
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. november 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
294/2017. Kth. 
Megállapodás kamerarendszer ingyenes tulajdonba adásáról 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a HATISZ Lakás-, Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet között 
megkötendő Megállapodást az 1. melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület a 
szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a 80 Lakásos Társasház között megkötendő Megállapodást az 2. 
melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület a szerződés aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Nagyné Lehoczki Zsuzsanna közös képviselő, Schönfeld udvar 1. 1/1.  
Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője, Mártírok útja 25. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

Gyöngyi László sk.      Váradi Krisztián sk. 

 

Kivonat hiteléül: 2017. december 1. 



 

 

1. Melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS 

KAMERARENDSZER TULAJDONBA ADÁSÁRÓL 

 
Jelen szerződés létrejött: 
 
egyrészről HATISZ Lakás-,Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet (képviseli: Nagyné 
Lehoczki Zsuzsanna, 6400 Kiskunhalas, Schönfeld udvar 1. 1/1. cégjegyzékszám: 03-02-
000028, statisztikai számjel: 10406160-6820-593-03, adószám: 10406160-1-03) mint 
Támogató 
 
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 
törzskönyvi azonosító száma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 
15720209-7511-311-01, képviseli: Fülöp Róbert polgármester) mint Támogatott 
 
(továbbiakban, együtt: Szerződő Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. A Támogató tulajdonát képezi az alábbi vagyontárgyakból álló beruházás 
(továbbiakban: Beruházás): 

 
Megnevezés Db/m 

Dahua fullHD kamera 2mpx 10 

Dahua konzol 10 

poe switch 3 

DKC fémdoboz 3 

Mikrotik level 4 antenna 1 

antennatartó 4 

Mikrotik Kliens 4 

ftp kábel 240 

hálózati kábel 30 

védőcső 140 

felszerelés 70 

tartozékok 15 
  

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Támogató a Támogatottnak térítésmentesen 
örökre és visszavonhatatlanul ingyenesen tulajdonba adja az 1.pontban megjelölt 
összesen 832.764,- Ft azaz nyolcszázharminckétezer-hétszázhatvannégy  forint 
összegű beruházást. 
 

3. A Támogatott vállalja, hogy a Támogató által megvalósított és a Támogatottnak jelen 
szerződésben ingyenesen tulajdonba adott beruházást (továbbiakban: Beruházás) az 



 

 

eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és viseli az üzemeltetés költségeit. 
 

4. A Támogatott vállalja, hogy a Támogatás segítségével megvalósult beruházást 
(továbbiakban: Beruházás) az eredeti rendeltetésének megfelelően használja és viseli 
az üzemeltetés költségeit.  

 
5. Támogatott a beruházást nem szünteti meg és nem adja át a fenntartói jogát, kivéve: 

 
ha – helyi önkormányzati rendeletnél magasabb – jogszabályváltozásból  adódóan 
változik a létesítmény fenntartója, 
ha a létesítmény fenntartói jogának átadását a Támogató engedélyezi 

 
6. A Beruházás csak a Támogató előzetes jóváhagyásával, az üzemeltetési 

kötelezettségek átvállalásával idegeníthető el, vagy adható más használatába. A 
Beruházás nem terhelhető meg. 

 
7. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseiket 

egyeztetéssel, tárgyalásos úton oldják meg. Vitás kérdéseik bírósági úton történő 
rendezése esetén kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság illetékességét. 

 
8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok 

rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 

9. A Szerződő felek a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják. A Szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban helybenhagyólag aláírják. 

 
 
Kiskunhalas, 2017. november ….. 
 
 
 
 …...............................................   …........................................ 
  
      Nagyné Lehoczki Zsuzsanna    Fülöp Róbert 
              Támogató     polgármester 
           a Támogatott képviseletében 

 

 

 

  



 

 

2. Melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS 

KAMERARENDSZER TULAJDONBA ADÁSÁRÓL 

 
Jelen szerződés létrejött: 
 
egyrészről 80 Lakásos Társasház (képviseli: Nagyné Lehoczki Zsuzsanna, 6400 
Kiskunhalas, Schönfeld udvar 1/1. statisztikai számjel: 20505332-6820-692-03, adószám: 
20505332-1-03) mint Támogató 
 
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 
törzskönyvi azonosító száma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 
15720209-7511-311-01, képviseli: Fülöp Róbert polgármester) mint Támogatott 
 
(továbbiakban, együtt: Szerződő Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. A Támogató tulajdonát képezi az alábbi vagyontárgyakból álló beruházás 
(továbbiakban:Beruházás): 
a) Kossuth u.3-11.  

 
Megnevezés Db/m 

Dahua fullHD kamera 2mpx 7 

Dahua konzol 7 

poe switch 3 

DKC fémdoboz 3 

Mikrotik level 4 antenna 1 

antennatartó 3 

Mikrotik Kliens 2 

ftp kábel 200 

hálózati kábel 25 

védőcső 100 

felszerelés 60 

tartozékok 10 
  

b) Szent István u. 2. 
 

Megnevezés Db/m 

Dahua fullHD kamera 2mpx 3 

Dahua konzol 3 

poe switch 1 



 

 

DKC fémdoboz 1 

antennatartó 1 

Mikrotik Kliens 1 

ftp kábel 50 

hálózati kábel 5 

védőcső 20 

felszerelés 20 

tartozékok 5 
 
 

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Támogató a Támogatottnak térítésmentesen 
örökre és visszavonhatatlanul ingyenesen tulajdonba adja az 1. a) pontban megjelölt 
635.889,- Ft azaz hatszázharmincötezer-nyolcszáznyolcvankilenc forint összegű, 
illetve az 1. b) pontban megjelölt  231.038,- Ft azaz kettőszázharmincegyezer-
harmincnyolc  forint összegű beruházást.  
 

3. A Támogatott vállalja, hogy a Támogató által megvalósított és a Támogatottnak jelen 
szerződésben ingyenesen tulajdonba adott beruházást (továbbiakban: Beruházás) az 
eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és viseli az üzemeltetés költségeit. 

 
4. A Támogatott vállalja, hogy a Támogatás segítségével megvalósult beruházást 

(továbbiakban: Beruházás) az eredeti rendeltetésének megfelelően használja és viseli 
az üzemeltetés költségeit.  

 
5. Támogatott a beruházást nem szünteti meg és nem adja át a fenntartói jogát, kivéve: 

 
ha – helyi önkormányzati rendeletnél magasabb – jogszabályváltozásból  adódóan 
változik a létesítmény fenntartója, 
ha a létesítmény fenntartói jogának átadását a Támogató engedélyezi 

 
6. A Beruházás csak a Támogató előzetes jóváhagyásával, az üzemeltetési 

kötelezettségek átvállalásával idegeníthető el, vagy adható más használatába. A 
Beruházás nem terhelhető meg. 

 
7. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseiket 

egyeztetéssel, tárgyalásos úton oldják meg. Vitás kérdéseik bírósági úton történő 
rendezése esetén kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság illetékességét. 

 
8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok 

rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. A Szerződő felek a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják. A Szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban helybenhagyólag aláírják. 

 
 
Kiskunhalas, 2017. november ….. 
 
 
 
 …...............................................   …........................................ 
  
      Nagyné Lehoczki Zsuzsanna    Fülöp Róbert 
             Támogató     polgármester 
           a Támogatott képviseletében 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


