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Kiskunhalas Város Polgármesterének      

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére  

  

 DAKK Zrt-vel kötött haszonkölcsön szerződés módosítása 

tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

203/2017. számú határozatával döntött a kiskunhalasi autóbusz-pályaudvar a Dél-alföldi Közlekedési 

Központ Zrt. (a továbbiakban: DAKK Zrt.) részére történő ingyenes használat biztosítása tárgyában. A 

fentiekben nevesített határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírása megtörtént. 

 

A Képviselő-testület a 182/2017. számú határozatával döntött az autóbusz-pályaudvar környezetének 

telekrendezéséről. Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot 

nyújtott be egy teljesen új, korszerű autóbusz-pályaudvar építésére. 

 

A DAKK Zrt-vel a haszonkölcsön szerződés aláírását követően több alkalommal személyes 

megbeszélésre került sor – többek között – annak érdekében, hogy az új autóbusz-pályaudvar 

kivitelezési munkálatai alatt milyen módon oldható meg más helyszínről a közösségi közlekedés 

zavartalan biztosítása. 

 

A fentiek alapján szükségessé vált a DAKK Zrt-vel megkötött haszonkölcsön szerződés módosítása. A 

szerződés módosítás alapján a DAKK Zrt. az új autóbusz-pályaudvar kivitelezési munkálatai alatt 

köteles a közösségi közlekedést ideiglenesen más helyszínről megoldani. A megfelelő helyszín 

kijelölése érdekében a helyszínbejárás megtörtént. 

 

A haszonkölcsön szerződés módosítása kiterjed arra is, hogy Kiskunhalas, Semmelweis téren – a helyi 

buszmegállónál – kialakításra kerül 4 db autóbusz parkolóhely a DAKK Zrt. részére. Az 

Önkormányzat vállalja, hogy a parkolóhelyek kialakítása során – a biztonságos kétirányú közlekedés 

biztosítása érdekében – a forgalomváltozással kapcsolatos intézkedéseket megteszi és az ezzel 

kapcsolatban felmerült költségeket vállalja. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dél-alföldi 

Közlekedési Központ Zrt-vel kötött haszonkölcsön szerződés I. számú módosítását a 

melléklet szerinti tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés módosítás aláírására, valamint az ehhez szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Értesül: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Kiskunhalas, 2017. november 21. 

Fülöp Róbert s.k. 

Polgármester 
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       Melléklet a …/2017. számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

I. számú módosítása 

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: Göbölös András műszaki igazgató 

 Fejes Miklós forgalmi igazgató 

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 Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) 203/2017. számú határozata alapján haszonkölcsön 

szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek egymással a Kölcsönadó 

tulajdonában lévő Kiskunhalas belterület 2249 hrsz-on nyilvántartott, természetben 

6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 1. szám alatt lévő, kivett autóbusz-pályaudvar 

művelési ágban lévő, 87 m
2
 alapterületű ingatlan, valamint a földterület részét képező 

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

2
 alapterületű – váróhelyiség, 1 db – 8 

m
2
 alapterületű – WC helyiség, továbbá a Kiskunhalas belterület, 2248 hrsz-on 

nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Május 1. téren található, kivett 

közterület művelési ágban lévő, 6300 m
2
 alapterületű ingatlan esetében az 

utasforgalmi fel és leszállásra szolgáló kocsihelyek 2017. július 1. napjától 

határozatlan időtartamra történő ingyenes használata tárgyában. 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fentiekben nevesített alapszerződést a 

Képviselő-testület …/2017. számú határozata alapján közös megegyezéssel 

módosítják. 

3. A Szerződő Felek az alapszerződés 14. pontját az alábbi szövegrésszel egészítik ki: 

„Szerződő Felek megállapodnak abban, amennyiben a 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 
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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. 

Kölcsönvevő – figyelemmel a Kölcsönadó új autóbusz-pályaudvar létesítésére irányuló 

pályázatára - az itt írt területrész Kölcsönadó részére történő átadása és az új 

autóbusz-pályaudvar használatbavételi engedélyének kibocsátása közötti időszakban 

köteles ideiglenesen a közösségi közlekedést más helyszínről megoldani. Szerződő 

Felek rögzítik, hogy az ideiglenes autóbusz-állomás helyszíne a Kölcsönadó előzetes 

egyetértésével – előzetes egyeztetés és helyszínbejárás alapján – kerül kijelölésre, 

melynek létesítésével, fenntartásával kapcsolatban felmerült költségeket Kölcsönvevő 

köteles viselni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas, Semmelweis téren - a helyi 

buszmegállónál - kialakításra kerül 4 db autóbusz parkolóhely Kölcsönvevő részére. 

Kölcsönadó vállalja, hogy a parkolóhelyek kialakítása során - a biztonságos kétirányú 

közlekedés biztosítása érdekében - a forgalomváltozással kapcsolatos intézkedéseket 

megteszi és a felmerült költségeket viseli.” 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen haszonkölcsön szerződés módosítás az 

alapszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

Szerződő Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírásukkal látják el. 

Jelen szerződés módosítás 6 eredeti példányban készült, melyből aláírás után 3 példány a 

Kölcsönadót és 3 példány a Kölcsönvevőt illet meg. 

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

„….” 

 

 …………………………………… …………………………………… 

Kiskunhalas Város Önkormányzata DAKK Dél-alföldi Közlekedési 

képviseletében Központ Zrt. képviseletében 

Fülöp Róbert polgármester Göbölös András Fejes Miklós 

Kölcsönadó műszaki igazgató forgalmi igazgató 

Kölcsönvevő 

 

 

Jogi ellenjegyzés: Jogi ellenjegyzés: 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó  

     jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: Pénzügyi ellenjegyzés: 

   

                             Csendes Ildikó 

            Pénzügyi és Gazdasági Osztályvezető 
 


