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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Budapest 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Csatoltan megküldöm a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 2010. február 15-i testületi ülésének napirendi pontjában szereplő, 3 db. Skoda 
gyártmányú gépjármű rendőrség részére történő használatba adásáról szóló és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között 
kötendő Szerződés Tervezetet elfogadás céljából. 

A Szerződés Tervezetet a jogi bizottság 2010. 02. 11-ei ülésén megtárgyalja, és az elnök a 
bizottság határozatát az ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat használatba adó és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
használatba vevő között megkötendő, 3 db Skoda gyártmányú gépjármű BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság részére történő használata adásáról szóló szerződést elfogadja. 
Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Budapest, 2010. február 03. 

ÁCS PÉTER r. ezredes 
rendőrségi tanácsos 
kapitányságvezető 

Törvényességi szempontbójjátta: 

Dr. Nesztéíi István 
jegyző 



SZERZŐDÉS 
ingó vagyontárgy térítésmentes használatba adásáról 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 15510000-2-42, 

képviseletében eljár: Verbai Lajos polgármester 
mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó), 

másrészről a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 
(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; adószáma: 15720388-2-51; 

képviseletében eljár: Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos 
Budapest Rendőrfőkapitánya) 

mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő), 

továbbiakban együttesen Szerződő Felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1. Használatba adó kötelezettséget vállal arra, hogy a saját tulajdonában álló 2 db Skoda 
Fabia, illetve 1 db Skoda Octavia típusú új személygépkocsikat (továbbiakban: 
személygépkocsik) a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, mint Használatba vevő 
részére - a működési feltételeinek javítása érdekében - térítésmentes használatba 
bocsátja. 

A személygépkocsik részletes adatai: 
1. Gyártmánya: Skoda 
Típusa: Fabia Ambiente 1.4 16V 
Színe: fehér 
Alvázszáma: TMBBC25J8A3149012 
Motorszáma: BXW 437476 

2. Gyártmánya: Skoda 
Típusa: Fabia Ambiente 1.4 16V 
Színe: fehér 
Alvázszáma: TMBBC25J6A3148960 
Motorszáma: BXW 437484 

3. Gyártmánya: Skoda 
Típusa: Octavia Ambiente 1.6 
Színe: ezüstszürke metál 
Alvázszáma: TMBCA61Z3A8028081 
Motorszáma: BSE 926523 
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2. A személygépkocsik értéke bruttó 9.992.755,- Ft, azaz kilencmillió kilencszáz 
kilencvenkétezer hétszázötvenöt forint, mely összeg az ÁFA-t tartalmazza, valamint 
fedezi a gépkocsi üzembe helyezési költségeit. 

3. A Használatba adó szavatolja, hogy a Használatba vevő részére térítésmentes 
használatba adott személygépkocsikon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy teher, 
amely Használatba vevő jelen szerződés alapján keletkezett jogainak gyakorlását 
korlátozná, megakadályozná vagy meghiúsítaná. 

4. A Használatba adó a személygépkocsikon fennálló tulajdonjogát fenntartja. A 
személygépkocsik használatbavételére a jelen szerződés IRM Rendészeti Államtitkára 
által történő jóváhagyását követően kerül sor. A Használatba adó a 
személygépkocsikat a jóváhagyást követően a Használatba vevő kizárólagos 
használatába adja. 

5. A Használatba vevő használati joga határozatlan időre szól, amelyet a Szerződő Felek 
a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, három hónapos felmondási idővel -
külön indokolás nélkül - felmondhatnak. 

6. A Használatba vevő a személygépkocsik elfogadását a szerződés aláírásával egy 
időben kinyilvánítja. 

7. A Használatba vevő kijelenti, hogy a személygépkocsik rendőrségi használatra 
alkalmasak, rendeltetésszerűen használhatóak. 

8. A Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy a Használatba vevő személygépkocsik 
közül a 2 db Skoda Fabia típusú gépkocsit megkülönböztető hang- és fényjelzéssel, és 
rendőri jelleggel ellássa, hogy a gépkocsi közterületi szolgálat ellátására alkalmassá 
váljék. A Használatba adó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a megkülönböztető 
fényjelzés személygépkocsikra történő telepítéséhez szükséges rögzítés érdekében a 
Használatba vevő a szükséges átalakításokat a tetőszerkezeten elvégezze. Az ezzel 
kapcsolatos költségek a Használatba vevőt terhelik. 

9. A Használatba vevő köteles a személygépkocsik használatbavétele után annak 
üzemeltetési és esetleges javítási költségeit viselni. 

10. A Használatba adó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában az 
adóhatóságnál, vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, 
nyilvántartott köztartozása nincs. 

11. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személygépkocsikon a használatbavételt 
követően reklámhordozó nem lehet. 

12. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az IRM Rendészeti 
Államtitkárának jóváhagyásával lép hatályba. 

13. A Használatba vevő kijelenti, hogy az átadás-átvételt követően a személygépkocsikat 
birtokba veszi. A személygépkocsik átadás-átvételének időpontját és módját a 
Szerződő Felek külön egyeztetik, annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. 
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Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az átadás-átvétel időpontja nem előzheti meg 
a szerződés hatályba lépését. 

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 
szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés során oldják meg. 

15. Jelen szerződés öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült oly módon, 
hogy azokat a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2010. Budapest, 2010. 

Verbai Lajos 
Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat polgármestere 
Használatba adó 

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy 
rendőrségi főtanácsos 

Budapest Rendőrfőkapitánya 
Használatba vevő 

Budapest, 2010. Budapest, 2010. 

ellenjegyezte pénzügyi szempontból ellenjegyezte 

jogi szempontból ellenjegyezte 

IRM Rendészeti Államtitkárának jóváhagyása 
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