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önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 25.§ (1) bek. b) pontja szerinti, a 
kiskunhalasi 3935 hrsz alatt összesen 2365 nm alapterülettel felvett, ténylegesen és 
természetben Kiskunhalas, Petőfi Sándor utca 7-9 szám alatt található ingatlan 
hasznosítására kiírt zártkörű pályázatra az összességében legelőnyösebb ajánlatot a 
Kovács és Társa Bt-t tette, ezért őt hirdeti ki nyertesnek. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2020. január 01. napjától 
kezdődően 2034. december 31. napjáig tartó 15 év határozott időtartamra, visszterhesen 
hasznosításba adja az 1. számú melléklet szerinti Hasznosítási szerződésben foglalt 
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Iktatószám: S/…………/2019 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 
(BÉRLETI SZERZŐDÉS) 

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, bankszámla száma: 11732064-15338806, 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint Tulajdonos, 

másrészről 
Kovács és Társa Bt. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Bercsényi utca 6. I/1., cégjegyzék szám: 
03-06-109688, adószám: 20652348-2-03, bankszámla szám: 10101047-51160600-01004004, 
statisztikai számjel: 20652348-5610-117-03, képviseli: Kovács Gyula ügyvezető), mint 
Hasznosító, a továbbiakban: (továbbiakban együtt: Felek)  

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

I. Preambulum 

1. Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll 
a Kiskunhalas, 3935 hrsz., természetben a 6400 Kiskunhalas, Petőfi Sándor utca 7-9. 
szám alatti, összesen 2365 nm alapterületű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan). 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2019. Kth. számú 
határozatával szándékát fejezte ki, hogy a Hasznosító részére, az 1. pontban megjelölt 
ingatlant hasznosításba kívánja adni.  

3. Felek rögzítik, hogy Hasznosító Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13 §. (1) bekezdés 7. pontjában rögzítettek alapján a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül a 
településfejlesztési célba tartozó kulturális szolgáltatás keretében a városban működő 
szervezeteknek rendezvényteret adó tevékenység elvégzésével kapcsolatos feladatok 
teljesítése érdekében, továbbá egyéb kulturális és vendéglátóipari célra kívánja 
visszterhes hasznosításba venni az Önkormányzati tulajdonú ingatlant. 

4. A 3.) pontban írt ingatlant a Tulajdonos hasznosításba adja a Hasznosító részére a jelen 
szerződésben foglalt feltételekkel.  

5. A Hasznosító megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

6. A Hasznosító kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés alapján átlátható szervezetnek 
minősül. A Hasznosító ezen nyilatkozatában foglaltak változás esetén haladéktalanul 
köteles tájékoztatni a Tulajdonost.  
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II. A szerződés célja 

1. A hasznosításba adás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlan hatékony és gazdaságos 
hasznosítása. 

III. A szerződés tárgya 

1. A szerződés tárgya az I.3. pontban körülírt ingatlan átlátható szervezet részére történő 
visszterhes hasznosításába adása. 

2. A Hasznosító a hasznosítási jogot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
11. § (16) bekezdése alapján, valamint a Képviselő-testület 16/2015. (VI. 26.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Vagyonrendelet) 25.§ (1) bekezdés b) 
alpontja alapján szerzi meg. 

IV. A szerződés hatálya 

1.  A Hasznosító hasznosításba adja a jelen szerződés 1. pontjában körülírt ingatlant 
2020. január 01. napjától kezdődően 15 év határozott időre, vagyis 2034. december 
31. napjáig. 

V. A vagyonhasznosítási jog tartalma, a vagyon tulajdonjoga 

1. A Felek rögzítik, hogy az átadásra kerülő ingatlan jelenleg is a Hasznosító birtokában 
van és a Hasznosító az ingatlant jelenleg is használja. Az ingatlan átadásával a Felek 
vagyonleltárt készítenek, és külön birtokba adási eljárást nem folytatnak le. 

2. A Hasznosítót megilletik a tulajdonos jogai és terhelik kötelezettségei, azzal, hogy a 
vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, tovább hasznosításba nem adhatja. 
Hasznosító jogosult és köteles az ingatlan üzemeltetésre, fenntartására, karbantartására, 
birtoklására, használatára és hasznosítására. 

3. A hasznosításra átadott vagyon Tulajdonos tulajdonában marad.  

4. A Hasznosító tudomásul veszi, hogy az ingatlan fejlesztéséhez előzetesen a Tulajdonos 
hozzájárulását kell kérnie.  

5. Amennyiben a vagyont érintően a Tulajdonos pénzeszközeiből értéknövelő beruházás 
történik, e beruházásból keletkező vagyonnövekmény a Tulajdonosé lesz, nem 
keletkezik közös vagy osztott tulajdon. 

6. Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával – a Hasznosító saját 
forrásaiból és ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból keletkező 
vagyonnövekmény Tulajdonos tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy osztott 
tulajdon.  

7. Az e szerződésben beszámított beruházásból eredő ingó dolgok, eszközök a Tulajdonos 
tulajdonába kerülnek minden külön elszámolás nélkül. 

VI. A Hasznosító jogai és kötelezettségei 

1. A Hasznosító jogosult a vagyon birtoklására, használatára a jelen szerződésben foglaltak 
szerint.  

2. A Hasznosító az épületet a jelen szerződés I. fejezet 3. pontjában rögzített célra 
használhatja. 

3. A Hasznosító a használat ideje alatt karbantartási kötelezettséget vállal. 

4. A Hasznosító köteles a vagyon állagát megőrizni, karbantartani. 
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5. A Hasznosító a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal 
köteles gazdálkodni. E kötelezettsége megszegésével okozott kárért, az ide vonatkozó 
jogszabályok (különösen a Ptk, Nvtv.) szabályai szerint felel. 

6. A Hasznosító köteles a vagyon használata során betartani a reá vonatkozó 
jogszabályokat, a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint egyéb szakmai és 
környezetvédelmi előírásokat. 

7. A működéshez, üzemeltetéshez szükséges és előírt engedélyek beszerzése a Hasznosító 
kötelezettsége. Az engedélyek hiányából adódó mindennemű felelősség a Hasznosítót 
terheli. 

8. A Hasznosító köteles a baleset-, a környezet- és a tűzvédelmi előírásokat betartani. Ezek 
be nem tartása esetén mindennemű felelősség a Hasznosítót terheli. 

9. A Hasznosító az ingatlanban a tevékenységet saját hasznára és kockázatára végzi, így az 
ingatlan energia és közmű költségei őt terhelik. Hasznosító köteles a működésével 
kapcsolatos hulladék elszállításáról gondoskodni. Az esetlegesen keletkező veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles 
gyűjteni, tárolni, illetve a helyszínről folyamatosan elszállíttatni.  

10. Hasznosító a tevékenysége során használt közüzemi szolgáltatások igénybevételének 
rendjére, és a díjfizetésre nézve köteles az energia és a közmű ellátás vonatkozásában a 
szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötni. A szolgáltatási szerződések megkötésének 
elmulasztása, vagy az abban foglaltak be nem tartása jelen szerződés felmondásának 
jogkövetkezményeit vonja maga után azzal, hogy az így felmerülő mindennemű 
felelősség a Hasznosítót terheli. 

11. A Hasznosító a fentieken túlmenően köteles gondoskodni: 
a) a vagyon őrzéséről,  
b) tűrni a Tulajdonos ellenőrzését a használattal kapcsolatban, valamint  
c) a vagyonnal kapcsolatos adatok szolgáltatásáról, amennyiben azt jelen szerződés 

előírja, vagy a tulajdonos azt kéri  

12. A Hasznosító nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási és egyéb kötelezettségei, a 
következők:  

12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlant érintő elvégzendő 
beruházásokról és felújításokról a tevékenység megkezdése előtt a felek külön 
egyeztetnek. A Hasznosító a Tulajdonos hozzájárulása nélkül nem végezhet 
beruházást, felújítást. 

13. A Hasznosító elérhetőségei: 
Kapcsolattartó:  
Név: Kovács Gyula 
Telefon: 06-20/9750884 
E-mail: kovacsbt3@freemail.hu  
 
Tulajdonos részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:  
Név: dr. Rékasi Cecília (jogi ügyekben) 
Telefon: 06-77/523-139 
E-mail: aljegyzo@kiskunhalas.hu 
 
Név: Tóth Péter (ingatlannal kapcsolatos ügyekben) 
Telefon: 06-77/523-131 
E-mail: toth.p@kiskunhalas.hu 
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Név: Csendes Ildikó (pénzügyekben) 
Telefon: 06-77/523-129 
E-mail: csendes.i@kiskunhalas.hu  

14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Hasznosító Tulajdonos igénye szerint, de 
naptári évenként maximum négy alkalommal térítésmentesen Tulajdonos rendelkezésre 
bocsájtja a teljes ingatlant, vagy a Tulajdonos igénye szerint az általa meghatározott 
helyiségeket. A Tulajdonos kijelenti, hogy saját rendezvényeit maga bonyolítja. 

15. Hasznosító tudomással bír arról, miszerint - külön megállapodás alapján - elhelyezési 
kötelezettség terheli társadalmi (kulturális) szervezetek, különösen a Kuruc vitézek 
Nyugállományú Egyesület (6400, Kiskunhalas, Petőfi S. u. 7-9.) tekintetében. Felek 
kijelentik, hogy az abban foglaltak Hasznosító általi súlyos megsértése rendkívüli 
felmondási okként kezelhető. 

VII. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei 

1. A Tulajdonos jogosult a vagyon hasznosítását ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjed 
különösen a fenntartásra és hasznosításra, a fenntartási és karbantartási, felújítási, 
állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyon használatának hatékonyságára.  

2. Az ellenőrzés olyan időpontban történhet, amely szükségtelenül nem zavarja a 
Hasznosító feladatellátását. Az ellenőrzés időpontját a Tulajdonos az ellenőrzés 
megkezdése előtt legalább három nappal korábban köteles bejelenteni a Hasznosítónak. 

3. A Hasznosító a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében 
kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem 
sértő – az önkormányzati vagyonra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat 
bemutatására. 

4. A Tulajdonos köteles,  
a) a Hasznosító jelen szerződés rendelkezéseinek teljesítése érdekében 

együttműködni,  
b) a Hasznosító által szolgáltatott adatokat a jogszabályoknak megfelelően, 

célszerűen kezelni és felhasználni,  
c) a tulajdonosi hozzájárulásokat igénylő kérelmekkel kapcsolatban a kézhezvételt 

követő 1 hónapon belül, de legkésőbb az e határidő leteltét követő első munkaterv 
szerinti Képviselő-testületi ülésen megtárgyalni, majd írásban nyilatkozni.  

VIII. Hasznosítási díjak 

1. A Hasznosító 2020. január 01. napjától kezdődően jelen szerződés hatálya alatt havi 
rendszerességgel hasznosítási díjat fizet a Tulajdonos által kiállított számla alapján. 

2. A hasznosítási díj havi nettó 310.000.- forint, amelyet a Hasznosító havonta, egy 
összegben, előre, a Tulajdonos által kiállított számla alapján, a tárgyhó 25. napjáig 
köteles Tulajdonos számlájára átutalás útján megfizetni. Hasznosító tudomásul veszi, 
hogy az ingatlan hasznosítási díja a hasznosítási szerződés megkötését követő évtől 
minden év január 1. napjától kezdődően, minden külön megállapodás nélkül az éves 
fogyasztóiár-index alakulásának megfelelően emelkedik a következők szerint. Az 
árindex megjelenését követően a Tulajdonos az addig eltelt időszakra nézve a 
különbözetről egy összegben állítja ki számláját Hasznosító felé, ezt követően pedig 
minden tárgyhónapra már az esedékes árindex- szel növelten az emelt díjjal állítja ki 
számláját.  
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3. Ha a Hasznosító a díjfizetésre megállapított időpontig a hasznosítási díjat nem fizeti 
meg, a Tulajdonos köteles a Hasznosítót – a következményekre figyelmeztetéssel – a 
teljesítésre írásban felszólítani. Ha a Hasznosító a felszólításnak 8 napon belül nem tesz 
eleget, a Tulajdonos további 8 napon belül írásban felmondással élhet. 

4. A Hasznosító a Hasznosítási szerződés megkötésekor a Tulajdonos részére kéthavi 
hasznosítási díjnak megfelelő összegű óvadékot nyújt, melyet a Tulajdonos különösen a 
fizetési elmaradások rendezésére használhat fel a Hasznosító utólagos értesítésével 
egyidejűleg.  

5. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy közös érdekük az ingatlan műszaki állapotának 
javítása, így megállapodnak abban, hogy a Hasznosító zártkörű pályázata keretében 
műszaki tervdokumentációt nyújtott be költségvetéssel, amely jelen szerződés mellékletét 
képezi. A tervdokumentáció alapján a Hasznosító által az ingatlanon elvégezni tervezett 
munkák összes költsége nettó 24.800.000 Ft. A Felek megállapodnak abban, hogy ezen 
összeget a Tulajdonos a Hasznosító által fizetendő hasznosítási díjba teljes egészében 
beszámítja. A felújítási munkák részletezését a jelen szerződés 1. sz. melléklete 
tartalmazza. A Hasznosítási szerződés hatálya alatt a Hasznosító által elvégzendő 
kötelező felújítási munkák sorrendjénél elsőbbséget élvez az ingatlan utcai 
homlokzatának felújítása. A felújítás végeztével a karbantartási munkák elvégzése a 
Hasznosító feladata. 
 

Az ingatlanra Hasznosító által fordított összeg összesen nettó 24.800.000 Ft, amelynek 
teljes összege beszámításra kerül a hasznosítási díjba, úgy, hogy a havonta fizetendő és az 
éves fogyasztóiár-index alakulásával növelt hasznosítási díjnak a felét köteles megfizetni 
a Hasznosító, mindaddig, amíg a beszámítással érintett ráfordítás összege nullára 
csökken. 

Az Önkormányzat által jóváhagyott fejlesztések, beruházások elvégzését és a tervekkel 
való összhangját a KÖH Főépítész igazolja. A beruházás összegét Szerződő Felek 
átalányárként határozzák meg, Hasznosító az e szerződésben megjelölt beruházási 
összegen felüli összeget, többletmunkát nem számolhat el. Műszaki tartalom csökkentése 
kizárólag a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 

A Felek rögzítik, hogy az ingatlanra a Tulajdonos rendelkezik vagyonbiztosítással. A 
Hasznosító vállalja az ingatlanhoz kapcsolódó, és abban lévő eszközökre 
vagyonbiztosítást köt, és azt fenntartja a szerződés teljes időtartama alatt. Hasznosító 
köteles a vagyonbiztosítási kötvény másolatát a Tulajdonosnak bemutatni. 

IX. A kártérítési felelősség alakulása 

1. A Hasznosító a vonatkozó jogszabályok, különösen a polgári jog és az Nvtv. általános 
szabályai szerinti felelősséggel tartozik, jelen szerződésből eredő kötelezettségével, a 
használt vagyonban bekövetkezett kárért. 

2. A Hasznosító a vonatkozó jogszabályok szabályai szerint felel a jelen szerződésben 
meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 
megszegésével a Tulajdonosnak okozott kárért. 

3. A vagyon működtetése során harmadik személy által okozott kárért a Hasznosító felel, 
amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé. A felmerült 
kárról a Hasznosító jegyzőkönyvet vesz fel, melyben – ha lehetséges – megállapítja a 
kárfelelőst is. A kár megtérítése ügyében a Szerződő Felek közvetlen tárgyalnak és a 
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Hasznosító vállalja az őt terhelő kár rendezését Tulajdonos felé, amelyet a kár okozója 
felé vonatkozó jogszabályok szerint érvényesíthet. 

4. Az átadott ingatlan használatából eredő harmadik személynek okozott kárért a 
Hasznosító felel.  

X. A hasznosítási szerződés módosítása és megszűnése 

1. A jelen szerződést a Szerződő Felek írásban – közös megegyezéssel – indoklás 
megjelölésével módosíthatják.  

2. A használati, hasznosítási jog megszűnik:  
a) a szerződés írásbeli felmondásával (rendes felmondás X. fejezet, 3. pontban 

részletezettek szerint),  
b) rendkívüli felmondással, a jelen szerződés X. fejezet 4. pontjában részletezettek 

szerint,  
c) az adott vagyontárgyra vonatkozóan, a vagyontárgy megsemmisülésével,  
d) a Hasznosító jogutód nélküli megszűnésével a megszűnés napján,  
e) amennyiben a Hasznosító ellen jogerősen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a 

jogerőre emelkedés napján,  
f) közös megegyezéssel,  
g) jelen szerződésben foglalt hasznosítási idő eltelik, 
h) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.  

3. Bármelyik fél jogosult a szerződést rendes felmondással 60 napos felmondási idővel 
indoklás nélkül felmondani.  

4. Rendkívüli felmondás esetén a felmondás a közlést követő hónap utolsó napja. A 
Tulajdonos a hasznosítási szerződését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, 
ha  

a) a Hasznosító a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos jogszabályi vagy e 
szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati 
vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

b) a Hasznosító már nem minősül átlátható szervezetnek, 
c) amennyiben a Hasznosítónak központi és/vagy helyi adó-, illeték-, vám-, vagy 

járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt és megfizetésére, nyilatkozata 
alapján halasztást nem kapott, 

d) a Hasznosító a hasznosításba adott vagyon hasznosítása során jogszabályban vagy 
jelen szerződésben foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

e) a Hasznosító ő a vagyonban súlyos kárt okoz,  
f) amennyiben a Hasznosító a jogszabályokban és a szerződésben vállalt, 

karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a Tulajdonos felszólítására nem kezdi 
meg – a felszólítás kézhezvételétől számított 120 napon belül – vagy a 
felszólításban megjelölt határidőig nem fejezi be, 

g) amennyiben a Hasznosító a jelen szerződésben vállalt felújítási munkákat nem 
kezdi meg 2020. április 1. napjáig és a Tulajdonos felszólítására sem kezdi meg, 
az abban megjelölt határidőig, vagy a felszólításban megjelölt határidőig nem 
fejezi be, 

h) a Hasznosító az ingatlanra nem köti meg a vagyonbiztosítást, azt felmondja, 
megszünteti, megszűnik, vagy lejárat esetén nem gondoskodik az újra kötéséről,  

i) a Hasznosító a hasznosítási díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg határidőre, 
j) a Hasznosító a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt más egyéb lényeges 

kötelezettségét nem teljesíti, 
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k) a Hasznosító vagy az ő jogán az ingatlanban tartózkodó személy a Tulajdonossal 
szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen 
magatartást tanúsít, 

l) a Hasznosító vagy az ő jogán az ingatlanban tartózkodó személy a hasznosított 
ingatlant rongálja, vagy rendeltetésükkel ellentétesen használja. 

5. Közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetése esetén a Hasznosító köteles 15 
napon belül elszámolni a vagyonnal, az abban bekövetkező változásokkal elszámolni a 
készült vagyonleltár alapján.  

6. A szerződés felmondása esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, különös 
tekintettel az ingatlanra fordított felújítási, karbantartási összegekre. 

7. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Hasznosító kijelenti, hogy 
csereingatlanra, kártalanításra nem tart igényt. 

8. A hasznosítás bármilyen okból történő megszűnésekor a Hasznosító köteles az ingatlant 
a rendeltetésszerű állapotnak megfelelően, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban a Tulajdonosnak visszaadni, ellenkező esetben a rendeltetésszerű állapot 
visszaállításával kapcsolatos mindennemű költség a Hasznosítót terheli. A Hasznosító 
jogosult az 1. sz. mellékletben felsoroltakon kívül – az ingatlan rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotának megtartásával - az általa felszerelt használati tárgyakat 
az állag sérelme nélkül saját költségére leszerelni és elszállítani. Az állag sérelme esetén 
a Hasznosítót helyreállítási kötelezettség terheli. Az ingatlan átadás-átvételérő a felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Azokat a berendezési tárgyakat, amelyek a felújítás 
részeként lettek be- vagy felszerelve, azokra a Hasznosító nem tarthat igényt. 

XI. Elszámolás a használt, hasznosított vagyonnal 

1. A Hasznosító használati, hasznosítási joga gyakorlása során a rendes gazdálkodás 
szabályai szerint köteles eljárni és köteles a használatban, hasznosításban lévő 
vagyontárgy fenntartásával, karbantartásával és védelmével kapcsolatos feladatok 
ellátására. A Hasznosító az ingatlanon bárminemű építési, átalakítási munkák 
megkezdése előtt Tulajdonos hozzájárulása szükséges. Amennyiben a Hasznosító 
beruházást, felújítást kíván elvégezni az erről szóló tervet, költségvetést a Tulajdonos 
részére köteles megküldeni. A Tulajdonos ezen dokumentumok alapján adhatja meg 
hozzájárulását.  

2. A Hasznosító hasznosítási joga nem terjed ki az általa használt ingatlanvagyon 
elidegenítésére és megterhelésére. A Hasznosítót terhelik azok a kötelezettségek, 
amelyek a használatba, hasznosításba adott vagyon használatával kapcsolatosak 
(karbantartás, üzemeltetés). 

3. A Hasznosító a használatra, hasznosításra vonatkozó jogosultságának, a szerződés 
megszűnésekor köteles a használatba, hasznosításba adott ingatlant rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban visszaadni Tulajdonos részére. 

4. A Hasznosító köteles a használt vagyonnal folyamatosan a Tulajdonos rendelkezései 
szerint elszámolni.  

5. Hasznosító évente egyszer köteles, a tárgyévet követő év február 15. napjáig az ingatlan 
és a beszámított beruházásból származó egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi 
változásairól adatot szolgáltatni Tulajdonosnak. A Hasznosító minden évben december 
31. fordulónappal a következő év február 15. napjáig leltárt köteles felvenni, amelyet 
köteles megküldeni a Tulajdonos részére március 01. napjáig.  
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6. Amennyiben a szerződés aláírása és hatályba lépése között eltelt időben a vagyonban 
változás történik, arról Hasznosító haladéktalanul köteles értesíteni Tulajdonost. 

7. Jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén a Hasznosító a 
felmondási idő lejártát követő 60 napon belül, rendkívüli felmondás esetén 30 napon 
belül köteles tételesen elszámolni a használatba, hasznosításba vett vagyonnal. A 
hasznosítás egyéb módon történő megszűnése esetén a vagyonnal való elszámolás 
határideje a megszűnést követő 15 nap.  

8. Az elszámolás módja helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyről a Szerződő Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel, és amelynek mellékletét képezi a vagyonleltár. Az átadás-
átvételi eljárás befejezéséig a Hasznosító a használatba, hasznosításba átadott vagyonnal 
a felelős őrzés szabályai szerint köteles eljárni.  

XII. Záró és egyéb rendelkezések 

1. A Szerződő Felek, a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben 
kötelesek 30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést, amennyiben jogvitára kerül 
sor, a felek kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a Nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Vagyonrendelet és más vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 

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

Kiskunhalas, 2019. ……………… hó ….. nap  

Mellékletek: 

1. Tervezett felújítási munkák 
2. Vagyonleltár 

……………………………………. ……………………………………… 
Fülöp Róbert Kovács Gyula 
polgármester   ügyvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  Kovács és Társa Bt. 
Tulajdonos  Hasznosító 

Jogi ellenjegyzés: 
 
………………………………..     

Komlósné Dr. Fekete Anikó       
jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
………………………………..     

Csendes Ildikó  
pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal



 

 

 
 

1. számú melléklet 
Tiszti Klub (Kiskunhalas, Petőfi u. 7-9.) tervezett felújítási munkái 

csatorna bekötés 
udvar burkolat rendezése 

homlokzat felújítás 
WC csoport felújítása 

Munkafolyamat 
megnevezése 

Méret Mennyiség Tervezett 
költség 

Hasznosítási 
díjba 
beszámított 
összeg 

Bontási munka     
ajtó kibontása 75/196-os 6 db   
12-es fal bontása  21,58 nm   
kő anyag lap 
burkolat bontása 

 20,68 nm   

klub szobánál 
130/140-es ablak 
bontása 

 3 db   

gépészeti bontás     
kéményes 
konvektor kibontása 

 3 db   

WC kibontása öblítő 
tartállyal 

 3 db   

piszoár elbontása  1 db   
mosdó bontása  2 db   
udvar rendezés     
szegély bontás  4,5 fm   
burkolat felbontása, 
felmarás 

 437 nm   

térkő burkolat 
bontása 

 28 nm   

     
Kőműves munka:     
10-es ytong fal 
falazása 

 17,68 nm   

5-ös ytong fal 
falazása 

 13,54 nm   

ajtó elhelyezése 65/196 5 db   
csempe falburkolat 
készítése 

 41 nm   

kő agyag lap 
készítése 

 21 nm   

oldal fal vakolat 
készítése 

 32 nm   

mennyezet vakolat 
javítása 

 21 nm   

homlokzat vakolat     



 

 

felújítása 
konyhai részen 15 
% vakolat pótlással 

 116 nm   

homlokzat vakolat 
javítása klub szobai 
részen 10 % vakolat 
pótlással 

 128 nm   

     
Asztalos munka:     
ajtó 10-es ytong 
válaszfalra 

75/210 2 db   

ajtó 5-ös ytong 
válaszfalra 

75/210 3 db   

     
Festő, mázoló 
munka: 

    

főépület utcai 
homlokzatán 
ablakok kezelése 

140/210 5 db   

felújított felületeken 
meszelés, festés 
fehér színben WC 
csoport és előtér 

 96 nm   

     
     
Gépészet, víz, 
csatorna: 

    

szennyvízcsatorna 
átkötés az új 
rendszerre 

 19 fm   

WC csoport 
kialakítása 

    

szennyvízhálózat 
kiépítése 110-es kpe 
csővel, illetve 48 
mm átmérőjű csővel 

 12 m és 8 m   

WC  3 db   
piszoár  1 db   
mosdó  2 db   
kazán kondenzvíz  1 db   
vízellátás biztosítása 
az előző 
berendezésekhez 
padlóban vezetve, 
elosztó kiépítésével 

 1 db   

meglévő büfé 
csatlakoztatása a 
vízhálózathoz és 
kiépítendő 

 1 db   



 

 

csatornarendszerhez 
Kazán szerelése     
kondenzációs fűtés 
felszerelése 

 1 db   

ablakok alá hálózat 
kiépítése 

 5 db   

előre menő és 
visszatérő 
vezeték/falon kívül 
szerelve 

 1 db   

     
Udvar rendezése:     
aszfalt burkolat 
készítése 

 465 nm   

     
Összesen:   nettó 

24.800.000 Ft 
 

 
 


