
ADOMÁNYOZÁSI NIEGÁILAPODÁS

amely létrejött egy.észről a

Balá§§agyarúát Város Önkormáo) zata
(székhelye: 2660 Balas§egyarmat, Rákóczi fejede]em u. 12.

ad,őszűrLa| 1 57 3 52'7 2-2- í2.
KSH sziima: I57 352'']2-8111-32I -I2)

képviseletében eljár: Medvácz Lajos polgármestel
mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó)

másrészről a

Nógrád Meg}_-ei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(székhelye: 3100 Salgótarján, Szent Flórián téI l.

adőszál,Da| I 5'7 22926-2- 5 7

KSH szrima: 1 5722926-8425 -3 12-12
képviseletében eljár: Berecz cyőrgy tű. ezredes, igazgató

mint adonányozott (a továbbiakban: Adományozott)

(együttesen: Felek) köZött az alábbiak szelinti

A Felek kijelentik, hogy a jelen adományozási megállapodás abból a célból jött létre, hogy az
Adományozó, a Balassagyarmat Város Önkonninl zara i Nógrid Meg)ei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részére, mint a Nógrád megyében múködő hivatásos katasztrófavédelmi szeN számára,
míiködéséhez szükséges ingóságokat nyíljtson adományként, ingyenes juttatásként, abból a célbói,
hogy az Adorrranyozott múködésének, tevékenységének inliastrukturális lrátlerét javítsa,
megkönnyítse.

A Felek kijelentik, hogy az adományozás fenti céljára tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes töNények módosításáról szóló 2011, évi CXXV , tön,ényben, valamint a
belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szen,ek és oktatási intéZmények részére
felajánlott adom.inyok elfogadásának rendjélő1 szóló szabályzat kiadásáról szó]ó 2612010. (X11,29.)
BM utasításban foglaltakra tekintettel megkötjk az aLábbi

rnegállapodást.

I.
A rneeállapodás célia

Il1.
AzAdományozó ingó adomlín}t n}újt az Adományozott számála mindösszesen 198 999,-Ft, azaz
Egyszáz-kilencvennyolcezer-kilencszáz-ki]encvenkilenc forint bruttó összegben (156. 692.- Ft, azaz
Egyszáz-öt\enhatezer-hatszi2kilencvenkettő 1brint nettó összegben) abból a célból, hogy az
Adonányozott működésének, tevékenységének infi,ashuktuláiis hátterétjavítsa, megkönnyítse.
I]2.
Az adomány tárqya: ilodabútorok, az alábbi részletezésben:

3 gamitúra étkező szett ( egy étkező szett á1l 1 db asztalból és 6 székből)
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1 db, bőrfotei (nyilvántaíási szám:249,1)
1 db, bőrfotel (nyilvántalíási szám:2495)
1 db, bőr kanapé (nyilvántartási szám: 2496)
1 db. bőrpuff (nyilvántartási szám:2497)
1 db. doháíyzó asztal (nyilvántafiási szám: 2,193)

II.
AzAdománYozó iogai és kötelezettségei

I 1,

AzAdományozó vállalja, hogy az I/1. pontban meghatározott cél n]egy-alósítása érdekében az I/2.
pontban meghatározott iígóságokat 201l, december 3I-ig áíadla aZ Adományozott részére.

II]2.
Az Adományozó jogosult bármikor ellenórizni, hogy az Adományozott az adományt az I/1. pontban
meghatIározott célra íbtdítja. használja.

II/3.
Az Adományozó jogosult egyoldalú nyilatkozattal bármikor elállni, ha az alábbiakban foglatt
feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
- ha az adomány részben vagy egészben nem a jelen megálapodásban foglaltak szerint kerül
íélhasználásra.
- ha az Adományozott aZ elfogadott és az l/1. pontban megfogalmazott céltó] eltérő feladatot
valósít 1]1eg,

- ha az Adományozott az Adományozó kérelmére nem számol el az adomiinnyal, neln ad
kérelemre tájékoztatást az adomány használatáról, illetve azt írásbeli kérelemben rnegadott
határidőig sem teljesíti,
- ha az Adományozó bármely ajelen megállapodásban foglalt nyilatkozata valótlan.

II/4.
Adományozó kijelenti, hogy a jelen megáilapodlís alapján biztosított adomány tekintetében
rendelkezési j oga nem korlátozott.
Az Adományozó aZ adománlt saját vagyona terhére adományozza.

IV5.
Adományozó szavatol azért, hogy az I/2. pontban részletezett adomlííy tekintetében hamadik
személynek követelése, illetve használatot korlátozó joga nincs, s ezéfi az Adományozó
szavatossággal tartozik,

lI/6.
Az Adományozó aZ adomány tárgyát tédtésmentesen aZ Adományozott tulajdonába adja, és ezze1
egyidejűleg mindenfajta követe]ésról - az adomány tárgyát illetően lemond.
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IIl7.
Az Adomrányozó kijetenti, hogy az adomány táígya M 7lI. pontban meghatározott célra és az
adomány ingóságainak funtcióia tekintetében használatB alkalmas,

IIL
Adományozott iogai ós kötelezettségei

Vl.
Az Adományozott a II/2. pontban leírt, meghatározott adomán}-t elfogadja.

III12.
Az Adományozott kijelenti, hogy aZ adomán}1 kizárólag a II/1. pontban részletezett célnak
megl'elelően, a fénti célok végrehajtása érdekében íogja használni, és fog azzal rendelkezni,
Az adomány felhasználása kizárólag az Adományozott Alapító okiratában meghatfuozott és ajelen
megállapodásban is megjelölt célok megvalósítása érdekében töIténhet,

IIt/3,
Az adomány vagyontfugyainak átadásának-átvételének későbbi pontos időpontját a Felek külön
időpontban egyeztetik, s annak megtörténtét jegyzőkönF,ben rögzítik,

Iv.
Általános rendelkezések

lV/1.
A jelen megállapodás alapján a Fe]ek egyhaígúlag kijelentik az adomány,tak az Ajándékozott
számára töfiénő tulajdonba adási szándékát,
A tulajdonba adással esetlegesen fe]merülő telhek az Adományozót terbelik.

IY12,
A szerződő 1'elek tudomásul veszik, hogy az inJbrnrációs önrendelkezési jogról és az
infomációszabadságról szóló 2011. évi CXII. tönény 27,§ (3)-(3a) bekezdése alapján a szerzódés
tartalma kőZérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősül, és az nem minősül üzleti
titoknak, AZ esetleges nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz, így
külölrösen a védctt ismerethez való hozzátérést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység
végzése szempontjából aránl.talan séIclmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a
közérdekbő] íyi]vános adat megismerésének lehetőségét, A felek az arra irányuló kérelem esetén
kötelesek a szerződés közérdekű, ill. közérdekből nyilvános adatnak minősülő tadalmára
vonatkozóan tájékoztatást adni.

Iv/3,
Az előző rende]kezés alapján a Felek tudomásul veszik, hogy kózérclekből nyilvános minden, az
állami vagyonnal való gMdálkodásra és az azza] való rendelkezésle vonatkozó adat. AZ ilyen adat
megismerhetőségét csak kiilön törvény korlátozhatja. Az álami vagyonrral gazdálkodó yag]j azzal
rendelkező sZeN! vagy személy a közéIdekú adatok nyilvánosságrlról szóló törvény szerint
közfeladatot ellátó szervnek vagy szcmélynek minősül.
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v.
záró rendelkezések

v/1-
Ajelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

y/2.
A Felek szükség esetén, közös munkaéfiekezleten értékelik a jelen megállapodás végrehsjtását,
indokolt esetben anna} kiegészítését, módosítását kezdeményezik.

y/3.
A Jelen szerzódés mindennemú módosítása és kiegészítése kizrirólag írásos formában a Felek
e]őzetes egyeztetésével és kö]csönös eg}rtéítésével - történlret,

Adornányozó a jelen megállapodás aláírásával hozzájrirul nevének és székhelye címének
kezeléséhez, az Adomán],ozott honlapj án történő köZzététeLéhez.

v/5.
Adományozó kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláíIását megelőző negyedév utolsó napján
adóhatóságnál, vámhatóságnál, tlísadalombiztosítási szennél esedékessé vált, nyilvántartott
köztaltozása nincs,

vl6.
A Felek tudomásul veszik, hogy a Katasztrófavédelem használatába, tulajdonába kerülése után
Iekláí lordozó nem lehet.

y1,7.

A jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül a másik félhez címzett előzetes írásbeii
nyilatkozat alapján 30 napos határidőveL felmondhatja,

v/8.
A Felek a szerződós bármely okból töIténő megsziinése esetén kötelesek egymással elszámolni,

y/9.
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabáyozott kérdésekben az állanháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvóny és végrehajtási lendelete a 368/2011. (xI1.31,) Kományrende]et,
valamint a hatályos Polgári Tör\ énykön}-v, a 2013. évi V tön,ény rendelkezései irányadóak,

V/] 0.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton,
egyeztetés útján kívánják megoldani, Amennyiben eZ ne1n vezetne eredményle, úgy a jeten
megállapodásból eredő jogvitáikat bírósági úton rendezik.
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