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Előterjesztés
Előadó: Kunos Agnes Tárgy: Földeák Önkéntes TűzoltÓ Egyesülete részére

a Renault gyártmányÚ tűzoltó gépjárműfecskendő
ingyenes használatba adása, valamint
Üzembentartói jog átruházása

Földeák község Képviselő-testülete

Földeák

Tisztelt Képviselő-testü let!

Földeák Községi Önkormányzat Képviselo-testülete - ahogy tette ezt az elmÚlt években is
_ fontos feladátának terinti a FÓldeák Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének

támogatását. Erre figyelemmel kerÜlt sor 20't9. nyarán közbeszerzés keretében egy

Renairtt gyártmányú-íŰzoltó gépjárműfecskendő beszerzésére az lnterreg RO-HU 41

pályázat keretében

Javaslom, hogy a Képviselő-testÜlet - a határozat 1. mellékletét képező ingyenes

használatba aóási szerződésben foglalt feltételekkel - az RUW 098 forgalmi rendszámú

tűzoltó gépjárműfecskendőt a birtokbaadásától számított határozatlan idóre a Földeák

Önkéntes TűzoltÓ Egyesület részére adja át.

Az ingyenes használatba adási szerződés szerint a gépjárművel kapgsolatos valamennyi

fenntártási, üzemeltetési és javítási költséget - a Casco-biztosítás kivételével - a Földeák

Önkéntes TűzoltÓ Egyesülete viseli.
A Casco-biztosítás ái;anat fizetését az Önkormányzat vállalja azzal, hogy a Casco-

biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkezése esetén fizetendő

önrész összegét a FöldeáliÖnkéntes Tűzoltó Egyesülete - számla alapján - köteles az

Ön kormán yzal részére megfizetn i'

Javaslom továbbá, a Renault tűzoltó gépjárműfecskendő üzembentartÓi jogának a

Földeák Önkéntes Tűzoltó Egyesületre történő átruházását.

A katasztrÓfavédelemről és a hozzá kapcsolódÓ egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVlll. törvény 46.s (4) bekezdésében foglaltak értelmében vészhelyzetben a
polgármester gyakorolja a képviselő-testü let feladat- és hatáskörét.

Tisztett Képv iselő-testü let!

A fentiek megismerése után az alábbi határozatijavaslatot terjesztem elő megtárgyalásra.



HATÁRozATl JAVASLAT

Ftildeák Községi Önkormányzat Képviselő_testülete hatáskörében eljáró Hajnal

Gábor polgármáster a kataszirófavédelemről és a hozzá kapcsolódÓ egyes törvények

mÓdosításáról szóló 2o11. évi cXXVlll. törvén'y 46's (4) bekezdésében foglalt

jogkörömben eljárva, figyelemmel Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testÜletének

ái ónrormÓáyzot iágyonÓról és o VogyongozdÓlkodÓs szobilyoiról szÓló

11t2o12.(lv.26.) onkormányzati rendeletében fogloltokro, a Renault gyártmányú tűzoltó

gépjárműiecskéndő ingyen'es használatba adásáról Földeák Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

részére az alábbi határozatot hozza'.

1. Földeák Községi önkormányzat tulajdonát képező Renault gyártmá1y!'

MDP3-RPMF9L típusri tűzoltó gépjárműfecjkendőt [forgalmi rendszám: RUW 098,

motorszám : DTl84ó6 1}4K4PL, alvázslam: VF640865KBoo 1 41 1, gyártási éve: 20 1 9., első

nyilvántartásba vétel időpontja 2o1g.1o oJ l a h_1t1rozat mellékletét képező ingyenes

használatba adási szerződésben foglalt feltételekkel a birtokbaadástól számított

határozatlan időre Ftildeák önkéntes Tűzoltó Egyesület használatába adja.

2. Fötdeák Községi önkormá nyzat a tulaidonát képező Renault gy!lrtmí!y:'
MDP3-RPMF9L tipusü tűzoltó géi;ármiÍfecskendő [forgalmi rendszám: RUW 098'

motorszám: DTI84Si6 1}4K4PL, awázsiam: VF640865KBÓ0141 1, gyártási éve: 2019., első

nyilvántartásba vétel időpontja 2o1g.1o.o1.] üzembentartói iogái a Földeák önkéntes

Tűzoltó Egyesületére ruházza át,

Erről éÉesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeát< - Ótotoeák községek jegyzője
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportvezető
_ Földeák Önkéntes TűzoltÓ EgyesÜlet

Földeák, 2020' december 16.

Gábor
polgármester

i



TERVEZET

HASZNÁLATBA ADÁSI szERzŐDÉs

Amely létrejött egyrészről Földeák Községi önkormányzal
(6922 Földeák, Szent László tér 1.),
képviseli Hajnal Gábor polgármester,
mint használatba adó (a továbbiakban: használatba adó),

másrészről Földeák Község Önkéntes Tűzoltó EgyesÜlete
6922 Földeák, Szent László tér 1.

képviseli: Varga Zollán elnök,
mint használó (a továbbiakban: használó)
a továbbiakban együttesen: Felek) kozött az alulirolt helyen és időben az alábbi
feltételekkel:

í. A szerződés tárgya

1.1. A Használatba adó kijelenti, hogy az ingyenes használatba adás tárgyát képező
egy darab Renault gyártmányú, MDP3-RPMFoL típusú tűzoltó gépjárműfecskendő

[forgalmi rendszám: RUW o98, motorszám: DTt8496194K4PL, alvázszám:
VF64o865KBoo1411, gyártási éve: 2019., első nyilvántartásba vétel időpontja 2019.
'1 0.01. (a továbbiakban: gépjármű)] kizárólagos tulajdonosa.

1.2' A Használatba adÓ a gépjárművet a Használatba vevő ingyenes használatába
adja.

1.3. A jelen szerződés 1.1 pontja alatti gépjármű használati értéke nettÓ 36961 762

Ft, azaz harminchatmillió-kilencszázhatvanegyezer-hétszázhatvankettő forint (a

Használatba adónál könyv szerinti érték szerint)'

1'4. A Használatba vevot a gépjármű ingyenes használati joga a gépjármű

birtokbaadásátÓl számított határozatlan idotartamra illeti meg.

2. A gépjármű használata

2'1. A Felek k'ljelentik, hogy a gépjármű rendeltetésszerti használatra alkalmas.

2'2. A Használatba adÓ hozzájárul ahhoz, hogy a gépjármű ÜzembentartÓja a

Használatba vevő legyen.

2'3' 
^Használatba 

vevő köteles a gépjárművet rendeltetésszerűen, gondosan, mások
jogainak és törvényes érdekeinek a sérelme nélkÜl használni. A Használatba vevő felel

mindazon károkért, amelyek a rendeltetésellenes Vagy nem szerződésszerű
használatbÓl származnak'

2.4' A Használatba vevő a gépjárművet más használatába nem adhatja.

2.5. AHasználatba adÓ a gépjármű rendeltetésszerű használatát 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,
Üzemeltetésiés javítási költséget - a Casco-biztosítás kivételével- a Használatba vevő
viseli. A Használatba adó vállalja a jelen szerződés 1. pontja szerinti ingó
vagyontárgy vonatkozásában a casco-biztosítás díjának kifizetését a szerződés
időtartama alatt. Á Casco-biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események
bekövetkezése esetén fizetendő önrész összegét a Használatba vevő a Használatba
adÓ áItal kiállított számla alapján köteles a Használatba adÓnak megfizetni'

4. A szerződés hatálybalépése, megszűnése

4.1 . A szerzodés mindkét fél általi aláírást követoen a későbbi aláírás időpontjában
jön létre érvényesen és lép hatályba.

4.2' A szerződés megszűnik:
a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban
megjelölt napon és feltételekkel;

b) a Használatba vevő gépjármű visszaadására vonatkozó felajánlása alapján a
Használatba adÓ visszavételével ;

c) bármelyik félnek a másik félhez intézett egyoldalÚ, a szerződés megszÜntetésére
vonatkozó 30 napos felmondási időt tartalmaző nyilatkozatával;

d) bármelyik fél azonnali hatályÚ felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén.

4.3. A szerződés megszűnését követően a Használatba vevő köteles a gépjárművet a
Használatba adóval egyeztetett időpontban részére visszaadni,

4.4' A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.

5. Egyéb rendelkezések

5'1. A Felek a szerzodés teljesítése során a teljesités erobreuen kijelölt képviselőik
útján egyÜttm tjköd nek.

5.2' A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan
körÜlményről, ami a teljesítést Vagy a szerzodésben szabályozott jogaikat és
kötelezettségeiket érinti vagy érintheti.

5.3. A Felek a szerződés teljesÍtése körében elsősorban elekronikus úton (e-mailen)
tartanak kapcsolatot. A kapott e-mailt a címzett köteles haladéktalanul elektronikus
úton visszaigazolni a kÜldo számára. Az e-mail akkor minősÜl kézbesítettnek, amikor
az e-mail olvasásáról a kÜldő fél a visszaigazolást elektronikusan megkapja.
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5.4' A szerződés kizárÓlagpapír alapon a Felek aláírásávat módosíth ató. Kizárőirag
írásban kerÜlhet Sor a szerződés 4. pontjában foglaltak alkalmazására.

5.5. A Felek képviselői:
a)A Használatba adó részéről:
név: Csíkiné Sipos Andrea pénzügyi Ügyintéző
telefon: +36706848956
e-mail: foldeak@foldeak. hu

b) A Használatba vevő részéről:
név: Varga Zoltán elnök
telefon: +36306381077
e-mail: foldeakote@gmail.com

5.6. A Haszná]atba adó nyilatkozik, hogy a szerzódés aláírásának időpontjában
adÓhatóságnál, vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált,

nyilvántartott köztartozása nincs, amelyre vonatkozó nyilatkozat a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.

5.7 ' A Felek tudomásul veszik, hogy a gépjármű a használatba vétel után
'reklámhordozÓ nem lehet.

5'8. A Felek a használatba adás tárgyát képező ingÓ vagyontárgy átadás-átvételét
külön jegyzőkönyvben rögzítik. Tudomásul veszik, hogy az átadás időpontja nem

előzheti meg a szerződés hatályba lépését.

5'9. A Használatba vevő köteles évente a gépjármű leltározását elvégezni a
Használatba adó által közölt időpontban, valamint a kiküldött Ieltárnyilvántartás
alapján, továbbá a leltárívet haladéktalanul megkÜldeni a Használatba adó részére.

5.1o. A szerződés három számozott oldalból áll, és négy egymással megegyező
eredeti példányban készÜlt, melyből kettő példány a Használatba adót, kettő példány

a Használatba vevót illeti meg. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a forgalmi

engedély másolata (1. melléklet), a gépjármű birtokba adásáról készült jegyzőkönyv

(2. melléklet), valamint a Használatba adó 5.6. pont szerinti.nyilatkozata (3. melléklet).

5.11] Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. éviV' törvény rendelkezéseit kell alkalmazni'

Földeák, 2020' december .......

Földeák Községi onkormányzat,
mint használatba adó képviseletében

HajnalGábor
polgármester

Földeák Önkéntes Tűzoltó EgyesÜlete
mint használatba adó

Varga Zoltán
elnök
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NYILATK ozAT KÖzTARTozÁs - MENTEssÉcnŐl

Alulírott Hajnal Gábor polgármester Földeák Községi Önkormányzat
(6922 Földeák, Szent L. tér 1' ) képviseletében büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy:

Földeák Községi Önkormányzatnak az adőhatÓságnál, vámhatóságnál,
társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott

köztarilozása nincs'

Földeák, 2020. december

Hajnal Gábor

polgármester



Fötdeák Községi önkormányzat
6922 Földeák Szent L. tér 1 .621524-092

3. melléklet

Atadás-átvételi jegyzőkönyv

Alulírott Hajnal Gábor polgármester, Földeák Községi Önkormányzat képviseletében -

a Safer communities in ihe cross border area by improved disaster management
R9HU-41 projekt keretében az SC ROMPR|M SA-tÓl (Bucuresti Sector 4, Sos.

oltenitei ada;'oeszerzésre került - Renault gyártmányú, MDB3 - RPMFOL tipusÚ,

VF64oK865KBoo141 1 alvázszámú, RUW-098 forgalmi rendszámú, piros színű tűzoltó

gépjárműfecskendőt, valamint a KU41695 számú forgalmi engldélyt, a gépjármű

indiiot ulcsát, alulírott napon átadtam Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
(6922 Foldeák, Szent László tér 1' képviseli: Varga Zoltán elnök) részére használatra,

valamint Üzemeltetésre.

Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (6922 Földeák, Szent László tér 1.)

képviselóje, Varga Zoltán elnök elismeri, hogy alulírott napon a fenti gépjárművet'

forgalmi engedélyt, indítókulcsot átvette Földeák Községi Önkormányzattól.

Átadas-átvétel helye és időpontja: Földeák, 2020. december

Hajnal Gábor
polgármester
Földeák Községi Önkormányzat
TűzoltÓ EgyesÜlete

Varga Zoltán
elnök

Földeák Község Önkéntes


