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amely létrejött eglrészről Medgleseglhózi Közös Önkormónyzati Hivatal (5666
Medgleseglháza, Kossuth tér ],, adószám: 153140B3-1-01, képviseli: dr.Hot"váthné dr.Barta
Edit jeglző ), mint HaszonköIcsönadó,

másrészről a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysdg (5600 Békescsaba, Bartók B. u. ]-3. sz.
képviselő: dr. Polyák Zsolt r.dandórtábornok rendőrségi fritanácsos meglei
rendőrfőkapitány), mint Haszonkölcsönvevő között az alábbi tartalommal ;

2.

,

1. Felek megállapodnak, hog,, a Medg,,esegtházi Közös Önkormányzati Hivatal a
tulajdonát képező és a jelen szerződés ].számú mellékletében .felsorolt eszkazakből
álló 2 db asztali számítógépet, jelen szerződés alapján Haszonkólcsönvevő
használatóba ad.

HaszonköIcsönvevő az l.pontban megjelölt, haszonkölcsön tárgyát kepező
számítdstechnikni eszközöket - a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság úíján - a
közbiztonsági feladatai hatékonyabb ellátására hasznólja.

A haszonkölcsön szerződés annak mindkét szerződő fél által történő aláírásával
egidejűIeg lép hatályba. A felek között a jogviszony haíározatlan időre jön létre.

Az 2. pontban foglaltok megvalósulása érdekeben, .fenl megielölt számítástechnikai
eszközöket Haszonkölcsönadó, jelen megdllapodás - mindket fél részéről történt -
alóírását kövelő 10 napon belül Haszonkölcsönvevő használatába adja,

Haszonkölcsönvevő köteles a számítástechnikai eszközök rendeltetésszerű
használatára és .felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely nem a szerződésnek
megfelelő vagl a rendeltetésellenes használat kóvetkezményekent nlerül fel. A
Haszonkölcsönvevőt terhelik az ilyen okból bekövetkezett károsodás helyreállításának
költségei.

Haszonkölcsönvevő a számítástechnikai eszközöket engedély nélkül harmadik szenlély
használatába nem adhatja. Ennek megszegése esetén felel azokert a károkért, amelyek
e nélkül nem ]övetkezle volna be.

Haszonkölcsönvevő díl'fizetésre nenl löleles, azonban a számítóstechnikai eszközök
fenntartásának, üzemeltetésének kölíségei (pl.: karbantartás, esetleges javítás
költségei) őt terhelik.

Felek megáIlapodnak, hogl a szerződést bármelllik.lél .j6g6sult .felmondani, a mósik
.félhez intézett ít"ásbeli nyilatkozatóval és 30 napos.felmondási idő biztosításával.

Haszonkölcsönacló a belúg,lniniszler irányílása alatt álló egles rendvédelmi szervek
és oktatósi intézmények rószére ./blajánlolí adonlányok elfogadásának rendjéről szóló
szabályzat kiadásúról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás rendelkezésére tekinteítel
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nyilatkozik aftól, hlgl a Medglesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalnak jelen
mególlapodás aláírásónak napján, a Maglar Állammal szemben nem áll fenn
köztarlozósa, valamint hozzájórulását adia megnevezésének és székhelye címének
kezelésé hez,

]0. Jelen megállapodás, az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatója
általi előzetes.ióváhaglást követően érvényes.

] ]. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári
Törvénykönyvben foglalt illetye a szerződésekre vonatkozó áltolános szabályok az
irányadók.

A szerződést a Felek elolvasták, és azt mint akaratukkal minden eglezőt helybenhaglólag
aláírták.
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ORSZÁGOS RENDÓR_FÓKAPITÁNYSÁG
GAzDÁsÁGI FórcazcarósÁc

l l39 Budapest, Tev9 u, 4-6.; 1903, Bp, Pf: 314l15,
Telefon] 443 _5 5 8 1, fax] 4 43-5695: Telefan: 33 -342, 33 -344, faí: 33 -343

E-mail: 8azdfoig,oíík@oífk,police.hu

Szám: 29000/245 s s,b lzol q. ak.

Békéscsaba

Tisztelt Ezredes Asszony!

Tárgy MedgyesegyházaKözös ÖnkormányzalJ H,vala]
áIla] felajánlott irformatlkal eszközök
Hiv, szám: 040003/1021-5/2014, á]t,
Ügyintézó: Lukács Krisáina ka,
Telefoni33-644
E-majl, lukacsk@orík,pollce,fiu 

i

Tisztelettel:

Tájékoztatom, hogy a Medgyesegyházi közös Önkormányzati Hivatal átal felajránlott 2 db
aszta|i száu|íűgép az országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság informatikai
Infrastruktura Üzemeltetési Főos ztátyának szakvétim,:nye alapjá lendszJrbe illiszthető.

A fentiek figYelembevételével a felajánlott informatikai eszközök adomrányként történő
elfogadását támo gatom.

Kérem, hogy a 26/2010.Q(iI. 29.) BM utasítás 4. ponljában meghatírozottakra tekintettel, a
megállapodás megkötése érdekében intézkedni szíveskedjen.

Budapest,2014. iúnius \ 8,-n.
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Medgyesegyházi
Közös Önkormányzati Hivatal
5666 Medgyesegyháza, Kossutlr tór 1.

Telefon: - 36 68 14a 000, Fax: '36 68 410 000, E-nlail; medgl,es@).metlgl,e .s.cíd]!zl,b]!

NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁS-ME NTESSÉGRÓL

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási
intézmérryek részére lelajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályz,at
kiadásáról szóIó 26/2010. (XII.29.) BM utasításban foglalt rendelkezéseknek
negfelclóen Medgyesegyhá za Kőzös Önkormányzati Iiivatal (székhelye: 5666
Medgyesegyháza, Kossuth tór 1. adószárrra: 15344083-1-04) képviseletében Dr.
Horváthné dr. Barta Edit jegyző képviseletében aláírásornrnal igazolorn, hogy a
Mcdgyesegyházi Közös Önkormányzati l{ivatal jelen igazolás kiállítása napján a
Magyar Allamrrral szetrrben nern á1l fenrr köztarlozása.

Jelen igazolást a Békés Megyei Rendőr- főkapitányság kérésére, tárnogatási
megáIlapodás megkötéséheZ állítottam ki.

Medgycsegyháza. 2014. rnájus l 2.

Dr.fiorváthné dr. Barta Edit
í..(. Jegyző
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Medgyesegyházi
Közös Önkormányzati HivataI
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér i.

Telefon; - 36 68 440 000, Fax, + 36 68 440 aOa, E-mail: medgyes@metlFl,e,seglhlzlLhJ!
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ARULO NYILATKOZAT

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási
intézrnények részére fe|ajánlott adományok elfogadásának rendjéről szó|ő szabáIyzat
kiadásáról szóIő 2612010. (XiI. 29.) _BM utasításban foglalt rendelkezéseknek
rnegfelelően Mcdgyesegyhá zzi Közös Ónkormányzati Hivatal (székhelye: 5666

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. adószáma: 15344083-1-04) képviseletében Dr.

Horváthné dr. Barta Editjegyzőjelen nyilatkozat aláírásáv aI hozzájárulásomat adom, a

Békés Megyei Rendór- főkapitányság rószére nyújtott anyagil9szk§4 támogatás során

nevem és hivatalom székhelye címének kezeléséhez.

Medgyesegyháza, 20 14. május 12.

,,.,' :,nl: 
':- $e§"§A 1

.i' i'*, i.',i Di Horváthné dr. Bana Edil
;, [,,i j :, , Iegyző

\ _]] -I], .4

'.1.,rr., 
, 
,:. .,.,1 ,"'



Medgyesegyházi
Közös Önkormányzati Hivatal
5666 Medgyesegyháza, Kossulh tér 1 .

l'ele./bn. , 3ő 68 440 000, Fat. + 36 68 410 000, E-mait: medg),es@tnedgyesegvhaza. hu

SZám 29212074l^|t.

Dr. Bede Sándor r. alezredes
rendőr-kapitány űr rószér e

Tárgy; Rendőrség támogalása

Tisztelt Cím!

Medgyesegyiráza Közös önkormányzati Hivatal részétól a mellékelt láblázat alapján szereplő
informatikai eszközöket térítésmentes használatra átadjuk a Mezőkovácsházi RendőLkapitányiág
Medgyesegyháza Rendőrőrs részére közbiztonsági feladatok j avítása érdekében.

Kérenr az adományozáshoz szükséges dokumentumok elkészítését.

Medgyesegyhaza, 20 1 4. málus 12.

,i-"i1,o;ret"r,c; É",) S;i lft, i;t !,l
hrr l i"t

, o hlrj ij _-1
\ -;. b,,, i !) /
\:i t .. /
\,/

,. l/^, ' tla ./q.'vt,

5800 Mezőkovácsháza
Árpád u, 198.

Dr. Horváthné dr,. Barta E
Jegyző


