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Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részt-re 

(o O ' . számú előterjesztés 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére gépjármű ingyenes használatba adásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvisdő-testillete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) - ahogy tette ezt az elmúlt években i~. - kiemelt fo::1tosságú feladatának 
tekinti a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (a továbbiakban: 
Rendőrkapitányság) működésé::1ek támogatását. Erre fig:relemmel került sor 2018. őszén 

közbeszerzés keretében egy Ford Fac Transit Custom típusú gépjároű (a továbbiakban: 
gépjármű) beszerzésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 72. és 128. sora 
terhére. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyo::iáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja szerint ingó vagyonelem ingyenes 
használatba adásáról egy évet rr_eghaladó időtartam esetében a Képv~sel:,-testület dönt. 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület - a határozat 1. mellékletét kepezc ingyenes használati 
szerződésben foglalt feltételekkel - az RBX-058 forgaloi rendszámú gépjárművet adja a 
birtokbaadásától számított öt évi időtartamra a Budapesti Rendőr-főkapitányság használatába. 

II. Hatásvizsgálat 

A gépjárművet az ingyenes használati szerződés szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
köteles a Rendőrkapitányság használatába adni. A Rendőrkapitányság használatába adott 
eszközök állományának bővítésével a Képviselő-testület újabb jelent,:s hozzájárulást tesz 
Kőbánya közbiztonsági helyzetének javítása érdekében. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az ingyenes használati szerződés szerint a gépjárművel kapcsolatos valamennyi fenntartási , 
üzemeltetési és javítási költséget - a Casco-biztosítás kivételével - a Budapesti Rendőr
főkapitányság viseli . 

A Casco-biztosítás díjának fizetését az Önkormányzat vállalja azzal, hogy a Casco-biztosítási 
szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkezése esetén =izetendő önrész összegét 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság - számla alapján - ~öteles az Önkormányzat részére 
megfizetni. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányza: KépYi:.eló-te~tülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. február „ 1 ~ · " .JfiL 
D. Ko-vács Róbert Antal 

· ontból ellenjegyzem: 
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1. me!léklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. (II. 21.) határozata 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére gépjármű ingyenes használatba adásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv~seló-testülete az 1. melléklet 
szerinti ingyenes használati szerződésben foglalt felt~telekkel az RBX-058 forgalmi 
rendszámú Ford Fac Transit Custom típusú gépjárművet a birtokbaadásától számított öt év 
időtartamra a Budapesti Rendőr-főkapitányság használatába adja 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingyer_es használati szerződés 

aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Fóosztál:, vezetője 
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Ügyszám: 01000/152/6- /2019. ált. 1. melléklet a . . /2019. ,JI. 21 .) KÖKT határozathoz 

Ingyenes használati szerzéidés 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület K o:íbárryai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. , PIR-törzsszé.ma: 735737, adószáma: 
15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 117840()9-15510000, képviseli: 
D. Kovács Róbert Antal polgármester), mint Használatba adó {a továbbiakban: Használatba 
adó), 

másrészről a Budapesti Rendőr-főkapitányság [székhe~ye: 1139 Eudapest, Teve utca 4-6. , 
adószáma: 15720388-2-51 , képviseli: dr. Terdik Tamás r. ezre:.es rendőrségi tanácsos, 
Budapest rendőrfőkapitánya) , nint Használatba vevő (a :ovábbiakban : Használatba vevő , a 
továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen ~s időben az alábbi feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya 

1.1. A Használatba adó kijelenti, hogy az ingyenes használatba adás tárgyát képező egy 
darab Ford Fac Transit Custoo típusú kék színű gépjármű [forga~mi rendszám: RBX 058, 
motorszám: YLFAJR35552, alvázszám: WFOlXXTTG lJ:13555 2, új, 63,3 km 
futásteljesítménnyel bír, gyártási éve: 2018, (a továbbiakl:an: géf:jármű)] kizárólagos 
tulajdonosa. 
1.2. A Használatba adó a gépjárművet a Használatba vevö h3.sználatába adja azzal a 
kikötéssel, hogy azt a Használatba vevő köteles a Budapes1i Rend5r-:cokapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitánysága kizárólagos használatába adni. 
1.3. A jelen szerződés 1.1 pontja alatti gépjármű használati é11:éke 7 499 OOO Ft, azaz 
hétmillió-négyszázkilencvenkilencezer forint ( a Használatba adónál könyv szerinti érték 
szerint). 
1.4. A Használa-ba vevőt a gépjármű ingyenes használati joga a gé;:jármű - a Felek által 
egyeztetett időpontban töiiénő - birtokbaadásától számított öt éves id5tar.amra illeti meg. 

2. A gépjármű használata 

2.1. A Felek kijelentik, hogy a gépjármű rendeltetésszerú használa:ra alkalmas. 
2.2. A Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy a gépj ármű üzember_tartója a Használatba 
vevő legyen. 
2.3. A Használatba vevő köteles a gépjárművet rendeltetéssza iíen, gondosan, mások 
jogainak és törvényes érdekei::iek a sérelme nélkül használni. A Használatba vevő felel 
mindazon károkért, amelyek a rendeltetésellenes vagy nem szerződésszerű használatból 
származnak. 
2.4. A Használatl:a vevö a gépjárművet az 1.2. pontban fo gla_taktól eltérően más 
használatába nem adhatja. 
2.5. A Használatba adó a gépjármű rendeltetésszerű használé.tát a Használatba vevő 
előzetes értesítését követően jogosult ellenőrizni. 
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3. A használattal kapcsolatos költségek viselése 

A használatba adást követően a gépjárművel kapcsolatos valamennyi fenntartási, üzemeltetési 
és javítási költséget - a Casco-biztosítás kivételével - a Easználatba vevő viseli. A 
Használatba adó vállalja a jelen szerződés 1. pontja szerinti ingó vagyontárgy vonatkozásában 
a Casco-biztosítás díjának kifizetését a szerződés időta1iama alatt. A Casco-biztosítási 
szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkezése esetén fizet~ndő önrész összegét 
a Használatba vevő a Használatba adó által kiállított szrnnla alapján köteles a Használatba 
adónak megfizetni. 

4. A szerződés hatálybalépése, megszűnése 

4.1 . A szerződés ::nindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön 
létre érvényesen és lép hatályba. 
4.2. A szerződés megszűnik: 
a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös n:rilatkozatukkal, az abban megjelölt 
napon és feltételekke_; 
b) a Használatba vevő gépjármű visszaadására vonatkozó telajánlása alapján a 
Használatba adó visszavételével; 
c) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a szerződés el:érő ;:n rendelkezik, illetve a 
szerződés szerinti feladat teljesítésével; 
d) bármelyik félnek a másik félhez intézett egyoldalú, a szerző::lés megszüntetésére 
vonatkozó 30 napos felmondási időt tartalmazó nyilatkozatával; 
e) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a ::násik fél súlyos szerződésszegése 
esetén. 
4.3. A szerződés megszűnését követően a Használatba vev,5 köteles a gépjárművet a 
Használatba adóval egyeztetett időpontban részére visszaacni. 
4.4. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

S. Egyéb rendelkezések 

5.1. A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés é::.-dekében kijelölt képviselőik útján 
együttműködnek. 

5.2. A Felek kötelesek egynást haladéktalanul tájékoztatni micden olyan körülményről , 

ami a teljesítést vagy a szerződésben szabályozott jogaikat és kötelez-=ttségeiket érinti vagy 
érintheti. 
5.3. A Felek a szerződés teljesítése körében elsősorban el~k:ronú:us úton (e-mailen) 
tartanak kapcsolatot. A kapott e-mailt a címzett köteles haladéktalan-11 elektronikus úton 
visszaigazolni a küldő számára. Az e-mail akkor minős-:il kézbesítettnek, amikor az e-mail 
olvasásáról a küldő fél a visszaigazolást elektronikusan megkapja. 
5.4. A szerződés kizárólag papír alapon a Felek aláírásával mójos:ítható. Kizárólag írásban 
kerülhet sor a szerzödés 4. pontjában foglaltak alkalmazására. 
5.5 . A Felek képYiselői: 

A Használatba adó részéről: 
név: Felföldi Barnabás gazdálkodási ügyintéző 
telefon: 06 1 4338 223 
e-mail: felfo ldi barnabas@ko bar_ ya.hu 
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A Használatba vevő részéről: 
név: Király Ágnes r. alezredes BRFK X. kerületi Rendőrka:;Jitányság hivatalvezetője 
telefon: 06-20-480-3012 
e-mail: kiralyag@budapest.p,:ifü:e.hu 

5.6. A szerződés tartalmát a Felek üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik 
személynek sem szóban, sem írásban a másik fél elözetes irás-: eli beleegyezése nélkül 
felvilágosítást nem adnak, kivételt képez ez alól, ha külör_ jogszabalyi rendelkezés alapján a 
fél köteles az adatot a jogszabályi rendelkezés szerinti mértékben r_:1ilvánosságra, illetőleg a 
hatóság tudomására hozni. 
5.7 . A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tör.rénykönyvről szóló 2013 . 
évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az i::-ányadók. 
5.8. A Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a szerződéssel 
összefüggésben te::mészetes személy alkalmazottaik, cégképv~selőik, közreműködőik (a 
továbbiakban együttesen: Közreműködő) személyes adalának kezelésére kerül sor. Saját 
Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő , az adatkezelő Fél Közreműködője 
tekintetében a másik Fél a címzett. 
5.9. A Felek a Közreműködők személyes adatát a szerződés kezelése, a szerződés 

teljesítése során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, va amint az üzleti partnerek 
elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezelik, :1 teljesítéshez, a jogi 
igény érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valaoint a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges időtartamig. 

5.10. A Felek kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták. 
5.11. Felek tudomással bímú: arról, hogy a fentiekkel kapcsolE.tos i ötelezettségük nem 
teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő k5vetkezményért teljes kártérítési 
felelősséggel tartoznak. 
5.12. A Használatba adó nyilatkozik, hogy a sze::-ződés aláírá:;ának időpontjában 

adóhatóságnál, vámhatóságnál, társadalombiztosítási szen,nél esedékessé vált, nyilvántartott 
köztaiiozása nincs, amelyre vonatkozó nyilatkozat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi. 
5.13. A Felek tudomásul ve~.zik, hogy a gépjármű a :-endőrségi használatba vétel után 
reklámhordozó nem lehet. 
5.14. A Felek a ::msználatba adás tárgyát képező ingó vagyontárgya~< átadás-átvételének 
időpontját és módját külön egyeztetik, annak megtö:-téntét jegyzőkönyvben rögzítik. 
Tudomásul veszik, hogy az átadás időpontja nem előzheti meg a szerződés hatályba lépését. 
5.15. A jelen szerzödés megk5téséhez az országos rendcrfökapitár_y a(z) ... /20 .. ált. számú 
iratban hozzájárult. 
5.16. A Használatba adó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ne-,.rének és székhelye 
címének kezeléséhez, a Rendörség honlapján történő közzé-:ételéhez. 
5.17. A jelen szerződés a Használatba adó Képviselő-testületének ... /2•)19. (II. 21.) KÖKT 
határozata alapján került megkö-:ésre. 

A szerződés négy számozott o~dalból áll, és hat egymással megeg:-ezö eredeti példányban 
készült, melyből háro::n példány a Használatba adót, három példány :1 Használatba vevőt illeti 
meg. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a forgalmi engedély má3olata (1. melléklet), 
a gépjármű birtokba adásáról készült jegyzőkönyv (2. melléklet) , valamint a Használatba adó 
5.12. pont szerinti nyilatkozata (3. melléklet). 
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A Felek a szerződést - elolvasás és értelmezés után - rrrint ügyle:~ akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2019. 

Használatba adó 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Novák Andrea 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Felföldi Barnabás 
gazdálkodási 
ügyintéző 

Dr. Szabados Ottó 
kamarai jogtanácsos 
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Budapest, 2ü 19. 

Használatba vevő 
Bud a pesti Rendőr-főkapitányság 

Dr. Terdik Tamás r. ezredes 
rendőrségi tanácsos 

B-1dapest rendőrfőkapitánya 

Előzetes jogi ellenbrzés: 

Budapes, 

Pénzügyj ellenjegyzés: 

Budapes-_, 


