
GÉPJ^ÁRMŰ HASZN^^TI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Z^uglói Közbiztonsági Nonprofit Korlátolt Felelősség(í. Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
képviseli: Kovács-Csíncsák László ügyvezető
Cg.: 01-09-952185
Adószám: 23084454-2-42
mint használatba adó (a továbbiakban: ZKNP)

másrészről

Zuglói Önkormányzati Rendészet
székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 
adószáma: 15825184-1-42 
képviseli: Kardos Pál igazgató 
mint használatba vevő (a továbbiakban: ZÖR)

együttes említésük esetén: Felek között, az alulírott napon és helyen, az 
alábbiak szerint.

1. Felek rögzítik, hogy a ZKNP tulajdonát képezi az a.) ............
forgalmi rendszámú, Skoda gyártmányú, Octavia típusú, 
TMBCA21zx82o86792 alvázszámú, ESE541620 motorszámú
gépjármű, b.)............... forgalmi rendszámú, Fiat gyártmányú, Scudo
típusú, ZFA27000064315195 alvázszámú, 02401584o motorszámú
gépjármű, c.) .... ............ forgalmi rendszámú, Skoda gyártmányú,
Octavia típusú, TMBCJ61Z7A2041418, alvázszámú, CA 392121 
motorszámú gépjármű, (továbbiakban: gépjárművek).

2. Felek kijelentik, hogy a használati szerződés célja a zuglói 
közbiztonság javítása, mely mindkét fél alaptevékenységei közé 
tartozik.

3. Felek kijelentik továbbá, hogy a ZKNP az 1. pontban körülírt 
gépjárműveket a ZÖR használatába adja határozatlan időtartamra, a
jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. Az............ és
az........... forgalmi rendszámú gépjárműveket a ZÖR kizárólagosan
használja, a ' .............. forgalmi rendszámú gépjármű használatára
a ZÖR kijelölt munkatársain túl a ZKNP munkavállalóijogosultak.

4^ Felek rögzítik, hogy a ZÖR a gépjárműveket előzetesen átvizsgálta, 
műszaki hibát, vagy sérülést nem talált a gépjárművökön. A ZÖR 
kijelenti, hogy a szerződés aláírásával egy időben az 1. pontban 
meghatározott gépjárművek forgalmi engedélyét, illetve az azokhoz 
tartozó kulcsokat átvette a ZKNP-től.



5. A ZÖR a használat során köteles a gépjárműveket rendeltetésszerűen 
használni, illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a 
gépjármű állapotát rongálná.

6. A ZÖR kijelenti, hogy a gépjárműveket kizárólag saját használatra 
veszi igénybe, a megszerzett jogot tovább nem adhatja.

7. A Z^NP nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a gépjárművek közül
a................j árművet a ZÖR a saj át arculatának megfelelően
felmatricázza, vagy egyéb módon egyedi j elzéssel lássa el.

8. A ZÖR vállalja, hogy gépjárművek fenntartásával kapcsolatos 
költségeket vállalja. A gépjárművek mindennapi használata során 
felmerülő költségeket - beleértve a szerződés tárgyát képező 
tevékenység ellátáshoz szükséges üzemanyag-ellátást, a CASCO 
biztosítás díját, a cégautó-adót és a kötelező biztosítás díját - a ZÖR 
köteles megfizetni.

9. A ZÖR az autóhasználatért a Z^NP részére nem fizet használati 
díjat.

10. A Z^NP visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az autóhasználatért 
külön anyagi ellentételezést nem kér.

11. A Z^NP semmilyen módon nem felelős a gépjárművek ZÖR által 
történő használata során a jármű utasainak testi épségéért, valamint 
egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért.

12. A ZÖR kijelenti, hogy az átvett gépjárművekért teljes felelősséggel 
tartozik, az esetlegesen okozott kárt köteles megtéríteni.

13. Felek jelen gépjármű-használati szerződést határozatlan időtartamra 
kötik, mely az aláírásától hatályos.

14. Felek megállapodása szerint bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, a 
másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést felmondani 
egy hónapos felmondási idő mellett. A Z^NP felmondása esetén csere 
gépjármű biztosítására nem köteles.

15. Amennyiben a ZÖR a Z^NP előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a 
gépjármű, vagy a gépjárművek használatát másnak átengedi, vagy 
azokon bármilyen átalakítást, beruházást végez, továbbá a 
gépjárművet, vagy gépjárműveket rendeltetésével össze nem férő 
módon használja, azokban bármilyen kárt okoz, a Z^NP-nek joga van 
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Z^NP azonnali 
hatályú felmondása esetén a ZÖR köteles a gépjárművet 24 órán belül 
visszaadni, és a Z^NP kárát megtéríteni.

16. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásos formában - a Felek 
előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével - történhet.



17. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv és a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A Felek jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták

Budapest, 2016. április 5. , 2016. április 5.
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