
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én megtartott  

üléséről készült jegyzőkönyvből 

 

225/2018. Kth. 

Városi Filmszínház Bérleti Megállapodás megkötése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület 10 éves határozott időtartamra, az 

1. számú melléklet szerinti Bérleti megállapodás alapján bérbe adja a szerződésben 

rögzített ingatlant a CINEMA Szeged Kft. részére.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az 1. sz. mellékletben lévő Filmszínház Bérleti Megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2018.szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kószó János Cinema Szeged Kft. ügyvezető, 6729 Szeged, Gyálai út 48. 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert sk.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Hevesiné Vincze Éva s.k.      Váradi Krisztián s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2018. szeptember 27. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 
 

FILMSZÍNHÁZ BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (Kiskunhalas, Hősök tere 1. adószám: 15724904-2-03, 

törzsszám: 724902, KSH statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, Bankszámlaszám: 

11732064-15338806) képviselője: Fülöp Róbert polgármester, mint bérbeadó (továbbiakban: 

bérbeadó):  

 

másrészről CINEMA Szeged Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Rövidített név: CINEMA Szeged Kft.) (6729 Szeged, Gyálai út 48. adószám: 14645219-2-

06, bankszámlaszám: 12067008-00103991-00100006, cégjegyzékszám: 06 09 013588, 

képviselője: Kószó János – (a továbbiakban: Bérlő) – között az alább megjelölt helyen és 

időpontban, a következő feltételek mellett:  

 

1) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi bérbeadó tulajdonában lévő a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál 

Kiskunhalas, 1. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Bethlen 

G. tér 7/H. szám alatti – az épületben található 125 m² területű színházterem 128 m² 

emeleti erkéllyel és páholyokkal, az ehhez kapcsolódó 130 +72 m² közönségforgalmi 

kiszolgáló terület (előtér, közlekedő, mosdók), 16 m² területű büfé raktárral, 116 m² 

területű színpad, ehhez kapcsolódó 123 m² területű földszinti és 118 m² területű emeleti 

színházi kiszolgáló helyiségekkel (öltözők, mosdók, technikai helyiségek), 54 m²-es 

zsinórpadlással, 36 m² területű mozigépészeti terület, 238 m² összterületű, két részletből 

álló pince – ingatlant, a Mozi épületét kulturális és filmszínház üzemeltetése célra, a hozzá 

tartozó eszközök, berendezések használatba vételével, karbantartási, pótlási 

kötelezettségével, mellékelt leltár szerint.  

 

2) A bérleti szerződést a felek 10 éves határozott időre, 2018. év október hó 01. napjától 

2028. év szeptember hó 30. napjáig kötik meg. A bérlemény használata a Bérlőt csak a 

bérleti szerződés hatálya alatt, annak megszűnéséig illeti meg. A Bérlő a bérlemény bérleti 

jogáról harmadik személy javára nem mondhat le.  

 

3) A bérlemény 2018. évi bérleti díja:  

 

       4.027.320 Ft/év  

 

A bérlemény egy havi bérleti díja:  

 

       335.610 Ft/hó  

 



 

 

Bérlő a bérleti díjat havonta egy összegben előre, a tárgyhónap 5. napjáig köteles 

bérbeadó OTP Kiskunhalas 11732064-15338806 számú számlájára átutalás útján 

megfizetni. Bérlő késedelembe esésének napjától „a Polgári Törvénykönyvről” szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §- szerinti késedelmi kamatot köteles 

megfizetni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény bérleti díja a bérleti szerződés 

megkötését követő évtől az éves fogyasztói árindex alakulásának megfelelően, előzetes 

írásbeli értesítés alapján emelkedik. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az első éves bérleti időszak utolsó 

hónapjában az aktuális bérleti díjat maximum 20 %-kal, és az öt éves bérleti időszak 

utolsó hónapjában az aktuális bérleti díjat maximum 50 %-kal egyoldalúan megemelheti.  

 

4) A működéshez, üzemeltetéshez szükséges és előírt engedélyek beszerzése a Bérlő 

kötelezettsége. Az engedélyek hiányából adódó mindennemű felelősség a Bérlőt terheli.  

 

5) Bérlő a bérleményben építési, felújítási, átalakítási, értéknövelő munkákat csak a bérbeadó 

előzetes, írásbeli hozzájárulásával végezhet. A karbantartási munkák elvégzése a bérlő 

feladata.  

 

6) Felek egybehangzóan kijelentik, hogy közös érdekük a bérlemény műszaki állapotának 

javítása, így megállapodnak abban, az értéknövelő felújítás és beruházás számlákkal vagy 

tételes költségelszámolással igazolt és Bérbeadó által jóváhagyott összegének értéke a 

bérleti díj 50%-ig a bérleti díjba beszámítható.  

 

7) A Felek rögzítik, hogy közöttük – jelen szerződéssel megegyező tárgyban - 2013. július 

31. napján Bérleti szerződés jött létre, 2013. szeptember 26. napján Közszolgáltatási 

szerződést, 2014. november 10. napján Kompenzációs megállapodást kötöttek, amely 

alapján bérlő vállalta, hogy a bérelt ingatlan színháztechnika fejlesztését 2013. szeptember 

30-ig elvégzi, amely beruházást a Bérlő 2013. július 31. napján kelt bérlői nyilatkozat 

értelmében elvégezte, amelynek teljes értékét, összesen bruttó 14.252.304 Ft összegben a 

felek megállapodása alapján a Bérlő jogosult beszámítani a bérleti díjba. 

 

8) A Felek jelen szerződés keretében rögzítik, hogy a beszámítás a 2014. november 10. 

napján kelt Kompenzációs megállapodás alapján történt a felek között. A bruttó 

14.252.304 Ft összegből, 2018. július 31. napjáig bruttó 7.719.034 Ft került beszámításra 

a bérleti díjba, a fennmaradó 6.533.270Ft összeget a Felek jelen Bérleti megállapodásban 

rögíztettek szerint kívánják rendezni.  

9) A Felek rögzítik, hogy a 2018. augusztus és 2018. szeptember hónapokban esedékes díj 

összegeket (2018. 08. hónapra: 335.610 Ft, 2018. 09. hónapra: 335.610 Ft) a Bérlő 

megfizette, amely összegek 50 %-át (2018.08 hónapra: 167.805 Ft, 2018.09. hónapra: 

167.805 Ft, összesen: 335.610 Ft-ot) Bérbeadó beszámítja a 9.) pont szerinti fennmaradó 

összegbe, így jelen szerződés megkötésével a felek bruttó 6.197.660 Ft összeg - bérleti 

díjba történő - beszámításáról rendelkeznek. 

10) A Felek rögzítik, hogy Bérlő a jelen szerződés 3. pontjában megállapított havi bérleti díj 

50%-ának a megfizetésre köteles, míg a bérleti díj másik 50 %-a a Bérlő által korábban 

végzett beruházás 10.) pontban rögzített összegébe kerül beszámításra addig az időpontig, 

amíg annak összege a nullát eléri. 



 

 

11) Bérlő a bérleményben tevékenységét saját hasznára és kockázatára végzi, így a bérlemény 

energia és közmű költségei őt terhelik. Bérlő köteles a működésével kapcsolatos hulladék 

elszállításáról gondoskodni. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladéknak minősülő 

anyagot – „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” 

szóló hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – köteles gyűjteni, tárolni, illetve a 

helyszínről folyamatosan elszállítani.  

12) Bérlő a tevékenysége során használt közüzemi szolgáltatások igénybevételének rendjére, 

és a díjfizetésre nézve köteles az energia és a közmű ellátás vonatkozásában a 

szolgáltatóval 2013. évben megkötött szolgáltatási szerződést fenntartani. 

13)  Bérlő köteles a baleset-, a környezet- és a tűzvédelmi előírásokat betartani. Ezek be nem 

tartása esetén mindennemű felelősség a Bérlőt terheli.  

 

14) Jelen bérleti szerződés nem jogosítja a Bérlőt bérleti jogának az ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzésére, valamint a bérleménynek a cégbíróságnál székhelyéül/telephelyéül 

történő bejegyzésére.  

 

15) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a Bérbeadó igénye szerint ingyenes 

használatba adja a bérlemény termeit az alábbiakban részletezettek szerint: 

a) A Bérlő évente minimum 40 alkalommal ingyenes használatot biztosít a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Kft részére vetítési időben is. 

Ennek igénybevételére a nem belépődíjas rendezvények esetén kerülhet sor akkor, 

ha a rendezvény résztvevőinek száma eléri, illetve meghaladja az ötven főt. 

b) A Bérlő évente legalább 10 alkalommal a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft 

által szervezendő színházi előadás helyszínét biztosítja ingyenesen, vetítési időben 

is. 

c) A Bérlő az Önkormányzat részére az állami ünnepek, a városi ünnepek színvonalas 

lebonyolítása céljából, szükség esetén vetítési időben is ingyenesen biztosítja a 

Városi Filmszínház valamennyi termét. 

d) A Bérlő a városban működő köznevelési intézmények gyermekei részére 

intézményenként évente minimum 2 alkalommal ingyenes filmvetítést biztosít. 

16) A Bérlő által a filmvetítések száma és gyakorisága minimum heti 5 alkalmat el kell hogy 

érje. 

17) Vetítési időn kívüli idő: hétköznap 8-15 óráig terjedő időszak, munkaszüneti napon és 

ünnepnapon külön megállapodás szerinti időszak. 

18) Az önköltség a fűtés, világítás, víz és a helyiségek igénybevételét tartalmazza. Az ezen 

felüli szolgáltatás biztosítása külön megállapodás alapján történik. 

19) A Bérlő jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül honlapján közzéteszi az 

ügyintézője nevét elérhetőségét és az igénybejelentésére használatos letölthető 

formanyomtatványt. 

20) A 15. pontban felsorolt igénybe vevők a Filmszínház használatának igényét írásban az 

igénybevételt megelőzően legalább 30 napon belül bejelentik a Bérlő helyi 

megbízottjának. A színházi próbák tényleges időpontjait 10 nappal korábban kell 

bejelenteni a Bérlő felé. 



 

 

21) Bérlő a bejelentést követő 5 munkanapon belül visszaigazolja az igénybe vevő által 

igényelt időpontban, vagy az egyeztetett időpontban történő igénybevételi lehetőségét.  

22) A városban működő köznevelési intézmények a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 

munkanapjáig jelenthetik be igényüket az ingyenes mozilátogatásra Bérlő 

megbízottjának. Az ingyenes filmvetítés hétfő-kedd-szerdai napokon 8-15 óráig vehető 

igénybe. Az ingyenes mozilátogatás időtartamára az önköltség nem számítható fel. 

23) A Halas Média és Kultúra Nonprofit Kft. által szervezet előadássorozat időpontját a 

szervezők a sorozat első előadásának időpontját legalább hatvan nappal megelőzően 

bejelentik a Bérlő helyi megbízottjának a honlapon közzétett igénybejelentésre 

használatos formanyomtatványon. 

24) Bérlő a 40 alkalmon felül, vetítési időn kívüli biztosíthatja az igénybevételt az igénybe 

vevők részére. 

  



 

 

 

25)  A szerződés megszűnik, ha  

a. a szerződés 2) pontjában foglalt idő elteltével; 

b. a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik; 

c. a bérlemény megsemmisül; 

d. az arra jogosult felmond; 

e. a Bérlő bérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti; 

f. a Bérlő bérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik.  

 

26)  A Bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha  

a. a Bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg; 

b. a Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 

kötelezettségét nem teljesíti;  

c. a Bérlő vagy az ő jogán a bérleményben tartózkodó személy a Bérbeadóval szemben 

az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít; 

d. a Bérlő vagy az ő jogán a bérleményben tartózkodó személy a bérelt ingatlant rongálja 

vagy rendeltetésükkel ellentétesen használja.  

 

27)  Ha a Bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a 

Bérbeadó köteles a Bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban 

felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó 

további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.  

28) Ha a Bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 

kötelezettségét a Bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a Bérbeadó a 

határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.  

29) Ha a Bérlő vagy az ő jogán a bérleményben tartózkodó személy magatartása szolgál a 

felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel 

– a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására 

jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló 

magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell 

közölni.  

30) A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás 

olyan súlyos – így különösen, ha a bérlő súlyosan környezetszennyező tevékenységet 

folytat, a bérleményt a profiltól eltérő célra használja, a bérleményben egyéb jogviszony 

alapján jogszerűen tartózkodók tevékenységét súlyosan zavarja  hogy a Bérbeadótól a 

szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól számított 

nyolc napon belül írásban kell közölni.  

31) A felmondás a 31. és 32. pont esetén az elmulasztott határnapot követő hónap, a 33. és 34. 

pont esetében a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt 

napnál. 

 

32)  A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Bérlő csereingatlanra, 

kártalanításra nem tarthat igényt.  

 

33)  A bérlet megszűnésekor a Bérlő köteles a rendeltetésszerű állapotnak megfelelően a 

bérleményt a Bérbeadónak visszaadni, ellenkező esetben a rendeltetésszerű állapot 

visszaállításával kapcsolatos mindennemű költség a Bérlőt terheli. A bérlemény átadás-

átvételéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.  



 

 

 

34)  Jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai, valamint az 

Ltv. helyiségbérletre vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

 

35)  Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés körében felmerülő minden vitás 

kérdést – a bírói út igénybevételét megelőzően – elsősorban kölcsönös egyeztetés útján, 

közös megegyezéssel törekszenek rendezni. Ennek sikertelensége esetére alávetik 

magukat a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék illetékességének.   

 

36) A Bérlő kijelenti, hogy köztartozás mentes vállalkozás, és nem áll fenn adótartozása 

Kiskunhalas Város Önkormányzatával szemben. 

 

37)  Jelen bérleti szerződést – mely 5 eredeti példányban készült, - a felek elolvasás és 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg 

írtak alá.  

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 28. 

 

 

  ................................................    ....................................................  

              Fülöp Róbert                                                       Kószó János  

 polgármester  ügyvezető 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata  Cinema Szeged Kft. 

 Bérbeadó Bérlő 

 

 

Jogi ellenjegyzés:   ...................................................  

     Komlósné Dr. Fekete Anikó 

 jegyző 

    Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  ...........................................  

 Csendes Ildikó 

 osztályvezető 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 


