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Kiskunhalas Város Polgármesterének    ÚJ VÁLTOZATBAN! 

 

Előterjesztése  

a Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére 

A Kiskunhalasi Református Egyházközséggel a Központi Általános Iskola átadásával 

kapcsolatban megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása 

tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 116/2012. Kth. számú határozatával a Központi 

Általános Iskola fenntartói jogát átadta a Kiskunhalasi Református Egyházközség részére, 

amellyel összefüggésben a felek 2012. június 28. napján Vagyonkezelési szerződést kötöttek.  

Ebben az Önkormányzat vállalta, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 6400 Kiskunhalas, 

Köztársaság utca 9. sz., hrsz. szám: 3668 ingatlant 2012. augusztus 31-től 2062. augusztus 30. 

napjáig tartó időszakra az Egyházközség részére térítésmentesen vagyonkezelésbe átadta. 

Ezen túlmenően az intézmény jelenlegi leltárában lévő eszközöket és felszereléseket az 

Önkormányzat a feladat ellátáshoz térítésmentes használatba adta. 

Az említett felek 2014. június 30. napján Bérleti szerződést kötöttek a Kiskunhalas, 3656 

hrsz. alatt felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 3. szám alatti ingatlanra, 

amely feladatellátási helyként szolgál az Egyházközség számára. A Bérleti szerződést a Felek 

2015. április 30. napján módosították, amellyel a bérlet időtartamát 2030. június 30. napjáig 

határozták meg.  

A Kiskunhalasi Református Egyházközség 2019. április 30. napján azzal kéréssel fordult 

Kiskunhalas Város Önkormányzatához, hogy az Ady E. utca 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó 

használati jogviszony az iskola fő épületének használati idejével megegyező időtartamra 

kerüljön meghosszabbításra. 

A Kiskunhalasi Református Egyházközség igényét a két tannyelvű angol és a művészeti 

mellett a sport tagozatos osztályok indításával indokolta, amihez hosszú távon szükségük 

lenne az ingatlanra. 

A már megkötött vagyonkezelési szerződés a fentiek alapján indokolt kiegészíteni az Ady 

Endre utca 3. szám alatti ingatlanra, amelyre így a vagyonkezelési jog kiterjed és a használat 

időtartama az iskola főépületének használati idejére módosul. Ezzel egyidejűleg az 

Egyházközséggel megkötött Bérleti szerződés megszüntetése szükséges. 

Fentiek mellett az Egyház a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulását is kéri az épületen 

végzendő hőszigetelési munkák elvégzéséhez is. Kérem a Képviselő-testületet, hogy ehhez a 

munkához adja meg hozzájárulását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslat megtárgyalására és 

elfogadására. 

 
Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzat és a Kiskunhalasi Református Egyházközség között a Központi 

Általános Iskola tárgyában megkötött Vagyonkezelési szerződés módosítását az 1. sz. 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyúttal a szerződés 

végrehajtása érdekében feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a 

vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez és egyben 

felhatalmazza a Polgármestert a bejegyzési engedély és a szerződés módosítás 

aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzat és a Kiskunhalasi Református Egyházközség között 2014. június 30. 

napján kelt az Ady Endre u. 3. sz. alatti ingatlan tárgyában kötött Bérleti szerződés 

megszüntetését a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyúttal felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Ady 

Endre u. 3. szám alatti ingatlanon álló épületen a Kiskunhalasi Református Egyház 

épület-energetikai korszerűsítési munkákat végezzen, utólagos homlokzati 

hőszigetelést helyezzen el a vonatkozó egyéb építésügyi előírások betartása mellett. 

 

Határidő: 2019. május 31.  

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Határozatról értesülnek:  

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Tóth Péter Városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Bödecs Pál lelkész-főigazgató 

 

Kiskunhalas, 2019. május 28. 

 

 

 

 Fülöp Róbert s.k. 

 polgármester 
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1. számú melléklet 

 
Iktatószám: S/831-2/2019 

Ügyintéző: dr. Rékasi Cecília 

 

V A G Y O N K E Z E L É S I  S Z E R Z Ő D É S  

m ó d o s í t á s a  
 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos és átadó 

(6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám:15724904-2-03, PIR: 724902, statisztikai számjel: 

15724904-8411-321-03), a továbbiakban Önkormányzat – képviseli Fülöp Róbert 

polgármester –, másrészről a Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 2., adószám: 19973973-2-03, cégjegyzékszám: 0019973973), mint vagyonkezelő 

és átvevő, a továbbiakban Egyház – képviseli Édes Árpád elnök-lelkész –, a továbbiakban 

együtt a Felek között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: Nvtv.), valamint Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 

16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete alapján az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel: 

Preambulum 

Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2012. június 28. napján Vagyonkezelési szerződés jött 

létre, amely szerződést a felek Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

…./2019. Kth. számú határozata alapján közös megegyezéssel az alábbiak alapján 

módosítanak. 

1. A Vagyonkezelési szerződés 1. pontja az alábbi 1/A. ponttal egészül ki: 

„1/A. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas, 3656 hrsz. alatt felvett, 

természetben a 6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 3. szám alatti ingatlant köznevelési 

feladatok ellátására határozott időtartamra 2019. június 01. napjától 2062. augusztus 

31. napjáig tartó időszakra átadja a Kiskunhalasi Református Egyházközség részére, 

aki az intézményben ellátott önkormányzati iskolai köznevelési feladatot, mint 

közfeladatot azt iskolai oktatás-nevelés biztosítása céljából átveszi azzal, hogy 

Önkormányzat kiköti, hogy Vagyonkezelő Egyház az átadott intézményben az átadott 

közfeladaton kívül egyéb tevékenységet csak olyan módon és mértékben láthat el, 

hogy az nem veszélyezteti az átadott közfeladat ellátását.” 

2. A Vagyonkezelési szerződés 2. pontja az alábbi 2/A. ponttal egészül ki: 

„2/A. Az Önkormányzat az Egyháznak vagyonkezelői jogot biztosít az Iskola által 

eddig használt és hasznosított ingatlanra, mely a következő: Kiskunhalas, 3656. hrsz.-

on felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 3. sz. alatt található 

ingatlan. Az egyház a birtokba adás napjától viseli az ingatlan terheit, szedi hasznait és 

kárveszélyviselési kötelezettsége is ekkortól él. Az Egyház, mint a vagyonkezelői jog 

jogosultja köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, 

hogy az 1/A. pontban körülírt ingatlanra a vagyonkezelői jog a Kiskunhalasi 

Református Egyházközség javára vagyonkezelés jogcímén 2019. június 01. napjától 

2062. augusztus 30. napjáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.” 

3. A Vagyonkezelési szerződés 9. pontja az alábbi 9/A. ponttal egészül ki: 

„9/A. A Kiskunhalas, 3656. hrsz.-on felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Ady 

Endre utca 3. sz. alatt található ingatlan biztosításáról az Egyházközség, mint 

Vagyonkezelő köteles gondoskodni.” 

4. A Vagyonkezelési szerződés 13. pontja az alábbi 13/A. ponttal egészül ki: 

„13/A. A felek rögzítik, hogy a Kiskunhalas, 3656. hrsz.-on felvett, természetben a 

6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 3. sz. alatt található ingatlan már az Egyházközség 

birtokában van, így annak átadásáról, és a benne lévő ingóságok átadásáról külön 

átadás-átvételi jegyzőkönyvet nem készítenek.” 

5. A Vagyonkezelési szerződés 14. pontja az alábbi 14/A. ponttal egészül ki: 

„14/A. Az Egyházközség köteles saját költségén gondoskodni az ingatlanok őrzéséről-

védelméről, valamint a közüzemi díjak megfizetéséről. Az Egyházközség köteles 

gondoskodni a mérőórák átírásáról a szerződés módosítás aláírásától számított 15 

napon belül.” 

6. A Vagyonkezelési szerződés 24. pontja az alábbi 24/A. ponttal egészül ki: 

„24/A. Bármelyik fél jogosult a szerződést rendes felmondással 2 hónapos felmondási 

idővel indokolás nélkül felmondani.” 

7. A Vagyonkezelési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal maradnak hatályban. 

8. Jelen Vagyonkezelési szerződés módosítás a Vagyonkezelési szerződéssel együtt 

hatályos és érvényes. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselőik által helybenhagyólag írták alá. 

 

Kiskunhalas, 2019. május 29. 

……………………………………. ……………………………………… 

Fülöp Róbert Édes Árpád  

polgármester elnök-lelkész  

Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Református Egyházközség 

Tulajdonos  Vagyonkezelő 

Jogi ellenjegyzés: 

 

………………………………..  

Komlósné Dr. Fekete Anikó  

jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

……………………………….. 

Csendes Ildikó  

pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
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2. számú melléklet 

 
Iktatószám: S/831-3/2019 

Ügyintéző: dr. Rékasi Cecília 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

MEGSZÜNTETÉSE 

 

amely létrejött egyrészről 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 Bérbeadó, 

Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2., adószám: 

19973973-2-03, cégjegyzékszám: 0019973973), mint Bérlő, a továbbiakban Bérlő – képviseli 

Édes Árpád elnök-lelkész –, a továbbiakban együtt a Felek között alulírott helyen és időben 

az alábbi feltételek szerint. 

Preambulum 

Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük K/58-4/2014 iktatószámon, 2014. június 30. napján 

Bérleti szerződés jött létre a Kiskunhalas, 3656 hrsz. alatt felvett, természetben a 6400 

Kiskunhalas, Ady Endre utca 3. szám alatti ingatlanra. 

A Kiskunhalasi Református Egyházközség 2019. április 30. napján azzal kéréssel fordult 

Kiskunhalas Város Önkormányzatához, hogy az Ady E. utca 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó 

használati jogviszony az iskola fő épületének használati idejével megegyező időtartamra 

kerüljön meghosszabbításra. 

A Kiskunhalasi Református Egyházközség igényét a két tannyelvű angol és a művészeti 

mellett a sport tagozatos osztályok indításával indokolta, amihez hosszú távon szükségük 

lenne az ingatlanra. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2019. Kth sz. határozatával 

hozzájárult ahhoz, hogy a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel 2012. június 28. napján 

kötött Vagyonkezelési szerződés kiegészüljön az említett ingatlannal, így a vagyonkezelői jog 

az Ady E. u. 3. szám alatti ingatlanra is megilleti a Bérlőt az abban foglalt időtartamra.  

A fentiekre tekintettel a Bérleti szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntetik a 

Bérleti szerződés 6.1. pontja szerint az alábbiak alapján. 

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a között K/58-4/2014 iktatószámon, 2014. június 30. 

napján, a Kiskunhalas, 3656 hrsz. alatt felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Ady 

Endre utca 3. szám alatti ingatlanra létrejött Bérleti szerződést, a szerződés 6.1. 

pontjára tekintettel közös megegyezéssel 2019. május 31. napjával megszüntetik. 

2. Felek rögzítik, hogy egymással elszámolnak 2019. május 31. napjáig, és a 

megszüntetésig teljesített szolgáltatások ellenértéke megfizetésre kerül 2019. június 

30. napjáig. 

3. Felek kijelentik, hogy egymással szemben további követelésük nincsen, egymással 

teljeskörűen elszámolnak a 2. pont szerinti határidőig. 
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Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselőik által helybenhagyólag írták alá. 

 

Kiskunhalas, 2019. május 29. 

……………………………………. ……………………………………… 

Fülöp Róbert Édes Árpád  

polgármester elnök-lelkész  

Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Református Egyházközség 

Bérbeadó  Bérlő 

Jogi ellenjegyzés: 

 

………………………………..  

Komlósné Dr. Fekete Anikó  

jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

……………………………….. 

Csendes Ildikó  

pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 


