
HAszoNKölcsön sznnzőuns

amely létrejött egyrészről Heglesd Község Önkormányzata (szék}.Lely 8296 HegYesd, ZnnY
M. u. 1., slatisztikai aronosítÓ3z1 ..., ÁHn, ..,, adőszámd| ..., képviseletében eljár: Stark

Sándor polgármester),
Kapolci Íauag , öi,kor*áryzota (székhely: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 90., statisztikai

azónosítója, ..., ÁHrt , ..., udő"ráma: ..., képviseletében eljar: Göntér Gyula polgármester),

Monostorapáti Község Önkormónyzata (szélr}rely 8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123.,

statisztikai azonosítójá: ..., ÁHTI: ..., adőszám&,. ..., képviseletében eljár: Takács Péter

polgármester),
Taliándörögd Község Önkormúnyzata (székhely: 8295 Taliándörögd, Petőfi S. u. 4,,

statisztikai azonosítój-a: ..., ÁHTI: ..., adőszáma:..., képviseletében eljar: Mohos JÓzsef

polgármester),'wgan4etend 
Község Önko.rmányzata (széh,hely 8293 Vigántpetend, Kossuth L. u. 34.,

statisztikai azonosító|a: ..., ÁHTI ; ..., adőszátma: ..., képviseletében eljar: GYŐrivánYi Dániel

pol gármester), a továbbiakban együttesen: Kölcsönadóko

másrészről BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai

ilt 4I., adószám: tt33s024-2-19 képviseletében eljár Kugler Gyula Lász!9 vezérigazgatÓ),

mint kölcsönvevő (a tovabbiakban: Kölcsönvevó), mtnt felek (a továbbiakban egYÜtt:

Szerződő Felek)közdtt, alulírott helyen és időben, a következő feltételek mellett.

Előzmények

Szerződő felek rögzítik, hogy jelenleg a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -

[.".ra.i önkorminyzati TÍrsulás (székhely: 8200 Veszprém, Pápai űt 4l., törzskÖnYvi

azonosító száma (pIR): 589080, a továbbiakban: Társulás) tulajdonát képezi a KOY-165

forgalmi rendszámú, WDB}72362IL3O7438 alvinszám,Ű, 900913007|9979 motorszámú

koriténerszállító. A Tarsulás tagjai Ill2017.(VI.I2) szálrll hatarozafukban elhatározták a

Társulás 2017. szeptember :o. nap3ával történő megszüntetését. A Veszprém és Térsége

Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkorm ányzati Társulás Tarsulási MegállaPodásának a

uugyonkio.ztás elveiről szóló X[I. fejezete rendelkezik an:őI, hogy a konténerszáIlÍtő a

tar-sutas megszűnése esetén 2017.I0.0L napjától Kölcsönadók tulajdonaba kerÜl.

Szerződő felek rogzitik, hogy a Kölcsönvóvő Magyarország helyi ÖnkormánYzatairól szóló

201I. évi CLXXíIX. törvZny (továbbiakban: Mötv) 13.§ (1) bekezdés 2I. pontjában a

Kölcsönad ők szátmára előírt vízikőzmú-szolgáItatás közfeladatot lát el. A nemzeti vagYonrÓl

szőlő 2011.évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése értelmében nemzeti vagyon ingyenesen

kizárőIag közfeladat ellátása cet3áuot, a közfeladat e||átásáúloz szÜkséges mértékben

hasznosítható.

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2017.|0.01napjától Kölcsönadő kizárŐlagos tulajdonát

képezi a roy-tos rorgátmi rendszámú, WDB972362LL307438 alvázszámv,

9 0-09 1 3 007 1 gg7 9 motorszámú konténerszállító gépj ármű,

Kölcsönad ők az 1.) pontban meg|elölt gépjárműv et aviziközmű szolgáltatáS kÖZfeladat

ellátása céljaból u irtt . 6:357.§ alapján haszonkölcsönbe adják, Kölcsönvevő Pedig
haszonkölcsönbe v eszi azt.

2.



6.

7.

3. Ielen szerződés hatályba lépésének napjától,határozatlan ideig Kölcsönadók ingyenes
használatot biztosítanak Kölcsönvevőnek a jelen megállapodás l. pontjában
részletezett konténerszállító gépjárműre. Szerződő felek ftgzítik, hogy a
konténerszállító gépjármű Kölcsönadók tulajdonában marad, azt elidegeníteni,
megterhelni, záIogba adni, vagy egyéb módon a tulajdonosi jogokat korlátozni
Kölcsönvevőnek nem engedélyezett. Kölcsönadők hozzájárulnak althoz, hogy a
konténerszállitő gépjármű forgalmi engedélyébe üzembentartóként változatlarnl a
BAKONYKARS ZT Y íz- és C satornam ű Zrt. le gyen feltüntetve.

4, Kölcsönvevő vállalja, hogy a konténerszállitő gépjárművet rendeletetésének
megfelelően, kizárőIag a 2.pontban meghatározott közfeladatok ellátása érdekében
hasznáIja. Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy
szerződésellenes használat következménye.

5. Kölcsönvevő az átadotí konténerszállitő gépjárművet Kölcsönadók előzetes írásbeli
engedélye nélkíil harmadik személy használatáha - a 2. pontban meghatétrozott
feladatok ellátásán kívül - nem adhatja, E rendelkezés megszegése esetén azokért a
károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

Konténerszellítő gépjármű fenntartásával, működtetésével, üzemeltetésével, valamint
az elthez fuződő feladatokkal kapcsolatban felmerülő költségek a Kölcsönvevőt
terhelik. Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a konténerszállitő gépjárművet
szükség esetén teljes körűen felújítja avíziközművek pótlási fedezete terhére.

A szerződés hatálybalépését követően a rendes felmondás gyakorlására a Ptk. 6:359.§
(2)bekezdése azirányadó. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha Kölcsönvevő
a konténerszállítő gépjárművet a 4. ponttól eltérően használja, valamint a Ptk-ban
meghatÍrozott esetekben. Azonnali hatályu felmondásnak van helye különösen, ha

o kölcsönvevő a jelen szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt lényeges
kötelezettségét nem telj esíti,

o kölcsönvevő a konténerszállitő gépjrárművet a rendeltetésével ellentétesen,
vagy a jelen megállapodásban meghatározott tevékenységtől eltérő célra
hasznáIja,

o kölcsönvevő szándékosan kárt okoz,vagy a gondatlanságből okozott kárt nem
téfiti meg,

o a Ptk. 6:359. § (4) bekezdésében foglalt esetekben,
o a kölcsönadók és kölcsönvevő közötti víziközmű szolgáltatásra irányuló

el l átási szer ző dé s me g szűnik, hatály át ve szti.

Haszonkölcsön szerződés megszűnése esetén, Kölcsönvevő köteles a konténerszáILitő
gépj árműve t az éív ételkori állapotban Kölcsönadóknak átadni.

Kölcsönvevő köteles tűrni, hogy Kölcsönadók jelen megállapodás betartását a
Kölcsönvevő előzetes értesítését követően a helyszínen ellenőrizhessék.

l0. Szerződő felek kijelentik, hogy bármelyik fél jogosult kezdeményezni a szerződés
módosítását a másik felhez intézett írásbeli nyilatkozatával. A szerződés a Szerződő
fel ek e gyb ehangző nyil atko zatával, írásb an mó do s í tható.

8.

9.



/

Il.Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás azt követő napon lép
hatáIyba, miután Kölcsönadók nevére a konténerszállitő gépjármű tulajdonjoga az
illetékes okmányirodánál bej egyzésre került.

12. Felek a vitatott kérdéseket tátrgyal'ás útján igyekeznek rendezni. Amennyiben nem
sikerül vitáikat tárgyalások útján rendenti, űgy jelen szerződés értelmezésével, illetve
teljesítésével összefiiggő jogvitáikban a Veszprémi Járásbíróság, hatáskör hiényában a
Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

73. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláíráséútoz megfelelő felhatalmazással
bírnak, szerződéskötési képességüket sem jogszabáIy sem más egyéb tény nem
kor|átozza, vagy nem zárjakl Kölcsönvevő kijelenti, hogy anemzeti vagyonról szóló
20lI. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti átláthatő szervezetnek minősül.

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben és a
vonatkozó j o gszab ályokb an fo glaltak az k ény adő ak.

Szerzőőő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás és közös
értelmezé st követő en, j ó vahagyó lag aláirj ák.

Szerződő felek jelen megállapodást - mely 1-14.) pontokból és három oldalból áll -
elolvasták, tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óváhagyó lag aláírták.

Veszprém, 2011 . szeptember ...

Hegyesd Község Onkormányzata
kölcsönadó
képviseli:

Stark Sándor polgármester

Monostorapáti Község Önkorm ányzata
kölcsönadó
képviseli:

Takács P éter polgármester

Vigántpetend Község Önkormányzata
kölcsönadó
képviseli:

Győriványi Dániel polgármester

Kapolcs Község Önkormán yzata
kölcsönadó
képviseli:

Göntér Gyula polgármester

.;

Taliándörögd Község Önkorm ányzata
kölcsönadó
képviseli:

Mohos József polgármester

BAKONYKARSZT Zrt.
kölcsönvevő

képviseli:
Kugler Gyula v ezéigazgatő


