
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. január 13-án megtartott  
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
16/2017. Kth. 
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. használati szerződéséről szóló 305/2016 (XII.15) 
Kth. számú határozat módosítása 

 
H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

ingyenes használati szerződés 3. számú módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal.  

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az ingyenes használati szerződés 3. számú módosításának 
aláírására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet 
Darányi Lili szervezési ügyintéző 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

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

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Aradszky Lászlóné sk.      Tapodi Attila sk. 

 

Kivonat hiteléül: 2017. január 13. 



 

 

 
INGYENES HASZNÁLATI SZERZ ŐDÉS 

            3. számú módosítása 
 
 

amely létrejött egyrészről  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 
15724904-2-03, PIR: 724902, KSH statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: 
Fülöp Róbert polgármester) mint használatba adó (továbbiakban: Használatba adó) 

 
másrészről 
 
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-916308, 
adószám: 18080313-2-41, KSH statisztikai számjele: 18080313-7220-572-01, képviseli: 
Schultz Gábor ügyvezető) mint használó (továbbiakban: Használó) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

ELŐZMÉNYEK  
 

Felek rögzítik, hogy közöttük 2015. január 19. napján ingyenes használati szerződés (a 
továbbiakban: használati szerződés) jött létre a Kiskunhalas 1. hrsz alatt felvett, természetben 
6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/E szám alatt található 17.4 m2 alapterületű ingatlan 
vonatkozásában. A 17.4 m2 területű ingatlan a 2015. április 30-án kelt használati szerződés 1. 
számú módosításával elcserélésre került a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
főbejáratától jobbra lévő, korábban Népesség-nyilvántartó irodaként működő 2 db helyiségre 
(1 db 17.63 m2 üzlet és 1 db 5.23 m2 szociális blokk). Felek a használati szerződés 2. számú 
módosításával 2016. december 31. napjáig meghosszabbították a használat időtartamát. 

 
MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Felek közös megegyezéssel megállapítják, hogy a használati szerződés 1.2. pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Használatba adó az 1.1. pontban megjelölt ingatlant határozott időre, 2018. december 
31. napjáig adja használatba.” 

 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a használati szerződés 2.2. pontja az alábbi 

rendelkezéssel egészül ki: 

„Felek rögzítik, hogy az iroda használata során felmerülő valamennyi közüzemi költséget 
Használó viseli, amelynek értelmében Használatba adó mindösszesen havonta fix bruttó 
1500,- Ft, azaz bruttó ezerötszáz forint áramdíjat és havonta fix bruttó 5500,- Ft, azaz 
bruttó ötezer-ötszáz forint gázdíjat jogosult továbbszámlázni Használó részére. 

Használó a közüzemi díjakat a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalás 
útján fizeti meg Használatba adó OTP Bank által vezetett 11732064-15338806 számú 



 

 

bankszámlájára.” 
3. Felek a használati szerződés jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul 

fenntartják.  
 

4. Felek kijelentik, hogy a 2017. január 1. napja és jelen megállapodás aláírása közötti 
időszakban a közöttük fennálló kötelemből eredő jogvita nem keletkezett. Felek a 
közöttük létrejött megállapodást utólag, jelen szerződésben foglalják írásba, amely 
körülménnyel kapcsolatosan kijelentik, hogy az számukra érdeksérelmet nem okozott.  

5. Jelen szerződés 2 (kettő) számozott oldalból áll, egymással tartalmilag és formailag 
mindenben megegyező 7 (hét) eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány 
Használatba adót és 3 (három) Használót illeti meg. 

6. Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  

 
Kiskunhalas, 2017. Budapest, 2017. 

 
 

_________________________________ ___________________________________ 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Fülöp Róbert 
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

Schultz Gábor 
polgármester 

Használatba adó 
ügyvezető 
Használó 

 
Pénzügyi ellenjegyző: Szakmai ellenjegyző: 

 
 

_________________________________ ___________________________________ 
Csendes Ildikó Lévai Zoltán 

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető regionális igazgató 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  

 
Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 
  

 
_________________________________ ___________________________________ 

Komlósné Dr. Fekete Anikó Vazul György 
jegyző gazdasági igazgató 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  
      
 
 
 
 


