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A Városkert Kft. által felajánlott adomány elfogadásáról 
 

 

A 2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 5/a székhelyű Városkert Kft. az Önkormányzat részére 

adományként ajánlotta fel a MCE 040 forgalmi rendszámú, MEGA gyártmányú, RM típusú, 10 

kw teljesítményű, VLGRMH90FM2015764 alvázszámú, 2012 gyártási évű gépjárművet. 

Adományozásának célja a Városgondnokság feladatai ellátásának elősegítése. 

 

A gépjármű jelenleg ki van vonva a forgalomból, azonban a Városkert Kft., mint Adományozó 

vállalta, hogy a gépjárművet érvényes műszaki vizsgával adja át az Önkormányzat részére, 

valamint a gépjármű akkumulátorát is kicseréli egy újra, és elintézi a gépjármű ismételt 

forgalomba helyezését. 

 

Az adomány elfogadása az Önkormányzat részére nem jár adójogi kötelezettségekkel. 

A gépjárművel a Városgondnokság a munkáját hamarabb tudná elvégezni, mobilitása nőne, 

és a munka megszervezése hatékonyabb lenne. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 
 
 
Biatorbágy, 2021. április 26. 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…./2021.(….) határozata 

 
A Városkert Kft. által felajánlott adomány elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 

testület feladat- és hatáskörében eljárva,  

 

elfogadom 
 

a Városkert Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 5/a, képviseli: Szigetvári János 

Pál ügyvezető, cégjegyzékszám: 13-09-135731) által adományként felajánlott MCE 040 

forgalmi rendszámú, MEGA gyártmányú, RM típusú, 10 kw teljesítményű, 

VLGRMH90FM2015764 alvázszámú, 2012 gyártási évű gépjárművet. 

 

Gondoskodom az adásvételi és adományozási szerződések aláírásáról, továbbá a gépjármű 

tulajdonjogának Biatorbágy Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevére történő átírásáról. 

 

Felkérem a jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére, és az ingó dolognak a vagyonleltárban 

történő feltűntetésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, Városgondnokság 

 

 

 

 

                                                                                    Tarjáni István 
                                                                            polgármester 



ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről: 

Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. 

székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 5/a 

képviseli: Szigetvári János Pál ügyvezető 

cégjegyzékszám: 13-09-135731 

adószám: 12322211-2-13, 

mint Adományozó (továbbiakban: Adományozó) 

 

másrészről: 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

Képviseli: Tarjáni István polgármester 

ellenjegyzés: dr. Hajdu Boglárka jegyző, Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 

Adószám: 15730088-2-13, 

mint Kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) 

között (továbbiakban ketten együtt Felek) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 
szerint. 

 

1. Adományozás célja 

Adományozó kijelenti, hogy az adományozás tárgyát érintő ingó vagyontárgynak kizárólagos 
tulajdonosa. Adományozó kijelenti továbbá, hogy az adományozás tárgyát Adományozó saját 
vagyonának a terhére Kedvezményezett tulajdonába és használatába adja, azzal a céllal, 
hogy Kedvezményzetett köteles azt a Városgondnokság, mint Kedvezményezett szervezeti 
egységének használatába adni feladatellátásának céljából. Kedvezményezett jelen szerződés 
aláírásával az adományt elfogadja, és kijelenti, hogy az adományt az adományozás céljának 
megfelelően használja. 

2. Adományozás tárgya 

MCE 040 forgalmi rendszámú 

MEGA gyártmányú 

RM típusú 

10 kw teljesítményű 

VLGRMH90FM2015764 alvázszámú 

2012 gyártási évű 

01-fehér és 10- fekete színű 



elektromos L7E kategóriájú gépjármű (továbbiakban: gépjármű) 

Ingó vagyontárgy értéke: 

3. Adományozó szavatolja, hogy jelen szerződés tárgyát képező ingó vagyontárgyon 
másnak nem áll fenn olyan joga, amely a Kedvezményezettnek az adományozással 
keletkezett jogainak gyakorlását akadályozná, korlátozná, vagy meghiúsítaná. 
Adományozó kijelenti, hogy az ingó vagyontárggyal kapcsolatban harmadik 
személynek semmilyen követelése, vagy a használatot biztosító joga nincs, és ezért 
szavatossággal tartozik. 
 

4. A térítésmentes tulajdonba adást követően az ingó vagyontárggyal kapcsolatos 
fenntartási, üzemeltetési és javítási költséget Kedvezményezett viseli. 

 

5. Felek kijelentik, hogy a felajánlott ingó dolog használatra alkalmas, rendeltetésszerűen 
használható. 
 
 

6. Felek kijelentik, hogy a gépjármű átadás-átvétele külön időpontban történik, erre 
tekintettel a birtokbaadással egyidejűleg annak megtörténtéről átadás-átvételi 
jegyzőkönyv készül. Felek a birtokbaadás időpontját előzetesen egyeztetik. 
 

7. Adományozó a gépjármű átadás -átvételével egyidejűleg átadja Kedvezményezett 
részére a gépjármű eredeti forgalmi engedélyét, és a műszaki könyvét. 
 
 

8. Adományozó hozzájárul, hogy Kedvezményezett az adományozott gépjárművön 
használja az általa korábban azon elhelyezett saját logóját, továbbá annak esetleges 
eltávolításáért nem kér ellentételezést. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával 
kötelezettséget vállal, hogy a gépjárművön Adományozó által elhelyezett logónak a 
gépjárművön maradása esetén nem kér külön díjat. 
 

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

10. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó vitás kérdéseket egymás 
között elsősorban békés úton rendezik. 

 

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

 

12. Felek rögzítik, hogy a gépjármű tulajdonjogának átírása miatt az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon adásvételi szerződés aláírása is szükséges. 
 

 



13. Jelen szerződést a Felek elolvasás, és kölcsönös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá öt (5) eredeti példányban. 

Biatorbágy, 2021. május 

 

 

 

 

………………………………………                   ……………………………………… 

           Városkert Kft.          Biatorbágy Város Önkormányzata 

Szigetvári János Pál ügyvezető        Tarjáni István polgármester 

          Adományozó     Kedvezményezett 
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