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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 
 

Előterjesztése 
 

a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére  
„Kiskunhalas Város Önkormányzata és Dr. Bay Miklós és Dr. Bay Éva által kötött 

Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra megállapodás 2. sz. 
módosítása” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. szeptember 26-án megtartott ülésén 263/2013. Kth. 
sz. határozatával „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” 
megállapodást kötött dr. Bay Miklóssal és feleségével dr. Bay Évával. 
Ennek keretében dr. Bay Miklós és dr. Bay Éva nagybányai művészeti gyűjteményük egy 
jelentős részét 62 festményt és 9 szobrot, mintegy 400.000.000 Ft értékben térítésmentesen az 
Önkormányzatnak adományoztak. 
Ezzel megnyílt annak az elvi lehetősége, hogy városunk gazdagodjon mintegy 400.000.000 Ft 
értékű képzőművészeti gyűjteménnyel. 
A szerződés megkötése lehetőséget biztosított arra vonatkozóan, hogy a város történelmi 
léptékben is jelentősen gazdagodjon, azonban a megvalósítás lehetőségei akkor még nem 
látszódtak. 
Az eredeti szerződés többek között azt is tartalmazta, hogy amennyiben az Önkormányzat 
2016. december 31-éig nem teljesíti szerződésben vállalt kötelezettségeit, nem jön létre az 
adományozás, illetve az adományozó elállhat attól. 
Az elmúlt másfél év jelentős feladatát és egyben terhét is jelentette a források felkutatása és 
megtalálása. Ennek során a város vezetése tárgyalásokat folytatott mind minisztériumi, mind 
megyei önkormányzati szinten, aminek eredményeképpen sikerült elérni, hogy a 2016. elején 
kiírásra kerülő Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében lehetőség 
nyíljon olyan pályázat beadására, amelynek keretében forrást tudunk nyerni a Thorma János 
Múzeum bővítésére. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. áprilisában pályázatot nyújtott be a TOP 1.2.1-15 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése c. pályázati 
felhívásra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 2017. május 29-én a Támogatási 
szerződés aláírásra került, 369.960.000,- Ft támogatási összeggel, 100 % támogatási 
intenzitással. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. 
 
A pályázat lebonyolítása miatt szükséges volt az adományozókkal tárgyalásokat 
kezdeményezni a szerződés módosítására. A tárgyalásokon sikerült kompromisszumos 
megegyezést elérni, az adományozók hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat a 
szerződésben vállalt kötelezettségeit 2017. szeptember 30-áig teljesítse. Ennek 
eredményeképp 2016. július 1. dátummal létrejött az eredeti szerződés 1. számú módosítása, 
amelyet a határidők csúszása miatt most ismételtem módosítani szükséges. Az új határidő: 
2017. november 18. Továbbá az adományozók 3 db műalkotás cseréjét javasolják, az eredeti 
felajánlási listán lévő 3 tétel helyett értékesebb alkotásokat ajánlottak fel városunknak. 
 
Dr. Bay Miklósnak és dr. Bay Évának ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni azért a 
rugalmas és megértő hozzáállásáért, amivel lehetőséget adtak Kiskunhalas Városának arra, 



hogy a már módosított szerződésben vállalt kötelezettségeit a mostani módosított időponttal is 
teljesíthesse. 
 
 
Melléklet: 

A Kiskunhalason 2013. december 19-én Kiskunhalas Város Önkormányzata és dr. Bay 
Miklóssal valamint dr. Bay Évával kötött „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás 
közérdekű célra” megállapodás 2. sz. módosítása 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának dr. Bay Miklóssal és dr. Bay Évával 
kötött „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 
2. sz. módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 2. sz. módosításának 
aláírására. 
 
 
Kiskunhalas, 2017. június 20. 
 
 
        Fülöp Róbert s.k. 
        polgármester 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
A Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
Dr. Bay Miklós 
Dr. Bay Éva 
Szakál Aurél múzeumigazgató, Thorma János Múzeum 
Csendes Ildikó, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
Juhász Gábor közművelődési referens 
 



A Kiskunhalason 2013. december 19-én Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és dr. Bay Miklóssal valamint dr. Bay Évával kötött  
„Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” 

megállapodás 2. sz. módosítása 
 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1. sz., képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Kedvezményezett, 
 
másrészről, dr. Bay Miklós  (születési hely, idő: Szatmár/Románia, 1938.03.31.; anyja neve: 
Sepsy Janka; lakcím: Németország, 93053 Regensburg, Schwandorfer Str. 32.) 
valamint dr. Bay Éva (születési név: Szerémy Éva; születési hely, idő: Nagybánya/Románia, 
1939.09.20.; anyja neve: Hang Adéla Hermina; lakcím: Németország, Regensburg, 
Schwandorfer Str. 32.) továbbiakban: Adományozók 
 
között alulírott helyen és napon a következők szerint: 
 
1. Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 
1.1.3. pontja helyébe az alábbi 1.1.3. pont lép: 
1.1.3. Amennyiben az itt leírt bővítés 2017. november 18-áig nem készül el, az adományozók 
jogosultak erre vonatkozó szándékuktól elállni. 
 
2. Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 
2.2.2. pontja helyébe az alábbi 2.2.2. pont lép: 
2.2.2. Legkésőbb 2017. év november 18. napjáig a 2. sz. mellékletben részletezett, az 
adományozók által jóváhagyott kiállítási felületet az új épületszárny építésével megteremti és 
a 3. sz. mellékletben rögzített egyéb feltételeket is biztosítja.  
 
3. Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 1. sz. 
melléklete az alábbiak szerint módosul: 
Az adományozott alkotások listája Festmények Thorma János: Dione és Zeusz (olaj, karton, 
55,5 x 68 cm) című alkotása törlésre kerül, helyébe a Thorma János: Vadász kutyával (olaj, 
vászon 95 x 115 cm) című alkotása kerül. 
Az adományozott alkotások listája Festmények Thorma János: Festőnő kísérővel (olaj, 
vászon, 74 x 60 cm) című alkotása törlésre kerül helyébe a Mikola András: Nagybányai 
piactér (olaj, vászon 75 x 101 cm) című alkotása kerül. 
Az adományozott alkotások listája Festmények Orbán Dezső: Folyóparti dombok (olaj, fa, 24 
x 30 cm) című alkotása törlésre kerül, helyébe a Maticska Jenő: A tornácunk (olaj, vászon 26 
x 34,5 cm) című alkotása kerül. 
 
Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 2. sz. 
módosítása 2017. július 1. napján lép hatályba. Az „Adományozási szerződés és 
kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás további részeit a módosítás nem érinti, 
azok változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak. 
Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 2. sz. 
módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és kellő 
értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 



 
Kiskunhalas, 2017. július 1. 
 
 
 
 
 
 ……………………………….   …..……………………………. 
  Dr. Bay Miklós     Dr. Bay Éva 
  adományozó      adományozó 
 
 
 
 

…………………………………… 
Fülöp Róbert 
polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 
 
 
 

………………………………………… 
Komlósné dr. Fekete Anikó 

jogi ellenjegyző 


