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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
3. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata  (törzsszám: 724902, stat. 
jel: 15724904-8411-321-03. képv. Fülöp Róbert polgármester) Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
szám alatti eladó, 
 
másrészről a VANKÓ Épületgépészeti Szolgáltató Kft. (Cg: 03 09 110336 adósz: 2973453-
2-03 képv. Vankó István Ede ügyvezető stat.jel: 12973453-4322-113-03.) 6422 Tompa, Dózsa 
Gy. u. 49. sz. alatti vevő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Felek a Kiskunhalas 6023/19 hrsz alatti ingatlan eladásáról szóló, Kiskunhalas, 2013. 
november 13-án kelt és többször módosított adásvételi szerződés 4./ pontjának 2. bekezdését 
az alábbiak szerint módosítják: 

Vevő a fennmaradó vételárat akként fizeti meg, hogy saját költségén elvégezteti 
a.)  a Kárpát utcai csapadékcsatorna kiépítését, (bruttó 4.827.000.- Ft összegben) 

b.) a Városháza kerékpártároló vízelvezetését, (bruttó 443.500.- Ft összegben) 

c.) a Városháza gazdasági udvarán zsírfogó műtárgy beépítését , (bruttó 1.841.500.- Ft 

összegben) és  

d.) a Városháza belső szennyvíz csatorna rendszer tisztítását, javítását, (bruttó 889.000.- Ft 

összegben) 

mely munkák bruttó összértékét Felek egyetértően 8.001.000.- Ft-ban állapítják meg. Vevő a fenti 
munkákat a munkaterület átadását követő 4 hónapon belül köteles elvégezni. Amennyiben a 
munkálatok 2017. október 30-ig bármely okból, vagy bármely fél érdekkörében felmerülő okból nem 
valósulnak meg, úgy az itt írt fennmaradó összeget vevő 2017. november 10-ig köteles eladó részére 
megfizetni. A munkák értéke az Önkormányzat jóváhagyása és teljesítésigazolása alapján számolhatók 
el. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Halasi Városgazda Zrt. által rendelkezésére bocsájtott 
munkaleírás alapján 2017. június 15-ig vállalkozási szerződést köt Eladóval a munkálatok 
elvégzésére. Amennyiben a vállalkozási szerződés ezen időpontig bármely okból nem kerül aláírásra, 
úgy az itt írt fennmaradó összeget vevő 2017. június 30-ig köteles eladó részére megfizetni. 
Amennyiben a fentiek Vevő érdekkörébe eső okból hiúsulnak meg, úgy az a Vevő által vállalt 
kötelezettség megszegésének (szerződésszegésnek) minősül, amely esetben Eladó jogosult élni az 5.- 
pont szerinti visszavásárlási jogával. 
 
2./ A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. Jelen szerződésmódosítás csak 
az eredeti szerződéssel és annak 1. és 2. számú módosításával együtt kezelhető. 
 
3./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jelen szerződésmódosításhoz a 181/2017. Kth. 
számú határozatával hozzájárult.  
 
4./ Felek jelen okirat aláírásával elismerik, hogy a szerződés egy eredeti példányát átvették. 
 
5./ Jelen szerződésmódosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és 
értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 
 
Kiskunhalas, 2017. május 26. 
 
__________________________           ___________________________ 
Kiskunhalas Város Önkormányzata                             VANKÓ Kft.  
képv. Fülöp Róbert polgármester                                                        vevő 
                eladó                                                                


