
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
274/2017. Kth. 
A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. részére helyiséghasználat 
biztosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére – tekintettel a közérdekű tevékenységére - 2017. november 1. 
napjától 2017. november 30. napjáig ingyenesen biztosítja a tulajdonában lévő 
Kiskunhalas belterület 1 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1. szám alatt található Városháza épületének földszintjén lévő, 23,11 m2 
alapterületű helyiség használatát. 
 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
melléklet szerinti haszonkölcsön szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, 
Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Menus Éva Zsófia 1051 
Budapest, Mérleg utca 9.  
Bán Róbert Tázlár Község Polgármestere, 6236 Tázlár, Templom köz 2. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

K. m. f. 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Dr. Skribanek Zoltán sk.     Vizkeleti Szabolcs Zsolt sk. 

 

Kivonat hiteléül: 2017. október 26. 



 

 

Melléklet a 274/2017. számú Képviselő-testületi határozathoz  
 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám 
Törzskönyvi azonosító szám: 724902 
Adószám: 15724904-2-03 
Képviselő neve: Fülöp Róbert polgármester 
Statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03 
(a továbbiakban: Kölcsönadó) 

Másrészről 

Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhely: 1051 Budapest, Mérleg utca 9. szám 
Cégjegyzékszám: 01 09 176115 
Adószám: 24663773-1-41 
Képviselő neve: Menus Éva Zsófia ügyvezető 
Statisztikai számjel: 24663773-8899-572-01 
(a továbbiakban: Kölcsönvevő) 

(a felek együttes említése a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek mellett: 

1. Kölcsönadó – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:357. § alapján, valamint a 274/2017. számú Képviselő-testületi határozat alapján – a 
tulajdonában lévő Kiskunhalas belterület 1 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatt található Városháza épületének földszintjén lévő 23,11 
m2 alapterületű helyiség használatát ingyenesen 2017. november 1. napjától 2017. november 
30. napjáig biztosítja a Kölcsönvevő részére. 

2. Kölcsönvevő a kölcsönvett helyiséget kizárólag – figyelemmel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 8a. alpontjában és nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdésében foglaltakra – közfeladat és a lakosság 
közszolgáltatással való ellátása érdekében használhatja. 

3. Kölcsönvevő a kölcsönvett helyiség használatát a haszonkölcsön időtartama alatt harmadik 
személy részére nem engedheti át. 

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásától számított 5 napon belül 
a helyiség birtokba adása-vétele céljából jegyzőkönyvet vesznek fel.  

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a haszonkölcsön szerződés időtartamának lejártát követő 5 
napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 

6. Kölcsönvevő a helyiséget a rendeltetésszerű használatnak, a szerződésnek megfelelően, a 
rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles gyakorolni. 

7. Kölcsönvevő köteles gondoskodni az ingyenes használatba adott helyiség takarításáról, tisztán 
tartásáról. 



 

 

8. Kölcsönvevő az ingyenes használatba adott helyiség tekintetében értéknövelő és a helyiség 
eredeti rendeltetését megváltoztató felújítást eredményező munkát nem végezhet. 

9. Kölcsönadó a helyiség rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglalt kötelezettségek 
teljesítését, a közérdekű tevékenység célját, a helyiség kihasználtságát előzetes bejelentést 
követően jogosult ellenőrizni. 

10. Kölcsönvevő az ingyenes használatba adott helyiséget – ha a közérdekű feladatellátása 
megszűnik vagy az a feladatellátásához szükségtelenné válnak – rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban köteles a Kölcsönadó részére visszaadni. Kölcsönvevő kötelezettséget 
vállal arra, hogy a fentiekről a Kölcsönadót haladéktalanul, írásban értesíti. 

11. Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban, bármikor módosíthatják vagy 
megszüntethetik. A szerződés megszűnésére, megszüntetésére egyebekben a Ptk. 6:359 §-ában 
foglaltakat kell alkalmazni. 

12. Kölcsönvevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek 
minősül. Kölcsönadó kijelenti, hogy belföldön bejegyzett jogi személy, helyi önkormányzat. 

13. Szerződő Felek tudomásul veszik, és kölcsönösen hozzájárulnak, hogy a másik fél a jelen 
szerződéssel összefüggésben a jogszabályokban előírt közzétételi és tájékoztatási 
kötelezettségeit a jogszabályokban előírtak szerint teljesítse, ezzel összefüggésben kifejezetten 
hozzájárulnak, hogy a másik fél a jelen szerződésben feltüntetett adatait a jelen jogügylet 
lebonyolításához szükséges módon és mértékben kezelje. 

14. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat Szerződő Felek egymást között, békés úton, 
egyeztetés során kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a további eljárásra a 
területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

15. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 
Mötv., az Nvtv. rendelkezéseit tartják irányadónak. 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírásukkal látják el. 
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből aláírás után 3 példány a Kölcsönadót és 3 
példány a Kölcsönvevőt illet meg. 

Kiskunhalas, 2017. október „…”      …………….., 2017………. „….” 

……………………………………….      
……………………………………………... 
Kiskunhalas Város Önkormányzata   Segítő Kezek az Aktív Évekért 
képviseletében Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében 
Fülöp Róbert polgármester    Menus Éva Zsófia ügyvezető 
Kölcsönadó                  Kölcsönvevő 

 
Jogi ellenjegyzés:        Jogi ellenjegyzés: 
 

Komlósné dr. Fekete Anikó 
                  jegyző 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:        Pénzügyi ellenjegyzés: 

                                 
     Csendes Ildikó 

            Pénzügyi és Gazdasági Osztályvezető 


