
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. november 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
308/2017. Kth. 
A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt. között, üzleti célú 
ingatlanokra létrejött Vagyonhasznosítási szerződés 1. számú módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas 
Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt. között, üzleti célú ingatlanokra 
létrejött Vagyonhasznosítási szerződés 1. számú módosításához. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert Vagyonhasznosítási szerződés 1. számú módosításának aláírására. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
Kollárné Dr. Lengyel Linda aljegyző 
Tóth Péter Városfejlesztési, üzemeltetési és Főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. Fsz. 15. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Gyöngyi László sk.      Váradi Krisztián sk. 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. december 1. 



 

 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH 
statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint 
Tulajdonos, 

másrészről a Halasi Városgazda Zrt. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem utca 1. fsz. 15., 
cégjegyzékszáma: 03-10-100381, adószáma: 13993492-2-03, KSH statisztikai számjele: 
13993492-6420-114-03, képviseli: Molnár Ferenc vezérigazgató), mint Hasznosító, a 
továbbiakban: Zrt. (továbbiakban együtt: Felek)  

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

Preambulum 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. június 15. napján Hasznosítási szerződés jött 
létre, Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő üzleti célú ingatlanok 
hasznosítására, amely szerződést Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
165/2017. Kth. számú határozatával hagyott jóvá. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hasznosítási szerződés X. fejezet 1. pontjában foglaltak 
alapján, a feladatok pontosítása érdekében a szerződést közös megegyezéssel módosítják az 
alábbiak szerint. 

1) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Hasznosítási szerződés V., A 
vagyonhasznosítási jog tartalma, a vagyon tulajdonjoga című fejezet 6. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„6. Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával – a Zrt. saját forrásaiból és 
ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból keletkező 
vagyonnövekményt a Zrt.köteles átszámlázni Tulajdonosnak, mely a Tulajdonos 
tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy osztott tulajdon.” 

2) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hasznosítási szerződés VI., A Zrt. jogai és 
kötelezettségei című fejezet 7. pontja az alábbi 7.3. alponttal egészül ki: 

„7.3. A Zrt. évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles adatot 
szolgáltatni az I. pont 1. bekezdése szerinti 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok 
hasznosításából származó árbevételéről.” 

3) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hasznosítási szerződés VII. Hasznosítási díjak című 
fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. A szerződés hatálya alatt a Zrt. köteles az előző évi I. pont 1. bekezdése szerinti 1. sz. 
mellékletben felsorolt ingatlanok hasznosításából származó árbevétele 5%-át évente 
egyszer megfizetni hasznosítási díj jogcímen. A Tulajdonos számláját legkésőbb minden év 
november 30. napjáig köteles kiállítani, melynek kifizetését a Zrt. a számla rendelkezései 
szerint átutalással teljesíti. Továbbá a Zrt. köteles a hasznosítás során keletkezett 
nyereséget jelen szerződésben rögzített vagyon karbantartására, felújítására fordítani. A 
Zrt. köteles a vagyon állagát megőrizni, karbantartani.” 



 

 

 

4) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hasznosítási szerződés VII. Hasznosítási díjak című 
fejezet az alábbi 2. ponttal egészül ki: 

„2. Mivel jelen szerződés hatálybalépése 2017. július 01. napja, ezért az első év 
elszámolása akként történik, hogy a Zrt 2017. július 01. napjától az I. pont 1. bekezdése 
szerinti 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok hasznosításából származó árbevétele 5 %-
át köteles megfizetni Tulajdonos számlája alapján.” 

5) Jelen szerződésmódosítás 2017. november 30. napjától hatályos. 

6) A Hasznosítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak 
hatályban. A Hasznosítási szerződés a Hasznosítási szerződés módosításával együtt 
hatályos és érvényes. 

A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  
 

Kiskunhalas, 2017. november 30. 

……………………………………. ……………………………………… 
Fülöp Róbert Molnár Ferenc  
polgármester vezérigazgató 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Halasi Városgazda Zrt. 
Tulajdonos  Hasznosító 

Jogi ellenjegyzés: 

Komlósné Dr. Fekete Anikó  
jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Csendes Ildikó 
osztályvezető 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 


