
 

1 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2018. április 26-i ülésére 

 
 
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 
Szolgáltató Kft. között létrejött Hasznosítási szerződés módosítása 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Rékasi Cecília jogi referens 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 
  
 
Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 
  
 
  
 
        (:Komlósné dr. Fekete Anikó:) 
               jegyző 
 
 
 
Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 
 
 
 
 
 
        Csendes Ildikó s.k.  
       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. április 19. 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő testület 2018. április 26-i ülésére 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 
Szolgáltató Kft. között létrejött Hasznosítási szerződés módosítása” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi önkormányzatok tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései szerint az 
vagyonhasznosítási jog létesíthető.  

A két jogszabály, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. 
(VI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) meghatározza a 
hasznosításba adás alapvető feltételeit és a hasznosítás lényegi tartalmi elemeit. 

A fenitek alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 
Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Halasi Média Kft.) között Hasznosítási szerződés jött létre, 
amelyet a Képviselő-testület az 55/2018. Kth. számú határozatával hagyott jóvá. 

A Hasznosítási szerződéssel Kiskunhalas Város Önkormányzata hasznosításba adta az 
Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Kiskunhalas belterület 6391 helyrajzi szám alatt felvett 
kivett fürdő és egyéb épület, legelő, kivett tó, erdő, nádas 62.2427 m2 terület, mely 
természetben megfelel a 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. szám alatt lévő 62.2427 m2 
nagyságú és 734.10 AK értékű belterületi ingatlannak a Hasznosítási szerződés 1. sz. 
mellékletét képező térképmásolaton jelzett területet. 

A Halasi Média Kft. Kiskunhalas Város Önkormányzatával szorosan együttműködve pályázatot 
nyújtott be a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú projekt keretében turisztikai 
fejlesztés tárgyában. A TOP 1.2.1-16 felhívásra beadott pályázatot a Kiíró támogatásra méltónak 
ítélte, így a Halasi Média Kft. a „Kiskunhalas - Sóstó turisztikai fejlesztése” elnevezésű, TOP-
1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú projektre 81.000.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert. 

A pályázat keretében történő fejlesztés célja a Sóstó turisztikai rendezvényeinek 
lebonyolítását biztosító alapvető infrastrukturális feltételek fejlesztése. Felújításra kerülnek a 
meglévő épületek (büfé, zuhanyzók, wc-k, raktár, fogyasztó tér), illetve új létesítmények 
kerülnek kialakításra (vendégtér, „kőszínház”). Emellett a rendezvények lebonyolítására 
alkalmas helyszíneken a szükséges infrastruktúra kialakítása is megtörténik (térvilágítás, 
kerítés, kapuk, kamera, kerékpártároló és szerviz, homokos kézilabda és röplabda pálya, 
futókör), valamint az energiahatékonysági intézkedések keretében napelemes rendszer is 
tervezésre kerül. 

A fejlesztés helyszíne a Sóstói Strand területe (6400 Kiskunhalas, Hrsz 6391). Az érintett 
terület (Kiskunhalas 6391 hrsz.) 1/1-es tulajdoni arányban Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának tulajdonában van. 

A fentiekre tekintettel szükséges a Halasi Média Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata 
által kötött, S/677/2018. iktatószámú Hasznosítási szerződés módosítása, amely keretében a 
tulajdonos Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 
azonosító számú pályázat keretében felépített épületeket (vendégtér és „kőszínház) a Halasi 
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Média Kft. a projekt sikeres lezárását követően 5 évig, illetve a fenntartási időszak végéig 
fenntarthatja. 

A fenti indokokra is figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
megtárgyalására és elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 
Kiskunhalas 6391 hrsz-ú ingatlanon a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító 
számú pályázati keretében felújítsa és felépítse a Sóstó turisztikai fejlesztéséhez 
szükséges infrastrukturális feltételeket (büfé, zuhanyzók, wc-k, raktár, fogyasztó 
tér felújítása, valamint a vendégtér és a „kőszínház” kialakítása), valamint ahhoz, 
hogy a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében 
felépített épületeket (vendégtér és „kőszínház) a Halasi Média és Kultúra 
Nonprofit Szolgáltató Kft. a projekt fenntartási időszakának végéig fenntartsa. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi 
Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város 
Önkormányzata által kötött, S/677/2018. iktatószámú, 1. melléklet szerinti 
Vagyonhasznosítási szerződés módosításhoz. 
 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp 
Róbert polgármestert, hogy a Hasznosítási szerződés módosításának aláírására, 
valamint ahhoz, hogy a projekt sikeres megvalósulásához szükséges további 
nyilatkozatokat megtegye. 

Határidő:       2018. május 05. 
Felelős:       Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős:    Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
Felelős:      Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek:  Halasi Média Kft. 

      Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
       Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
    Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
    Tóth Péter városfejlesztési, és üzemeltetési osztályvezető 
 
 
Kiskunhalas, 2018. április 19. 
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k.  
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1. számú melléklet 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH statisztikai 
számjele: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint Tulajdonos, 
(a továbbiakban Tulajdonos), 

másrészről  

a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, 
Bethlen Gábor tér 7/D., cégjegyzékszáma: 03-09-115853, adószáma: 18350692-2-03, KSH 
statisztikai számjele: 18350692-9001-572-0, képviseli: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető), mint 
Hasznosító, a továbbiakban: Hasznosító, (továbbiakban együtt: Felek)  

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

I. Preambulum 

Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra 
Nonprofit Szolgáltató Kft. között 2018. február 26. napján, S/677/2018. iktatószámon 
Hasznosítási szerződés jött létre, amely szerződést a felek közös megegyezéssel jelen 
szerződésben foglaltak szerint módosítják. 

1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Hasznosítási szerződés V. fejezet 6. 
pontját az alábbiak szerint módosítják.  

„6. Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával – a Hasznosító saját 
forrásaiból és ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból 
keletkező vagyonnövekmény Tulajdonos tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy 
osztott tulajdon. Előző rendelkezéssel együtt a Tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Hasznosító az általa pályázati forrásból megvalósított beruházásokat a 
pályázatban előírt fenntartási időszak végéig fenntartsa.” 

2. Jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.  

3. A Hasznosítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak 
hatályban. A Hasznosítási szerződés a Hasznosítási szerződés módosításával együtt 
hatályos és érvényes. 
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A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

Kiskunhalas, 2018. április hó „…….”. nap  

……………………………………. ……………………………………… 
Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett  
polgármester ügyvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Halas Média Kft. 
Tulajdonos  Hasznosító 

Jogi ellenjegyzés: 
Komlósné Dr. Fekete Anikó  

jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Csendes Ildikó 
osztályvezető 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 


