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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2017. november 9-i rendkívüli ülésére 

Haszonkölcsön szerződés kötése a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesülettel 

 tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A kiskunhalasi Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület pályázatot nyújtott be a Tesco Global Zrt. 

által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” országos pályázatra, mely keretében közösségi kert kialakítását 

tűzte ki célul. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági 

és Településfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklet 2.2.12. pontjában biztosított jogkörében 

eljárva tulajdonosi hozzájárulását adta a pályázat beadásához, mivel a közösségi kert tervezett helyszíne 

olyan ingatlanon van (Kiskunhalas 222/18 hrsz.), mely 1/1 tulajdoni hányadban a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának tulajdonát képzi. Miután a pályázat eredményhirdetésekor kiderült, hogy a Zöld 

Közösségért Természetbarát Egyesület pályázatát a kiíró támogatásra érdemesnek ítélte, Kiskunhalas Város 

Önkormányzata ingyenesen használatba adta a területet az Egyesület számára a 284/2017. Kth. számú 

határozatával, melynek melléklete volt a haszonkölcsön szerződés tervezete. 

Az elfogadott határozat mellékletében szereplő szerződésben azonban az Egyesület olyan 

változtatásokat kért, amelyek miatt szükséges annak ismételt elfogadása. A lényegi változások az alábbiak: 

- A szerződés kiegészül egy 1. sz. melléklettel, mely tartalmazza az ingyenes használatba adott terület 

pontos (EOV) lehatárolását, 

- rögzítésre került a megállapodásban, hogy harmadik félnek csak úgy adhatja át használatra az adott 

parcellát az Egyesület, hogy abból nekik jövedelmük ne keletkezzen, tehát azokat bérbe harmadik 

félnek nem adhatja át, 

- az Egyesület fenntartási kötelezettségét csak a szerződés által lehatárolt területen kell ellássa, nem az 

egész 222/18 hrsz.-ú ingatlanon, 

- Az Egyesület kérése alapján külön rögzítésre került a szerződésben, hogy az előírttól eltérő használat 

esetén a szerződés felmondását megelőzően egy határnapot megállapító felszólítás kerül neki 

megküldésre. Ha ennek ellenére kötelezettségeiknek a megállapított határnap leteltéig nem tesz eleget, 

a szerződés felmondásra kerül, az ingyenesen használatba adott területet 60 napon belül helyre kell 

állítania és vissza kell adnia az Önkormányzatnak. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöld Közösségért 

Természetbarát Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződést a melléklet szerinti 

tartalommal.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 

polgármestert az haszonkölcsön szerződés aláírására és a további szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

3. A képviselő-testület hatályon kívül helyezi 284/2017.Kth. számú határozatát.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Képviselő-testület határozatáról értesül:  

              Tóth Péter osztályvezető Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző, 

Greguss Viktor elnök, Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület 

 

Kiskunhalas, 2017. november 7. 

 

 

      Fülöp Róbert  s.k. 

 

 

 



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: 

Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület, 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Tompa u. 9. 

Képviselő neve: Greguss Viktor elnök 

Adószám: 18365744-1-03 

KSH szám: 18365744-9499-529-03 

nyilvántartási szám: 0302-0002428 

PK szám: 0300/Pk.60081/2004 - Kecskeméti Törvényszék 

Létesítő okirat (módosításának) kelte: 2016.01.09 

(a továbbiakban: Kölcsönvevő) 

(a felek együttes említése a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételek mellett: 

 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kiskunhalas belterület 222/18 hrsz-on nyilvántartott, 

természetben 6400 Kiskunhalas, Bercsényi utca, Bem utca, Bocskai utca és Kárpát utca által 

határolt terület (jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő lehatárolás alapján, az igénybe 

vett terület kiterjedése 300 m
2
), az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kivett közterület 

művelési ágban lévő, 37.235 m
2 

alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban a Kölcsönadó 

tulajdonát képező, törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem. 

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

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

szerződés 1. pontjában meghatározott területrészt 2017. november hónap 14. napjától 

határozatlan időre, ingyenesen – jegyzőkönyv egyidejű felvételével – a Kölcsönvevő részére 

haszonkölcsönbe adja.  

 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 – közösségi kert kialakítására és fenntartására 

(közösségfejlesztésre) használhatja. 

Kölcsönvevő a haszonkölcsön időtartama alatt a kölcsönvett ingatlanrész használatát 

térítésmentesen átadhatja harmadik személynek kizárólag közösségi kert használati céllal, azzal 

a kikötéssel, hogy a Kölcsönvevő bevételt nem keletkeztethet. 

 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kölcsönvevő a haszonkölcsönbe kapott területrészt 

térítésmentesen használhatja, a Kölcsönadó közterület-használati díjat nem számít fel.  

 Kölcsönvevő a kivett közterület meghatározott részére vonatkozó ingyenes használati jogát a 

szerződésnek megfelelően, a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles gyakorolni, különös 

tekintettel az alábbiakra: 



a) Kialakítás során törekedni kell az: 

- esztétikus, városképbe illő megoldások alkalmazására, 

- időálló, tartós anyagok használatára, 

- minőségi kivitelezésre,  

- vagyonvédelmi elemek kialakítására (kerítés, esetleges megfigyelőrendszer, stb.). 

 

b) Fenntartás során ügyelni kell a: 

- az 1. sz. mellékletben lehatárolt területrészen lévő parcellák rendben, gyommentesen 

tartására/tartatására 

- az 1. sz. mellékletben lehatárolt területrészen lévő parcellák közötti területek tisztántartására, 

gyommentesítésére, 

- burkolt közösségi tér, illetve a közösségi elemek tisztántartására, 

- az 1. sz. mellékletben lehatárolt területrészen keletkezett kommunális és szelektív hulladék 

gyűjtésére, elszállítására,- keletkezett zöldhulladék komposztálására, 

- rongálásokból származó károk kijavítására, helyreállítására, 

- parcellák használóival történő folyamatos kapcsolattartásra, 

- lakossági panaszok, ellentétek rendezésére, valamint  

- az éves beszámolási kötelezettség teljesítésére a Kölcsönadó felé (kihasználtság, károk, 

költségek, közösségépítő funkció betöltése, stb.). 

 

c) A parcellák kiosztásával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása a Kölcsönvevő feladata. 

 

 A Kölcsönvett területrész használatából, a közösségi kert kialakításából, fenntartásából illetve 

az esetleges felmondásból eredő helyreállítási kötelezettségből fakadó költségek teljesítése a 

Kölcsönvevőt terhelik. Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a haszonkölcsön 

időtartama alatt fizeti a használatba vett területrész vonatkozásában felmerülő terheket. 

 Kölcsönvevő az ingyenes használatba adott területrész tekintetében értéknövelő és az ingatlan 

eredeti rendeltetését megváltoztató átalakítást eredményező munkákat kizárólag Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes hozzájárulásával végezhet. Ez a 

hozzájárulása nem pótolja a munkálatokkal összefüggő egyéb szakhatósági engedélyek 

beszerzését.  

 Kölcsönadó a területrész rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglalt kötelezettségek 

teljesítését, a közérdekű tevékenység célját, kihasználtságát előzetes bejelentést követően 

jogosult ellenőrizni. 

 Kölcsönadó tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott 

közterületen kialakítandó közösségi kertet, esztétikai és vagyonvédelmi okokra hivatkozva 

körbekerítse, az oda történő bejutást csak az arra jogosultaknak engedélyezze. 

 Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben rögzítettek be nem tartása esetén a 

Kölcsönadó írásbeli felszólítást küld neki a kötelezettségeinek betartására. Amennyiben a 

Kölcsönvevő az írásbeli felszólítás ellenére – Kölcsönadóval egyeztetett módon és időtartam 

alatt – nem intézkedik, kötelezettségét továbbra sem teljesíti, akkor Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződés megszüntetését egyoldalúan 

kezdeményezheti. 

 Jelen szerződés megszűnése esetén a Kölcsönvevőnek a területet 60 napon belül az eredeti 

állapotára vissza kell állítania, illetve köteles azt a Kölcsönadó részére – jegyzőkönyv egyidejű 

felvételével – visszaadni. 

 A Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban, bármikor módosíthatják vagy 

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

foglaltakat kell alkalmazni. 

 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. 



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

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

 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. 

 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. 

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

Mötv., az Nvtv. 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. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képzi az 1. számú 

melléklete, mely használatba adott terület pontos lehatárolását tartalmazza. 

Kiskunhalas, 2017. november … .   Kiskunhalas, 2017. november … . 

 

  ................................................   .....................................................  

 Fülöp Róbert  Greguss Viktor 

 polgármester  elnök 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata  Zöld Közösségért Természetbarát 

  Egyesület 

 

 

Jogi ellenjegyzés:   ...................................................  

 Komlósné Dr. Fekete Anikó 

 jegyző 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  ............................................  

 Csendes Ildikó 

 osztályvezető 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 


