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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

Ö Í,~ . szám ú előterjesztés 

a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási szerződésről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között hosszú évek óta kialakult jó kapcsolat nagyban elősegíti Kőbánya 
közrendjének, közbiztonságának, közlekedésbiztonságának fenntartását, továbbfejlesztését. 
Fontos célkitűzése rnindkét félnek- többek között- a feladatok végrehajtásában résztvevők 
rnunkakörülrnényeinek javítása, jobbítása. 

Az Önkormányzat szárnos alkalommal adományozott tárgyi eszközöket a Budapesti Rendőr
főkapitányság rnint adományozott bevonásával a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
részére. 

A Polgármesteri Hivatalban és egyéb fióktelepein - különös tekintettel a kerületi hivatal 
kialakítására- végrehajtott költöztetések során több- jó állapotú- tárgyi eszköz használaton 
kívülivé vált. 

Ismerve a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság eszközállományának állapotát (rnennyiségét 
és rnilyenségét) felrnerült ezen tárgyi eszközök adományázásának lehetősége a rendőrség 
szernélyi állományának részére, segítve ezzel a rnunkakörülrnények, a rnunkahelyi közérzet, a 
munka minőségének javítását. 

Jelen adományozási szerződés megkötésével szárnos íróasztal, számítógépasztal és különböző 
kivitelezésű székek, valarnint két darab hűtőszekrény kerül a X. kerületi Rendőrkapitányság 
birtokába. 

II. Hatásvizsgálat 

Az adományozási szerződés megkötésével segítséget nyújtunk a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság részére a Kőbányán szalgálatot teljesítő rendőrök rnunkakörülrnényeinek, 
munkahelyi közérzeténekjavításához, egy kulturált és esztétikus környezet kialakításához. 



III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. november 7. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ...... ) határozata 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási szerződésről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság között tárgyi eszközök adományozása tárgyában kötendő l. melléklet 
szerinti szerződést írj a alá. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 
a Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoport 
vezetője 



J. melléklet a ... .12012. (. .. .) KÖKT határozathoz 
ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

2 OOO OOO Ft értékhatár alatt 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, 
képviseletében eljár: Kovács Róbert polgármester 

mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó), 

másrészről a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 

(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; adószáma: 15720388-2-51; 
képviseletében eljár: Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos 

Budapest Rendőrfőkapitánya 
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

- a továbbiakban együttesen Felek- között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal: 

l. Az Adományozó kijelenti, hogy az adományozás tárgyát képező ingó vagyontárgyak kizárólagos 
tulajdonosa, így azokat saját vagyonának terhére térítésmentesen a Kedvezményezett használatába 
adja akként, hogy a Kedvezményezett köteles a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság (a 
továbbiakban: Rendőrkapitányság) kizárólagos használatába adni. 

Az adományozott íngó vagyontárgyak: 
5 db íróasztal l 500Ft/db= 7 500 Ft 
5 db számítógépasztal l OOO Ft/db = 5 OOO Ft 
4 db favázas szék 200 Ft/db = 800 Ft 
15 db favázas karfás szék 300 Ft/db = 4 500 Ft 
78 db favázas szék 200Ft/db= 15 600 Ft 
2 db hűtőszekrény 5 OOO Ft/db = 10 OOO Ft 
amelyek forgalmi értéke összesen bruttó 43 400 Ft, azaz negyvenháromezermégyesszáz forint. 

2. Az Adományozó szavatolja, hogy az adományon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy teher, 
amely a Kedvezményezett jelen szerződés alapján keletkezett jogainak gyakorlását korlátozná, 
megakadályozná, vagy meghiúsítaná. Az Adományozó kijelenti, hogy az ingó vagyontárggyal 
kapcsolatban harmadik személynek semminemű követelése, illetve a használatot biztosító joga 
nincs, és ezért szavatossággal tartozik. 

3. Az Adományozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában az adóhatóságnál, 
vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs, 
amelyre vonatkozó nyilatkozat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

4. A térítésmentes használatba adást követően az adományozott ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos 
fenntartási, üzemeltetési és javítási mindennemű költséget a Kedvezményezett visel. 

5. A Felek tudomásul veszik, hogy az adomány a rendőrségi használatbavétel után reklámhordozó 
nem lehet. 

6. Az adomány átadás-átvételének időpontját és módját a Felek külön egyeztetik, annak megtörténtét 
jegyzőkönyvben rögzítik. Tudomásul veszik, hogy az átadás időpontja nem előzheti meg a 
szerződés hatályba lépését. 

7. Az Adományozó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul nevének és székhelye címének a 
Rendőrség honlapján történő közzétételéhez a jelen szerződés tárgyával összefüggésben. 



8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezési az irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből 
eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják megoldani. 

9. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásának napján, arnennyiben a szerződést a Felek nem 
ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatályba. 

l O. Jelen szerződés rnindennernű rnódosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában - a Felek 
előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével- történhet. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után rnint akaratukkal rnindenben rnegegyezőt, 
jóváhagyólag aláítják. 

Budapest, 2012. 

Kovács Róbert 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
polgárrnestere 
adományozó 

Budapest, 2012. 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly dr. Boldog Krisztina 
aljegyző jogtanácsos 

Budapest, 2012. 

dr. Tóth Tamás r. dandártábornok 
rendőrségi tanácsos 

Budapest Rendőrfőkapitánya 
kedvezményezett 

Budapest, 2012. 

pénzügyi szempontból ellenjegyzern 

jogi szempontból ellenjegyzern 


