
Tárgy: Megállapodás önkormányzati tulajdonú földút (0555/71 hrsz.) megtisztításáról 

 

35/2020. (V.27.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati 

tulajdonú Kiskunhalas, 0555/71 hrsz.-ú földút megtisztítása érdekében 

Megállapodás jöjjön létre a melléklet szerinti tartalommal. 

2. A Megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírásáról saját 

hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Kiskunhalas, 0555/71 hrsz-ú földút, mely 

260 méter hosszú. A földút jelenleg fákkal és bokrokkal benőtt nehezen megközelíthető. Az 

Önkormányzat szándékában áll az út járhatóvá tétele, amit Megállapodás kötése útján kíván 

megvalósítani. 

A Megbízott Izsó Anikó Ilona a földút megközelíthetősége érdekében megtisztítja azt a benőtt 

fáktól, bokroktól, növényzettől teljes hosszában és szélességében. A Megbízott vállalja 

továbbá, hogy a nagyobb fák kivágásakor a gyökérzetet, tuskókat is eltávolítja az út területéről, 

valamint a kis méretű gallyakat összegyűjti egy, az út mellett lévő helyre. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy földmérő segítségével a munkálatok megkezdése előtt kitűzi 

az út pontos nyomvonalát, továbbá vállalja, hogy a Halasi Városgazda Zrt. által elszállíttatja az 

út mellé egy helyre a Megbízott által összegyűjtött gallyakat a munkálatok befejezését 

követően. 

A Megbízott a feladatok ellenértékeként az általa kivágott fákat, bokrokat, növényzetet – a 

gallyak kivételével - térítés mentesen elviszi. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 27. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
  



Melléklet 

 
Iktatószám:  

Ügyintéző: 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzsszáma: 

724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03, 

bankszámlaszáma: 11732064-15338806-00000000, képviseletre jogosult: Fülöp Róbert 

polgármester), mint Önkormányzat 

másrészről a 

Izsó Anikó Ilona (Születési neve: Borbényi Anikó Ilona, Szül.hely, idő: Kecel, 1973.08.20., 

Lakcím: Kiskunhalas, Járószék u.55.) mint Megbízott 

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. 

Előzmények 

A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Kiskunhalas, 

0555/71 hrsz-ú földút, mely 260 méter hosszú (lásd melléklet). A földút jelenleg fákkal és 

bokrokkal benőtt nehezen megközelíthető. Az Önkormányzat szándékában áll az út 

járhatóvá tétele, amit a Megbízott útján kíván megvalósítani. 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az előzményekben részletezettek alapján az Önkormányzat 

tulajdona a mellékletben szereplő térképen csíkozással jelzett Kiskunhalas, 0555/71 hrsz-

ú 260 méter hosszú földút, amely területet a Megbízott az Önkormányzat céljainak 

megvalósítása érdekében a jelen megállapodásban rögzített feltételekkel megközelíthetővé 

tesz, azt a kijelölt részen, teljes hosszúságában és szélességében kitisztítja a jelen 

Megállapodásban rögzítettek szerint. 

2. A Szerződő felek jelen Megállapodásban rögzítik, hogy a Megbízott a földút 

megközelíthetősége érdekében megtisztítja azt a benőtt fáktól, bokroktól, növényzettől 

teljes hosszában és szélességében. A Megbízott vállalja továbbá, hogy a nagyobb fák 

kivágásakor a gyökérzetet, tuskókat is eltávolítja az út területéről, valamint a kis méretű 

gallyakat összegyűjti egy, az út mellett lévő helyre. A munkálatok befejezését követően a 

Megbízott értesíti a kapcsolattartót a gallyak elszállítása érdekében. 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy földmérő segítségével a munkálatok megkezdése előtt 

kitűzi az út pontos nyomvonalát. Továbbá az Önkormányzat vállalja, hogy a Halasi 

Városgazda Zrt. által elszállíttatja az út mellé egy helyre a Megbízott által összegyűjtött 

gallyakat a munkálatok befejezését követően. 

4. A Megbízott jelen Megállapodásban rögzített feladatok ellenértékeként az általa kivágott 

fákat, bokrokat, növényzetet térítés mentesen elviszi. 



5. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás 2020. július 01. napján lép hatályba, és a 

Megbízott által a földút megtisztításáig, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig tart. 

6. A Felek kötelesek együttműködni, a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik 

teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információkat megadni. 

7. Amennyiben a Megbízott nem vagy előre láthatólag késedelmesen tudja teljesíti jelen 

Megállapodásban vállalt feladatot, köteles arról tájékoztatni a Megbízót. A Felek a 

tájékoztatást követően egyeztetnek, szükség esetén módosítják a Megállapodást. 

8. A Felek jelen Megállapodás szerződésszerű teljesítése esetére a rendes felmondás jogát 

kizárják.  

9. A felek kapcsolattartókat jelölnek ki. 

a) Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név: Meggyesi József 

Tel.: 06-77/523-125 

E-mail: meggyesi.j@kiskunhalas.hu  

b) Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név: Izsó Anikó 

Tel.: 20/4624550 

E-mail: aniko.izso@gmail.com  

10. A Megállapodás csak írásban módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek 

cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, 

számlavezető bankjában, bankszámlaszámában, adószámában bekövetkező változás, 

továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 

körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 

bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

11. Egyik fél sem felelős a másiknak valamely kötelezettség nem-teljesítéséért vagy 

késedelmes teljesítéséért, amennyiben a teljesítés elmaradása vagy késedelme sztrájk, 

lázadás, tűz, árvíz, természeti katasztrófa, háború vagy egyéb olyan hasonló ok 

következménye, amely annak a félnek az ellenőrzési körén, felróhatóságán kívül esik, 

feltéve, hogy ez a fél azonnal írásos jegyzéket küld erről a feltételről és működését amint 

lehetséges, folytatja. 

12. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

13. Felek megállapodnak abban, hogy vitáikat első sorban békés úton rendezik, ennek 

eredménytelensége esetére, jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták eldöntésére a 

Felek a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Kecskeméti Törvényszék 

illetékességét kötik ki. 

14. Mindkét fél kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képező tevékenység teljesítésével 

összefüggésben kezeli a másik fél által számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A 

felek szavatolnak az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért.  
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A Felek az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így 

különösen: 

• az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 

GDPR), valamint 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.),  

továbbá az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzik. 

A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti, egymással megegyező 

példányban aláírták. 

Kiskunhalas, 2020. május 28. 

……………………………….. ……………………………………. 

Fülöp Róbert Izsó Anikó Ilona 

polgármester Megbízott 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 

  Kollárné Dr. Lengyel Linda - jegyző 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:                                                                      

                        Csendes Ildikó                                                                    

     Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető                               

  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal                        

  



Melléklet: 

 
 


