
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
134/2017. Kth. 
EFOP-4.1.7-16 azonosítószámú „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat kapcsán haszonkölcsön szerződés 
megkötése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi 
Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. által benyújtott EFOP-4.1.7-16 
azonosítószámú „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat kapcsán, annak pozitív elbírálása 
esetén Kiskunhalas Város Önkormányzata a természetben 6400 Kiskunhalas, Bajcsy-
Zsilinszky utca 5. szám alatt található Végh Kúria megnevezésű ingatlant a Halasi 
Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. részére ingyenesen, 12 évi időtartamra a 
melléklet szerinti tartalommal használatba adja. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat pozitív elbírálása esetén a haszonkölcsön szerződés aláírására és az egyéb 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Nagy-Apáti Ivett, a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bethlen G. tér 7/D. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Vincze Attila sk.      Vizkeleti Szabolcs sk. 

 

Kivonat hiteléül: 2017. április 28. 



 

 

Melléklet a 134/2017. számú Képviselő-testületi határozathoz 
 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

Amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám 
Törzskönyvi azonosító szám: 724902 
Adószám: 15724904-2-03 
Képviselő neve: Fülöp Róbert polgármester 
Statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03 
(a továbbiakban: Kölcsönadó) 

Másrészről 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D. 
Cégjegyzékszám: 03 09 115853 
Adószám: 18350692-2-03 
Képviselő neve: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető 
Statisztikai számjel: 18350692-9001-572-03 
(a továbbiakban: Kölcsönvevő) 
 
(a felek együttes említése a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kiskunhalas belterület 319 hrsz-on nyilvántartott, 
természetben 6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatt található Végh 
Kúria megnevezésű ingatlan a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi. 

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a korábbiakban a 76/2015. számú Képviselő-
testületi határozat alapján Szakmai Együttműködés Programot kötöttek egymással. A 
Program első fejezetét képező Közművelődési Megállapodás III. rész 3. pont a) alpont 
már rendelkezik - többek között – arról, hogy Kölcsönadó térítésmentesen – a 
Megállapodásban rögzített feladatok ellátása érdekében – Kölcsönvevő részére 
használati jogot biztosít a Végh Kúria tekintetében. 

3. Kölcsönadó – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 6:357. § alapján, valamint 
a…/2017. számú Képviselő-testületi határozat szerint – a szerződés 1. pontjában 
meghatározott ingatlant az EFOP-4.1.7-16 azonosítószámú „A közösségi művelődési 
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 
elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében, annak pozitív elbírálása esetén 
határozott, 12 éves időtartamra ingyenesen a Kölcsönvevő részére haszonkölcsönbe 
adja. 

4. Kölcsönvevő – figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdésében foglaltakra és a Közművelődési 
Megállapodásban rögzítettekre – közfeladat ellátása – különösen a pályázatban 
foglaltak megvalósítása – érdekében használhatja a Végh Kúria megnevezésű 
ingatlant. 



 

 

5. Kölcsönvevő a kölcsönvett ingatlan használatát a haszonkölcsön időtartama alatt 
harmadik személy részére nem engedheti át. 

6. Kölcsönadó kijelenti, hogy a Kölcsönvevő a pályázatban foglaltak megvalósítását, 
valamint az azzal összefüggő tevékenységet a pályázat megvalósítási időszakában és a 
pályázat lezárását követő 12 évben az ingatlanban szabadon végezheti. 

7. Amennyiben a pályázat megvalósítása érdekében Kölcsönvevő értéknövelő beruházást 
tervez az ingatlanon, úgy azt köteles előzetesen írásban a Kölcsönadónak bejelenteni 
és vele egyeztetni. 

8. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kölcsönvevő a haszonkölcsönbe kapott ingatlant 
jelenleg már térítésmentesen használja és birtokban van a Közművelődési 
Megállapodás alapján. 

9. Kölcsönvevő az ingyenes használati jogot az ingatlan rendeltetésszerű használatának, 
a szerződésnek megfelelően, a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles 
gyakorolni. 

10. Az ingatlan használatából fakadó költségek teljesítése a Kölcsönvevőt terhelik. 
Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a haszonkölcsön időtartama alatt fizeti 
az ingatlant terhelő közüzemi és hulladékszállítási díjat, valamit az egyéb felmerülő 
terheket. 

11. Kölcsönvevő köteles gondoskodni az ingyenes használatba adott ingatlan takarításáról, 
tisztán tartásáról és a keletkezett nem háztartási szemét elszállításáról. 

12. Jelen szerződés időtartama alatt a hatósági előírások betartása, az esedékes 
érintésvédelmi vizsgálatok elvégzése a Kölcsönvevő feladata, saját költségére történik. 

13. Kölcsönadó az ingatlan rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítését, a közérdekű tevékenység célját, a helyiségek 
kihasználtságát előzetes bejelentést követően jogosult ellenőrizni. 

14. Kölcsönvevő az ingyenes használatba adott ingatlan – ha a közérdekű feladatellátása 
megszűnik vagy az ingatlan a feladatellátásához szükségtelenné válik – 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Kölcsönadó részére 
visszaadni. Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekről a Kölcsönadót 
haladéktalanul, írásban értesíti. 

15. Szerződő Felek rögzítik – figyelemmel az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében foglaltakra – 
hogy a Kölcsönvevő beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség 
terheli. Kölcsönvevő minden tárgyévről a következő év január 31. napjáig köteles 
írásbeli beszámolót küldeni a Kölcsönadó részére. 

16. Kölcsönadó jogosult azonnali felmondással élni, ha a Kölcsönvevő az ingatlant nem 
rendeltetésszerűen vagy a Kölcsönadónak kárt, kárveszélyt okozva használja. 

17. Kölcsönvevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek 
minősül. Kölcsönadó kijelenti, hogy belföldön bejegyzett jogi személy, helyi 
önkormányzat. 

18. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat Szerződő Felek egymást között, békés 
úton, egyeztetés során kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a további 
eljárásra a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 



 

 

19. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. évi törvény rendelkezéseit tartják irányadónak. 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírásukkal látják el. 
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből aláírás után 3 példány a 
Kölcsönadót és 3 példány a Kölcsönvevőt illet meg. 

Kiskunhalas, 2017.…………. „…”            …………………., 2017………. „….” 

……………………………………        ………………………………………. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata                   Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 
képviseletében                                                    képviseletében 
Fülöp Róbert polgármester                                 Nagy-Apáti Ivett ügyvezető 
          Kölcsönadó         Kölcsönvevő 

 
 
Jogi ellenjegyzés:      
 

Komlósné dr. Fekete Anikó  
     jegyző 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
                                Csendes Ildikó 
            Pénzügyi és Gazdasági Osztályvezető 

 
 

 


