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59/2016. (10.28.) PMÖ határozat
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése
1. az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 25.)
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése és a 11. § (3) bekezdése alapján hozzájárul a
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (székhelye: 1052 Budapest, Városház
u. 7.) 2015. február 4-én kötött haszonkölcsön szerződésnek a határozati javaslat
melléklete szerinti módosításához,
2. egyúttal felhatalmazza elnökét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével
kötendő haszonkölcsön szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szabó István, a közgyűlés elnöke

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Nagy Edit

Szabó István sk.
elnök

59/2016. (10.28.) PMÖ határozat melléklete

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Pest Megye Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7., statisztikai számjele:
15731319-8411-321-01, adószáma: 15731319-1-41), képviseli: Szabó István Pest Megye
Közgyűlésének elnöke, mint haszonkölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),
másrészről
a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.,
Cégjegyzék szám: Pk.60.092/1991./40. Bács-Kiskun Megyei Bíróság, adószáma: 19046426-1-41
képviseli: Fehérvári Tamás elnök, mint haszonkölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő)

(a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

Előzmények
Szerződő Felek rögzítik, hogy 2015. február 04-én érvényes haszonkölcsön szerződést kötöttek
a Kölcsönadó résztulajdonát képező Budapest, belterület 24268 helyrajzi számú, kivett
tanácsház megjelölésű, 6611 m2 alapterületű, természetben 1052 Budapest, Városház u. 7.
szám alatti műemlék ingatlan (a továbbiakban: Megyeháza) első emeletén található 133. szám
alatti irodahelyiség térítésmentes használatára.
A Megyeháza irodahelyiségeinek felújítása, átalakítása, illetve egyéb munkaszervezési okokból
a haszonkölcsön szerződés tárgyát képező irodahelyiség megváltozott, ezért szükségessé vált a
haszonkölcsön szerződés módosítása.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a …./2016.(10.28.) PMÖ határozatával hozzájárult
a haszonkölcsön szerződés módosításához és egyúttal felhatalmazta elnökét a
szerződésmódosítás aláírására.
1.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2015. február 04-én létrejött haszonkölcsön
szerződés 2. pontját alábbiak szerint módosítják:
”2. Kölcsönadó ingyenesen Kölcsönvevő használatába adja az 1. pontban megjelölt ingatlan
első emeletén található 130/C. szám alatti 13,5 m2 alapterületű helyiséget irodai tevékenység
céljára.”

2.

A haszonkölcsön szerződés jelen szerződésmódosítás által nem érintett pontjai változatlanul
érvényesek és hatályosak.

3.

Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.)
önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak.

4.

Jelen szerződés 2 (kettő) számozott oldalból áll, egymással mindenben szó szerint megegyező 3
(három) eredeti példányban készült, amelyből Kölcsönadó 2 (kettő), Kölcsönvevő pedig 1 (egy)
eredeti példányt kap.

Szerződő Felek jelen haszonkölcsön szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Kelt: Budapesten, 2016. év ……………. hó ….. napján.
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