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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat az Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet által a 0182
hrsz.-ú úton végzett beruházás átvételére

A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

67/2010. (II.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet által a 0182 hrsz.-ú, önkormányzati
tulajdonban lévő úton végzett beruházást átveszi. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az e határozat szerinti megállapodás aláírására, és
az átvétel érdekében szükséges lépések megtételére.

Megállapodás
ingyenes vagyonátadásról

mely létrejött egyrészről az
Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet (2011 Budakalász, József A. u.
75.   adóig. száma: 10102646213, cégjegyzékszáma: 13-02-05-0095, képviseli:
Tatár Tamás elnök átadó, valamint
Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.), mint
átvevő között.

1. A felek rögzítik, hogy az átadó a Budakalász 0182 hrsz-ú, Budakalász
Város Önkormányzata tulajdonában lévő földutat a szükséges engedélyek
beszerzését követően szilárd burkolatú úttá átépítette. A beruházás bruttó
értéke az átadó által csatolt befektetett eszköz-karton: alapján
25.026.323.- Ft. Az eszköznyilvántartó lap a szerződés mellékletét
képezi.



2. A felek megállapítják, hogy a 0182-es út szilárd burkolattal való ellátása
158 fm hosszan történt meg, a forgalomba helyezés szabályszerűen
megtörtént. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága jogerős forgalomba helyezési engedélyező
határozata (hisz.: KA/2205/38/2008) a jelen megállapodás mellékletét
képezi.

3. Átadó ingyenes vagyonátadás címén átadja, Budakalász Város
Önkormányzata átveszi a fenti beruházást a fenti értéken. A felek
vállalják, hogy nyilvántartásaikon a beruházás jelen szerződés szerinti
átvételének tényét átvezetik. Az átadó nyilatkozik, hogy a beruházás után
esedékes ÁFA összegét maradéktalanul megfizette, az átvevő felé
semmilyen anyagi ellenszolgáltatást a beruházással összefüggésben nem
támaszt. Az átadó nyilatkozik arról, hogy a beruházással összefüggő
bármilyen költség, adófizetési kötelezettségből eredő kiadás tekintetében
helytállni tartozik, az ilyen terheket az átvevővel szemben nem
érvényesítheti.

4. A felek a közöttük felmerülő jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton
rendezik. Amennyiben ez nem vezet sikerre, úgy kikötik a Szentendrei
Városi Bíróság illetékességét.

5. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag írják alá.

Budakalász, 2010. ……..
Tatár Tamás         Parlagi Endre
    elnök          polgármester
    átadó              átvevő

Felelős: Parlagi Endre polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző
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