
 
 
 
 
 
 
 

SZERZŐDÉS 
 

 
 
 
 
 
amely létrejött a mai napon 
 
egyrészt Tarlós István főpolgármester-jelölt (1081 Bp. Köztársaság tér 1.) 
 
másrészt a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség (1075 Budapest, 
Károly krt. 3/a.) és  
 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (1056 Budapest, Március 15. tér 8.) között abból a 
célból, hogy 2006 és 2010 között elősegítsék Budapestnek a fenntartható fejlődésnek megfe-
lelő működését és fejlesztését. 
 
 
 
 
1. Tarlós István kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 2006-ban főpolgármesterré 
megválasztják, mandátuma ideje alatt, egészen 2010. évi önkormányzati választásokig az 
anyagi lehetőségek függvényében minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képező, „Ajánlások Budapestért – Mit várunk a fővárosi és 
kerületi önkormányzatoktól 2006 és 2010 között?” című dokumentumban megfogalmazott 
ajánlásokat képviselje. 
 
2. Tarlós István vállalja, hogy amennyiben nem képviseli az 1. pontban leírtakat, illetve a vál-
lalt célkitűzésektől jelentősen eltérő álláspontot képvisel, lemond főpolgármesteri tisztségéről, 
és az adott és a soron következő önkormányzati ciklus alatt fővárosi vagy kerületi önkor-
mányzatban semmiféle vezető tisztséget a továbbiakban nem vállal. 
 
3. A Levegő Munkacsoport és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete vállalja, hogy Tarlós 
Istvánt főpolgármesterként teljes mértékben támogatja az "Ajánlások Budapestért - Mit vá-
runk a fővárosi és kerületi önkormányzatoktól 2006 és 2010 között? című dokumentumban 
megfogalmazott célok megvalósításában. A Levegő Munkacsoport és a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesülete minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy más szervezetek 
és a széles közvélemény is támogassák ezt a programot. A Levegő Munkacsoport és a Nagy-
családosok Országos Egyesülete vállalja, hogy Tarlós István és munkatársai részére az emlí-
tett dokumentumban felsorolt témákban folyamatos szakmai segítséget, valamint erkölcsi 
támogatást nyújt. 



 
4. A Levegő Munkacsoport és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete képviselőjét (illetve 
megbízottját) Tarlós István megválasztása esetén tanácskozási joggal meghívja a Főpolgár-
mesteri Kabinetbe. 
 
5. Tarlós István tudomásul veszi, hogy a Levegő Munkacsoport és Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete pártpolitikailag semlegesek, így pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak, pár-
toktól függetlenek, azoknak anyagi támogatást nem nyújtanak és támogatást nem fogadnak el 
tőlük, országgyűlési, megyei, fővárosi és kerületi képviselőjelöltet nem állítanak és nem tá-
mogatnak. A Levegő Munkacsoport és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete ezen jellegét a 
jelen szerződés semmilyen módon nem változtathatja meg. 
 
6. A Levegő Munkacsoport és Nagycsaládosok Országos Egyesülete által összeállított szak-
mai anyag pontjainak részletes tartalmát és annak egyenként való elfogadását (később elkészí-
tett) külön jegyzőkönyvben rögzítik, mely a szerződés mellékletét képezi. 
 
 
 
Budapest, 2006. szeptember 27. 
 
 
 
 

 
 
  

 


