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3. sz, példány

INGÓ HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDES
amely létrejött egy részről a llonvédelmi Minisztérium (adószáma: 15701051-1-51;

statisztikai számjele: 15701051-8422-3 1 1-01 ; törzskönyvi nllvántartási sziáma: 255l2g2,
VKSZ szárna: SZT-28425, székhelye: 1055 Budapest, Balatonu.7-11.; a továbbiakban: HM)
képviseletében Dr. Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere (a továbbiakban:
HM Varyonkezelő);

másrészról Medryesegyháza Városi Önkormányzat (székhelye: 5666
MedgYesegyháza, Kossuth tér 1.; adószárna: 15725211-I-04; statisáikai számielei 15725211-
841I-32I-04; a továbbiakban: Varyonhasználó) képviseletében eljáró, h.uck Márton,
polgármester

, (a továbbiakban egyiittesen: F'elek) között az a]ulirott napon és a következő
feltételekke1:

l. A Szerződés tárgya
A Magyar Állam tulajdonát képező, a HM vagyonkezelésébe tartozó, az MH

Logisáikai Ellátó Központ (a továbbiakban: MH LEK) nyilvántartásában .r.."piő, AsR
konténerek (lajstromszrámuk: AsR 10/40 M-034; AsR 10/40 M-033; u touá-bbiukuuo,
eszközök) hasmálatba adása, és ennek keretében a használat feltételeinek me ghatfuozása.

2. A szerződés időbeli hatálya
A Felek a Szerződést 2013. február l9-tő|hatfuozatlan időre kötik.

3. Vagyonhasználói jog ryakorlásának e|lenértéke
3.1. A vagyonhasználó tédtésmentesen kapja használatba az eszközökeí,

figyelemmel arr4 hogy azokat közfeladat ellátáséltoz (lakossági ivóvízellátás) kívánja a
szi,ikséges mértékben hasznáni,

4. A Varyonhasználó jogai ós kötelezetíségei
4,1- A haszná]at joga az állami vagyonkörbe tartozó eszközök birtoklását és

használatát a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel foglalja magában.

4-2. A Felek íőgzitik, hogy a használatba adott eszközök továbbra is a HM áital
kezelt vagyoni körbe tartoznak, ennek megfelelően vonatkoznak rájuk az á7larni vagyon
kezelésével kapcsolatos kötelezettségekíől szóló jogszabályok, a HM vagyonkezelő
utasításai, illetve a HM és a Magyar Nemzeti vagyonkezelő zrt. közű rcftejött
Vagyonkezelési Szerződésben szerepló elóírások.

4.3. A használatba adott eszközökhöz kapcsolódóan a HM Vagyonkezeló
hozzáj átrúása nélkül vagyonmozgás nem lehetsé ges,

4.4, A VagyonhasznráJ ő az eszközöket nem értékesítheti, azoka zalogsogot vagy
haszonélvezptj jogot nem alapíthat, egyéb módon nem terhelheti meg, A vagyú Ámilő a
rendeltetésellene s vagy szerződésellenes használattal okozott kétért a polg{íri jog általános
szabélyai szerint felelősség gel tattozlk,
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4.5. A Vagyonhasználó a Szerzódés idóbeli hatálya alatt köteles a hasznrálaha
átadott eszközök legnagyobb gondossággal való kezeléséről, állagrának, használhatóságának
megőrzéséról, karbantartásáról, üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni (önmaga vagy az
általa megbízott iizemeltető által) és azokat csak rendeltetésszenien használhatja.

4.6. A Vagyonhasználó vállalja, hogy

a) a jelen szerződés elváIaszthatatlan Észét képező mellékletben foglaltak valóságnak
megfelelő voltát aláírásával tanúsítja;

b) az eszközökről saját vagyonától elkülönítetten, folyamatosan külön nyilvántartást
yezet;

c) az eszközöket éves tételes leltátozás keretén belül felméri, és a nyilvántartó MH LEK-
kel egyezteti. Az eszközök mennyiségi eltéréséról, egyéb véútozésáról jegyzőkönlvet
köteles felvenni, és azt a HM Vagyonkezelónek minden tárgyévet követő első hó
végéig (anuár 31-ig) megkiildi;

d) az eszközöket a szerződési elóínásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a
meghatIírozott hasznosítási célnak megfelelóen hasznrálja;

e) az eszközök hasznosításában - a Vagyon}asználóval közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álló harmadik félként - kizárőlag természetes személyek vagy átlátható
szervezetek vesznek résá,

4.7. A Szerződés megszúnésekor az eszközöket használata alkalmas állapotban
vissza kell adni.

4,8. A Vagyonhaszná.ló köteles a szerződés 2. pontjában meghatrározott időbeli
hatály alatt a használat jogából eredő jogaival és kötelességeivel kapcsolatos költségeket
viselni.

5. A HM jogai és kötelezettségei
5.1. A HM az eszközök szakszerú telepítéséről gondoskodik a Medgyesegyháza-

Bánkút, Honvéd u. Vízmű melletti köáeriileten (helltajzi szrima: 1858) valamint a
Medgyesegyhráza, Moravszki u. 17, szám előtti közterületen (helyrajzi szétrna: 21114).

5,2. A HM jelen Szerződés megkötését követően folyamatosan együttműködik a
Vagyonhasználóval, a Szerződés teljesítése érdekében.

5.3. A HM, mint vagyonkezelő jogosult szakmai szeryezetei ,iüán a
vagyonhasználatot ellenőrizni.

6. A Szerződés megszűnése
6.1. A Szerződés rendkívüli felmondással, vagy a vagyonhasználó jogutód nélküli

megszűnésével szűnhet meg. Ezekben az esetekben a használat joga a HM-re száll vissza.

6,2. A HM ajelen szerződést ká,rtalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja
(rendkívüli felmondás), ha

a) a Vagyonhasználő ahasználatba adott eszközök:
aa) épségétveszélyezteti,rongálja;
ab) rendeltetésellenesenvagyszezódésellenesenhasznája;
ac) karbantartásátsúlyosanelhanyagolja;
ad) engedély nélkiil harmadik személy használatába adja;
ae) pártpolitikaicélokrahasználja;
b) a Vagyonhasználó, valamint a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban

áló harmadik fél a jelen Szerzódés megkötését követően beállott körülmény
folytán már nem minósiil átlátható szervezetnek;



3

c) az eszközökre a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a HM-nek szüksége
van,

7. Elszámolás a vagyonnal

7.1. A Vagyonhasználó köteles a haszníiaábal lévő eszközökkel elszámolni. Az
elszámolás alapját a használatba adás idópontjában a nyilvántartó honvédelmi szerv (MH
LEK) nyilvántartásában szereplő adalok és az átadás-átvételi jegyzőkönlvben rögzített adatok
képezik.

7,2. A Vagyonhasználó köteles átadás-átvételi eljarás útján elsziámolni a használt
eszközökkel a szerződés leteltekor.

8. Jogviták rendezése

8.1. A Felek a Szerződés során felmerült vitás kérdésekben kötelesek megkísérelni
az egyezségkötést, egyezség esetén a Felek - a jogszabályokban foglalt feltételek betartásával
- a Szerzódést közös megegyezéssel módosíthatják,

8.2. Jelen Szerzódésben nem szabályozott kórdésekben a Magyar Közíírsaság
Polgari Törvénykönyvéről szőló 1959. évi IV. törvény, az állatni vagyonról szó|ő 2007 . évi
CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szőló 2011. évi CXCVI. törvény, a számvitelíől szóló
2000. évi C. törvény, az allu'nllááartásról szóló 2011. évi CXCV, tcirvény rendelkezései és az
állami vagyonnal való gazdáJkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet előirásai az
iranyadók.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Vagyonhasználó kijelenti, hogy részéról a használaíba adási szerződés
megkötését kizaró könilmény nem áll fenn, továbbá adó-, vám-, vagy társadalombixosítási
iarulék tartozása nincs.

9.2. A Feleket és az MH LEK-et a Szerződés 1-1 példrinya illeti meg.

9.3. A Szerződés 3 eredeti példanyban készült, példányonként 3 lapból áll. A
szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag iíták alá, mint
akaratukkal mindenben egy ezőt.

Budapest, 201 3, február -n Medgyesegyháza,2ll3. februfu - n

P.H.

Lr^--------,
Márton

gíármester

P.H.Án" r..oX
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Alulírott, Ruck Márton polgármester, Medgyesegyháza Vi199i _Ö^nkormányzat
(székhelye:5666Medgyesegyhráza,Kolslrthtér1';adówáma:15725211.1-04;statisáikai
i""-:.rJ, s7252I1_841I_1z1_o+), mint varyonhasználó képviseletében eljarva,

kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásának napjan a Medgyesegyhráza Városi

Önkormányzat.:

a) nem á1 csód_ vagy felszámolási eljarás, végelszámolás, önkormtínyzati adósságrendezési

eljarás alatt áll;

b) tevékenységét sem saját maga nem felfiiggesztette fel, sem harmadik személy nem

felffiggesztette fel;

c) az adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §_íí,nak 20. pontja szerinti,60 napnál

rÉgebben lejárt esectékességű köztartozással nem rendelkezik;

d) tevékenységét ajogi személlyel szemben alkalmazhaó büntetőjogi inTézkeclésékrófszóIó

ioot. eriórvlto*én} 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogertls ítéletében nem korlátozta,

ilietve vezetése a Biinteó Tórvénykönyvrőf szóló 1978, évi IV. törvény XV. fejezet VL

;ír"Jú", meghatározott kozélet úztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatáozott

e;;"úi 
'ílilrelekmóny 

elkövetése miú nem biintetett elóéletú, gazdálkodó slerv9zetben

i,Ái eűa^aei társaságtan vezető tisáség betöltését kizfuó fog|alkozástól eltiltás hatálya

alatt nem áll;

e) az al]raai vagyon használatba adására iranyuló korábbi _ harom évnél nem régebben

iázrárult _ eljárás6* t u-i, adatot nem szolgáltútt és ezért az eljarásból való kizarása fel sem

merülhetett;

f)anemzetivagyornólszőIő2}tl,éviCXCVI.törvény3'§(l)bekezdésénekl.pontjában
szereplö átlátható szervezetrrek minősül ;

g) a Honvédelmi Minisztériummal szemben semmilyen jogcímen nincs lejárt tartozása,

Budapest,2013. február - n.

Lu' "-,
Ruck Márton
polgármester
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