
 

 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 1/2023 

 

K I V O N A T 

 
Készült:   Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 25-én megtartott 

rendes nyílt ülésén készült jegyzőkönyvből 
 
Tárgy: Javaslat a budakalászi rendőrőrs ingatlan használati megállapodásának 

meghosszabbítására 
 
 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
13/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2023. február 1. napjától 

2028. január 31-ig újabb 5 év időtartamra, rendőrőrs működtetése céljából ingatlan használati 

megállapodást köt az önkormányzati tulajdonú 1236/17 hrsz-ú ingatlanon (Szent István tér) lévő épület 

vonatkozásában a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 

aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

 
 

 
 dr. Göbl Richárd sk. 

  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dr. Deák Ferenc sk. 

jegyző 

A kivonat hiteléül: 
 
Müller Enikő 



 

 
 

 

 

 

Haszonkölcsön szerződés 

nem lakás céljára szolgáló helyiségre 

1. számú módosítás 

 

 

amely létrejött egyrészről 

Budakalász Város Önkormányzata (székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.), adószáma: 

15730961-2-31, törzsszám: 730963, képviseletében: Dr. Göbl Richárd polgármester), mint 

haszonkölcsönbe adó (a továbbiakban: Haszonkölcsönadó), 

 

másrészről 

a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6., 

adószáma: 15720120-2-51, törzskönyvi azonosító száma: 720124, képviseletében: Dr. Nagy 

László rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, vármegyei rendőrfőkapitány), mint 

haszonkölcsönbe vevő (a továbbiakban: Haszonkölcsönvevő), 

 

továbbiakban együttesen: Felek között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 

A Felek kijelentik, hogy 2018. február 26. napján a Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képező, 

a Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál felvett, Budakalász belterület 1236/17 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2011 Budakalász, Szent István tér 1. szám alatt 

található 4726 m2 alapterületű földrészletre épített, 99,45 m2 alapterületű épület (a 

továbbiakban: Ingatlan) használatára 2023. január 31. napjáig szóló 5 év határozott időtartamra 

használati megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek. Felek közös akarata alapján 

a Megállapodás meghosszabbítása vált szükségessé. 

 

1. A Megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Felek jelen megállapodást 2023. február 01. napjától 2028. január 31. napjáig szóló 

5 év határozott időre kötik.” 

2. Jelen szerződésmódosítás a Megállapodás egyéb pontjait nem érinti. 

 

3. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. 

évi CVI. törvény, és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 

Kormányrendelet az irányadóak. 

 



 

 
 

4. Haszonkölcsönvevő kijelenti a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében, hogy 

átlátható szervezetnek minősül és képviselője a jelen szerződésben foglalt 

jognyilatkozatok megtételére és a szerződés aláírására jogosult. 

 

5. Haszonkölcsönvevő tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. 

§-sa alá tartozó adatait a Haszonkölcsönadó honlapján köteles közzétenni. 

 

6. Jelen szerződésmódosítás 2023. február 01. napjával lép hatályba. 

 

7. Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

8. Jelen, 2 számozott oldalból és 8 pontból álló szerződésmódosítás 6 eredeti, egymással 

teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 3 eredeti példány a 

Haszonkölcsönadót, 3 eredeti példány a Haszonkölcsönvevőt illeti. 

 

 

Budakalász, 2023.  ......................................  Budapest, 2023.  ..........................................  

 

 

 

 ......................................................................   ......................................................................  

 Dr. Göbl Richárd Dr. Nagy László r. dandártábornok 

 polgármester rendőrségi főtanácsos 

 Haszonkölcsönadó  vármegyei rendőrfőkapitány 

  Haszonkölcsönvevő 

A kötelezettségvállalás pénzügyi  

ellenjegyzése megtörtént: 

 

 

 ......................................................................   ......................................................................  

 pénzügyi vezető Dr. Németh Gyula r. ezredes 

 rendőrségi főtanácsos 

 gazdasági vármegyei 

 rendőrfőkapitány-helyettes 

 

 

 

       …………………………………………… 
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