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Melléklet a …/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 

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar utca 1. 

Cégjegyzékszám: 03 10 100546 

Adószám: 24200338-2-03 

Képviselő neve: Fekete Antal vezérigazgató 

Statisztikai számjel: 24200338-4939-114-03 

(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 2249 hrsz-on nyilvántartott, 

természetben 6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 1. szám alatt található, az ingatlan-

nyilvántartás adatai alapján kivett autóbusz-pályaudvar művelési ágban lévő, 87 m
2 

alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban a Kölcsönadó tulajdonát képező, 

törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem. A fentiekben nevesített földterület részét 

képezi 2 db – 33 m
2
 alapterületű – iroda, 1 db – 28 m

2
 alapterületű – váróhelyiség, 1 db 

– 8 m
2
 alapterületű – WC helyiség. 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kiskunhalas belterület 2248 hrsz-on nyilvántartott, 

természetben 6400 Kiskunhalas, Május 1. téren található, az ingatlan-nyilvántartás 

adatai alapján kivett közterület művelési ágban lévő, összesen 6300 m
2
 alapterületű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban a Kölcsönadó tulajdonát képező, törzsvagyon körébe 

tartozó vagyonelem. 

3. Kölcsönadó – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:357. § alapján, valamint a…/2017. számú Képviselő-testületi határozat alapján - 

jelen szerződés 1. pontjában meghatározott földterületet és az 1. pontban felsorolt 

helyiségekből álló felépítményt, valamint a 2. pontban megjelölt ingatlan esetében az 

utasforgalmi fel és leszállásra szolgáló kocsiállás helyet 2017. …. hónap …. napjától 

határozatlan időre, ingyenesen a Kölcsönvevő részére haszonkölcsönbe adja.  
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4. Kölcsönvevő a kölcsönvett ingatlanokat kizárólag – figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § 

(1) bekezdés 18. pontjában és nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdésében foglaltakra – közfeladat és a lakosság 

közszolgáltatással való ellátása érdekében az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállításra használhatja. 

5. Kölcsönvevő a kölcsönvett ingatlanok használatát a haszonkölcsön időtartama alatt 

harmadik személy részére nem engedheti át. 

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kölcsönvevő a haszonkölcsönbe kapott ingatlanokat 

jelenleg is térítésmentesen használja és birtokában van a szerződés tárgyát képező 

ingatlanoknak figyelemmel arra, hogy a jogelődje, a Kunság Volán 

Autóbuszközlekedési Részvénytársaság és a Gazdasági és Közlekedési Miniszter 2004. 

december 27. napján az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra 

vonatkozó közszolgáltatási szerződést írtak alá. A közszolgáltatási szerződés 7. számú 

melléklete alapján Kiskunhalas állomás (6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 9.) 

tekintetében a terület, az épület és a peronrész is Kiskunhalas város tulajdona. 

7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásától számított 30 

napon belül jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a közüzemi órák gyártási 

számát, valamint a Kölcsönvevő tulajdonában lévő ingó dolgokat leltárszerűen 

feltüntetik. Az ingóleltár jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. (1. számú 

melléklet) 

8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 7. pontban meghatározott jegyzőkönyv 

felvételével egyidejűleg a zárakat kicserélik, az új kulcsok átadását-átvételét a 

jegyzőkönyvben rögzítik. A zárcsere költségét a Kölcsönadó köteles viselni. 

9. Kölcsönvevő a földterület, a felépítmény meghatározott helyiségei, valamint a kivett 

közterület meghatározott részére vonatkozó ingyenes használati jogát az ingatlanok 

rendeltetésszerű használatának, a szerződésnek megfelelően, a rendes gazdálkodás 

szabályai szerint köteles gyakorolni. 

10. A Kölcsönvett ingatlanok 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 ingatlanok 

takarításáról, tisztán tartásáról és a keletkezett hulladék elszállításáról. 

12. Kölcsönvevő a kizárólagos használatban lévő felépítmény meghatározott helyiségei 

karbantartásáról, belső felújításáról, elektromos és egyéb berendezések javításáról, 

felújításáról és cseréjéről a saját költségére gondoskodik. Az ingyenes használatba 

adott ingatlannal kapcsolatos fejlesztések, beruházások, illetve nagyobb értékű 

javítások költségeit Kölcsönadó viseli. Amennyiben a Kölcsönadó az ingyenes 

használatba adott ingatlannal kapcsolatban – annak fejlesztésére, felújítására – 

vonatkozó pályázatot nyújt be, úgy az azzal összefüggő költségeket a Kölcsönadó 

köteles viselni. 

13. Kölcsönvevő az ingyenes használatba adott ingatlanok tekintetében értéknövelő és az 

ingatlanok eredeti rendeltetését megváltoztató felújítást eredményező munkákat 
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kizárólag a Kölcsönadó hozzájárulásával végezhet. Ez a hozzájárulása nem pótolja a 

munkálatokkal összefüggő egyéb szakhatósági engedélyek beszerzését.  

14. Szerződő Felek megállapodnak abban, amennyiben Kölcsönadó pályázatot nyújt be, 

vagy más beruházást kíván megvalósítani az ingyenes használatba adott 

ingatlanrészeken, vagy egyéb más önkormányzati érdek merül fel az ingatlanok 

tekintetében, úgy a szerződés 3. pontjában rögzített területhasználat mértékét 

egyoldalúan – Képviselő-testületi döntéssel - megváltoztathatja, amelyről 30 nappal 

korábban tájékoztatja a Kölcsönvevőt. Kölcsönvevő köteles a megjelölt területrészt a 

Kölcsönadó által megjelölt határidőn belül Kölcsönadó részére jegyzőkönyv 

felvételével átadni. 

15. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ingyenes használatba adott felépítmény 

meghatározott helyiségei jelen szerződés megkötésekor a biztonságtechnikai, 

érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak megfelel. 

16. Jelen szerződés időtartama alatt a hatósági előírások betartása, az esedékes 

érintésvédelmi vizsgálatok elvégzése a Kölcsönvevő feladata, saját költségére történik. 

17. Kölcsönadó az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítését, a közérdekű tevékenység célját, a helyiségek 

kihasználtságát előzetes bejelentést követően jogosult ellenőrizni. 

18. Kölcsönvevő az ingyenes használatba adott ingatlanokat – ha a közérdekű 

feladatellátása megszűnik vagy az ingatlanok a feladatellátásához szükségtelenné 

válnak – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Kölcsönadó részére 

visszaadni. Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekről a Kölcsönadót 

haladéktalanul, írásban értesíti. 

19. Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban, bármikor módosíthatják vagy 

megszüntethetik. A szerződés megszűnésére, megszüntetésére egyebekben a Ptk. 6:359 

§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

20. 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. 

21. Kölcsönvevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek 

minősül. Kölcsönadó kijelenti, hogy belföldön bejegyzett jogi személy, helyi 

önkormányzat. 

22. Szerződő felek tudomásul veszik, és kölcsönösen hozzájárulnak, hogy a másik fél a 

jelen szerződéssel összefüggésben a jogszabályokban előírt közzétételi és tájékoztatási 

kötelezettségeit a jogszabályokban előírtak szerint teljesítse; ezzel összefüggésben 

kifejezetten hozzájárulnak, hogy a másik fél a jelen szerződésben feltüntetett adatait a 

jelen jogügylet lebonyolításához szükséges módon és mértékben kezelje. 

23. 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. 

24. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., 

az Mötv., az Nvtv. rendelkezéseit tartják irányadónak. 
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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 DAKK Dél-alföldi Közlekedési 

képviseletében Központ Zrt. képviseletében 

Fülöp Róbert polgármester Fekete Antal vezérigazgató 

          Kölcsönadó         Kölcsönvevő 

 

 

Jogi ellenjegyzés:     Jogi ellenjegyzés: 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó  

     jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

                                Csendes Ildikó 

            Pénzügyi és Gazdasági Osztályvezető 


