
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. június 29-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
208/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata és Dr. Bay Miklós, valamint Dr. Bay Éva által kötött 
Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra megállapodás 2. sz. 
módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának dr. Bay Miklóssal és dr. Bay Évával kötött 
„Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 2. sz. 
módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 2. sz. módosításának 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Juhász Gábor közművelődési referens általa: 
Dr. Bay Miklós 
Dr. Bay Éva 
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Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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A Kiskunhalason 2013. december 19-én Kiskunhalas Város Önkormányzata 
és dr. Bay Miklóssal valamint dr. Bay Évával kötött  

„Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” 
megállapodás 2. sz. módosítása 

 
amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1. sz., képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Kedvezményezett, 
 
másrészről, dr. Bay Miklós  (születési hely, idő: Szatmár/Románia, 1938.03.31.; anyja neve: 
Sepsy Janka; lakcím: Németország, 93053 Regensburg, Schwandorfer Str. 32.) 
valamint dr. Bay Éva (születési név: Szerémy Éva; születési hely, idő: Nagybánya/Románia, 
1939.09.20.; anyja neve: Hang Adéla Hermina; lakcím: Németország, Regensburg, 
Schwandorfer Str. 32.) továbbiakban: Adományozók 
 
között alulírott helyen és napon a következők szerint: 
 
1. Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 
1.1.3. pontja helyébe az alábbi 1.1.3. pont lép: 
1.1.3. Amennyiben az itt leírt bővítés 2017. november 18-áig nem készül el, az adományozók 
jogosultak erre vonatkozó szándékuktól elállni. 
 
2. Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 
2.2.2. pontja helyébe az alábbi 2.2.2. pont lép: 
2.2.2. Legkésőbb 2017. év november 18. napjáig a 2. sz. mellékletben részletezett, az 
adományozók által jóváhagyott kiállítási felületet az új épületszárny építésével megteremti és 
a 3. sz. mellékletben rögzített egyéb feltételeket is biztosítja.  
 
3. Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 1. sz. 
melléklete az alábbiak szerint módosul: 
Az adományozott alkotások listája Festmények Thorma János: Dione és Zeusz (olaj, karton, 
55,5 x 68 cm) című alkotása törlésre kerül, helyébe a Thorma János: Vadász kutyával (olaj, 
vászon 95 x 115 cm) című alkotása kerül. 
Az adományozott alkotások listája Festmények Thorma János: Festőnő kísérővel (olaj, 
vászon, 74 x 60 cm) című alkotása törlésre kerül helyébe a Mikola András: Nagybányai 
piactér (olaj, vászon 75 x 101 cm) című alkotása kerül. 
Az adományozott alkotások listája Festmények Orbán Dezső: Folyóparti dombok (olaj, fa, 24 
x 30 cm) című alkotása törlésre kerül, helyébe a Maticska Jenő: A tornácunk (olaj, vászon 26 
x 34,5 cm) című alkotása kerül. 
 
Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 2. sz. 
módosítása 2017. július 1. napján lép hatályba. Az „Adományozási szerződés és 
kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás további részeit a módosítás nem érinti, 
azok változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak. 
Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 2. sz. 
módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és kellő 
értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 
 
Kiskunhalas, 2017. július 1. 
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