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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) hozzá kíván
járulni az FM-Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (a továbbiakban: Iskola) tanulói
tanulmányainak sikeres befejezéséhez azáltal, hogy segíti a tanulók szakmai gyakorlati
oktatását Szekszárd Megyei Jogú Város közterületei egyikének gyakorlati oktatás helyszínéül
történő biztosításával, ennek érdekében együttműködési megállapodást kíván kötni az
Iskolával.
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala előkészítette az együttműködési
megállapodás tervezetét, melyet az Iskolával egyeztetett.
Az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az Iskola tanulói tanítási időben
Szekszárd Megyei Jogú Város Kápolna tér elnevezésű közterületén időszakosan
területrendezést és zöldterület gondozást végeznének, illetve gondoskodnának a közterület
tisztán tartásával összefüggő feladatok elvégzéséről, ezáltal az iskolában megszerzett
elméleti tudást a gyakorlatban hasznosíthatnák.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyűlés hetében tárgyalja az előterjesztést és véleményét a Közgyűlésen ismerteti.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2017. november 20.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…./2017. (XI.30.) határozata
az FM-Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiummal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal kötendő együttműködési
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
2 felhívja a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező együttműködési
megállapodás aláírására.
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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Ikt.szám: IV/A /…../2017
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviseli: Ács Rezső polgármester
adószáma: 15733562-2-17
bankszámlaszáma: 11746005-15416566-00000000
továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről
FM DUNÁNTÚLI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ DÁNIEL MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
székhelye: 7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf.:61.
képviseli: Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15329918-2-17
továbbiakban: Iskola
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon a következő
feltételekkel:
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy jelen megállapodás
megkötésével támogassa az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjainak gyakorlati
oktatását, ezzel segítve a diákok szakmai ismeretanyagának megszerzését, életpályára
felkészítését, tanulmányainak sikeres befejezését.
2. Jelen megállapodás megkötésével Iskola hozzá kíván járulni Szekszárd Megyei Jogú Város

tisztaságához, rendezettségéhez, virágossá tételéhez.
3. Önkormányzat a gyakorlati oktatás helyeként a 7100 Szekszárd, Kápolna tér megnevezésű
közterületet jelöli ki.
4. Felek megállapodnak abban, hogy Iskola a 2. pontban megjelölt helyszínen, tanítási
időben, diákjai közreműködésével elvégzi a rózsa és évelő ágyások rendszeres éves
gondozását, játszótéri eszközök karbantartását, a csobogó körüli zöldterület gondozását,
illetve a fent megjelölt közterületen található parkoló takarítási munkáit.
4.1. Iskola által jelen megállapodás alapján ellátandó feladatok évenkénti ütemezése:
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4.1.1. Március II. dekádjától:
 rózsatövek kitakarása, azok metszése, az ágyás talajának lazítása,
ideértve az évelő ágyások talaját is
 a fent megjelölt időponttól kezdődően az ágyások 2-3 hetente történő
folyamatos gyomtalanítása, ideértve az általános gyommentesítést a
megállapodásban megjelölt tér egészén -a parkoló területén is- majd a
virágzás kezdetétől az elvirágzott részek eltávolítása
 Kápolna téren található játszótéren elhelyezett játszóeszközök
fertőtlenítése, a homokozó és az eszközök alatt elhelyezett esésvédő
felület gyommentesítése, illetve a földszegély igazítása
 szükség esetén a játszóeszközök és utcabútorok felületkezelése az arra
alkalmas eszközökkel, anyagokkal és módon
4.1.2. Szeptember első hetében:


Szekszárdi Fősővárosi Kör Egyesület által megrendezésre kerülő
„szekszárdi
búcsú”
rendezvényt
megelőzően
alapos
területrendezés, illetve takarítás
 az Egyesület által szervezett egyéb rendezvényeket megelőzően
felmerülő szükséges munkák elvégzése, melyet Önkormányzat egy
hónappal előre jelez Iskola számára az elvégzendő feladatok és
azok határidejének meghatározásával
4.1.3. Október II-III. dekádjától november utolsó dekádjáig:


a játszótéren és az ahhoz tartozó zöldfelületeken, parkolóban
lombgyűjtés elvégzése
4.1.4. Téli időszakot megelőzően, november II. dekádjában:


rózsaágyásoknál az elvirágzott részek metszése, granulált szerves
trágya földbe juttatása, rózsatövek téli védelmének elvégzése

5. Felek megállapodnak, hogy a 4. pontban felsorolt feladatok tekintetében az egyes
munkavégzési alkalmak időpontjairól, a feladatok elvégzését megelőzően egyeztetnek.
6. Felek megállapodnak, hogy a szükséges munkák elvégzésére alkalmanként 7 tanuló
érkezik az Iskola kísérőjével, a munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket és a
munkafolyamat megszervezését az Önkormányzat, a munkavégzés során a tanulók
szükséges szakmai ismeretekkel való ellátását, szakmai irányítását és felügyeletét Iskola
biztosítja.
7. Önkormányzat jelen megállapodásban megjelölt feladatok időszerűségét, elvégzését,
illetve azok megfelelőségét folyamatosan ellenőrzi.
8. Felek a megállapodás teljesítése során az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és
folyamatosan együttműködnek, folyamatosan konzultálnak. Felek az együttműködésre
jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

5
283elot

Iskola részéről:
Név: Dr. Grósz Gergely szakmai főigazgató-helyettes
Tel.: +3620/468-2199
E-mail:drgroszg@csaposuli.hu
Önkormányzat részéről
Név: Katz Zoltánné Meszlényi Mária Erika főkertész
Tel.: +3620 225-8783
E-mail: katzne@szekszard.hu

A kapcsolattartók személyében történő változásról a Felek haladéktalanul értesítik egymást.
A kapcsolattartók személyében történő változás esetén a szerződés írásbeli módosítása nem
szükséges.

9. Felek jelen megállapodást a hatályba lépés napjától számított határozatlan időre kötik.
Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. Jelen megállapodást a Felek
csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös megállapodással, írásban módosíthatják.
Szóban, ráutaló magatartással vagy elektronikus (nem papír alapú) formában írásban tett
jognyilatkozat a megállapodás módosítására nem alkalmas. Felek megállapodnak, hogy a
rendes felmondási időt 15 napban állapítják meg, amelyet írásban kell a másik Féllel közölni.
10. A Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja rendelkezései alapján átlátható szervezetnek minősülnek.
Kijelentik továbbá, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a megállapodás
aláírására és teljesítésére.
A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján rendezik, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha ez nem vezetett
eredményre. A megállapodásból eredő jogviták elbírálására a Szekszárdi Járásbíróság, illetve
a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen megállapodásban nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen együttműködési megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése …….. sz. határozatával jóváhagyta.
Jelen együttműködési megállapodás 4 egymással teljesen megegyező példányban készült. A
megállapodás példányaiból 3 eredeti példány az Önkormányzatot, 1 eredeti példány az
Iskolát illeti meg.
Felek a 4 számozott oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával
saját kezűleg aláírták.
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Szekszárd, 2017. 11.14.

…………………………………………..
Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása

…………………………………………………
Simonné Szerdai Zsuzsanna
főigazgató
FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,
Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium

Dátum

Aláírás

dr. Molnár Kata
Jegyző
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