HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Hegyesd Község Önkormányzata (székhely: 8296 Hegyesd, Zrínyi
M. u. 1., statisztikai azonosítója: …, ÁHTI: …, adószáma: …, képviseletében eljár: Stark
Sándor polgármester),
Kapolcs Község Önkormányzata (székhely: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 90., statisztikai
azonosítója: …, ÁHTI: …, adószáma: …, képviseletében eljár: Göntér Gyula polgármester),
Monostorapáti Község Önkormányzata (székhely: 8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123.,
statisztikai azonosítója: …, ÁHTI: …, adószáma: …, képviseletében eljár: Takács Péter
polgármester),
Taliándörögd Község Önkormányzata (székhely: 8295 Taliándörögd, Petőfi S. u. 4.,
statisztikai azonosítója: …, ÁHTI: …, adószáma: …, képviseletében eljár: Mohos József
polgármester),
Vigántpetend Község Önkormányzata (székhely: 8293 Vigántpetend, Kossuth L. u. 34.,
statisztikai azonosítója: …, ÁHTI: …, adószáma: …, képviseletében eljár: Győriványi Dániel
polgármester), a továbbiakban együttesen: Kölcsönadók,
másrészről BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai
út 41., adószám: 11338024-2-19 képviseletében eljár: Kugler Gyula László vezérigazgató),
mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő), mint felek (a továbbiakban együtt:
Szerződő Felek) között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek mellett.
Előzmények
Szerződő felek rögzítik, hogy jelenleg a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., törzskönyvi
azonosító száma (PIR): 589080, a továbbiakban: Társulás) tulajdonát képezi a KOY-165
forgalmi rendszámú, WDB9723621L307438 alvázszámú, 90091300719979 motorszámú
konténerszállító. A Társulás tagjai 11/2017.(VI.12.) számú határozatukban elhatározták a
Társulás 2017. szeptember 30. napjával történő megszüntetését. A Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a
vagyonkiosztás elveiről szóló XIII. fejezete rendelkezik arról, hogy a konténerszállító a
társulás megszűnése esetén 2017.10.01. napjától Kölcsönadók tulajdonába kerül.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Kölcsönvevő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13.§ (1) bekezdés 21. pontjában a
Kölcsönadók számára előírt víziközmű-szolgáltatás közfeladatot lát el. A nemzeti vagyonról
szóló 2011.évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése értelmében nemzeti vagyon ingyenesen
kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben
hasznosítható.
1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2017.10.01 napjától Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát
képezi a KOY-165 forgalmi rendszámú, WDB9723621L307438 alvázszámú,
90091300719979 motorszámú konténerszállító gépjármű.
2. Kölcsönadók az 1.) pontban megjelölt gépjárművet a víziközmű szolgáltatás közfeladat
ellátása céljából a Ptk. 6:357.§ alapján haszonkölcsönbe adják, Kölcsönvevő pedig
haszonkölcsönbe veszi azt.

3. Jelen szerződés hatályba lépésének napjától, határozatlan ideig Kölcsönadók ingyenes
használatot biztosítanak Kölcsönvevőnek a jelen megállapodás 1. pontjában
részletezett konténerszállító gépjárműre. Szerződő felek rögzítik, hogy a
konténerszállító gépjármű Kölcsönadók tulajdonában marad, azt elidegeníteni,
megterhelni, zálogba adni, vagy egyéb módon a tulajdonosi jogokat korlátozni
Kölcsönvevőnek nem engedélyezett. Kölcsönadók hozzájárulnak ahhoz, hogy a
konténerszállító gépjármű forgalmi engedélyébe üzembentartóként változatlanul a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. legyen feltüntetve.
4. Kölcsönvevő vállalja, hogy a konténerszállító gépjárművet rendeletetésének
megfelelően, kizárólag a 2. pontban meghatározott közfeladatok ellátása érdekében
használja. Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy
szerződésellenes használat következménye.
5. Kölcsönvevő az átadott konténerszállító gépjárművet Kölcsönadók előzetes írásbeli
engedélye nélkül harmadik személy használatába - a 2. pontban meghatározott
feladatok ellátásán kívül - nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén azokért a
károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be.
6. Konténerszállító gépjármű fenntartásával, működtetésével, üzemeltetésével, valamint
az ehhez fűződő feladatokkal kapcsolatban felmerülő költségek a Kölcsönvevőt
terhelik. Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a konténerszállító gépjárművet
szükség esetén teljes körűen felújítja a víziközművek pótlási fedezete terhére.
7. A szerződés hatálybalépését követően a rendes felmondás gyakorlására a Ptk. 6:359.§
(2) bekezdése az irányadó. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha Kölcsönvevő
a konténerszállító gépjárművet a 4. ponttól eltérően használja, valamint a Ptk-ban
meghatározott esetekben. Azonnali hatályú felmondásnak van helye különösen, ha






Kölcsönvevő a jelen szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt lényeges
kötelezettségét nem teljesíti,
Kölcsönvevő a konténerszállító gépjárművet a rendeltetésével ellentétesen,
vagy a jelen megállapodásban meghatározott tevékenységtől eltérő célra
használja,
Kölcsönvevő szándékosan kárt okoz, vagy a gondatlanságból okozott kárt nem
téríti meg,
a Ptk. 6:359. § (4) bekezdésében foglalt esetekben,
a Kölcsönadók és Kölcsönvevő közötti víziközmű szolgáltatásra irányuló
ellátási szerződés megszűnik, hatályát veszti.

8. Haszonkölcsön szerződés megszűnése esetén, Kölcsönvevő köteles a konténerszállító
gépjárművet az átvételkori állapotban Kölcsönadóknak átadni.
9. Kölcsönvevő köteles tűrni, hogy Kölcsönadók jelen megállapodás betartását a
Kölcsönvevő előzetes értesítését követően a helyszínen ellenőrizhessék.
10. Szerződő felek kijelentik, hogy bármelyik fél jogosult kezdeményezni a szerződés
módosítását a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával. A szerződés a Szerződő
felek egybehangzó nyilatkozatával, írásban módosítható.
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11. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás azt követő napon lép
hatályba, miután Kölcsönadók nevére a konténerszállító gépjármű tulajdonjoga az
illetékes okmányirodánál bejegyzésre került.
12. Felek a vitatott kérdéseket tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Amennyiben nem
sikerül vitáikat tárgyalások útján rendezni, úgy jelen szerződés értelmezésével, illetve
teljesítésével összefüggő jogvitáikban a Veszprémi Járásbíróság, hatáskör hiányában a
Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
13. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásához megfelelő felhatalmazással
bírnak, szerződéskötési képességüket sem jogszabály sem más egyéb tény nem
korlátozza, vagy nem zárja ki. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül.
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben és a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás és közös
értelmezést követően, jóváhagyólag aláírják.
Szerződő felek jelen megállapodást – mely 1-14.) pontokból és három oldalból áll –
elolvasták, tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Veszprém, 2017. ………..

Hegyesd Község Önkormányzata
Kölcsönadó
képviseli:
Stark Sándor polgármester

Kapolcs Község Önkormányzata
Kölcsönadó
képviseli:
Göntér Gyula polgármester

Monostorapáti Község Önkormányzata
Kölcsönadó
képviseli:
Takács Péter polgármester

Taliándörögd Község Önkormányzata
Kölcsönadó
képviseli:
Mohos József polgármester

Vigántpetend Község Önkormányzata
Kölcsönadó
képviseli:
Győriványi Dániel polgármester

BAKONYKARSZT Zrt.
Kölcsönvevő
képviseli:
Kugler Gyula vezérigazgató
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