
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. január 25-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
29/2018. Kth. 
Megállapodás ingatlan közcélú használatára 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a BÁCSFA Kft.-vel (7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10.) a Kiskunhalas belterület 1831/1 
hrsz alatti ingatlan közcélú használatára vonatkozóan megállapodást kössön 2 éves 
határozott időtartamra a melléklet szerinti tartalommal. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
BÁCSFA Kft. 7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10. 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

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

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Laskovicsné Terzics Edit s.k.      Vizkeleti Szabolcs s.k.  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2018. január 26. 

 

 

 



 

 

 

Melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS 
ingatlan közcélú használatára 

 
Mely létrejött egyrészről: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., képviseli Fülöp 
Róbert polgármester) továbbiakban Önkormányzat 
másrészről a: 
 
BÁCSFA Kft.  7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10., képviseli Baki János ügyvezető) 
továbbiakban Tulajdonos, együttesen: Felek 
között az alábbiak szerint: 
 

1. Tulajdonos tulajdonát képezi a Kiskunhalas belterület 1831/1 hrsz alatti ingatlan 
(továbbiakban: Ingatlan) mely jelenleg a közforgalom elől nincs korlátozva. 

2. Az Önkormányzat az ingatlanon zajló közforgalom fenntartásában érdekelt. 
3. Felek jelen megállapodás alapján rögzítik, hogy Tulajdonos a megállapodás hatálya 

alatt az Ingatlan közcélú használatát lehetővé teszi, azt a közforgalom elől nem zárja 
el, az azon való közlekedést bárki számára feltétel és ellenszolgáltatás nélkül 
biztosítja. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közcélú használatból adódó, az Ingatlan 
állapotában a rendes elhasználódáson felül állagromlást helyreállítja, a fűkaszálást 
annak szükségessége esetén elvégzi, az Ingatlanon illegálisan elhelyezett hulladékot 
elszállítatja. 

5. Az ingatlanon álló fák biztonságos állapotáról való gondoskodás továbbra is a 
Tulajdonos feladata, az ebből adódó károkért az Önkormányzat nem felel. 

6. Az Ingatlanon álló vagy létesítendő reklámhordozók hasznosítására Tulajdonos 
jogosult. 

7. Jelen megállapodás az Ingatlan tulajdonjogát nem érinti, nem minősül vagyonkezelői, 
kezelői, hasznosítási, bérleti szerződésnek. 

8. Felek jelen megállapodást határozott időre, 2018.február 1. napjától 2019. december 
31. napjáig terjedő időtartamra kötik, ezt követően a megállapodás Felek előzetes 
jelzése nélkül megszűnik. 

9. Jelen megállapodás a határozott időtartam lejárta előtt Felek egyező szándékával, 15 
napos felmondási idővel mondható fel. 

 
 
Kelt: Kiskunhalas, 2018. január ….. 
 
 
    ……………………………………………..  ……………………………… 
 Kiskunhalas Város Önkormányzata    BÁCSFA Kft. 
  Fülöp Róbert         Baki János 
   polgármester         ügyvezető 
 


