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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az 59/2007. (I. 23.) Kt számú határozatával 
jóváhagyta az Önkormányzat és a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság közötti 
Megállapodást. A Megállapodást a jóváhagyást, aláírást követően megküldtük a 
rendőrséghez. A Megállapodás 2/b. pontja tartalmazza, hogy az Önkormányzat 1 db gépkocsit 
biztosít a járőrözéshez, amely a térfigyelő rendszerhez kapcsolódik. 
A rendőrséggel történt egyeztetés után terjesztem a képviselő-testület elé az Önkormányzat 
által megvásárolt OPEL Astra személygépkocsi térítésmentes használatba adásáról szóló 
szerződést jóváhagyásra. 
Kérem a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. 
 
B u d a p e s t, 2007. március 12. 
 

T ó t h   Mihály 
 
 

Határozati javaslat:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
térfigyelő rendszer működtetésével összefüggő járőrözési feladatok ellátásához szükséges, az 
Önkormányzat által megvásárolt OPEL Astra típusú személygépkocsi térítésmentes 
használatba adásáról szóló szerződést jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására és a gépkocsi tényleges birtokbaadásának lebonyolítására. 
 
Határidő: azonnal 
  Végrehajtásra: 2007. március 31. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  Végrehajtás előkészítéséért: Papp Gyuláné ágazatvezető 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 



SZERZŐDÉS 
ingó vagyontárgy térítésmentes használatba adásáról 

 
amely, létrejött egyrészről a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 
mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó), székhelye: Budapest, XXI., 
Szent Imre tér 10., képviselője: Tóth Mihály polgármester,  
másrészről a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint adományozott (a 
továbbiakban: Adományozott), székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., 
képviselője: Gergényi Péter r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapest 
Rendőr-főkapitánya között az alábbi tartalommal:  
A szerződés célja: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete által 2007. január 23-i testületi ülésen 21. napirendként tárgyalt -
„Javaslat a Térfigyelő rendszer működéséhez szükséges Megállapodásra, és az 
anyagi fedezet 2007. I. negyedévre történő biztosítására” című - előterjesztés 
59/2007. (I. 23.) Kt számú határozattal jóváhagyott megállapodásban vállalt 
kötelezettség teljesítése. 
 

1. Adományozó kijelenti, hogy az adományozás tárgyát képező dolognak 
kizárólagos tulajdonosa, így az Adományozottnak ingyenesen használati 
jogot biztosít a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal kizárólagos tulajdonában álló  

OPEL ASTRA G CC T98 típusú,  
WOLOTGF486G148407 alvázszámú, 
Z14XEP19HH0507 motorszámú, 
01 fehér színű,  
benzin hajtóanyagú, 
2006. 12. 20-án nyilvántartásba vett, 
M1 kategóriás,  
KLV-370 frsz-ú, 
DD 42839 Eurotax kódú forgalmi engedéllyel 
2007. január 10-én forgalomba helyezett 
2.883.360,-Ft forgalmi értékű 

személygépkocsira (továbbiakban: személygépkocsi). 
 

2. A gépkocsi forgalmi engedélyét a használatba adáskor Adományozó 
átadja Adományozott részére. 

 
3. Adományozó a használati jogot Adományozott részére az átadásról 

készült jegyzőkönyv aláírásának napjától 2012. március 31. napjáig 
biztosítja, a határidő az Adományozott kérésére a lejárat előtt 60 nappal 
meghosszabbítható. 

 
4. Adományozott a használat ideje alatt vállalja a személygépkocsi 

üzemeltetési költségeit (felelősségbiztosítás, CASCO biztosítás, 
zöldkártya készítés, műszaki vizsgáztatás, a használathoz szükséges 
esetleges átalakítás, szervizelés, egyéb javítás üzemanyag és kenőanyag 
költségek, stb.) az Adományozó által biztosított keretből. 
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5. Adományozott kötelezettséget vállal, hogy a használatba adott 
személygépkocsit kizárólag az Adományozóval külön egyeztetett célok 
megvalósítása érdekében a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága 
kizárólagos használatába adja. 

 
6. Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy a használat idejének 

lejártakor - a szerződés meghosszabbításának elmaradása esetén - a 
személygépkocsit az Adományozó részére azonnal visszaadja, és kijelenti, 
hogy csak az esetleges biztosítási díjkülönbözetekre tart igényt. 

 
7. Adományozott kijelenti, hogy minden, a személygépkocsit érintő 

változásról az Adományozót haladéktalanul értesíti. 
 

8. A szerződő felek 30 napos felmondási határidőben állapodnak meg. 
 

9. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. Haszonkölcsönre és közérdekű kötelezettségvállalásra 
vonatkozó rendelkezéseit és a személygépkocsi üzemeltetését szabályozó 
egyéb rendeletekben meghatározottak az irányadóak, az esetleges jogviták 
esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
A jelen szerződés az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatójának 
engedélyével léphet hatályba. A személygépkocsinak az Adományozott részére 
történő birtokbaadására ezt követően haladéktalanul sor kerül. Az Adományozott 
a birtokba adástól kezdődően viseli a személygépkocsiban keletkezett károkat.  
 
A szerződést a felek elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 
 
B u d a p e s t, 2007. …………… 
 
Adományozó:    Adományozott: 
 
 

…………………………… ………..………………………….. 
Tóth Mihály polgármester Gergényi Péter r. vezérőrnagy 

rendőrkségi főtanácsos, 
Budapest Rendőr-főkapitánya 

Ellenjegyzem:   Ellenjegyzem: 
 
 
……………………………. ……………………….. 
     Jogtanácsos 

 
 
      ………………………… 
      Közgazdasági Főosztály vezetője 
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