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ADOMANYOZASI SZERZŐDÉS
2.000.000, -Ft - 10.000.000, Ft értékhatár között

amely létrejött egyrészről, a

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
(székhelye:! 145 Budapest, Laky Adolf u. 36. adószáma: 23084454-2-42; 

képviseletében eljár Kovács-Csincsák László) 
mint Adományozó (a továbbiakban: Adományozó),

másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; adószáma: 15720388-2-51 

képviseletében eljár: Bucsek Gábor r. dandártábornok, rendőrségi 
főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya) 

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

- 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 
Kedvezményezett használatába adja akként, hogy Kedvezményezett köteles a BRFK XIV. 
kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) kizárólagos használatába 
adni feladatellátásának (közbiztonsági feladatok) támogatása céljából.

Adományozott ingó vagyontárgy:

1 db Suzuki S-Cross típusú személygépkocsi

Gépjármű típusa: S-Cross 1,6 benzin GL,
Gépjármű gyártási éve: 2015,
Hengerűrtartalom: 1586,
Teljesítmény (kW/LE): 88/120 2 WD,
Ajtók száma: 5,
Szállítható személyek száma: 5,
Önsúly(kg): 1085,
Összsúly(kg): 1730,
Üzemanyag fajtása: Benzin,
(téli kerék garnitúra felnivel és jeladós szeleppel).

Az adományozás értéke bruttó 3.795.000,- Ft, azaz bruttó hárommillió-hétszázkilencvenötezer 
forint.

Adományozó kijelenti, hogy az adományozás tárgyát 4 éves határozott időtartamra adja 
használatba Kedvezményezett részére, amelynek első napja az a nap, amelyen a szerződést a 
Felek aláírják, amennyiben az nem ugyanazon a napon történik, úgy a későbbi aláírás napja.



2. Adományozó szavatolja, hogy az adományon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy teher, 
amely a Kedvezményezett 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 kijelenti a személygépkocsi beszerzése során keletkező vagyonszerzési 
illetékkel kapcsolatban - mint közhasznú szervezet - illetékmentességet élvez.

4. Adományozó kijelenti, hogy a személygépkocsi forgalomba helyezésének költségét és a 
gépjárműhez tartozó téli gumi garnitúra költségeinek megfizetését vállalja.

5. Felek megállapodnak a gépjármű biztosítását tekintve, hogy a Casco biztosítás költségeit az 
Adományozó vállalja, a kötelező biztosítás költségeit a Kedvezményezett vállalja.

6. Felek megállapodnak, hogy a gépjármű megvásárlását követően a Suzuki S-Cross 
személygépkocsi az Adományozó tulajdona, a használatba adási szerződés megkötését 
követően a Kedvezményezett a gépjármű üzembe tartójává válik.

7. Adományozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában adóhatóságnál, 
vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása 
nincs, melyre vonatkozó nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

8. Kedvezményezett vállalja a gépjármű rendőrségi jelleggel történő felszerelését és ennek 
költségeit, az Adományozó tudomásul veszi az ezzel járó, az adományát képező 
személygépkocsiban beálló értékcsökkenést.

9. A térítésmentes használatba adást követően az adományozott ingó vagyontárggyal 
kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési és javítási mindennemű költséget a Kedvezményezett 
viseli.

10. Felek tudomásul veszik, hogy az adomány a rendőrségi használatba vétel után 
reklámhordozó nem lehet.

11. 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.

12. Adományozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul nevének és székhelye címének 
kezeléséhez, a Rendőrség honlapján történő közzétételéhez.



13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 
szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják megoldani.

14. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a szerződést a felek 
nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatályba.

15. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában - a 
Felek előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével - történhet.

16. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2015.
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Országos Rendör-Fökapitányság

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

Szára: 29000/47926-2/2015. ált.
Az adomány eifogadását jóváhagyom

app Károly r. altábornagy 
rendőrségi főtanácsos 

országos rendőrfőkapitány

lm DEC. [12
ELŐTERJESZTÉS 

a Rendőrség részére felajánlott adomány elfogadásához

Jelentem, Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft 4 év határozott időtartamra egy Suzuki S- 
Cn»ss tíj)usújépi2^t|vet. ajánlott-fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: 
Kedvezményezett) részére, amelyet a, „XÍV,, kerületi, Eendörkapitányság. feÎadaţeUâtâsa 
érdekében használhat. A gépjármű használati értéke 4 évre bruttó 4 339 200 forint. A 
gépjármű rendőri jellegének kialakítását, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségeket 
Kedvezményezett vállalja.

A Rendőrség részére adományként felajánlott gépjármű elfogadásának műszaki 
követelményeit a gazdálkodási szabályzatról szóló 41/2014, (XI. 28.) ORFK utasítás (a 
továbbiakban: Utasítás) 1. számó melléklete határozza meg. Az ORFK Gazdasági 
Főigazgatóság Műszaki Főosztály szakmai állásfoglalása alapján a gépjármű megfelel az 
Utasítás 1. számú mellékletében meghatározott kritérimnoknak, mWel 3 évnél fiatalabb és 
futásteljesítménye 100 000 km alatti. ~

Tekintettel arra, hogy a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és 
oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásán^ rendjéről szóló szabályzat 
kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás 1. mellékletének 5. a) pontjában
meghatározottak szerint a kétmillió forintos értékhatárt meghaladó, de a tízmillió forintos 
értékhatárt meg nem haladó adományok elfogadására az országos rendőrfőkapitány
jogosult, az adománnyal kapcsolatos iratokat_ÉámogatójiagJfelt«^szteííL.__.

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási Főosztálya a felajánlott adományról szóló 
szerződés tervezetét jogi szempontból megfelelőnek tartja. Kedvezményezett működési 
költségeihez való hozzájárulás szakmailag indokolt, ezért javasolom a hivatkozott adomány 
elfogadását ™

Kérem, hogy egyetértése esetén a fenti adomány elfogadását jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2015, december

% r. váérőniügy

gazdasági Orşş%os rendörtfjíapitány-helyettes

Cím: ll39Budapest, Teve u. 4-6.1903 Sp. Pf.: 314/15 
Telefon: (06-1)443-5581,33-344; Fax: (06-1)443-5695, 33-343 

E-mail: gazdfoig.orfk@orfk.police.hu

mailto:gazdfoig.orfk@orfk.police.hu

