatonkenese Város Önkormányzata.

4.

A temető üzemeltetéséről és fenntartásáról a Ttv. 6. §-ában, 9. §-ában, 16. §-ában
foglaltak szerint a Felek közös együttműködéssel gondoskodnak. Az együttműködés
alapján felmerülő költségeket a Felek közösen viselik, lakosságuk lélekszámának
arányában. A lakosságszámra vonatkozóan minden év január 1-jei állapotot tekintik a
Felek irányadónak.

5.

A temetőben szükségessé váló fejlesztésekhez, beruházásokhoz való hozzájárulás
külön megállapodás alapján történik. Az üzemeltetés és a fenntartás költségeihez való
hozzájárulás Balatonakarattya Község részéről nem jelenthet tulajdonjog-szerzést az
ingatlanban, az ingatlanon található felépítményekben és egyéb dolgokon,
ingóságokon.

6.

A temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolat költségeket Balatonkenese Város
Önkormányzata tervezi meg, és jóváhagyás előtt véleményezésre megküldi
Balatonakarattya Község Önkormányzatának. A véleményezés megérkezésének
határideje Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalába a költségvetési rendelet
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beterjesztését megelőző 10. nap. Erről Balatonkenese Város Önkormányzata jegyzője
írásban értesíti Balatonakarattya Község Önkormányzata polgármesterét.
7.

A Felek a temető üzemeltetésének, fenntartásának költségeivel negyedévente
számolnak el egymással, a negyedévet követő hónap 10. napjáig úgy, hogy a
költségekről történő kimutatást bizonylatokkal alátámasztva Balatonkenese Város
Polgármesteri Hivatala megküldi Balatonakarattya Község székhelyére. A
lakosságszám-arányú hozzájárulást Balatonakarattya Község Önkormányzata a
kimutatás megérkezését követő 8 napon belül egyenlíti ki.

8.

Jelen Megállapodásba foglaltakat 2014. október 12-étől kell alkalmazni azzal, hogy a
2015. január 1. előtti időszakra vonatkozóan a hozzájárulás mértéke a 2015. január 1ei állapotnak megfelelő lakosságszám.

9.

A Felek jelen Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodás
megszüntethető bármelyik Fél írásos felmondása alapján, három hónapos felmondási
idővel a naptári év utolsó napjával. Közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén
e pontban foglalt határidőktől a Felek közös akarattal eltérhetnek.

10.

Jelen Megállapodásra vonatkozó kiegészítő szóbeli megállapodás nem létezik. Jelen
Megállapodás módosítása és kiegészítése írásos formához kötött, ez vonatkozik a
Megállapodástól való esetleges felmondására is.

11.

Balatonakarattya Község Önkormányzata jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik
arról, hogy Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
Megállapodás tárgyát képező temető rendjéről, használatának és igénybevételének
szabályairól szóló mindenkor hatályos rendelkezéseit, döntéseit tudomásul veszi, e
rendeletet Balatonakarattya község területére vonatkozó hatállyal megalkotja (átveszi),
és olyan rendeleteket, határozatokat nem alkot, mely ellentétes Balatonkenese Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a temető fenntartásával, használatával,
működési rendjével, igénybevételével kapcsolatos döntéseivel.

12.

Amennyiben jelen Megállapodás vagy annak valamely rendelkezése érvénytelen
lenne, jogszabályba vagy más hatósági rendelkezésbe ütközne, úgy e rendelkezés
érvénytelensége nem érinti a Megállapodás további rendelkezéseinek érvényességét.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes
rendelkezéssel pótolják, amely Felek által elérni kívánt célnak leginkább megfelel.

13.

Jelen Megállapodásban nem szabályozott rendelkezésekre a Ttv. és a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
rendelkezései irányadók.

14.

Jelen Megállapodás 3 (három) oldalra nyomtatott, egymással szó szerint megegyező 6
(hat) példányban készült.

Jelen Megállapodás elolvasását és értelmezést követően írják alá Felek egyező
akaratnyilvánításukkal.
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Balatonakarattya Község Képviselő-testülete a …. számú határozatával fogadta el a
megállapodást és hatalmazta fel a polgármestert e megállapodás aláírására.
Balatonkenese Város Képviselő-testülete a …. számú határozatával fogadta el a
megállapodást és hatalmazta fel a polgármestert e megállapodás aláírására.
Kelt: Balatonakarattya 201……..… napján

_____________________________
Balatonkenese Város Önkormányzata
képv.: Tömör István polgármester

_____________________________
Balatonakarattya Község Önkormányzata
képv.: Matolcsy Gyöngyi polgármester
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