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a Xerox MagyarországKít. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 2. épnlet
Bl6em; Cg: 0109167204; adőszám: 10767III-2-4I; Bankszámla: Citibank 10800007-
70000000-10094003, képviseli: Horváth Gábor) mint bérbeadó - továbbiakban "Bérbeadó" -
másrészrőL, Városi Önkormányzat Polgárrnesteri Hivatala Medgyesegyháza (székhely:
5666 Medgyesegyháza Kossuth tér I.; adőszám: 15344083-2-04; képviseli: Gácsér Béla) mint
bérlő - a továbbiakban"Bérlő" - között az alulított feltételek szerint:

1. A jelen Szerződés tárgyát az alábbi berendezések, eszközök képezik:

a továbbiakban együttes en Berendezé s,

Fizetési határidő a számlakiállításátől számított 8 nap.

Jelen Szerződés minimális időtartama 36 (henng.i.+,p.h3!). hónap (a továbbiakban:
Minimális ldőtartam), a Berendezés üzembe helyezését követő naptári hónap első
napjátŐI számít:ta, Bérbeadó jogosult mindaddig megtagadni a Berendezés izembe
helyezését, amíg a Bérlő a jelen Szerződés 3. pontjában foglalt köte.lezettségnek eleget
nem tett. A bérleti jogviszony kezdete a Berendezés üzembe helyezésének napja.

Szerződő Felek rnegállapodása alagán a jelen Szerződés aláításával egyidejűleg Bérlő
mindösszesen a teljes bérleti időszal<ra viszonyított bérleti drjnak megfelelő 0 %
mértékű, azaz 0 Ft + áfa bérleti díjelőleget fizet Bérbeadónak, Felek megállapodnak,
hogy a teljes bérleti díj fennmaradő részét és annak kamatait Bérlő a jelen Szerződésben
meghatározott mértékű havi részletekben fizeti meg a Bérbeadó részére, fenti ciíjak
ennek figyelembe vételével lettek megállapítva. A jelen pontban meghatározott bérleti
díj el ő l e g me gf,rzetése a S zeruő dé s hatályb a l épé s ének fe ltétele.

A Berendezés bérleti díja havonta esedékes előre. A bérleti díj részletfizetések száma
minimum 36 azzal, hogy ezen fellJl az első tört hónapban a bérleti díj időarányos része
ftzetendő. A bérleti díj után általános forgalmi adő fizetési kötelezenség á1l fenn. A
Bérleti díj megfizetésének módja banki átutalás, A bérlő bérleti díj fizetési
kötelezettsége csak abban az esetben minősül teljesítettnek, amennyiben a számléban
felti.intetett összeg a bérbeadó megadott számláján marudéktalanul jőváításra kerül.
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Bérlő kizárőlag a számla kézhemételétől számított 8 napon belül jogosult kifogással
élni a számlával szemben, mely esetben a Felek a Bérlő kifogását megvizsgálják, és a
Bérbeadó szükség esetén a számlát módosítja.

A Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Bérbeadó áItal e|őzetesen írásban
elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be,

A Bérleti jogviszony a gépparkra vonatkoző atadás-áWételi (üzembe helyezési)
jegyzőkönyv Bérlő és a Bérbeadó meghatalmazott képviselői általi aláírásakor
kezdődik. A Bérlő köteles az aIáírt jegyzőkönyvet Bérbeadó részére 3 napon belül
eljuttatni. Az územbehelyezést vagy Bérbeadó, vagy Márkakereskedője, az MM MAX
Kft. (5000 Szolnok, Mészáros L.a.2.) végzi, akivel Bérlő jelen gépparkra a teljes
futamidőre vonatkozóan köteles teljeskörű üzemeltetési szerződést kötni, legkésőbb a
Berendezés üzembe helyezésének napjáig. Felek kijelentik, hogy az üzemeltetési
szeruődés alaplán a berendezés rendeltetésszerű áIlapotáért fennálló jogszabályi
felelősségét a Bérbeadó a|vállalkoző esetén az}./.IÁ MAX Kft.-n kereszfljl teljesíti a
fenti üzemeltetési szeruődés alaplán, így az üzembehelyezést követően a béreit eszköz
bármilyen meghibásodásavagy más hiányossága miatt a Bérlő az MM MAX Kft. felé
jogosult fordulni, és ez nem érinti a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségét.

Bérlő a Bérbeadó áItaI a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla alapján
köteles fizetni a bérleti díjat és az 3. pontban esetlegesen megjelölt előleget is.

Ha Bérlő a ftzetendő bérleti díjakat a megjelölt határidőn belül nem ftzeti meg,
Bérbeadó jogosult aháíralékos összeg alapulvételével, a késedelem teljes időtartamára
késedelmi kamatot felszámítani, amellmek éves mértéke napi kamatszámítás mellett az
MNB által meghatározott mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

A Berendezés tulajdonjoga a Bérlőre nem száIl át. A Berendezés harmadik személy által
történt lefoglalása, illetve végrehajtási- vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a
Bérlő koteles a Bérbeadó tulajdonjogát bejelenteni és erről Bérbeadót haladóktalanul
értesíteni. Bérlő a Berendezést nem jogosult megterhelni, azt értékesíteni, elidegeníteni,
azzal b ármilyen e gyéb formáb an rendelkezni.

A Berendezésen futó szoftver a Bérbeadó szellemi terméke, és azon a Bérbeadónak van
szeruőijoga, vagy harmadik személy olyan szellemi terméke, melyen a Bérbeadó Bérlő
részére jelen Szerződés feltételei szerint átruházhatő felhasználói joggal rendelkezik. A
Bérbeadó a Berendezés használ atba adásával a használat taríamfua engedé|yez a
szoftveren nem kizárőlagos, át nem ruházhatő, Magyarország területére korlátozott
felhasználói jogot a Bérlőnek. A felhasználói jog ellenértékét a bérleti díj tartalmazza. A
Berendezés Bérlő birtokából történő kikerülésével, illetve a jelen Szerződés bármely
okból történő megszűnésével a felhasználői jog is megszűnik. Bérbeadó jogosult a
szoftvert bármikor módosítani. Bérbeadó a szoftver frissítésére - a szoftverhiba esetét
kivéve - nem köteles.

A felhasználói jog nem jogosítj a fel a Bérlőt arra, hogy a szofutert bármilyen formában
többszőrőzze, azt nyilvánosságra hozza, módosítsa, kiegészítse, aLthoz bármilyen
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formában hozzányú|jon, azon másnak bármilyen terjedelmű felhasználói jogot
engedélyezzen.

Bérbeadó jogosult szerzőijogi védelem alá eső eszközöket telepíteni a berendezésekre,
melyek célja, hogy a Bérbeadó a fe\adatát hatékonyabban el tudja látni. Bérlő ezeken az
eszközökön felhasználói jogot nem szerez, és a Bérlő ebben az esetben sem jogosult a

fent meghatározott magatartásokat tanúsítani. Bérlő nem jogosult ezen eszközökhöz
hozzáfémi. Az eszközök á|tal gffitött adatokat a Bérbeadó a Bérlő részére
hozzáférhetővé teszi, ezen adatok a Bérlő tulajdonát képezik, ezeket a Bérbeadó
kizátőlag a Szeruődés teljesítése céljából, továbbá teljesítményének megállapítása és

fej le szté s e érdekéb en használhatj a fel.

Amennyiben a Bérlő a szoftverrel, Berendezéssel bármilyen módon visszaél, vagy nem
teszi lehetővé a jelen Szeruődés rendelkezései szerint a Berendezés Bérbeadő áItali
el7eróruéséq úgy a Bérbeadó jogosult a felhasználói jogot egyoldalúan megvonni.

Jelen szetződés a Minimális ldőtartam alatt - annak határozott időtartamáta tekintettel -

kizárőIag súlyos szetződésszegés esetén rendkívüli felmondással, valamint a Felek
írásbeli közös megállapodása alapján szüntethető meg.

Jelen Szerződéssel létrejött bérleti jogviszony - fentiekben hivatkozott - határozatt
időtartamára figyelemmel, a rendes felmondás és elállás lehetőségét a Felek kifejezetten
kizárják. A jelen Szerződés szerinti szerződéses feltételek, ijzleti számítások csak és
kizárőlag abban az esetben biztosítottak, amennyiben a bérleti jogviszony a jelen
Szerződésbenrögzített,határozotíidőtartamig fennáll, ennek tényét a Bérlő kifejezetten
elismeri és tudomásul veszi jelen Szerződés aláírásával, Amennyiben a bérleti
jogviszony annak lejárata előtt megszűnik, beleértve a rendkívüli felmondás esetét is, a
Bérlő köteles a teljes háttalévő időre járó bérleti díjat megfizetnt a Bérbeadó szám|ája
alapján, annak kiállítási dátumától számított 8 napon belül. A je|en Szerződésben
biztosított feltételekre tekintettel a Felek kifejezetten lemondanak arról, hogy a jelen
Szerződést megtámadják, különös tekintettel a Ptk. 236. §-a alaplán, akár feltűnő
értékaránytaIanság, vagy tisztességtelen szerződési feltételre történő hivatkozással.

Felek ezennel megállapodnak, hogy Bérbeadó jogosult jelen Szerződés rendkívüli
felmondására a Bérlőnek szőlő írásbeli nyílatkozat megküldésével, amennyiben súlyos
szerződésszegés esete következik be. A Bérlő ezenrlel kijelenti, hogy oly módon
haszná|ja az általa bérelt gépeket, illetve berendezéseket, hogy különösen, de nem
kizárólagosan az alábbi Súlyos szeruődésszegések egyike se következzenbe:

- a Bérlő a Bérleti díj fizetési kötelezettségével - Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére
30 (harminc) naptáti napot meghaladó késedelembe esik;

- Bérlő jelen Szerződésben meghatározott jogait és kötelességeit nem Bérbeadó
előzetes, írásbeli engedélye alapján ruházza át, éslvagy a jelen Szerződós tárgyát
képező gép, illetve berendezés más telephelyre, székhelyre történő
átszál|ítás al száIlítatás a nem B érb eadó e lő z ete s, írásb e 1 i en g edé lyév e 1 törté nik;

- a Bérlő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljőrős indul, vagy a Bérlő
végelszámolási eljárást indít maga ellen, feltéve, hogy a fenti eljárások megkezdését a
C é gkö zl ö nyb en kö zzétették;
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- a Bérlő a berendezést rongálja, vagy aztrendeltetésével ellentétes módon hasznáIja.

A BérIő fentiek szerinti Súlyos szetződésszegése esetén a Bérbeadó köteles írásbeli
énesítést küldeni a Bérlő részéte és felkérni a Bérlőt, hogy a szerződésszegést az

értesítés kézhezvéte|étől számított 8 (nyolc) naptári napon belül orvosolja, és egyuttal
figyelmeztetni a Bérlőt arra, hogy amerulyiben a szerződésszegést nem orvosolja,
Bérbeadó jogosulttá válik jelen Szerződés rendkívüli felmondására.

Amennyiben a Bérlő a Súlyos szerződésszegést nem orvosolja az előzőek alaplán
történt Bérbeadói értesítésnek megfelelően, Bérbeadó jelen Szerződést egyoldatrú, írásos

nyilatkozatánakaBér|ő ftszére történő eljuttatásával, azonnalihatáI|yal felmondhatja.

Bérlő is jogosult a jelen Szerződést azonnali hatályu rendkívüli felmondással
felmondani, amennyiben a Bérbeadó a jelen Szerződés valamely lényeges rendelkezését
súlyosan vagy ismétlődően megszegi, és a szerződésszegést az annak abbahagyására és

szerződésszerő magatartására való Bérlői írásbeli figyelmeztetést követően 30 napon
belül sem orvosolja,

Jelen Szerződés megszűnésekor Bérlő köteles visszajuttatni a berendezést olyan
állapotban, amilyenben azt átvette - a rendeltetésszerű hasznáIat áItaI okozott kopást
Ieszámítva - Bérbeadónak, vagy köteles lehetővé tenni, hogy a berendezést a Bérbeadó
elszáI\ítsalelszállíttassa Bérlő költségén, Bérlő a Berendezést köteles rendeltetésének
megfelelően használni, és felelős minden olyan kárért, amely a rendeitetésellenes
Ilasználat következménye. Rendeltetésellenes használat esetén a Bérbeadó jogosult a

B erendez é s t elszállítani.

Jelen Szerződés a minimális bérleti időtartam után határo zatlanidejűvé válik, amelyet
bármely fél a minimális bérleti idő letelte után 30 napos felmondási idővel felmondhat.
Amennyiben a Szeruődés hatfuozatlan idejűvé válik, úgy Felek a bérleti díj mértékét
ujt atár gy alják, am ennyib en B é r1 ő ezt ír ásb an kéri.

Bérlő kotel ezettségeí váIlal arta, hogy Bérbe adő számáta - 3 nappal korábbi előzetes
írásbeli értesítést követően - a Berendezéshez teljes hozzáférést biztosít Bérbeadó
kérésére biztosítva aBerendezés állapotának, rendeltetésszerű hasznáIatának Bérbeadó,
mint tulajdonos á|tali ellenőrzését. Bérlő Bérbeadó ezen ellenőrzési jogát

visszavonhatatlanul elfogadja, és szavatol azért, hogy Bérbeadó az e||enőruési jogát

akadálymentesen gyakorolhas sa,

Bérlő az áItala bérelt berendezések üzembehelyezéskori á|lapoűn - kivéve a
rendeltetésszerű használatből eredő értékcsökkenést köteles megőrizni, annak
me glartásáétt kártérítési fele lő s sé g gel tartoztk.

Bérlő köteles saját költségén teljeskörű vagyonbiztosítást kötni a berendezésre
vonatkozóan, annak üzembe helyezésétől kezdve, a berendezés teljes értéke
vonatkozásában, és köteles azt a je\en Szeruődés teljes hatáIya alatt fenntartani.
Amennyiben Bérlő rendelkezik vagyonbiztosítással, úgy köteles a Szerződés tárgyát
képező berendezésekre azt a Szerződés teljes hatá|ya alatt kiterjeszteni. Bérlő köteles
azonna| írásban értesíteni Bérbeadót, amennyiben a berendezéssel kapcsolatban
bármilyen káresemény történik, és köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítási
jogviszony rendelkezéseinek megfelelően arről a biztosító is határidőben értesüljön.
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Bérlő köteles Bérbeadó kérésére, Bérbeadó részére eredeti példányban bemutatni és

nrásolati példányban átadni a berendezés biztosítási kötvényét. A biztosítás

kedvezményezettje a Bérbeadó, mint tulajdonos, így a Bérbeadó jogosult minden olyan
összegre, mely a berendezést ért kar vagy egyéb biztosítási esemény következtében a

biztosító által kifizetésre került. Ha a biztosítő bármilyen okból a Bérlő tészére

teljesített volna fizetést, űgy aBérlő köteles erről Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatnÍ,

és a kapott összeget Bérbeadó tészére továbbítani. A biztosító esetleges teljesítése nem

mentesiti a Bérlőt a kártérítési kötelezettsége alól, azonban a biztosító á|tal kifizetett
összeggel akár mértéke csökken.

18. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bórbeadő az alábbi lehetséges feltételek megtételére
jogosult, különösen Bérlő 8 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, vagy ha a

Bérbeadó tudomására jut, hogy a Bérlő flzetési éslvagy gazdasági helyzete jelentősen

meggyengült, vagy Bérbeadó számlájával Bérlő írásbeli felszólítása ellenére fizetési

késedelembe esik:
- Bérbeadó jogosult a szerződés futamidej e alatt biztosítékként árbevétel-

engedményezést, illetve készfizető kezességet, i11. egyéb a teljes hátralévő bérleti
díjnak megfelelő mértékű díjfizetés fedezet&e irányuló garanciáú. kérni a BérlőtŐl;
_ Bérbeadó jogosult arra, hogy a Bérleti. Szetződés közjegyzői okiratba történő

foglaltatását igényelje Bérlőtől azzal, hogy annak költségei kizátőIag a Bérlőt
fogják terhelni.

Szeruődő Felek megállapodnak abban, hogy
kapcsolatban kapcsolattartókként

a.) Bérbeadő részérőI:

Név: Bodrogváry Csilla

a jelen Szerződés teljesítésével

Beosztás : ÜgÉél F inanszírozási Manager
Elérhetőség : +36I 436 8940,+36 30 210 0016 ; e-mail: csilla.bodrogvary@xerox.com

b.) Bérlő részéről:

Név: Gácsér Béla
Beosztás: jegyző
Elérhetőség: +36 68 440 000, medgyes@medgyesegyhaza.hu

jogosultak eljárni. A jelen Szerződés létével és tartalmával kapcsolatos bármilyen
nyíIatkozat kizárőIag a Felek arra feljogosított képviselői által írásban, cégszerű
aláírással történhet.

20. Felek rögzítik, hogy abban az esetben,Ita a fentiekben megjelölt kapcsolattartók
személyében, beosztásában, kiilönösen elérhetőségében bármilyen változás következik
be, akkor a vá|tozással érintett Fél köteles haladéktalanul a másik Felet írásban

tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából eredő kockázatot a mulasztó Fél köteles
viselni.

19,
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A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződés írásbeli
értesítést vagy nyilatkozatrételt ír eIő, űgy az abban az esetben fogadható el, ha annak
továbbítása a következőképpen történik:
a) személyes kézbesítés esetén a címzett az étvételt aIáírással elismeri,
b) fax útján törlénő továbbítás esetén a címzett a kiildemény megérkezését legalább

ugyanolyan formában elismeri,
c) e-mail útján történő továbbítás esetén a címzetí a küldemény megérkezését legalább

ugyanolyan formában elismeri,
d) postai úton való továbbítás esetén tértivevénnyel igazoItan:

E körben Bérlő jelen Szerződés a|áfuásáva| kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a lakó- és székhelyváltozásának közléséig a Bérbeadó a Bérlőnek szőIő
nyilatkozatokat a Bérlő utolsó ismert címére/székhelyére joghatályosan küldi meg.
Felek rögzítik, hogy fentiekre tekintettel a Bérlő címérelszéI<helyére a Bérbeadó által
küldött nyllatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni a feladás napját követő 5.

munkanapon, ha a címzettmegLagadta az átvételt - vagyis ,,nem fogadta el" jelzéssel
érkezett vissza a küldemény vagy ,,ismeretlen" jelzéssel érkezeíi vissza a

Bérbeadóhoz a postai küldemény, továbbá ha ,,elköltözötí" vagy,,nem kereste" jelzéssel
érkezett vissza a po stai küldemény.

Bérlő koteles minden év január 31. napjáig az előző év december 31-én nála feltelhető
berendezésekről tárolási nyilatkozatot tenni Bérbeadó felé Bérbeadó által előzetesen
igényelt módon.

Bérlő csak Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével helyezheti át a Berendezést a

B érl eti Szerző désb en fi gzített,,B erendez é s helyó" -tő 1 e ltérő helyszínre,

Bérlő - Bérbeadó előzetes és kifejezett írásbeli engedélye hiányában - nem jogosult a
Berendezést harmadik fél részére albérletbe adni.

Jelen Szerződéskizárőlag a Felek közös írásbeli megegyezésével módosítható,

Ielen Szetződésre a rnagyú jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
irányadók.

A Szerződő Felek minden vitás kérdést békésen igyekeznek rendezni. Ennek
sikertelensége esetén felek minden jogvita eldöntésére - feltéve, hogy a Bérlő székhelye
nem Budapest vagy Pest Megye területén van, mely esetre a Felek illetékességi kikötést
nem tesznek - szerződő felek alávetik magukat helyi bíróság hatálya alá tartoző
ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, megyei bíróság hatáIya alá tartoző
ügyekben a Komárom-Esztergom Megyei B író ság kizárólagos illetékessé gének,

Felek a jelen Szerződés teljesítése során a másik féllel kapcsolatban tudomására jutott
minden adatot, információt,tényti,lzleti titokként kezelnek és harmadik személy,vagy a
nyilvánosság részére - jogszabáIyi adatszolgáltúási kötelezettség kivételével - a másik
fél előzetes írásbeli engedélye nélktil nem teszik hozzáférheíővé. Ez a titoktartási
kötelezettség nem érinti a Bérbeadó azon jogát, hogy az MM MAX Kft.-t mint
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Márkakereskedőjét a szeruődés teljesítésével kapcsolatos lényeges információkról
tájékoztassa. Ez a titoktartási kötelezettség a feleket jelen jogviszony bármely okbÓl
történő megszűnését követően is terheli időbeli korlátozás nélkül. Felek ezen
kötelezettségeik megszegéséért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

Jelen Szerződés 29 pontból és 7 oldalbő| án, melyet Felek elolvasás és közös értelmezést
követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jőváhagyőlagés cégszerűenírtakalá.

Kelt: Budap est, 2012...e$á" .,..l.k..,-.
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