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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

                                                                

amely létrejött  

egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.,  

adószám: 15727392-2-07 statisztikai számjel: 15727392-8411-321-07, képviseli: Tóth István 

polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat 

 

másrészről Agárd Római Katolikus Plébánia (székhely: 2484 Gárdony, Strand utca 4., adó-

szám: 19821027-1-07, statisztikai számjel: 19821027-9491-555-07, képviseli: Páli Balázs 

plébános,)  a továbbiakban, mint Plébánia,  

együttesen Felek között alulírott helyen és időben a következő feltételekkel: 

 

Preambulum 

 

Felek rögzítik, hogy: 

 

• Agárd Római Katolikus Plébánia az EEÖR-KP-1-2021/1-001645 azonosító számú 

pályázat keretében 15.000.000,-Ft / azaz tizenötmillió / támogatást nyert Magyaror-

szág Kormányától a gárdonyi, belterületi, 8184/1 hrsz. alatt felvett, 2485 Gárdony – 

Dinnyés, Gárdonyi utca 23. sz. alatt található Szent György Katolikus Templom re-

konstrukciójára és környezetrendezésére (a továbbiakban, mint támogatás). 

 

• Gárdony Város Önkormányzat képviseletében Tóth István polgármester felajánlotta 

Agárd Római Katolikus Plébániának, hogy a tervezési költségek átvállalásával segíte-

né a Szent György Katolikus Templom felújítását, rekonstrukcióját és környezetren-

dezését. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2022. (III.23.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a Szent György Katolikus Templom felújításának, 

rekonstrukciójának és környezetrendezésének örökségvédelmi engedélyezési és kivite-

lezési tervdokumentációjának tervezési költségeit átvállalja, az átvállalással azt a célt 

kívánja elérni, hogy a megítélt támogatás teljes egészében a templom új tetőhéjalására 

és a csapadékvíz elvezető rendszerének kialakítására fordítódjon.  

 

 

• Agárd Római Katolikus Plébánia köszönettel elfogadja Gárdony Város Önkormányza-

tának felajánlását.   

 

I. A szerződés tárgya 

 

1. Felek rögzítik, hogy a gárdonyi, belterületi, 8184/1 hrsz. alatt felvett, 2485 Gárdony – 

Dinnyés, Gárdonyi utca 23. sz. alatt található, 7193 m2 területű, kivett templom megneve-

zésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa Agárd Római Katolikus Plébánia. Az ingatlan műem-

lék.  

 

2. Szerződő felek ezennel megállapodtak abban, hogy az 1. pontban rögzített, az Agárd Plé-

bánia kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon található Szent György Katolikus Temp-

lom felújításának, rekonstrukciójának és környezetrendezésének engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentációjának tervezési költségeit Gárdony Város Önkormányzat átvállalja, az 

építészeti munkarészt Szabó Zsolt okleveles építészmérnökkel, a tartószerkezeti munka-

részt a Marcell Mérnökiroda Betéti Társasággal, a villamos és villámvédelmi munkarészt 

a CAL-CAD Betéti Társasággal, a művészettörténészi munkarészt Bartos György művé-

szettörténésszel, a kőszakértői munkarészt Rákos Péter kőszobrász restaurátorral elkészít-

tesse.  
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3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodásban foglaltak teljesüléséhez 

szükséges valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást és beleegyezést határidőben megadják 

és szükség esetén azokat egymás rendelkezésére bocsátják. 

 

4. Felek egyezően kijelentik, hogy a beruházás műszaki tartalmának meghatározása a Plébá-

nia joga és felelőssége, a meghatározott műszaki tartalom nem haladhatja meg a hivatko-

zott támogatás építési beruházásra fordítható összegét.  

 

5. Gárdony Város Önkormányzat az építési beruházás sikeres megvalósítása céljából a ké-

sőbbiekben is felajánlja a segítségét, mely segítség felajánlását Agárd Plébánia köszönettel 

elfogadja. 

  

II. Kapcsolattartás 

 

6. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Felek által 

felhatalmazott személyek:  

 

Plébánia részéről:          neve,:Rohrbacher Béla  projekt felügyelője  

                                                   értesítési címe:2483.Gárdony Bóné utca 37/a.  

                                                   telefonszáma: +36 30/824 1292  

                                                   e-mail címe:  rohrbacher|pont|bela|kukac|gmail.com  

 

Önkormányzat részéről: neve, képviseleti minősége: Szabó Zsolt, építész tervező  

                                        értesítési címe.: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22  

                                        telefonszáma: +36 22 570 001  

                                        e-mail címe: szabo.zsolt@gardony.hu 

 

7. Felek a jelen megállapodással kapcsolatos mindennemű közléseiket megtehetik írásban, 

telefonon, vagy e-mailen. A telefonon tett közléseket haladéktalanul írásban is kötelesek 

egymásnak megtenni. 

 

III. Egyéb rendelkezések 

 

8. Felek a jelen megállapodás teljesítése céljából a Polgári Törvénykönyv szerinti együttmű-

ködésre kötelesek. 

 

9. A jelen megállapodással kapcsolatban a Felek a birtokukba került adatokat, tényeket, in-

formációkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a megállapodással össze nem függő cél-

ra nem használhatják fel, harmadik személynek nem adhatják tovább. 

 

10. Felek rögzítik, hogy Agárd Római Katolikus Plébánia a Székesfehérvári Egyházmegyén 

belül működő belső egyházi jogi személy, a Plébánia jogi személyiségét a Székesfehérvári 

Egyházmegye igazolja, továbbá szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szer-

ződés érvényességi feltétele a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal jóváhagyása.  

 

11. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek aláírásával módo-

sítható. 

 

12. Felek a szerződéses feltételeket egybehangzó akaratnyilatkozatukkal határozták meg. Fe-

lek egyezően rögzítik, hogy a jogaikat és kötelezettségeiket céljaik és érdekeik megfelelő 

figyelembevételével állapították meg. 
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13. A jelen megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében elsősorban a Ptk. rendelkezé-

seit kell alkalmazni. 

 

Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal min-

denben megegyezőt az alulírott napon és helyen írták alá. 

 

 

 

Gárdony, 2022. év. augusztus hó 15. napján. 

 

 

 

 

 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

 

 

 

     Agárd Római Katolikus Plébánia 

   képviseletében Tóth István polgármester                 képviseletében Páli Balázs plébános 


