
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
126/2017. Kth. 
A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium ingatlanrészének bérbeadásáról szóló szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 30. napjával 
közös megegyezéssel megszünteti a Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium 
helyiségeinek bérbeadásáról szóló -a 305/2014. Kth. számú határozattal jóváhagyott- 
bérleti megállapodást a Csipke Hotel Kft.-vel.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben szereplő bérleti 
megállapodás megszüntetéséről szóló szerződés aláírására.  

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kiss László ügyvezető igazgató a Csipke Hotel Kft., Semmelweis tér 16. 
Stírné Prikidánovics Tímea igazgató, KIGSZ, Kuruc vitézek tere 17. 
Nagy Ernő igazgató, Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium, Bajza u. 1. 
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: 
 

 

Vincze Attila sk.      Vizkeleti Szabolcs sk. 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. április 28. 



 

 

Melléklet 
 

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE 

amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 
15724904-2-03, PIR: 724902, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp 
Róbert polgármester), mint Bérbeadó, 

másrészről 

Csipke Hotel Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16., adószám: 11032711-2-
03, cégjegyzékszám: 03-09-102627, statisztikai számjel: 11032711-5510-113-03, képviseli: 
Kiss László ügyvezető igazgató), mint Bérlő 

együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

1. Előzmények: Bérbeadó és Bérlő között 2014. november 27. napján megtartott képviselő 
testületi ülésen hozott határozat alapján, 2015. január 01. napi hatállyal határozott 
időtartamra (2020. december 31.) Bérleti szerződés jött létre a Bérlő tulajdonát képező 
Kiskunhalas, 596 hrsz. alatti, természetben Kiskunhalas, Bajza utca 1/A. szám alatti 
épületben található konyha, tálaló, fekete mosogató, fehér mosogató, húselőkészítő, 
szárazáru raktár, zöldség előkészítő, földes áruraktár, göngyöleg raktár, iroda, átvevő és 
közlekedő, személyzeti öltöző és mosdó, kézi raktárhelyiségre, konyha üzemeltetése 
céljából. 

Leltár szerint átadásra kerültek a helyiségek eszközei, berendezési tárgyai Bérlő általi 
karbantartási és pótlási kötelezettség vállalása mellett. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt Bérleti megállapodást közös 
megegyezésük alapján 2017. június 30. napjával megszüntetik. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a megszüntetés napján átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzítik a közműórák állását, amely óraállások alapján a közműdíjakat a Bérlő fizeti meg, 
az eddigi gyakorlatnak megfelelő módon, és időben. Felek kijelentik, hogy az átadás-
átvételi jegyzőkönyv jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

4. Felek egyezően nyilatkoznak, hogy Bérlő a fennálló bérleti díj tartozásának időarányos 
részét 2017. július 15. napjáig köteles rendezni. 

5. Felek a bérbeadás kezdetekor leltár szerint Bérlő által átvett dolgokkal a szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képező leltár szerint elszámoltak. 

6. Bérlő nyilatkozik, hogy a bérbevett helyiségeket a bérleti szerződés megszűntetésének 
napján a további rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át. 

Felek az átadásról írásos jegyzőkönyvet készítenek, amely jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezi. 



 

 

7. Felek egyezően nyilatkoznak, hogy egymással elszámoltak, a bérlet kapcsán egymás iránt 
további követelést sem jelen, sem későbbiek során egymás iránt nem támasztanak. 

 

8. Felek jelen Bérleti megállapodást megszüntető szerződésüket képviselőik által elolvasás és 
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

Kiskunhalas, 2017. ……………. ……. 

………………………………… ………………………………….. 

Fülöp Róbert Kiss László 

polgármester ügyvezető igazgató 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Csipke Hotel Kft. 

Bérbeadó Bérlő 

Jogi ellenjegyző: ………………………………………. 

Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyző: …………………………………. 

Csendes Ildikó 

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

 


