
 

265/2019.(XI.26.) „B” határozat melléklete: 
 
 
Szám:   07000/152/         /2019.szerz.                                    
 

Megállapodás  
 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 
13., adószám: 15727433-2-07, képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester, mint adományozó 
(a továbbiakban: Adományozó) 
 
másrészről a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2-4., 
adószám: 15720625-2-51, képviseletében eljár: dr. Varga Péter r. dandártábornok rendőrségi 
főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 
együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:  
 

Felek megállapítják, hogy közös céljuk Martonvásár város területén a közrend és a közbiztonság 
javítása, a lakosság nyugalmának biztosítása, megóvása, melynek megvalósítása érdekében kötik 
e megállapodást. 
 
1. Adományozó – Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/2019. 

(IX.26.) határozata alapján – 1 db Dell Inspiron 5770-I3G575LE Silver NOS notebookot 
(gyári száma: ………………………………….), 1 db SSD 240 Gb Kingston Sata3 
adathordozót, 1 db LOGITECH M185 wireless szürke optikai egeret, 1 db laptoptáskát 
43,94 cm (17,3) Dicota Base D30447-V1 (D30447-V1) (a továbbiakban: eszközt) adományoz 
– térítésmentesen - tulajdonba adással a Kedvezményezett részére a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság Martonvásári Rendőrőrs ……………………… körzeti megbízott közcélú 
tevékenységének elősegítése érdekében.  

 
2. Az 1. pontban rögzített eszköz műszaki paraméterei az alábbiak: 

7. generációs i3-as processzor - 8 GB RAM-256 GB SSD merevlemez- 17”-os kijelző- hálózati 
kártya 
 

3. Felek rögzítik, hogy az eszköz bruttó értéke 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint. 
 

4. Adományozó akként nyilatkozik, hogy az 1. pontban megjelölt eszközön operációs rendszer és 
irodai programcsomag nincs telepítve. A munkavégzéshez szükséges operációs rendszert és irodai 
programcsomagot Kedvezményezett biztosítja. 

 
5. Felek rögzítik, hogy Adományozó az 1. pontban megjelölt eszközt a jelen megállapodás 

megkötésének napján – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – átadás-átvételi 
jegyzőkönyv felvétele mellett adja át a Kedvezményezettnek. 

 
6. Jelen megállapodás aláírásával Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközt 

kizárólag az 1. pontban meghatározott közcélú tevékenysége során használja fel. 
 

7. Kedvezményezett vállalja, hogy az eszközt a tulajdonba adás időpontját követően a költségvetése 
terhére üzemelteti, gondoskodik azok folyamatos üzemeltetéséről, javításáról és karbantartásáról, 
mellyel kapcsolatban az Adományozót további költségek nem terhelik. 

 
8. Felek jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg rögzítik, hogy a megállapodás megkötéséhez 

szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. A megállapodás megkötéséhez a gazdasági 
országos rendőrfőkapitány-helyettes a 29000/………………/2019.ált. számú iratban hozzájárult. 

 
9. Adományozó kijelenti, hogy Magyarországgal szemben köztartozása nincs. Adományozó 

nyilatkozik továbbá, hogy az adomány átadását kizáró körülmény nem áll fenn. 
 

10. Adományozó az adomány átadása után az azzal összefüggő mindenfajta követelésükről 
lemondanak, azzal kapcsolatosan a jövőben igényt nem támasztanak. 



 
11. Adományozó jelen megállapodás aláírásával hozzájárul nevének és székhelye címének 

kezeléséhez, a Rendőrség www.police.hu honlapján történő közzétételéhez. A közzététel 
tartalmazza az Adományozó székhelyének megnevezését, az adomány leírását, értékét, az 
adomány felhasználásának a megállapodásban rögzített célját vagy rendeltetését, az adomány 
elfogadójának megnevezését, székhelyét.  

 
12. Jelen megállapodással kapcsolatos kérdésekben a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes 

rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának 
rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII.29.) BM utasítás valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az 
irányadók.  

 
13. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket megkísérlik békés, tárgyalásos úton 

rendezni, melynek sikertelensége esetére a jelen megállapodásból eredő jogvitáikra Felek alávetik 
magukat a Székesfehérvár Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 
14. Jelen megállapodás a Felek kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. 
 
15. Jelen megállapodás mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában – a Felek 

előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével – történhet. 
 
Jelen megállapodást – mely egymással mindenben megegyező kettő eredeti példányban készült, 2 
oldalból és 15 pontból áll – a Felek képviselői elolvasás után, azt azonosan értelmezve, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Martonvásár, 2019. ……………………..                          Székesfehérvár, 2019. ………………….. 
 
 
 ………………………………………….. ………………………………………… 
 Martonvásár Város Önkormányzata Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
 képviseli: Dr. Szabó Tibor képviseli: Dr. Varga Péter r. dandártábornok 
 polgármester megyei rendőrfőkapitány 
 Adományozó Kedvezményezett 
 

 
A megállapodást ellenjegyezte:    Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
 …………………………………….. ……………………………………………….. 
 jegyző Takács Tamás r. ezredes 
 rendőrségi főtanácsos 
 gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 
 
 

Jogi ellenjegyzés: 
 
 
 ……………………………………………. 

 

http://www.police.hu/

