
,//, HASZONKOLCSON SZERZODES

amely létrejött egyÉszrő| Hegyesd Község Önkormányzata (szé|<hely:8296 Hegyesd, Zúnyi
M. u. 1., statisáikai azonosírőla: ..., ÁHTI: ..., adőszám&| ..., képviseletében eljár: Stark
Sándor polgármester),
Kapolcs Község Önkormányzata (szélűely 8294 Kapolcs, Kossuth u. 90., statisztikai
azonosítója: ..., ÁHTI ..., adőszáma: ..., képviseletében eljár: Göntér Gyula polgármester),
Monostorapáti Község Onkormányzata (széL,hely: 8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123.,

statisáikai azonosítója: ..., AHTI: ..., adőszáma:..., képviseletében eljár: Takács Péter
polgármester),
Taliándörögd Község
statisáikai azonosítója:
polgármester),
Vigóntpetend Község Onko.rmdnyzata (székhely: 8293 Vigántpetend, Kossuth L. u. 34,
statisáikai azonosítója: ..., AHTI,. ..., adőszáma: ..., képviseletében eljár: Győriványi Dániel
pol gármester), a továbbiakban e gyüttesen : Kölcs önadók,

másrészről BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai
űt 4l., adőszénl: ll338024-2-I9 ké:pviseletében eljár: Kugler Gyula László vezérigazgató),
mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő), mint felek (a tovabbiakban együtt:

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

Előzmények

Szerződő felek rögzítik, hogy jelenleg a Veszprém és Térsége Szennyvuelvezetési és -
kezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 8200 Veszprém, Pápai űt 4I., törzskönyvi
azonosító száma (PIR): 589080, a továbbiakban: Társulás) tulajdonát képezi a KOY-165
forgalmi rendszámú, WDB972362IL307438 alvirzszámíl 90091300719979 motorszámú
konténerszállító. A Társulás tagjai IIl20l7.(YI.I2.) számű határozatukban elhatározták a

Társulás 2OI7. szeptember 30. napjával ttirténő megszüntetését. A Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Ónkormányzatt Társulás Társulási Megállapodásának a

vagyonkiosztás elveiről szóló X[I. fejezete rendelkezik anől, hogy a konténerszáIlitő a

tarsulás megszűnése esetón 2017.10.0I. napjától Kölcsönadók tulajdonába kerül.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Kölcsönvevő Magyarország helyi önkormínyzatairól szóló
201I. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13.§ (l) bekezdés 2t. pontjában a

Kölcsönadők számára e\őirt viziközmű-szolgáltatás közfeladatot lát el. A nemzeti vagyonról
szőIő 2011.évi CXCVI. törvény 1 1.§ (13) bekezdóse értelmében nemzeti vagyon ingyenesen
kízárőlag közfeladat ellátása céljaból, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben
hasznosítható.

Szerződő felek rögzítik, hogy 2017.I0.U napjától Kölcsönadő kizárőlagos tulajdonát
kepezi a KOY-165 forgalmi rendszámú, WDB972362IL307438 alvázszámú,
9 009 1 3 007 I 991 9 motorszámú konténer száIlítő gépj ármű.

Kölcsönadők az l.) pontban megjelölt gépjárművet aviziközmű szolgáltatás közfeladat
ellátása céljaból a Ptk. 6:357.§ alaplán haszonkölcsönbe adják, Kölcsönvevő pedig
haszonkölcsönbe v eszi azt.

Önkormányzata (székhely: 8295 Taliándörögd, Petőfi S. u. 4.,

..., ÁHTI: ..., adőszámdi ..., képviseletében eljár: Mohos József
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Jelen szerződés hatályba lépésének napjától,határozatlan ideig Kölcsönadók ingyenes
használatot biztosítanak Kölcsönvevőnek a jelen megállapodás 1. pontjában
részletezett kontónerszállító gépjárműre. Szerződő felek rögzííik, hogy a
konténerszállító gépjármű Kölcsönadók tulajdonában marad, azt elidegeníteni,
megterhelni, zálogba adni, vagy egyéb módon a tulajdonosi jogokat korlátozni
Kölcsönvevőnek nem engedélyezett. Kölcsönadők hozzájárulnak ahhoz, hogy a
konténerszállító gépjármű forgalmi engedélyébe üzembentartóként változatlanul a
BAKONYKARS ZT Y iz- és C satornam ű Zrt. le gyen feltüntefue.

Kölcsönvevő vállalja, hogy a konténerszáIlítő gépjárművet rendeletetésének
megfelelően, ktzárőlag a 2.pontban meghatározott közfeladatok ellátása érdekében
hasznáIja. Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy
szerződésellenes hasznéú.at következménye.

Kölcsönvevő az átadott konténerszállító gépjárművet Kölcsönadók előzetes írásbeli
engedélye nélkiil harmadik személy használatíha - a 2. pontban megltatározott
feladatok ellátásán kívül - nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén azokért a
károkért is felelős, amelyek e nélkül nem követkeáek volna be.

Konténerszállitő gépjármű fenntartásával, működtetésével, üzemeltetésével, valamint
az ellhez 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. ó:359.§
(2)bekezdése azlrányadó. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha Kölcsönvevő
a kontónerszá|lítő gépjárművet a 4. ponttól eltérően használja, valamint a Ptk-ban
megltatározott 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 gépjárművet a rendeltetésével ellentétesen,
vagy a jelen megállapodásban meghatározott tevékenységtől eltérő célra
használja,

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

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

el l átási szer ző dé s me g szűnik, hatáIy át ve s zti.

Haszonkölcsön szerződés megszűnése esetén, Kölcsönvevő köteles a konténerszállitő
gépj árműv et az átv ételkori állapotban Kölc sönadóknak átadni.

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

l0. Szerződő felek kijelentik, hogy bármelyik fel jogosult kezdeményezni a szerződés
módosítását a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával. A szerződés a Szerződő
fel ek e gyb eh angző nylatko zatával, írásb an mó do s í tható.
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ll.Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás azt követő napon lép
hatáIyba, miután Kölcsönadók nevére a konténerszállitő gépjármű tulajdonjoga az
ill etékes okmányirodánál b ej eg yzésr e került.

12. Felek a vitatott kérdéseket tárgyalás údán igyekeznek rendezni. Amennyiben nem
sikerül vitáikat tárgyalások útján rendezni, úgy jelen szerződés értelmezésével, illetve
teljesítésével összefiiggő jogvitáikban a Veszprémi Járásbíróság, hatáskör hiányában a
Veszprémi Törvényszék kizár őlago s ill etékes s égének vetik alá magukat.

13. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláításához megfelelő felhatalmazással
bímak, szerződéskötési képességüket sem jogszabály sem más egyéb tény nem
korlátozza, vagy nem zárjaki. Kölcsönvevő kijelenti, hogy anemzeti vagyonról szóló
20ll. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti átláthatő szervezetnek minősül.

14. Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben és a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás és közös
értelmezé st követően, j óváhagyó lag aláí1 ák.

Szerződő felek jelen megállapodást
elolvasták, tartalmát megértették,
j óváhagyó lag aláírták.

Veszprém, 2017 . szeptember ...

Ilegyesd Község Önkormán yzata
kölcsönadó
képviseli:

Stark Sándor polgármester

Monostorapáti Község Önkorm ányzata
kölcsönadó
képviseli:

Takács Péter polgármester

Vigántpetend Község Önkormán yzata
kölcsönadó
képviseli:

Győriványi Daniel polgármester

- mely 1-14.) pontokból és három oldalból áU -és azt, mint akaratukkal mindenben megeg,,ezőt

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


