
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
71/2017. Kth. 
Orvosi ügyeleti ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérlése a Kiskunhalas, Nagy Szeder  
István utcai ingatlanban 
 

H a t á r o z a t  
 
1) Kiskunhalas Város Önkormányzata 30 hónapos időtartamra bérbe veszi a Kiskunsági 

Víziközmű Szolgáltató Kft. 138/10000-ed arányban tulajdonát képező 6400 Kiskunhalas, 
Nagy Szeder István utca 1. szám alatti ingatlanrészt a mellékletet képező Bérleti szerződés 
alapján, orvosi pihenőszoba biztosítása céljából. 
 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a mellékletben lévő Bérleti szerződés aláírására. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5. 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető 
Darányi Lili szervezési ügyintéző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

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

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Hunyadi Péter sk.      Tapodi Attila sk. 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. február 24. 



 

 

 

BÉRLETI SZERZ ŐDÉS 
 
amely köttetett egyrészről  
Név:     Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. 
Székhely:    6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 
Cégjegyzékszám:   03-09-126654 
Adószám:    24688886-2-03 
Statisztikai számjel:    24688886-3600-113-03 
Képviseli:    Mátyus Zoltán, ügyvezető, (önálló aláírási 
jogosultsággal), mint Bérbeadó (a továbbiakban bérbeadó),  
 
másrészről 
Név:     Kiskunhalas Város Önkormányzata,  
Székhely:     6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
Törzskönyvi azonosító:   724902  
Adószáma:     15724904-2-03 
Statisztikai számjel:   15724904-8411-321-03 
Képviselő:     Fülöp Róbert polgármester, mint Bérlő között 
(továbbiakban Bérlő) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. Bérbeadó kijelenti, hogy 138/10000-ed arányú tulajdonát képezi a kiskunhalasi 2524/6 
hrsz. alatt felvett, 46.04 m2 területű, természetben 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István 
utca 1. szám alatti ingatlanrész, amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képező 
alaprajzon sraffozott területéként lett feltüntetve. 

2. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bérbe veszi 
az 1.) pontban megjelölt ingatlanrészt orvosi ügyeleti ellátás céljára. 

3. Bérbeadó kijelenti, hogy jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott ingatlanrész 
hasznosítására vonatkozó joggal rendelkezik és szavatosságot vállal azért, hogy az 
ingatlanrész tekintetében harmadik személynek olyan joga nem áll fenn, amely a Bérlőt a 
birtokbavételben, illetve a rendeltetésszerű használatban akadályozná.  

4. A bérlet időtartama: 2017. március 01. napjától szólóan 30 hónapos, határozott 
időtartamra, vagyis 2019. augusztus 31. napjáig – az Emergency Service Kft. részére a 
Központi Orvosi Ügyelet biztosítása feladati ellátására, a 2017. január 26. napján 
megkötött feladatellátásról szóló Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig – szól.  

5. Bérlő az 1.) pontban írt ingatlanrész bérletéért 23.175 ,- Ft + ÁFA/hó azaz 29.432,- forint 
havi bérleti díjat fizet Bérbeadó részére minden hónap 15. napjáig, számla ellenében 
átutalással a Bérbeadó által megjelölt bankszámlaszámra. 

6. Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt az ingatlanrészt rendeltetésszerűen használni, a 
szokásos és a rendeltetésszerű használatnál rendszeresen felmerülő javítási munkákat 
saját költségén elvégezni. 

7. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben csak Bérbeadó előzetes írásbeli 
engedélyével és saját költségére végezhet beruházásokat, átalakításokat. 

8. A Bérlő köteles az ingatlanrész állagát minden tekintetben óvni, az értékekre vigyázni. 

9. Közüzemi díjak megfizetése: A Felek a birtokbaadáskor rögzítik az ingatlanrészhez 
tartozó víz-, gáz, és villanyórák gyári számát és mérőórák állását, valamint az ingatlanban 



 

 

található berendezéseket és berendezési tárgyakat. A közüzemi díjakat Bérlő köteles 
megfizetni. 

10. Felek a jelen Bérleti szerződést a hatályos jogszabályok alapján jogosultak felmondani.  

11. Az egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és egyéb ide 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

12. A Bérbeadó jelen Bérleti szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében írtaknak, 
azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. b.) 
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

13. A szerződésből eredő jogviták eldöntésére Felek a Kiskunhalasi Járásbíróság 
illetékességét kötik ki.  

14. Jelen szerződést a Felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  

15. Jelen szerződés 5 példányban készült, melyből – aláírás után – Bérbeadót 2 példány, 
Bérlőt 3 példány illet meg.  

 

 

 

Kiskunhalas, 2017. február „….” 
 
 
 .................................................................   ........................................................  

Mátyus Zoltán Fülöp Róbert 
ügyvezető polgármester 

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Bérbeadó Bérlő 

Jogi ellenjegyzés: 

……………………………………….. 
Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

………………………………………… 
Csendes Ildikó  

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
  



 

 

1. számú melléklet 

 
 
 
 

 


