
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
163/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti 
ingatlanban lévő „szálloda” tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletében 
szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt között a 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „szálloda” tekintetében 
létrejött Vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését.  
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 
Határidő:  2017. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Mikó Istvánné analitikus 
Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15. 
 
 
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. május 26. 



 

 

Melléklet 

 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
MEGSZÜNTETÉSE 

 

amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1., törzsszáma: 724902 adószáma: 15724904-2-03, statisztikai számjele: 
15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint Tulajdonos, 

másrészről a Halasi Városgazda Zrt. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem utca 1., 
cégjegyzékszáma: 03-10-100381, adószáma: 13993492-2-03, statisztikai számjele: 13993492-
6420-114-03 képviseli: Molnár Ferenc vezérigazgató), mint Vagyonkezelő (továbbiakban 
együtt: Felek) között, a továbbiakban együttesen Szerződő felek között 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 I. Előzmények 

Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a 
Kiskunhalas 1. hrsz. alatt felvett, összesen 5393 m2 területű, kivett városháza megjelölésű, 
természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlan. 
Ebből az ingatlanból Tulajdonos vagyonkezelésbe adja, az ingatlan emeleti részén található, 
összesen 467,2 m2 területű, ténylegesen szálláshelynek kialakított ingatlanrészt. 
A Képviselő-testület 87/2016. Kth. számú határozatában döntött az ingatlan és ingóságok 
Vagyonkezelő részére történő vagyonkezelésbe adásáról és a Vagyonkezelési szerződés 
tartalmáról.  
A Felek egyező akarattal úgy döntöttek, hogy a közöttük fennálló Vagyonkezelési szerződést 
közös megegyezéssel megszüntetik, tekintettel arra, hogy a Tulajdonos a vagyonkezelői jogát 
a továbbiakban nem adja át Vagyonkezelő részére. A megszüntetés részletszabályait jelen 
szerződés tartalmazza. 

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük 2016. április 01. napján kelt Vagyonkezelési 
szerződést a Felek közös megegyezéssel, egyező akaratnyilvánítással megszüntetik 
2017. június 30. napi hatállyal. 

2. A Felek rögzítik, hogy a visszaadás napjával, jegyzőkönyv felvételével tételes 
vagyonleltárt készítenek, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, mint 1. 
számú melléklet. 

3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megszűntetésével kapcsolatban a 
szerződésbeli teljesítések költségeit felülvizsgálták, egymással elszámoltak, és további 
követelésük egymással szemben nincsen. 

4. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Vagyonkezelő a kezelésbe adott ingatlan 
vagyontárgyakat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni Tulajdonos 
részére, a természetes elhasználódás figyelembevételével. 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény, továbbá a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Vagyonrendelet és más vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései irányadóak. 



 

 

6. A szerződés elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képezi a vagyonkezelésbe adott 
vagyonról szóló vagyonleltár jegyzőkönyve, a szerződés megszüntetése időpontjának 
megfelelően. 

 
A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  
 
 
 
Kiskunhalas, 2017. május „…….” 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Halasi Városgazda Zrt. 
Tulajdonos  Vagyonkezelő  

Képv.: Fülöp Róbert polgármester Képv.: Molnár Ferenc  
vezérigazgató 

 

Jogi ellenjegyző:  
Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyző: 
Csendes Ildikó 

Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 


