VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT

Szám: 36/2015. (V. 7.) MÖK határozat
Tárgy: A Veszprém, Szeglethy utcai 103/3/A/34, a 103/3/A/35 hrsz.-ú irodahelyiségek és a
103/3/A/1 hrsz.-ú parkolóhelyek használati jogának visszavétele
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a Veszprémi Petőfi Színházzal (8200 Veszprém, Óvári F. u. 2., képviseli: Oberfrank
Pál igazgató) 2012. július 7-én kötött - a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező veszprémi 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi számú, természetben
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 64 m2 és 72 m2 alapterületű
irodahelyiségekre, továbbá a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház
mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhelyre vonatkozó, a
határozat mellékletét képező - haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez 2015. május 15-i hatállyal hozzájárul.
2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

36/2015. (V. 7.) MÖK határozat melléklete
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ
MEGSZÜNTETÉSE
Amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;
képviseli: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint Haszonkölcsönbe adó, a továbbiakban:
Kölcsönadó,
másrészről a Veszprémi Petőfi Színház (8200 Veszprém, Óváry F. u. 2.; képviseli: Oberfrank Pál,
igazgató), mint Haszonkölcsönbe vevő, a továbbiakban: Kölcsönvevő, a továbbiakban együttesen:
Felek között alulírott helyen és időben, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:
1. Felek rögzítik, hogy a Kölcsönadó és a Kölcsönvevő 2012. július 7-én haszonkölcsön
szerződést kötöttek egymással a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képező, természetben
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi
számú, 64 m2 és 72 m2 alapterületű irodahelyiségek, továbbá a Veszprém, Szeglethy u. 1.
szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhely
vonatkozásában. Kölcsönvevő az irodahelyiségeket a jelmezeinek tárolására használta, melyet
a továbbiakban más ingatlanban kíván megoldani, a Kölcsönadó az ingatlant más célú
hasznosításra kívánja igénybe venni, ezért a felek kezdeményezték a haszonkölcsön szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetését.
2. Felek megállapodnak abban, hogy az általuk 2012. július 7. napján kötött haszonkölcsön
szerződést közös megegyezéssel 2015. május 15. napjával megszüntetik.
3. Kölcsönvevő az ingatlanokat legkésőbb 2015. május 15. napjáig köteles rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a Kölcsönadó birtokába visszaadni, átadás-átvételi
jegyzőkönyv (1. melléklet) felvétele mellett.
4. Kölcsönvevő köteles az ingatlanok tényleges átadásáig, legkésőbb 2015. május 15. napjáig az
1. pontban meghatározott irodahelyiségek, valamint a 2 db parkolóhely vonatkozásában a
fenntartással kapcsolatos költségeket megfizetni, köteles a Kölcsönadóval elszámolni. Az
ingatlanok átadásakor a mérőóra állások rögzítésre kerülnek (2. melléklet).
5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az
egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 36/2015. (V. 7.) számú határozatával
jelen megállapodást jóváhagyta és felhatalmazta elnökét a megállapodás aláírására.
7. Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Veszprém, 2015. május ….

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke
Kölcsönadó képviseletében

Ellenjegyezte:
Dr. Imre László
megyei jegyző
Mellékletek:
1. melléklet: átadás – átvételi jegyzőkönyv
2. melléklet: közüzemi óraállások

Oberfrank Pál
igazgató
Kölcsönvevő képviseletében

Dr. Molnár Gyöngyi
jogtanácsos

