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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére 

Ingyenes használati szerződés módosítása a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvánnyal 

tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A kiskunhalasi Csetényi Park területén lévő záportározók rendben tartása évek óta komoly 

problémát jelentett, átfogó kezelés, amely a fennálló helyzetet rendezte volna, nem történt. A 

tározókban lévő nádas-gyékényes növényzet megerősödött, a nyílt vízfelület alig volt megtalálható.  

Ezen az állapot rendezése érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a 152/2015. Kth. számú határozata alapján 2015. június 2. napján ingyenes használati 

szerződést kötött a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvánnyal, mely értelmében a fent nevezett, 

kiskunhalasi 2358/4. hrsz., 2437. hrsz., 2438 hrsz. alatt felvett ingatlanokon az Alapítvány vízi 

bivalyokkal történő természetvédelmi kezelést fog végezni. 

A természetvédelmi kezelés sikeresnek bizonyul, az érintett területen a nádas-gyékényes 

növényzet folyamatosan szorul vissza. Az állatok fix karámon belül vannak, azonban a park 

területének további rendezése is szükségessé vált, így időszakosan a karámon kívüli területek is 

bevonásra kerülnek a kezelésbe. Ezeken a területeken villanypásztor kerül telepítésre, mely 

megakadályozza az állatok szökését, illetve azok megközelítését. Az elmúlt időszakban azonban 

több alkalommal rongálták meg a villanypásztort, sajnos arra is volt példa, hogy az állatok ennek 

következtében a környező területekre is kijutottak. 

Ezt a helyzet rendezése, illetve az esetleges károk megelőzése érdekében Kiskunhalas Város 

Önkormányzata az Alapítvánnyal egyetértésben amellett döntött, hogy a villanypásztort védelmi 

rendszerrel kell megerősíteni. A technológia alapja az, hogy egy rádiós jeladó kerül elhelyezésre a 

rendszeren, így ha az elszakad a villanypásztor, akkor erről az alapítvány vezetője, illetve a Mezei 

Őrszolgálat munkatársai azonnal értesülnek. 

 

A fentiek okán szükségessé vált a korábban megkötött ingyenes használati szerződés 

módosítása, melynek tervezete jelen előterjesztés I. sz. melléklete. A módosítás a villanypásztor 

védelmének rögzítése mellett rendelkezik arról is, hogy az Alapítványnak minden bivalyhajtásról 

tájékoztatnia kell a helyi médiát. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 152/2015. Kth. számú 

határozattal elfogadott ingyenes használati szerződés 1. sz. módosítását, továbbá 

felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert a jelen és a további esetleges módosítások 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. június 3. 

      Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

      Képviselő-testület határozatáról értesül:  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető) 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Fehér Péter elnök, Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány 

 

Kiskunhalas, 2019. május 15. 

                    Fülöp Róbert s.k.  



 
Iktatószám: 

Ügyintéző: Baics Tamás 

INGYENES HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. képviseli: Fülöp Róbert Polgármester, adószám: 15724904-2-03, 

Törzsszám: 724902, statisztikai szám: 15724904-8411-321-03,) mint Használatba adó 

másrészről 

Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány (nyilvántartási szám: Pk. 60.145/2010, adószám: 

18204694-1-03, statisztikai számjel: 18204694-9499-569-03, székhely: 6400 Kiskunhalas, 

Felsőszállás 96., képviselő: Fehér Péter, Kuratórium Elnöke) mint Használatba vevő között 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2015. június 02. napján Ingyenes Használati 

Szerződés jött létre, amelyben a Használatba adó a kiskunhalasi 2358/4. hrsz., 2437. hrsz., 

2438 hrsz. alatt felvett ingatlanokat, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

152/2015. Kth. számú határozata alapján 2016. 01. 01. napjától, ingyenes használatba adta 

Használatba vevő részére, határozatlan időtartamra, a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány 

alapszabályában rögzített közhasznú tevékenység (természetvédelem, állatvédelem, 

környezetvédelem) ellátása céljából. 

A szerződés tárgya, módosítása tartalma: 

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. §-a értelmében a Szerződő 

Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak alapján módosítják: 

1.1.A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingyenes Használati Szerződés 7. 

pontját az alábbiakkal egészítik ki: 

,,Az alapítvány vállalja továbbá, hogy a bivalyok téli és nyári szálláshelyük közötti 

tereléssel kapcsolatban előzetesen egyeztet Kiskunhalas Város Önkormányzatával és a 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft-vel, annak érdekében, hogy az 

egyeztetést követően a kihajtások közösen elfogadott időpontokban történjenek meg.” 

1.2.A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingyenes Használati Szerződés 8. 

pontját az alábbiakkal egészítik ki: 

,,Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja továbbá a villanypásztorok őrzését, az 

alábbi technológia kialakításával:  

- 12V feszültségről működő rendszer, mely figyeli a villanypásztor működését és 

szabotázsvédelmet is biztosít, rádiófrekvenciás átjelzéssel. 



- A jelzést követően a Mezei Őrszolgálat értesítése. 

- Jelzés az akkumulátor kritikus szintjénél.” 

2. Jelen szerződésmódosítás a 2019. május 30. napjától hatályos és érvényes. 

3. Az Ingyenes Használati Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 

maradnak hatályban. Az Ingyenes Használati Szerződés az Ingyenes Használati Szerződés 

1. számú módosításával együtt hatályos és érvényes. 

A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

átolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 

Kiskunhalas, 2019. május … 

 

 

……………………………………….  …………………………………………… 

Fülöp Róbert Polgármester    Fehér Péter Kuratórium Elnöke 

Kiskunhalas Város Önkormányzata   Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány 

Használatba adó képviseletében Használatba vevő képviseletében 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés: …………………………………………. 

Komlósné Dr. Fekete Anikó - Jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………………………… 

Csendes Ildikó - Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 


