
 

 

KIVONAT 
 

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

 
90/2017. Kth. 
A Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodásának megkötése 
 

H a t á r o z a t  
 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kunfehértói 
Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetésére vonatkozó megállapodást a melléklet 
szerinti tartalommal. 
 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodásának aláírására. 

 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Kunfehértó Község Önkormányzata, 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 
Jánoshalma Városi Önkormányzat, 6440, Jánoshalma, Béke tér 1. 
 
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. 

 



 

 

Melléklet a 90/2017. számú Képviselő-testületi határozathoz 
 

Megállapodás 
amely létrejött egyrészről: 
Kunfehértó Község Önkormányzata (székhely: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.; 
adószám: 15724997-2-03; törzsszám: 724991; KSH statisztikai számjel: 15724997-8411-321-
03; képviselője: Huszár Zoltán polgármester)   
másrészről: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.; adószám: 
15724904-2-03; törzsszám: 724902; KSH statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03; 
képviselője: Fülöp Róbert polgármester)  
harmadrészről:  
Jánoshalma Városi Önkormányzat (székhely: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.; adószám: 
15724911-2-03; törzsszám: 724913; KSH statisztikai számjel: 15724911-8411-321-03; 
képviselője: Czeller Zoltán polgármester)  
együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzata 12/20-ad, Kunfehértó Község Önkormányzata 5/20-ad, 
Jánoshalma Város Önkormányzata 3/20-ad, részben tulajdonosai a Kunfehértó 1927/1 hrsz 
alatti erdő, kivett gyermektábor és ifjúsági tábor 2.4799 m2 nagyságú, 1.74 AK értékű 
ingatlannak. Az ingatlan per-, teher-és igénymentes.  
2./ Felek egyezően nyilatkoznak, hogy mint tulajdonostársak az ingatlanon lévő gyermektábor 
és ifjúsági tábor üzemeltetésére 1996. év januárjában közös megállapodást írtak alá.   
Az üzemeltetési szerződést Kiskunhalas Város Önkormányzata 235/2016. Kth számú 
határozatával, Jánoshalma Város Önkormányzata 201/2016. (XII. 15.) Kt. számú 
határozatával felmondta.   
3./ Felek egyezően megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban írt ingatlan, valamint az 
ingatlanon lévő gyermek-és ifjúsági tábor üzemeltetését Kunfehértó Község Önkormányzata 
látja el 2017. január 1. napjától. 
Az üzemeltetés határozatlan időre jön létre.  
4./ Megállapodó felek rögzítik, hogy  

• az ingatlan és az ingóságok használatára az üzemeltetés időszaka alatt Kunfehértó Község 
Önkormányzata jogosult, mely használat jellemzően a júliusi sörfesztivál időszakára, valamint 
jellemzően 3-4 ifjúsági táborozás biztosításra terjed ki,  

• az ingóságok leltárba vétele megtörtént, az ingóleltár Kunfehértó Község Önkormányzatának 
nyilvántartásában szerepel jelen megállapodás 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 

• az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában Kunfehértó Község biztosítási szerződést kötött, 
melyet Kunfehértó Község Önkormányzata fizeti meg az üzemeltetés ideje alatt. 

5./ Felek egyezően nyilatkoznak, és megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát és Jánoshalma Város Önkormányzatát fenntartási kötelezettség jelen 
szerződés aláírásától kezdődően nem terheli, a fenntartás a 7. pontban rögzítettek alapján 
történik. 
6./  Felek jelen üzemeltetési megállapodást visszterhesnek tekintik az üzemeltető 7. pontban 
foglalt a teljes ingatlanon és az ingatlanon álló épületeken végzett tevékenységét figyelembe 
véve. Felek megegyeznek, hogy üzemeltető számla ellenében Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére évi 60.000 Ft használati díjat, Jánoshalma Városi Önkormányzat 
részére évi 15.000 Ft használati díjat fizet. 
7./ Kunfehértó Község Önkormányzata vállalja, hogy az üzemeltetés keretén belül az 1./ 
pontban írt ingatlan és az ingatlanon álló épületek állagát megóvja, az épületeket a szükséges 
mértékben karbantartja, mely tevékenységek ellátásához Kiskunhalas Város Önkormányzata 



 

 

évi 60.000 Ft támogatást, Jánoshalma Városi Önkormányzat évi 15.000 Ft támogatást nyújt 
Kunfehértó Község Önkormányzata részére. A felmerülő közüzemi díjakat Kunfehértó 
Község Önkormányzata rendszeresen megfizeti, melyről évente egy alkalommal írásban az 
adott évet követő 5. hónap utolsó napjáig írásban tájékoztatja a Felek képviselőjét. 
Kunfehértó Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy az ingatlanon – az állag megóvásához 
és a fenntartáshoz feltétlenül szükséges munkálatokon túl - felújítást, beruházást nem vállal és 
ennek következtében nem is végez.  
8./  Felek egyezően nyilatkoznak, hogy jelen megállapodást közös akaratuk alapján, írásban 
módosíthatják, és 30 napos felmondási idővel bármelyik fél megszüntetheti azzal, hogy a 
megszüntetés a teljes szerződés megszüntetését vonja magával. Amennyiben a 
megszüntetésre, elállásra egyik fél által kerül sor, úgy nyilatkozatát a másik félhez/felekhez 
intézett nyilatkozattal teheti/tehetik meg. A szerződés felmondása esetén a szerződés 
megszüntetésének, elállás esetén a szerződés felbontásának szabályait kell alkalmazni (Ptk: 
6:213 §). 
9./  Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősülnek, így a jelen 
üzemeltetési megállapodás megköthető; továbbá üzemeltető vállalja, hogy az üzemeltetésben 
kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 
10./ Jelen szerződés a megállapodó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyó 
döntésétől függően válik hatályossá.  
11./ Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) előírásait tekintik irányadónak.  
Jelen megállapodást Felek képviselőik által, elolvasást és értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.  
Kunfehértó, 2017. március „…” 

 
_________________________________                    ____________________________ 

    Kiskunhalas Város Önkormányzata                         Jánoshalma Városi Önkormányzat 
         Fülöp Róbert polgármester                                     Czeller Zoltán polgármester  
 
Jogi ellenjegyzés:       Jogi ellenjegyzés: 

Komlósné dr. Fekete Anikó         Dr. Benda Dénes 
   jegyző       jegyző 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:    Pénzügyi ellenjegyzés: 

Csendes Ildikó     Tóth Erika 
   Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető                    Pénzügyi osztályvezető                          

     ____________________________________ 

                                                 Kunfehértó Község Önkormányzata 
 Huszár Zoltán polgármester  

                              Jogi ellenjegyzés: 
 Kristóf Andrea 
 jegyző 
                             Pénzügyi ellenjegyzés: 
                                                                     Gömzsik László 
                                                                    vezető főtanácsos 
 


