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I. Tartalmi osszefoglal6 

A Budapest F6varos X. kerulet K6banyai Onkorrminyzat es a Budapesti Rend6r
f6kapitanysag kozott hosszu evek 6ta kialakult j6 kapcsolat nagyban el6segiti K6banya 
kozrendjenek, kozbiztonsaganak, kozlekedesbiztonsaganak fenntartasat, tovabbfejleszteset. 
Fontos celkitiizese mindket felnek- tObbek kozott- a feladatok vegrehajtasaban resztvev6k 
munkakorlilmenyeinek javitasa, jobbitasa. 

Az Onkormanyzat szamos alkalommal adomanyozott targyi eszkozoket a Budapesti Rend6r
f6kapitanysag mint kedvezmenyezett bevonasaval a BRFK X. kerlileti Rend6rkapitanysag 
reszere. 

Dr. Gyervai Tibor kapitanysagvezet6 ill kerelmet nyujtott be olt6z6szekrenyek igenylese irant 
hivatkozva az allomany letszamnovekedesere (2. melleklet). 

Ismerve a BRFK X. kerlileti Rend6rkapitanysag eszkozallomanyanak allapotat (mennyiseget 
es milyenseget) felmerlilt annak a lehet6sege, hogy az Onkormanyzat a jar6roz6 rend6rok 
reszere szekrenyrendszert biztosit, segitve ezzel a munkakorlilmenyek, a munkahelyi 
kozerzet, a munka min6segenekjavitasat. 

Jelen hasznalatba adasi szerz6des megkotesevel 12 db (1792-es Calvados, EGGER tipusu 
butorlapb61 kesziilt) oltoz6szekreny keriil a X. kerlileti Rend6rkapitanysag birtokaba, 
amelyp.ek forgalmi erteke osszesen brutt6 773 994 Ft ( egy szekreny egysegara: 50 787 
Ft + AFA). 

II. Hatasvizsgalat 

A hasznalatba adasi szerz6des megkotesevel segitseget nylijtunk a BRFK X. kerlileti 
Rend6rkapitanysag reszere a K6banyan szolgalatot teljesit6 rend6rok munkakorlilmenyeinek, 
munkahelyi kozerzetenekjavitasahoz, egy kulturalt es esztetikus komyezet kialakitasahoz. 

III. A vegrehajtas feltetele 

A szekrenyek elkeszitesere a Budapest F6varos X. kerlilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 5. melleklet 3. pont. 1. saran 
a 773 994 Ft osszeg biztositott. A hasznalatba adasi szerz6des ertelmeben az atadott ing6 
vagyontarggyal kapcsolatos fenntartasi, lizemeltetesi es javitasi mindennemii koltseg a 
Hasznal6t terheli. 



III. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014.junius "'/__~ 

1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. ( ...... ) hatarozata 
a Budapesti Rendor-fOkapihinysaggal kotendo haszmilatba adasi szerzodesrol 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Budapesti 
Rend6r-f6kapitanysag kozott targyi eszkozok hasznalatba adasa targyaban kotend6 szerzodest 
az 1. melleklet szerinti tartalommal irja ala. 

Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a keriileti fejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felelos 
alpolgarmester 
a Jogi Csoport 
a Jegyzoi Iroda Polgarmesteri Hivatali Gazdasagi Csoport 
vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
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I. melleklet a .. .12014. (. . .) KOKT hatarozathoz 

HASZNALATBA ADASI SZERZODES 

amely letrejott egyreszr61, a 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 

(szekhelye: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29., adoszama: 15735739-2-42, kepviseleteben 
eljar: Kovacs Robert polgarmester) mint Haszmilatba ado 

masreszr61 a 
Budapesti Rendor-fOkapitanysag 

(szekhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6., adoszama: 15720388-2-51, kepviseleteben eljar: 
dr. Toth Tamas r. dandartabomok, rend6rsegi tanacsos, Budapest Rend6rf6kapitanya) mint 
Hasznalatba vevo, (a tovabbiakban egyiittesen Felek) kozott az alulirott napon es helyen az 
alabbi tartalommal: 

1. A Hasznalatba ado kijelenti, hogy a hasznalatba adas targyat kepez6 ingo vagyontargyak 
kizarolagos tulajdonosa, igy azokat sajat vagyonanak terhere teritesmentesen hasznalatba adja 
akkent, hogy a Hasznalatba vev6 koteles a BRFK X. keriileti Rend6rkapitanysag (a 
tovabbiakban: Rend6rkapitanysag) kizarolagos hasznalataba adni. 

A hasznalatba adott ingo vagyontargy: 12 db oltoz6szekreny (1792-es Calvados, EGGER 
tipusu butorlapbol), amelynek forgalmi erteke osszesen brutto 773 994Ft, azaz 
hetszazhetvenharomezer-kilencszazkilencvennegy forint. 

2. A Hasznalatba ado szavatolja, hogy az ingo vagyontargyakon nem all fenn olyan jog, 
korlatozas vagy teher, amely a Hasznalatba vev6 jelen szerz6des alapjan keletkezett jogainak 
gyakorlasat korlatozna, megakadalyozna, vagy meghiusitana. A Hasznalatba ado kijelenti, 
hogy az ingo vagyontarggyal kapcsolatban harmadik szemelynek semminemii kovetelese, 
illetve hasznalatot biztosito joga nines, es ezert szavatossaggal tartozik. 

3. A Hasznalatba ado kijelenti, hogy a szerz6des alairasanak id6pontjaban az adohatosagnal, 
vamhatosagnal, tarsadalombiztositasi szervnel esedekesse valt, nyilvantartott koztartozasa 
nines, amelyre vonatkozo nyilatkozat jelen szerz6des elvalaszthatatlan reszet kepezi. 

4. A Rend6rkapitanysag a teritesmentes hasznalatba adast kovet6en a hasznalatba adott ingo 
vagyontargyakkal kapcsolatos fenntartasi, iizemeltetesi es javitasi mindennemii koltseget 
viseli. 

5. A Felek tudomasul veszik, hogy a hasznalatba adott ingo vagyontargyak a rend6rsegi 
hasznalatba vetel utan reklamhordozok nem lehetnek. 

6. Az ingo vagyontargyak atadas-atvetelenek id6pontjat es modjat a Felek kiilon egyeztetik, 
annak megtortentet jegyz6konyvben rogzitik. 

7. Ajelen szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvr61 szolo 2013. 
evi V. torveny rendelkezesei az iranyadoak. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen 
szerz6desb61 ered6 jogvitaikat els6sorban bekes uton, egyeztetes utjan kivanjak megoldani. 

8. A jelen szerz6des a Felek kOlcsonos alairasanak napjan, amennyiben a szerz6dest a Felek 
nem ugyanazon a napon irjak ala, ugy az a kes6bbi alairas napjan lep hatalyba. 
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9. A jelen szerz6des mindennemii m6dositasa es kiegeszitese kizar6lag irasos formaban- a 
Felek el6zetes egyeztetesevel es kolcsonos egyetertesevel- tOrtenhet. 

l 0. Jelen szerz6dest a Felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben 
megegyez6t, j6vahagy6lag alairjak. 

Budapest, 2014. 

Kovacs Robert polgarmester 
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 

Onkormanyzat 

Penzligyi ellenjegyzes: 

Rappi Gabriella 
csoportvezet6 

Budapest, 2014. 

Szakmai es jogi szignal6: 

Hegedus Karoly dr. Boldog Krisztina 
aljegyz6 jogtanacsos 

Budapest, 2014. 

Budapest, 2014. 

Dr. T6th Tamas r. dandartabomok 
rend6rsegi tanacsos 

Budapest rend6rf6kapitanya 

penziigyi szempontb61 ellenjegyzem 

Budapest, 2014. 

jogi szempontb61 ellenjegyzem 

Budapest, 2014. 
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