
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. március 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
85/2017. Kth. 
Megállapodás orvosi rendelők bérbevételéről 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú 

mellékletét szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és az Erzsébet Királyné 
AtakPharma Bt. között létrejött Bérleti szerződés 1. számú módosítását. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
az Erzsébet Királyné Atakpharma Bt.-vel kötendő – orvosi rendelők bérbevételére 
vonatkozó – módosított Bérleti szerződés aláírására, a melléklet szerinti tartalommal.   

 
 
Határidő:  2017. március 31.  
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: bérbeadó 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

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

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Laskovicsné Terzics Edit sk.     Vizkeleti Szabolcs sk. 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. március 31. 



 

 

1. sz. melléklet 

BÉRLETI SZERZ ŐDÉS  

1. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Erzsébet Királyné AtakPharma Bt. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hársfa u. 2., adószám: 
28638209-2-03, cg. 03-06-112883, statisztikai számjel: 28638209-4773-117-03, képviseli: dr. 
Kozla Krisztina ügyvezető), mint bérbeadó és 
 
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
adószáma: 15724904-2-03, PIR: 724902, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester) mint bérlő (továbbiakban együttesen Szerződő 
Felek) 
között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 
 
A szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. január 01. napi hatállyal, a 6400 Kiskunhalas, 
Hársfa utca 2. számú ingatlanban lévő helyiségek, orvosi rendelők céljára történő bérletére 
vonatkozóan Bérleti szerződés jött létre, amely szerződést a felek az alábbiak szerint 
módosítanak. 
 
1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérleti szerződés 2. pontját az alábbi 2/A. 

ponttal egészítik ki: 

„2./A Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe vesz az 1. pontban megjelölt épületben kialakított 
további egy orvosi rendelőt és azok használatához szükséges kiegészítő helyiségeket ideiglenes 
jelleggel, 2017. március 01. napjától 2017. december 31. napjáig.” 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérleti szerződés 4. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„4. A bérleti szerződést a felek a 2. pontban megjelölt helyiségek esetében öt év határozott időre 
kötik. A bérleti jogviszony 2017. január 01. naptól 2021. december 31. napjáig jön létre.” 

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérleti szerződés 5. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„5. Az orvosi rendelők és kiegészítő helyiségei bérleti díja a szerződés időtartamára 60.000,- 
Ft/hó+ÁFA, összesen 720.000,-Ft + ÁFA /év. A bérleti díjat Bérbeadónak az K§H Banknál 
vezetett 10402568-00025286-00000009 számú számlaszámlájára kell teljesíteni.” 

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérleti szerződést az alábbi 24. ponttal egészítik 
ki: 

„24. A Bérbeadó jelen 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.” 

 



 

 

5. Jelen szerződésmódosítás 2017. március 01. napjától hatályos és érvényes. 

6. A Bérleti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban. A 
Bérleti szerződés a Bérleti szerződés módosításával együtt hatályos és érvényes. 

A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
átolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 

Kiskunhalas, 2017. március „….”. 

 
 

    Erzsébet Királyné Atak Pharma                          Kiskunhalas Város Önkormányzata 
              bérbeadó      bérlő 

Képviselő: Dr. Kozla Krisztina                                      Képviselő: Fülöp Róbert 
                        Ügyvezető                                                          Polgármester 
 

Jogi ellenjegyzés: 
    Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 

 


