
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
319/2017. Kth. 
Támogatási szerződés a Vagyonvédelmi Alapítvánnyal 

 
H a t á r o z a t  

 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel fogadja a 

Vagyonvédelmi Alapítványtól a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséhez kapott 
eszközöket a melléklet szerinti támogatási szerződésben foglaltak alapján, továbbá 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására és az ehhez 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal 
megállapodást kössön a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges 
eszközök, valamint 2 db Zsarucar eszköz ingyenes használatának biztosítása 
tárgyában, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és az 
ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Vagyonvédelmi Alapítvány – Mészáros Kálmán kuratóriumi elnök, Köztársaság u. 7. 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság – Dr. Vaslóczki Ferenc – r. alezredes, mb. 
kapitányságvezető, Kiskunhalas, Mártírok útja 25. 
Kollárné Dr. Lengyel Linda aljegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Kuris István László sk.     Vizkeleti Szabolcs sk. 
 

Kivonat hiteléül: 2017. december 14. 



 

 

 
Melléklet a 319/2017. számú Képviselő-testületi határozathoz  

 
 

TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
(tervezet) 

 
 
mely létrejött egyrészről Vagyonvédelmi Alapítvány (6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 7., 
adószám: 19043296-2-03, Szervezet nyilvántartási száma: 03-01-0000010, KSH szám: 
19043296-9499-569-03, bankszámlaszám:11732064-20009324) képviseletében Mészáros 
Kálmán kuratóriumi elnök – továbbiakban Támogató, 
 
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 
15724904-2-03, törzsszám: 724902, KSH szám: 15724904-8411-321-03) – képviseletében: 
Fülöp Róbert polgármester – támogatásban részesülő, a továbbiakban Kedvezményezett 
között az alábbi feltételek szerint.: 
 
(a felek együttes említése a továbbiakban: Szerződő Felek) 
 

1. A Támogató a következőkben felsorolt tárgyak térítés nélküli tulajdonba adásával támogatást 
biztosít Kedvezményezett részére, mely eszközöket a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal 
együttműködésben, a település közterületi kamerarendszerének működtetéséhez, a 
közbiztonság fenntartásához köteles használni. 
 

2. A támogatás részét képező eszközök: 
1 db személyi számítógép monitorral, billentyűzettel és egérrel, Windows 10 
Professional operációs rendszerrel. 

1 db Acer notebook, Windows 10 Professional operációs rendszerrel. 

  

3. A tárgyak átadása a következő ütemezéssel történik: 
A támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül. 

 

4. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az 2. pontban megjelölt eszközöket 
különösen az 1. pontban megjelölt célra használja fel. 
 

5. Kedvezményezett a Támogató kérésére tájékoztatást ad a támogatás részét képező eszközök 
felhasználásáról. 
 

 



 

 

Támogató jelen támogatói szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül, így vele a jelen 
támogatói szerződés megköthető. 

 

 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírásukkal látják el. 

 

 

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2 példány a Támogatót és 2 
példány a Kedvezményezettet illet meg. 

 
 

Kiskunhalas, 2017. december „…” 

 

 
………………………………. ………………………………. 

Fülöp Róbert Mészáros Kálmán 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Vagyonvédelmi Alapítvány 

Polgármester Kuratóriumi elnök 
 
 
 
Jogi ellenjegyző: 

Komlósné Dr. Fekete Anikó 
Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 

Csendes Ildikó 
Kiskunhalasi Közös önkormányzati Hivatal, pénzügyi és Gazdálkodási 
Osztályvezető 

 


