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Kiskunhalas Város 
Polgármesterének 

Előterjesztése 
 

a Képviselő-testület 2018. január 25-i ülésére  
Zsigray Julianna írónő Kiskunhalas Város tulajdonát képező bútorai 
letéti/műtárgykölcsönzési szerződésének meghosszabbítása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 30/2013. (01.31.) Kth. számú 
határozatával hozzájárult ahhoz, hogy Kiskunhalas Város tulajdonában lévő néhai Zsigray 
Julianna írónő bútorai (8 darab) letéti/műtárgykölcsönzési szerződés keretében az írónő 
szülővárosában, Törökszentmiklóson tartósan bemutatásra, kiállításra kerüljenek. A fenti 
számú határozat alapján létrejött Műtárgykölcsönzési szerződést az akkori polgármesterek 
írták alá. A szerződés részletesen szabályozza a kölcsönzés részleteit. Így a 3. számú pont 
értelmében a kölcsönzés 2018. február 1. napjával lejár. 
 
Törökszentmiklós polgármestere 2017. december 18-án kelt levelében kereste meg 
hivatalomat és kérte hozzájárulásunkat a szerződés meghosszabbításához. Jelenleg a bútorok a 
törökszentmiklósi Városházán kialakított Zsigray-emlékszobában állandó kiállítás keretében 
tekinthetők meg. Az írónő szülővárosa tervezi a jövőben egy múzeum létrehozását, ahol még 
méltóbb helyen lesz látható a Zsigray-hagyaték. 
 
Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy támogassák Törökszentmiklós polgármesterének kérését. 
 
Mellékletek: 
- Törökszentmiklós polgármesterének kérelme 
- Műtárgykölcsönzési szerződés meghosszabbítása egységes szerkezetben 
 
Határozati javaslat:  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos, hozzájárul 
ahhoz, hogy a Kiskunhalas Város Tulajdonában lévő Zsigray-bútorokat érint ő letéti 
szerződés Törökszentmiklós Város Önkormányzatával 5 évre meghosszabbításra 
kerüljön. Egyben felhatalmazza a Polgármestert a Műtárgykölcsönzési szerződés 
meghosszabbításának aláírására a melléklet szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
Értesül:  Juhász Gábor közművelődési referens  

Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth 
Lajos utca 135. 

 
Kiskunhalas, 2018. január 8. 
 
        Fülöp Róbert s.k. 
        Polgármester 
 



Melléklet 

Műtárgykölcsönzési szerződés meghosszabbítása 
Egységes szerkezetben 

 
Létrejött  a kölcsönadó Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 
1.), képviseli: Fülöp Róbert polgármester  
 
és a kölcsönvevő Törökszentmiklós Város Önkormányzata (5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth Lajos út 135/a.), képviseli: Markót Imre polgármester  
között.  
 
1. A kölcsönadó kölcsönbe adja, a kölcsönvevő kölcsönbe átveszi a következő műtárgyakat: 

 
Zárt, egyajtós szekrény    Halas Galéria leltári szám: 2002.10.1. Értéke: 90.000,- Ft 
Üveges, egyajtós polcos szekrény  Halas Galéria leltári szám: 2002.10.2. Értéke: 90.000,- Ft 
Üveges, egyajtós polcos szekrény  Halas Galéria leltári szám: 2002.10.3. Értéke: 90.000,- Ft 
Alacsony szekrény    Halas Galéria leltári szám: 2002.10.4. Értéke: 50.000,- Ft 
Női íróasztal     Halas Galéria leltári szám: 2002.10.5. Értéke: 50.000,- Ft 
Lehajtható oldalú szekrény   Halas Galéria leltári szám: 2002.10.6. Értéke: 70.000,- Ft 
Blondelkeretes tükör    Halas Galéria leltári szám: 2002.10.7. Értéke: 50.000,- Ft 
Kovácsoltvas állólámpa   Halas Galéria leltári szám: 2002.10.8. Értéke: 10.000,- Ft 
Darabszám: 8 

Összérték:         500.000,- Ft 
 
2. A kölcsön célja: állandó kiállítás a törökszentmiklósi Zsigray Julianna-emlékszoba 
kiállítóhelyen. 
A kiadott műtárgyak tárolási helye: Törökszentmiklós városában helyen. 
Ha a műtárgyakat a kölcsönvevő a szerződés lejárta előtt áthelyezi, a tényről és a műtárgy új 
helyéről a kölcsönadót öt napon belül írásban köteles tájékoztatni és a helyszíni ellenőrzést 
lehetővé tenni. 
 
3. A kölcsön kezdődik:  2018. február 1. 
    A kölcsönzés lejár:  2023. február 1. 
 
4. A kölcsönvevő anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a kölcsönvett műtárgyakért, 
biztosítva annak állagvédelmét és olyan elhelyezését, hogy a kölcsönzés ideje alatt semmilyen 
károsító fény- hő-, nedvesség-, időjárás-, vegyi anyag-, fizikai erőhatás-, rongálás-, lopás- 
vagy elemi kár ne érje. Lehetőséget nyújt a kölcsönadónak ahhoz, hogy a műtárgyat 
megbízottja útján esetenként a helyszínen ellenőrizze. A műtárgyakon restaurálás végezhető a 
kölcsönadónak bemutatott restaurátori tervi alapján. A műtárgy esetleges károsodásáról a 
kölcsönző a kölcsönadót haladéktalanul tájékoztatni tartozik. A kölcsönadó a károsodott 
műtárgyat a kölcsönzőtől visszavonhatja. 
 
5. Amennyiben a kölcsön célja kiállítás, úgy a kiállított műtárgyon, a katalógusban, valamint 
minden egyéb közzététel alkalmával a kölcsönvevő tartozik feltüntetni, hogy a tárgy kölcsön 
Kiskunhalas Város Önkormányzatától. A kölcsönvevő a kiállításon gondoskodik a 
műtárgynak a múzeumok ügyrendi szabályzatának megfelelő biztonságos őrzéséről.  
 
6. A kölcsönvevő a kölcsönvett műtárgyról tudományos célra, illetve tudományos közlés 
céljából fényképfelvételeket készíthet.  
 



7. A kölcsönvevő a műtárgyakat harmadik személynek (szervnek) nem kölcsönözheti.  
 
8. A szerződés meghatározott időre szól és annak leteltével, automatikusan megszűnik. 
Amennyiben a kölcsönvevő annak meghosszabbítását igényli, ebbeli kérését 30 nappal a 
szerződés lejárta előtt a kölcsönadóval írásban közölnie kell. A kölcsönadó ezen határidőn 
belül nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a szerződés meghosszabbításához vagy sem.  
 
9. A műtárgy visszaadásakor a felek a műtárgy állapotáról jegyzőkönyvet vesznek fel. A 
műtárggyal kapcsolatos mindennemű a kölcsönzés, illetve szállítás ideje alatt bekövetkezett 
kár összegét szakmai bizottság állapítja meg. A kárösszeg tartalmazza a műtárgy 
restaurálásának költségét és a tárgy értékcsökkenésének kompenzációját. Ezt a kölcsönvevő a 
kölcsönadónak megtéríteni tartozik. Ha a kölcsönvevő bármely okból a műtárgyat nem tudja 
visszaszolgáltatni, akkor a kölcsönvevő az átadáskor megállapított és az infláció mértékével 
növelt értékét tartozik a kölcsönadónak megtéríteni. 
 
10. Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos a …/2018. Kth. (01.25.) számú 
határozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigray-bútorok letéti/műtárgykölcsönzési szerződés 
keretében Törökszentmiklóson tartósan bemutatásra, kiállításra kerülhessenek. Egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Kiskunhalas, 2018. január 31. 
 
 
 
 
…......................……………. ……………..  …............…..……………………………. 

     Fülöp Róbert polgármester    Markót Imre polgármester 
kölcsönadó     kölcsönvevő 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata  Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
  képviseletében         képviseletében 
 
 




