
A Képviselő-testület 209/2017. (V. 25.) sz. kt. határozatának melléklete  

 

Használati szerződés 
 

 
amely létrejött egyrészről a  
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata  
székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
képviseli: Varga Gusztáv polgármester 
törzsszáma: 725228 
adóigazgatási azonosító száma: 15725228-2-04 
bankszámlaszáma: 11733034-15344100 
statisztikai számjele: 15725228-8411-321-04 
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
Békéscsabai Tankerületi Központ     
székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 
képviseli: Bánki András tankerületi központ igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15835004-2-04 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00336516-00000000 
ÁHT azonosítója: 361273 
KSH statisztikai számjele: 15835004-8412-312-04 
mint átvevő (a továbbiakban: Tankerület)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő 
feltételekkel: 
 
1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzat tulajdonát képezi a KWX-338 forgalmi 

rendszámú Suzuki Swift típusú személygépkocsi, mely a Mezőkovácsházi 
Polgármesteri Hivatal feladat ellátását szolgálja. 

 
2./ A Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy az 1./ pont szerinti 

személygépkocsi használatát Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a 
Békéscsabai Tankerületi Központ számára az általa fenntartott Békés Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye által végzett feladat-
ellátáshoz az alábbiakban részletezett módon.   

 
3./ A gépjárművet a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi 

Tagintézménye (továbbiakban Szakszolgálat) a következő napokon az alábbiak 
szerint használhatja:  

-  keddi napokon 7.30-16.00 óráig,  
- pénteki napokon 7.30-16.00 óráig  

 
A Tagintézmény előre egyezteti a Polgármesteri Hivatal Építéshatóságával 
amennyiben a fentiektől eltérően (feltétlenül szükségszerűen) kívánja használni a 
gépjárművet. 
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4./ A használati napok felosztásának felülvizsgálatára és esetleges módosítására a Felek 
kezdeményezésére szükség szerint kerül sor. A módosítást kezdeményező Fél 
módosítási igényét legalább 30 nappal korábban írásban jelzi a másik Fél felé. 

 
5./ A  használat során az elhasznált üzemanyag a Menetlevelek alapján kerül 

elszámolásra. A számlát a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig állítja ki a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal, mely összeget a Tankerület a hivatal 
11733034-15725228 számlájára 8 naptári napon belül átutalással megfizet.  
 

6./ A gépkocsi kulcsát az építéshatóság bocsátja a  Szakszolgálat  rendelkezésére az 
adott időpontban. Az építéshatóság köteles a gépjárművet tiszta, rendezett, 
megfelelő műszaki állapotban Szakszolgálat részére átengedni. 

 
7./A  Szakszolgálat köteles a személygépkocsit rendeltetésszerűen, a jogszabályoknak 

megfelelően, feladatellátása céljából használni. Köteles a használat során a 
gépjármű tisztántartására, ennek érdekében a gépjárműben való dohányzás tilos. 
Használatot követően köteles rendezett, tiszta állapotban visszaszolgáltatni. 

 
8./ Szakszolgálat köteles a gépjármű használata során a menetlevelet vezetni és 

megfelelő gondossággal eljárni a vagyoni kár elkerülése érdekében. Szakszolgálat 
köteles írásban vagy szóban azonnal jelezni Önkormányzat (építéshatóság) felé, 
amennyiben a használat során a gépkocsiban kár keletkezett az esetleges biztosítás 
érvényesítése és a személyi sérülések elkerülése érdekében. A szóban jelzett 
káreseményről hivatalos feljegyzést kell készíteni. Amennyiben Szakszolgálat 
jelzési kötelességének nem tesz eleget és ebből kifolyólag Önkormányzatnak anyagi 
és nem anyagi kára keletkezik, azt Tankerület vállalja  megtéríteni Önkormányzat 
részére. Tankerület vállalja továbbá a gépjárműben a használat során biztosítással 
nem fedezett kár megtérítését is Önkormányzat részére. 

 
9./ Szakszolgálat köteles jelezni Önkormányzat felé, amennyiben a használat során 

műszaki hibát, vagy egyéb működéssel összefüggésben meghibásodást észlel, 
különösen azokat, amelyek a közlekedés biztonságát veszélyeztethetik. 

 
10./ Tankerület vállalja, hogy a használat során a használattal összefüggésben kiszabott 

hatósági bírságok költségét viseli.  
 
11./ Szerződő felek a szerződés időtartama alatt kötelesek egymással együttműködni. 
 
12./ Felek jogosultak jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik Fél súlyos 

vagy tartós szerződésszegő magatartása miatt. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen amennyiben a Szakszolgálat nem a feladatellátása céljából, nem 
rendeltetésszerűen használja a gépjárművet, valamint ha a 8./ pont szerinti jelentési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Egyéb szerződésszegő magatartás esetén Felek 
írásban kötelesek jelzéssel élni egymás felé. Tartós szerződésszegésnek minősül, 
amennyiben legalább kétszeri jelzés ellenére sem tesz eleget a Szerződő fél 
szerződési kötelezettségének. 

 
13./ Jelen szerződés megszűnik, amennyiben Szakszolgálat feladatellátása megszűnik. 
 
14./ Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik, melyet bármelyik Fél a másik 
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félhez dokumentáltan írásban intézett levélben felmondhat. A felmondási idő 30 
nap.  
A felek között a jelen kötelmi jogviszony 2017. január 1. napjával létrejött és azóta 
folyamatosan fennáll, annak tartalmi kérdései kerülnek rögzítésre a jelen szerződés 
aláírásával. 

 
 
15./ Felek kötelezik magukat, hogy a szerződésből eredő jogvitájukat elsősorban 

tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a pertárgy 
értékétől függően kikötik a Battonyai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék 
illetékességét. 

 
A Felek a jelen szerződésben foglaltakkal egyetértenek, melyet aláírásukkal is 
igazolnak. 
 
 
 
Mezőkovácsháza, 2017……………………………………hó ……………….napján 
 
 
 
………………………………………  ……………………………......... 
      Varga Gusztáv polgármester                  Bánki András tankerületi központ  igazgató  
       mint Használatba adó                                                 mint Használatba vevő 
 
 
Törvényességi ellenjegyző:                           Törvényességi ellenjegyző: 
 
………………………………………              ……………………………………… 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző:                                   Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…………………………………                    ……………………………………… 
 
 

 
 

 

 


