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Előterjesztő

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött
Kismaros Település Önkormányzata (továbbiakban: „Önkormányzat”, képviseli:
(székhelye: ……………..., adószám: ………………, KSH törzsszám: …………………..,
bankszámla szám: …………….. Bank, …………………. képviseli: Neubauer Rudolf
polgármester),
és a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztika
Tanszék (továbbiakban: „Tanszék”, székhelye: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K.
II/93 adószám: 15308799-2-43 KSH törzsszám: 15308799-8542-312-01, bankszámla szám:
10032000-01425279-00000000 képviseli: Molnár Csaba DLA, dékán), (Telefon: 463-1319, email:info@urb.bme.hu )
(továbbiakban együtt: „Felek”)
között.
Az együttműködés céljai:
Kismarosi helyszínek beemelése a Tanszék 2015-2016. tanév őszi félévében a Tanszéki terv
3 tervezési tárgy szakmai programjába és szakmai együttműködés kialakítása az
Önkormányzat és a Tanszék között abból a célból, hogy az Önkormányzat szakmai
elképzeléseket kapjon a felmerülő városépítészeti kérdésekben és a megkapott hallgatói
tervek segítségével megalapozza a készítés előtt álló településfejlesztési koncepció és
szerkezeti terv szakmai programját.
Az Együttműködési Megállapodás – mindkét fél számára előnyös módon – szakmai
támogatás céljából azért jött létre, hogy az Önkormányzat szakmai, fejlesztési
javaslatokat kapjon tervezett fejlesztési területeivel kapcsolatban, emellett a Tanszék az
oktatói munka gyakorlati részéhez kap segítséget konkrét városépítészeti feladatokkal és
a megállapodásban szereplő pénzbeli támogatással. Felek hosszútávú célja a kapcsolat
fenntartásával kismarosi helyszínek folyamatos oktatási célra történő használata és
Kismaros urbanisztikailag előnyös fejlesztésének elősegítése.
Tartalma, kötelezettségvállalások:
A Tanszék vállalja, hogy:
 a 2015/2016-os tanév őszi félévében a Tanszéki Terv 3 tantárgyban hallgatói
feladatként kismarosi helyszíneket ad ki, a feladatok kidolgoztatása során az
Önkormányzatot bevonja és a félév végén a legjobb terveket papír és digitális
alapon, kivonatos formában az Önkormányzatnak átadja; publikációiban, kiállításain
az Önkormányzatot, mint Támogatót megnevezi;
 az Önkormányzat kérésére a félév során megalkotott településfejlesztési
koncepcióterveket az önkormányzat képviselői részére a Tanszék tervbemutatón
ismerteti;
 a félév végén közreműködik egy hallgatói munkákból összeállított kiállítás
előkészítésében, melyen lehetőség szerint a hallgatók is bemutatják terveiket;
 a legjobb hallgatóknak a Tanszék saját belátása szerint a támogatás egy részéből
díjat adhat;
 a megállapodás keretében a számukra biztosított anyagokat kizárólagosan az
oktatásban használják fel;
 hozzájárul, hogy az átadott tervekben szereplő anyagokat az Önkormányzat a
Tanszék feltüntetésével kiállíthassa, sajtóanyagjaiban megjelentethesse;
 tájékoztatást követően jóváhagyólag támogatja, hogy az átadott tervekben
szereplő tervi megoldásokat az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges
mértékben tervezési programként felhasználja, továbbterveztesse, megvalósítsa a
szerzők (oktatók és hallgatók) szerzői jogainak figyelembevételével;
 igény esetén, külön megbízási szerződés keretében szakértőként közreműködik a
településrendezési tervek és fejlesztési koncepciók, programok készítésénél.

Az Önkormányzat vállalja, hogy:
 szakmai előkészítő anyagok átadásával segíti a Tanszéki Terv 3 tantárgy elindítását és
szakmai megalapozását
 urbanisztikai vonatkozású fejlesztések, beruházások, oktatási tevékenységek
előkészítésében, tervezésében, megvalósításában külön döntés alapján lehetőséget
kínál a Tanszék részvételére;
 az Tanszék kutatási projektjeiben közreműködik és – lehetőség szerint – ahhoz
adatokat, információkat szolgáltat;
 az ellentételezésben szereplő pénzügyi támogatást nyújtja, melyet a Tanszék
szabadon felhasználhat oktatási tevékenységéhez.
A Felek vállalják, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást a másik felet érintő szakmai
rendezvényekről, továbbá – lehetőség szerint – közösen pályáznak az együttműködést segítő
további forrásokért.
Ellentételezés:
A Önkormányzat a feladatok elkészítésekor felmerülő költségek és a szakmai munka
támogatására a Tanszéknek összesen, bruttó 400.000,- Ft támogatást ad, a munka
teljesítését igazoló főépítészi teljesítésigazolás alapján. A kiállított, és benyújtott számlát 30
napon belül egyenlíti ki. A teljesítési igazolás kiadásának feltétele, hogy a Tanszék a
legjobb tervek/tanulmányok papír és digitális anyagait az Önkormányzatnak átadja.
Felhasználási jogok:
A támogatás ellentételezéseként a hallgatói ötleteket az Önkormányzat a szerzők
(oktatók és hallgatók) tájékoztatását követően, szerzői jogainak figyelembevételével
felhasználhatja a további tervezéseknél, projekteknél. Jelentősebb tervezési munkáknál
a továbbtervezés során az Önkormányzat vállalja, hogy a Tanszéktől is ajánlatot kér a
továbbtervezésre.
Kapcsolattartás:
A Tanszék részéről:
Az önkormányzat részéről:

Szabó Árpád DLA, tantárgyfelelős
szabo.arpad@urb.bme.hu
Philipp Frigyes, főépítész
philipp.frigyes@nagymaroscsoport.hu
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