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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület  2017. október 26-i ülésére 

Kötelezettség teljesítési határidejének módosítása tárgyában 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata és Németh Miklós vevő között 2008-ban kelt adásvételi 
szerződést a felek a Képviselő-testület 250/2016. Kth. számú határozata alapján módosították. 
A módosítás szerint a vevő köteles közterület-rendezési munkákat végezni, melyek elvégzési 
határideje 2017. október 31., értéke 14.625.000.- Ft. A módosító megállapodás keretében ezt a 
kötelezettséget átvállalta az MI.-BAU Trade Kft. 
 
A Kft. által átvállalt kötelezettségek egy része – bruttó 3.617.482.- Ft értékben – teljesült. A 
megállapodás tartalmazza azonban a Táncsics utcában megépülő társasház előtti közterület 
rendezést is. A társasház a vállalkozó érdekkörén kívül eső okból nem tud a tervezett határ-
időre megvalósulni, így az Önkormányzat felé fennálló kötelezettségét sem tudja maradékta-
lanul, határidőre teljesíteni.  
 
A megállapodásban a határidő be nem tartása esetére 3%-os mértékű kötbér került rögzítésre, 
mely összegszerűen 438.750.- Ft. A Kft. az előzetes tárgyalások során jelezte, hogy a kötele-
zettség teljesítésére továbbra is törekszik, a társasház továbbépítését gátló körülmény elhárult, 
így reális lehetősége van arra, hogy a kötelezettségeit 2018. július 31-ig teljesítse. Kérte, hogy 
az Önkormányzat ennek megfelelően módosítsa a vonatkozó teljesítési határidőt. Az Önkor-
mányzattal való jó kapcsolat megőrzése érdekében egyúttal vállalta, hogy a szerződés szerinti 
kötbér összegét meghaladó értékben saját költségén felújítja a Thorma János Múzeum Város-
ház utcai kerítését, mely a jelenleg folyó múzeumbővítési beruházásnak nem része. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fenti körülményekre tekintettel hatalmazzon fel a mel-
léklet megállapodás aláírására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete hozzájárul az MI-BAU Trade 
Kft.-nek az Önkormányzat felé fennálló, egyes közterületek rendezésére vonatkozó köte-
lezettsége teljesítési határidejének 2018. július 31-re történő módosításához azzal, hogy 
az MI-BAU Trade Kft. a saját költségén felújítja a Thorma János Múzeum Városháza 
utcai kerítését. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló megál-
lapodás aláírására.  
 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: MI.-BAU Trade Kft, 6400 Kiskunhalas, Kárpát u. 19. 

Csendes Ildikó osztályvezető helyben 
Tóth Péter osztályvezető    helyben 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2017. október 19.        

                         
Fülöp Róbert s.k. 



 
 

MEGÁLLAPODÁS KÖTELEZETTSÉG HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁ RÓL 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (képv. Fülöp Róbert polgármester) Kiskunhalas, Hősök 
tere 1. sz. alatti jogosult,  
és a MI.-BAU TRADE Épít őipari-, Beruházó és Kereskedelmi Kft. (Cg.03-09-103477 képv. 
ifj. Németh Miklós ügyvezető) Kiskunhalas, Kárpát utca 19. sz. alatti gazdasági társaság, mint 
kötelezett  
együttesen: Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
 
1. Felek rögzítik, hogy Kötelezettnek Kiskunhalas Város Önkormányzata felé 14.625.000.- Ft ösz-
szegű kötelezettsége áll fenn a felek között 2016. november 10-én megkötött megállapodás sze-
rint. A kötelezettség teljesítésének határideje 2017. október 31. 
 
2. Kötelezett kijelenti, hogy a kötelezettségeket részben teljesítette, azonban 2017. október 31-ig 
összes kötelezettségét nem tudja teljesíteni. 
 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a 2016. november 10-én megkötött megállapodásban rögzí-
tett kötelezettség teljesítésének határidejét 2018. július 31-re módosítják. 
 
4. A 3. pontban foglaltakra tekintettel kötelezett vállalja, hogy a Thorma János Múzeum Városhá-
za utcai kerítését 2017. november 15-ig saját költségén felújítja, mely felújítási munkák értékét 
felek egyetértően bruttó 675.235.- Ft-ban állapítják meg. 
 
5. Kötelezett vállalja, hogy amennyiben jelen megállapodásban rögzített határidőre kötelezettségét 
nem teljesíti, úgy 2018. augusztus 15. napjáig a kötelezettségből fennálló bruttó 11.007.518.- Ft 
összeget megfizeti jogosult számára. 
 
6./ Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell értelemszerűen al-
kalmazni.  
 
7./ Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés 
után jóváhagyólag aláírják.  
 
Kiskunhalas, 2017. október 27.  
 
_____________________________   ________________________________ 
Kiskunhalas Város Önkormányzata   Németh Miklós MI.-BAU TRADE Kft.  
jogosult     kötelezett  
képv. Fülöp Róbert polgármester   képv. ifj. Németh Miklós ügyvezető  
 
 
 
Jogi ellenjegyzés: …………………………………………. 

Komlósné Dr. Fekete Anikó - Jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: ……………………………………… 

Csendes Ildikó - Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 


