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Szám: 03000/152/108/2020.szerz 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 
amely egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester, továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány u. 
14., képviseli: Dávid Károly r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi 
docens, megyei főkapitány, továbbiakban: BKMRFK) 
(továbbiakban együtt: Felek) 
között az alábbi önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában, 
a következők szerint jött létre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi törvény (továbbiakban: Ltv.) és Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről (továbbiakban: Lr.) alapján. 
I. A bérlőkijelölési jog tárgyára vonatkozó rendelkezések 
1. Az Önkormányzat a város egyik fontos közérdekű feladatának tartja a Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányság zavartalan működését, és hogy ezzel összefüggésben megfelelő 
szakember elhelyezését elősegítse oly módon, hogy az alább felsorolt önkormányzati 
tulajdonú lakások bérlőit a munkáltatói jogkörrel felruházott BKMRFK jelöli ki: 

 Cím Terület, m2-ben 

1. Kiskunhalas, Állomás u. 13. III/10. 49 

2. Kiskunhalas, Állomás u. 7. fszt. 1. 38 

3. Kiskunhalas, Állomás u. 7. fszt. 2. 46 

4. Kiskunhalas, Állomás u. 7. I/3. 55 

5. Kiskunhalas, Állomás u. 7. III/11. 53 

6. Kiskunhalas, Állomás u. 7. III/9. 55 

7. Kiskunhalas, Állomás u. 7. IV/12. 55 

8. Kiskunhalas, Árpád u. 25. fszt. 2. 71 

9. Kiskunhalas, Bercsényi u. 18. III.em.11. 55 

10. Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 3. fszt. . 3 44 

11. Kiskunhalas, Bocskai u. 5. fszt. 2. 55 
12. Kiskunhalas, Bocskai u. 3. IV/14. 55 
13. Kiskunhalas, Bocskai u. 5.  IV/14. 55 
14. Kiskunhalas, Bocskai u. 5.  IV/15. 62 
15. Kiskunhalas, Erdei F. tér IV/b.  II/20. 54 
16. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 22.  II/7. 54 
17. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 23.  III/12. 54 
18. Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 39. fsz. 1. 61 
19. Kiskunhalas, Nyúl u. 2. 67 
20. Kiskunhalas, Radnóti u. 16. 60 
21. Kiskunhalas, Széchenyi u. 20.  III/13. 57 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
II. A bérlőkijelölési jogra vonatkozó rendelkezések 
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat ingyenesen bérlőkijelölési jogot biztosít a 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (3) bekezdése alapján. Az 
Önkormányzat jelen Megállapodással az 1. pontban felsorolt lakások bérlőkijelölési jogát 
ingyenesen adja át a BKMRFK részére. Az Önkormányzat az 1. pontban megjelölt lakások 
bérlőkijelölési jogának megszerzéséért a BKMRFK-nak díjat nem számít fel. 

2. Jelen megállapodás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, és 2025. 
december 31. napjáig hatályos. 

3. A BKMRFK a bérlő kijelöléséről írásban köteles értesíteni az Önkormányzatot, és a Halasi 
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt-t (a továbbiakban: Halasi 
Városgazda Zrt.). 
Az 1. pontban meghatározott lakóingatlanok a BKMRFK-val foglalkoztatási jogviszonyban 
álló személyek elhelyezésére szolgálnak. BKMRFK a bérlőkijelölési jogával a 
Megállapodás hatálya alatt több alkalommal élhet, azzal, hogy a BKMRFK bérlőkijelölési 
joga megszűnésén túl kötött bérleti szerződések a bérlőkijelölési jog megszűnését követően 
megszüntethetőek az Önkormányzat által. 

2. A BKMRFK érvényesen azt a személyt jelölheti ki bérlőnek, aki a bérbe adni kívánt lakás 
költségelvű bérleti díjának megfizetését vállalja, melyet a kijelölt bérlő köteles az 
Önkormányzat részére megfizetni. A bérleti díj megfizetésére a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény végrehajtásáról 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: BM 
rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontja irányadó. 

III. A bérlőkijelölés alapján kijelölt bérlővel kötendő bérleti szerződés feltételei 
1. A bérlőkijelölési jog alapján lakás bérbeadása a bérlőnek a BKMRFK-val fennálló 

foglalkoztatási jogviszonya időtartamára történhet. 
2. A lakásbérleti szerződés megkötésére a Halasi Városgazda Zrt. az Önkormányzattal kötött – 

mellékletben csatolt - külön szerződés alapján jogosult a hatályos jogszabályok, és a jelen 
megállapodásban rögzítettek szerint. 

3. Amennyiben a bérleti szerződés bármely okból megszűnik, a BKMRFK által kijelölt bérlő 
kötelezettsége az általa bérelt önkormányzati tulajdonú lakás kiürítése és beköltözhető, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a birtokbaadáskor felvett leltár szerint az 
Önkormányzat birtokába vissza kell szolgáltatnia. A volt bérlő és a vele együtt lakó 
családtagjai az Önkormányzattal szemben semmiféle elhelyezési igényt nem támaszthatnak, 
pénzbeli térítésre nem jogosultak. 

4. Amennyiben a BKMRFK által kijelölt bérlő a lakást nem az előzőekben megállapított 
feltételekkel adja le az Önkormányzatnak, az Önkormányzat a helyreállítást elvégzi, 
melynek igazolt költségeit a bérlő köteles megtéríteni. A lakás rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotáról az Önkormányzat értesíti BKMRFK. 

5. A BKMRFK tudomásul veszi, hogy az Önkormányzati lakás esetében a bérleti jogviszony 
folytatása érdekében tartási szerződés nem köthető. 

6. Az 1. pontban meghatározott lakások bérleti díjának mértékét az Önkormányzat az Lr. alapján 

22. Kiskunhalas, Táncsics u. 4. fszt. 1. 49 
23. Kiskunhalas, Táncsics u. 4. fszt. 2. 53 
24. Kiskunhalas, Táncsics u. 4. fszt. 3. 52 
25. Kiskunhalas, Vasút u. 12.  A.  lh.  II/12. 48 
26. Kiskunhalas, Vasút u. 12.  B.  lh.  I/5. 42 
27. Kiskunhalas, Kurucz vitézek tere 39. (garázs) 21 



 

 

határozza meg. Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogot, hogy az Lr. vonatkozó 
rendelkezésének módosítása esetén a bérleti díjat a módosításban foglaltaknak megfelelően 
– az egyedi bérleti szerződésben foglalt szerződésmódosítás keretein belül - megváltoztatja, 
melyről a BKMRFK-t haladéktalanul értesíti. 

7. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a bérleti szerződést jogosult felmondani a lakások 
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) és az önkormányzati rendelet 
felmondásra vonatkozó szabályai szerint. A felmondást megelőző felszólításról az 
Önkormányzat a BKMRFK-t tájékoztatja. 

8. A BKMRFK vállalja az üresen állás költségeinek a megfizetését. Az üresen álló ingatlan 
bérleti díjának összegét az Lt. végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII.18.) BM rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza. A BKMRFK fizetési kötelezettségének a vagyonhasznosító Halasi 
Városgazda Zrt. felhívására, 30 napos határidővel köteles eleget tenni. 

IV. Egyéb rendelkezések 
1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanok 

közüzemi tartozással nem terheltek; per-, teher- és igénymentesek, és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban vannak és beköltözésre alkalmas állapotban bocsájtja a 
BKMRFK által kijelölt bérlő számára.  

2. A bérlakás elidegenítésére a Ltv. és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-
testületének mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet 
szabályai az irányadóak. 

3. A megállapodást a felek közös megegyezéssel, vagy bármelyik Fél egyoldalú nyilatkozatával 
60 napos felmondási idővel, írásban mondhatják fel.  

4. A megállapodásban nem rögzített kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint a Lakásrendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

5. A Felek kizárólag a jelen megállapodás tárgyával összefüggésben kezelik az egymás számára 
hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A Felek szavatolnak az érintettek személyes adatai 
hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért. A Fele az adatkezelést az adatvédelemre 
vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen: 

- az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényeknek (továbbiakban: Infotv.), továbbá 
az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzi. 

6. Amennyiben a Felek a vitás kérdéseket tárgyalás és konzultáció útján rendezni nem tudják, 
a Kecskeméti Járásbíróság valamint a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

Ezen megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. 
 
Kiskunhalas, 2020. …………………  Kecskemét, 2020. ………… 
 
 
     Fülöp Róbert             Dávid Károly r. dandártábornok   
                polgármester              rendőrségi főtanácsos                                                 
           címzetes egyetemi docens                                                  
            megyei rendőrfőkapitány 
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