
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
224/2018. Kth. 
A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft-vel a Sáfrik-féle szélmalom 
vonatkozásában kötendő vagyonhasznosítási szerződés módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. között 2018. 
június 29. napján kelt Vagyonhasznosítási szerződés módosításához.  

2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a mellékletben lévő Hasznosítási szerződés módosításának aláírására, 
valamint arra, hogy a projekt sikeres megvalósulásához szükséges további 
nyilatkozatokat megtegye, szerződéseket megkösse. 

 
Határidő: 2018.október 1. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Halasi Média és Kultúra Np. Kft., Bethlen G. tér 7/D. 
Dr. Rékasi Cecília aljegyző 
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 s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Hevesiné Vincze Éva s.k.      Váradi Krisztián s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2018. szeptember 27. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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, (a 
továbbiakban Tulajdonos), 

másrészről a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (székhelye: 6400 
Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D., cégjegyzékszáma: 03-09-115853, adószáma: 18350692-
2-03, KSH statisztikai számjele: 18350692-9001-572-0, képviseli: Nagy-Apáti Ivett 
ügyvezető), mint Hasznosító, a továbbiakban: Hasznosító, (továbbiakban együtt: Felek)  

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

Preambulum 

A Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. június 29. napján, S/1299/2018. iktatószámon 
Hasznosítási szerződés jött létre, amely szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak 
szerint módosítanak. 

A Hasznosítási szerződés módosítására azért került sor, mert a Hasznosító a projekt keretében 
a kiállító -és alkotóház kialakítását a 6400 Kiskunhalas, Ág u. 15/A. szám (hrsz. 1048) 
alatti ingatlan átalakításával tervezete megvalósítani, de az ingatlan adás-vétele az eladó 
szerződéskötéstől való elállása miatt meghiúsult, ezért a Felek a Hasznosítási szerződést 
módosítják. 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Hasznosítási szerződés 1. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában áll: 
a) a Kiskunhalas, Kölcsey utca 22. szám alatti kivett malom megnevezésű 866 m2 

alapterületű ingatlan (Kiskunhalas, 1051. hrsz), 
b) a Kiskunhalas, Belterület 1050. hrsz. alatti művelési ág/kivett megnevezésű 390 m2 

alapterületű ingatlan, 
c) a Kiskunhalas, Belterület, 1049/4. hrsz. alatti művelési ág/kivett megnevezésű 478 

m2 alapterületű ingatlan. 
A Tulajdonos a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező térképrajzon elkülönített 
területet (Sáfrik-féle országos műemléki védettségű szélmalom felújítása, kiállító- és 
alkotóház kialakítása céljából) hasznosításba adja a Hasznosító részére a jelen 
szerződésben foglalt feltételekkel.” 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Hasznosítási szerződés XI. fejezet 2. 
pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az ingatlanokat érintő közüzemi szerződéseket a Hasznosító köteles a 
jogszabályokban meghatározott időpontig, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárás 



 

 

lezárását követő 30 napon belül megkötni, saját nevére átíratni és a szükséges 
közművek minden költségét (karbantartás és használat) viselni.” 

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Hasznosítási szerződés 1. sz. 
melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete lép. 

4. A Hasznosítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal maradnak hatályban. 

5. A Hasznosítási szerződés és módosítása együtt hatályos és érvényes  

6. Jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 

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

Kiskunhalas, 2018. szeptember hó 28. nap  

……………………………………. ……………………………………… 
Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett  
polgármester ügyvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Halasi Média Kft. 
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 

 

  



 

 

 

 

1. számú melléklet  
 

Alaptérkép kivonat a Kiskunhalas, belterület 1049/4, 1050, 1051 hrsz.-ú ingatlanokról 
 
 

 
 
 

Területkimutatás 
helyrajzi szám művelési ág terület tulajdonos 

1049/4 kivett, beépítettlen terület 478 m2 
Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 

1050 kivett, beépítettlen terület 390 m2 
Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 

1051 kivett, malom 866 m2 
Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 
 
 


