
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. március 28-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
66/2019. Kth. 
Lovaspálya hasznosításához kapcsolódó megállapodások 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Lovas és Szabadidő Központ Kft. között 2015. október 1-jén megkötött 
vagyonhasznosítási szerződés módosításához a melléklet szerint, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata, a Halasi Szabadidő Központ Np Kft. és a Lovas és Szabadidő Központ Kft. 
között megkötendő háromoldalú megállapodás megkötéséhez a melléklet szerint, 
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: 2019. március 29.  
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Lovas és Szabadidő Központ Kft., Szabó Ervin utca 2/A 
Halasi Szabadidő Központ Np Kft., Szabó Ervin utca 2/A 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

K. m. f. 
 

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

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Hevesiné Vincze Éva s.k.     Tapodi Attila s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2019. március 28. 

 

 



 

 

 

Melléklet 
VAGYONHASZNOSÍTÁSI SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1, adószám: 15724904-2-03 statisztikai szám: 15724904-8411-321-03 
bankszámlaszám:11732064-15338806) képviseletében Fülöp Róbert polgármester, mint 
Vagyonhasznosításba adó tulajdonos, (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről a Lovas és Szabadidő Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, 
Szabó Ervin utca 2/A, cg.: 03-09-122528, asz.: 23386495-2-03, KSH:  
23386495-6820-113-03., képv.: Juhász Tibor ügyvezető), mint Hasznosító, (a továbbiakban: 
Hasznosító, a továbbiakban együtt: Felek) között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a 
következő feltételekkel: 
 

1. Felek egyezően adják elő, hogy 2015. október 1-én vagyonhasznosítási szerződést kötöttek az 
eredeti szerződésben a következők szerint meghatározott ingatlanra vonatkozóan: 
„a kiskunhalasi 630/9 hrsz. alatt felvett kivett iroda, fedett lovarda, legénységi szálló és wc - 
vizesblokk megjelölésű, 6142 m2 kiterjedésű, és a kiskunhalasi 630/7 hrsz. alatt felvett, 3 ha 
6778 m2 kiterjedésű, kivett sportpálya és gazdasági épület megjelölésű ingatlan…”. 
 

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala által vezetett ingatlan 
nyilvántartás adatai alapján, a TAKARNET ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási program 
keretein belül beszerzett, 2019. február 20-i állapotra vonatkozó nem hiteles tulajdoni lap 
tanúsága szerint az 1. pontban hivatkozott vagyonhasznosítási szerződés tárgyát képező 
ingatlan tekintetében a következő változásra került sor. A 35258/7/2017.05.09. bejegyző 
határozat alapján, telekegyesítés folytán a kiskunhalasi 637/7 és a kiskunhalasi 637/9 hrsz-ú 
ingatlan teljes területtel beolvadt a kiskunhalasi 630/10 hrsz-ú, a tulajdoni lapon a következő 
adatokkal feltüntetett ingatlanba: Kiskunhalas belterület, 630/10 hrsz, kivett sportpálya, 
gazdasági épület, iroda, fedett lovarda, legénységi szálló és WC és vizesblokk, almos trágya 
tároló megjelölésű, 4 ha 3084 m2 kiterjedésű, ténylegesen 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 
2/A szám alatti ingatlan. 
 

3. Az Önkormányzat tájékoztatja Hasznosítót, hogy az összevonásra az Önkormányzat 
kezdeményezésére, felépítmény (almos trágya tároló) földhivatali nyilvántartásban 
(térképmásolaton) való feltüntethetősége érdekében került sor.  
 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a vagyonhasznosítási szerződésben szereplő 630/7 és 630/9 
hrsz-ú ingatlanoknak a jelenlegi 630/10 hrsz-ú ingatlan teljes egészében megfelel, ill. az 
összevonás kialakulásával létrejövő 630/10 hrsz. térmértéke a tényleges, Hasznosító által 
használt területmértéket tartalmazza. A terület nagyságok nyilvántartás szerinti kismértékű 
eltérése valószínűsíthetően adminisztrációs eredetű, tekintettel arra, hogy Felek egybehangzó 
nyilatkozata szerint az Önkormányzat által vagyonhasznosításra átadott és a Hasznosító által a 
szerződés alapján használt ingatlan külső terület határaiban a vagyonhasznosítási szerződés 
megkötése óta változás nem történt. 
 

5. Előbbiekre tekintettel a Felek a vagyonhasznosítási szerződés II.1. pontját úgy módosítják, 
hogy a vagyonhasznosítási szerződés – egyezően az érintett ingatlan földhivatali 
nyilvántartásban szereplő állapotára - a következőkre vonatkozik:  
„a kiskunhalasi 630/10. hrsz. alatt felvett kivett sportpálya, gazdasági épület, iroda, fedett 
lovarda, legénységi szálló és WC és vizesblokk, almos trágya tároló megjelölésű, 4 ha 3084 
m2 kiterjedésű, ténylegesen 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2/A szám alatti ingatlan, 



 

 

valamint a vagyonhasznosítási szerződés elválaszthatatlan részét képező leltár szerinti ingó 
vagyon”. 
 

6. Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy jelen szerződés módosítás a tényállapot rögzítése 
érdekében keletkezett és a Felek tárgyi szerződéses jogviszonyában érdemi módosítást nem 
eredményez. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés módosítás a vagyonhasznosítási 
szerződés egyéb rendelkezéseit nem módosítja.  
 

Szerződő Felek jelen módosítást, mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
 
Kiskunhalas 2019.                     hó,    nap 
 
 
 
…………………………………….. ……………………………………… 
Lovas és Szabadidő Központ Kft. Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Hasznosító Önkormányzat 
 

 
 
Jogi ellenjegyző  

 
…………………………………….. 
Komlósné Dr. Fekete Anikó, jegyző,  
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző  
 

………………………………………. 
Csendes Ildikó 

Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető,  
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1, adószám: 15724904-2-03 statisztikai szám: 15724904-8411-321-03 bankszámlaszám: 
11732064-15338806) képviseletében Fülöp Róbert polgármester, mint Tulajdonos,  
 
másrészről a Lovas és Szabadidő Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, 
Szabó Ervin utca 2/A, cg.: 03-09-122528, asz.: 23386495-2-03, KSH:  
23386495-6820-113-03., képv.: Juhász Tibor ügyvezető) mint Hasznosító,  
 
harmadrészről a Halasi Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság (6400 
Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 2/A. Cg.: 03-09-123067 Asz.: 23506851-2-03 KSH 23506851-7022-
572-03 képv.: Bölecz Jenő ügyvezető) mint beruházó, ráépítő között, a mai napon, az alább megjelölt 
helyen és a következő feltételekkel: 
 

1. Felek egyezően adják elő, hogy Tulajdonos és Hasznosító között vagyonhasznosítási 
szerződés áll fenn a kiskunhalasi 630/10 hrsz. alatt felvett, kivett sportpálya, gazdasági 
épület, iroda, fedett lovarda, legénységi szálló és WC és vizesblokk, almos trágya tároló 
megjelölésű 4 ha 3084 m2 kiterjedésű, ténylegesen 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2/A 
szám alatti ingatlanra.  
 

2. Beruházó – mind az Önkormányzattal, mind pedig a Hasznosítóval való előzetes egyeztetések 
alapján - CLLD TOP-7.1.1-16-H-035-1 pályázat benyújtására pályázik. A pályázat keretében 
Beruházó civil igények alapján közösségi térként funkcionáló, 500 m2 nettó alapterületű új 
épületet hoz létre az 1. pontban meghatározott ingatlanon.  

 
3. Tulajdonos hozzájárulását adja jelen okirat aláírásával, hogy a 2. pontban írt pályázatot 

Beruházó harmadik személy valósítsa meg. Tudomásul veszi az ingatlan Tulajdonos, hogy a 
pályázat nyertessége esetén a Beruházó saját tulajdonú felépítményt hoz létre az 1. pontban írt 
ingatlanon, a mellékelt térképvázlaton feltüntetett területen. A pályázat nyertessége esetére a 
Tulajdonos már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a létesítendő felépítmény ingatlan 
tulajdonjoga a terület tulajdonjogától elváljon, azzal, hogy a felépítmény tulajdonosa 
földhasználat jogcímén jogosult az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrész használatára. 
 

4. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott vagyonhasznosítási szerződés alapján a 2. pont 
szerinti beruházással érintett ingatlan – földterület – a Hasznosító használatában van. A 
vagyonhasznosítási szerződés IV.5. pontja szerint a Hasznosító az ingatlan tekintetében a 
vagyonhasznosítási jogot egyedül birtokolja, ez azonban nem jelenti azt, hogy a létesítmény 
hasznosítása során azt egészben vagy annak meghatározott részeit bérletbe ne adhatná. 
 

5. Előbbiek alapján Hasznosító is hozzájárul a pályázati projekt Beruházó általi 
megvalósításához a használatában lévő ingatlanon. Beruházó és vagyonhasznosító 
megállapodnak abban, hogy a megvalósítandó felépítmény megközelítését és annak 
rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket vagyonhasznosító biztosítja, melynek 
részletszabályait a köztük kötendő bérletre irányuló szerződés fogja rendezni.  
 

6. Az 5. pontra tekintettel a Felek kifejezetten rögzítik, hogy az ingatlan igénybe vétele alapján 
felmerülő bérleti díj megállapítására és annak felvételére a Lovas és Szabadidőközpont Kft. 
vagyonhasznosító jogosult. 
 



 

 

7. Az ingatlan Tulajdonos és Hasznosító továbbá jelen megállapodás keretében kifejezetten 
nyilatkozik, hogy a pályázat megvalósítási és fenntartási időszakában a Beruházó részéről 
felmerülő, eredményes projekt megvalósításhoz szükséges kötelezettségek teljesítését, az 
azzal járó beruházói intézkedéseket tudomásul veszik, azokat nem akadályozzák. Ehhez 
kapcsolódóan, amennyiben az eredményes pályázathoz akár a Tulajdonos, akár a Hasznosító 
részéről további nyilatkozat, vagy hozzájárulás kiadása lenne szükséges, azt Beruházó részére 
mind a Tulajdonos, mind a Hasznosító megfelelő időben kiadja. 
 

8. A Felek rögzítik, hogy az új épület felépítésével kapcsolatos minden költség a Beruházót 
terheli, az engedély beszerzése a Beruházó feladata és felelőssége. A Felek rögzítik továbbá, 
hogy a felépítmény a Beruházó könyveiben szerepel. 
 

9. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadók. 
 

 
Szerződő Felek jelen okiratban foglaltakat, mint akaratukkal megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 
 
Kiskunhalas 2019.                     hó,    nap 
 
 
…………………………. ………………………… 
Kiskunhalas Város Önkormányzata  Lovas és Szabadidő Központ Kft.  

Tulajdonos Hasznosító 
 
 

………………………. 
Halasi Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 

Beruházó 
 
Jogi ellenjegyző  

 
…………………………………….. 
Komlósné Dr. Fekete Anikó, jegyző,  
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
Pénzügyi ellenjegyző  
 

………………………………………. 
Csendes Ildikó 

Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető,  
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 
 


