Jegyzőkönyv 1. számú melléklet
SZERZŐDÉS
ingó vagyontárgy térítésmentes tulajdonba adásáról
amely létrejött egyrészről, a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószáma: …………….)
képviseletében eljár: Dr. Kocsis Máté 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. ezredes, rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya,
mint adományozott (a továbbiakban: Adományozott),
valamint az
Országos Rendőr-főkapitányság
(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.)
képviseletében eljár: Lajtár József r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgató,
mint elfogadó (a továbbiakban: Elfogadó)
- a továbbiakban együttesen Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:
1. Adományozó kijelenti, hogy az adományozás tárgyát képező ingó vagyontárgyak
kizárólagos tulajdonosa, így azokat saját vagyonának terhére térítésmentesen
Adományozott tulajdonába adja. Adományozott ingó vagyontárgyak:
-

-

49 db DTK MIRUS-B330 E5402016E számítógép;
(felszereltség: Asrock alaplap G31M-VS G31 2x800/4GB, 1xPCI-Ex16, 2xSATA2,
1xPATA, HD Audio, 10/100Lan; Intel processzor, Dual Core E5400 2,7GHz/800MHz
LGA775 2MB
Boksz Buffalo memória, 2GB, PC2-6400, 800Mhz, DDR2; Samsung merevlemez,
160GB, 8MB cache, 7200rpm, SATA, 3,5” LG ODD DVD ROM DH16NS30 SATA,
fekete, OEM; DTK ház, OE06BS, ATX, fekete, táp nélkül DTK tápegység, DTK400PN, ATX, PFC, 20+4 pin, Sata, 400W, bulk DTK billentyűzet, GN3106,
multimédiás, fekete, USB, magyar DTK HM-725 egér, optikai, fekete, USB)
49 db GABA GL-983D monitor;
4 db Canon PowerShot A3000 IS digitális fényképezőgép, Li akkuval;
1 db Panasonic SDR-H85 videokamera, fekete;
4 db SD kártya 1 GB;
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melyek forgalmi értéke összesen bruttó 4.973.063,-Ft., azaz bruttó négymillió
kilencszázhetvenháromezer hatvanhárom forint.
2. Adományozó szavatolja, hogy az adományon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy
teher, amely az Adományozott jelen szerződés alapján keletkezett jogainak gyakorlását
korlátozná, megakadályozná, vagy meghiúsítaná. Adományozó kijelenti, hogy az ingó
vagyontárggyal kapcsolatban harmadik személynek semminemű követelése, illetve
használatot biztosító joga nincs, és ezért szavatossággal tartozik.
3. Adományozó az adomány átadása után az azzal kapcsolatos mindenfajta követeléséről
lemond.
4. Adományozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában adóhatóságnál,
vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása
nincs.
5. Adományozó feltételként köti ki, hogy az adományt az Adományozott köteles a Budapesti
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság, mint kedvezményezett
kizárólagos használatába adni.
6. Adományozott az adomány elfogadását jelen szerződésben foglalt feltételekkel – annak
aláírásával egyidejűleg – kinyilvánítja.
7. Felek kijelentik, hogy az adomány tárgya rendőrségi használatra alkalmas, a meglévő
eszközökkel együtt rendeltetésszerűen használható.
8. Adományozott kijelenti, hogy az adományozott ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos
fenntartási, üzemeltetési és javítási költségeket a térítésmentes tulajdonba adás időpontját
követően viseli.
9. Felek tudomásul veszik, hogy az adomány a rendőrségi tulajdonba vétel után
reklámhordozó nem lehet.
10. 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.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés
úton, egyeztetés útján kívánják megoldani. Az esetleges jogviták eldöntésére a BKKB
kizárólagos illetékességét kötik ki.
12. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásának napján lép hatályba.
13. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában – a
Felek előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével – történhet.
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14. Jelen szerződés készült 10 példányban, melyet a Felek elolvasás és értelmezés után mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Budapest, 2010. ………………
……….........................................
Dr. Kocsis Máté
polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest, 2010. ………..………..
……….........................................
Dr. Tóth Tamás r. ezredes
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya
……….........................................
Lajtár József r. vezérőrnagy
ORFK Gazdasági Főigazgató

Budapest, 2010. …...…………..

Ellenjegyzem

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Budapest, 2010. ....………………...

jogi szempontból ellenjegyzem

…………………………………..
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