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megállapodás-tervezet véglegesítése 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Tisztelt Aljegyző Úr! 

Tárgyi megállapodások megkötése során nyújtott eddigi együttműködését ezúton is köszönöm és 

tájékoztatom, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) szakmai 

vezetése az Önöktől visszaérkezett - építésügyi feladatok ellátásával kapcsolatos - megállapodás-

tervezeteket és azok mellékleteit áttekintette és megvitatta. 

Az általunk véglegesnek tekintett megállapodást és mellékleteit megküldjük visszamutatásra és szíves 

jóváhagyásra, valamint szükség esetén képviselő-testület elé történő beterjesztés céljából.  Tájékoztatni 

szeretném, hogy amennyiben a Kormányhivatal részéről módosítás történt a tervezeteken, úgy azt 

korrektúrával vezettük át. 

Az úgynevezett eszközkartonnal kapcsolatban felmerült gyakori kérdésre válaszolva tájékoztatom, hogy 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező irodai felszerelést (pl.: mérőszalag, digitális 

fényképezőgép, kézi lézertávmérő stb.)  – amennyiben rendelkezésre áll – az átadó által összeállított 

formában szükséges átadni, mely számozott mellékletben nem szerepel ugyan, de természetszerűleg 

a megállapodás részét képezi, így igény esetén a 7. számú mellékletben külön sorszámú táblázatban 

javasoljuk szerepeltetni. 

Abban az esetben, ha a jelen levelemmel megküldött tervezetben foglaltakkal egyetért, kérem a 

megállapodást és mellékleteit 8 példányban kinyomtatva és aláírva (ellenjegyezve) - a 2020. január 

31. határidőre figyelemmel – futár útján a Budapest Főváros Kormányhivatala – Jogi-és 

Koordinációs Főosztály - Koordinációs Osztály, 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C (6. emelet) címre 

soron kívül eljuttatni szíveskedjen. Amennyiben erre nincs mód, úgy a Kormányhivatal futára gyűjtené 
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össze az aláírt dokumentumokat, mely igényről, az alkalmas időintervallumról és az átvétel pontos 

helyszínéről 2020. január 28. munkaidő végéig a koordinacio@bfkh.gov.hu elektronikus levélcímen 

értesíteni szíveskedjen. Az önkormányzatot megillető aláírt 4 darab példány ezt követően – soron kívül – 

kerül visszaküldésre. 

A megadottak szerint átvételre kerülő munkatárs(ak) részére a Kormányhivatal tájékoztatót kíván 

tartani, melyre 2020. január 30-án (csütörtök) 14.00 órától a 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C. - VII. 

emeleti Konferenciateremben (megközelítés a Teve utcai forgóajtós porta felől) kerül sor. Kérem, hogy 

az átvétellel érintett munkatársa(ka)t a fentiekről értesíteni és a tájékoztatón való megjelenésüket 

biztosítani szíveskedjen. 

Jelezni kívánom, hogy a nagyszámú irodabútor felajánlásra tekintettel, valamint az infokommunikációs 

eszközök megfelelősége érdekében a Kormányhivatal szakterületei részéről a megállapodás megkötését 

követően további egyeztetéseket - helyszíni szemle látogatások keretében - kívánunk lefolytatni. 

Együttműködését ismét megköszönve, bízom a megállapodás mindkét fél számára megnyugtató, 

határidőben történő megkötésében.  

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Tisztelettel:  

 

 

 

                                                                                                                  

    dr. Sára Botond 

           helyett 
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