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Kiskunhalas Város Polgármesterének      
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére  

  
A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. részére helyiséghasználat 

biztosítása tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő 
kiterjesztéséről szóló 1056/2017. (II.7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
értelmében a Modellprogram folytatásaként országos szintű Idősügyi Program indult 63 
települési központ kialakításával. A program középpontjában továbbra is az idősek 
elszigeteltségének csökkentése, biztonságérzetének növelése, valamint az egészségi állapotuk 
romlásának minimalizálása áll, elősegítve a 65 év felettiek saját otthonukban történő minél 
teljesebb életét. A program célja, hogy továbbra is az infokommunikációs technológia 
alkalmazhatóságát vizsgálja, az idősek életminőségére gyakorolt hatását elemezze, valamint a 
szociális és egészségügyi ellátórendszert fejlessze. 
 
A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: Kft.) feladatkörét képezi Budapest főváros V. kerületében a szociális 
alapszolgáltatások megszervezése, mint önkormányzati feladat ellátása. Ennek körében a Kft. 
a Korm. határozattal kibővített Idősügyi Infokommunikációs Program keretében a hazai 65 év 
feletti rászorulók egészségének, biztonságának, magányának enyhítése érdekében folytatja a 
programot. Tázlár Község Önkormányzata központi településként vállalta, hogy Tázlár, 
Soltvadkert, Harkakötöny, Kiskunhalas településeken koordinátorként tevékenykedik 
közfoglalkoztatott munkavállalók bevonásával. 
 
A Kft. megbízásából Tázlár Község Önkormányzata megkeresést intézett Kiskunhalas Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére helyiséghasználat tárgyában. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) 
bekezdés első fordulata alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak 
természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. 
 
Az Nvtv. 11. § (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat 
ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához 
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható 
vagy adható vagyonkezelésbe. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. alpontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a szociális szolgáltatások és 
ellátások. 
 
A fentiek alapján az Önkormányzat a Kft. részére – tekintettel a közérdekű tevékenységére - 
2017. november 1. napjától 2017. november 30. napjáig ingyenesen biztosítja a tulajdonában 
lévő Kiskunhalas belterület 1 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1. szám alatt található Városháza épületének földszintjén lévő, 23,11 m2 alapterületű 
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helyiség használatát. 
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére – tekintettel a közérdekű tevékenységére - 2017. november 
1. napjától 2017. november 30. napjáig ingyenesen biztosítja a tulajdonában lévő 
Kiskunhalas belterület 1 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1. szám alatt található Városháza épületének földszintjén lévő, 23,11 m2 
alapterületű helyiség használatát. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a melléklet szerinti haszonkölcsön szerződés aláírására és a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
A határozatról értesül: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
   Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető, 
   Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,  

Menus Éva Zsófia (1051 Budapest, Mérleg utca 9. szám) 
Bán Róbert Tázlár Község Polgármestere  

 
Kiskunhalas, 2017. október 18.    

 
 
 
Fülöp Róbert s.k. 
Polgármester 
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Melléklet a …/2017. számú Képviselő-testületi határozathoz  

 
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

Amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám 
Törzskönyvi azonosító szám: 724902 
Adószám: 15724904-2-03 
Képviselő neve: Fülöp Róbert polgármester 
Statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03 
(a továbbiakban: Kölcsönadó) 

Másrészről 

Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhely: 1051 Budapest, Mérleg utca 9. szám 
Cégjegyzékszám: 01 09 176115 
Adószám: 24663773-1-41 
Képviselő neve: Menus Éva Zsófia ügyvezető 
Statisztikai számjel: 24663773-8899-572-01 
(a továbbiakban: Kölcsönvevő) 

(a felek együttes említése a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek mellett: 

1. Kölcsönadó – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:357. § alapján, valamint a…/2017. számú Képviselő-testületi határozat alapján – a 
tulajdonában lévő Kiskunhalas belterület 1 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatt található Városháza épületének földszintjén lévő 23,11 
m2 alapterületű helyiség használatát ingyenesen 2017. november 1. napjától 2017. november 
30. napjáig biztosítja a Kölcsönvevő részére. 

2. Kölcsönvevő a kölcsönvett helyiséget kizárólag – figyelemmel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 8a. alpontjában és nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdésében foglaltakra – közfeladat és a lakosság 
közszolgáltatással való ellátása érdekében használhatja. 

3. Kölcsönvevő a kölcsönvett helyiség használatát a haszonkölcsön időtartama alatt harmadik 
személy részére nem engedheti át. 

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásától számított 5 napon belül 
a helyiség birtokba adása-vétele céljából jegyzőkönyvet vesznek fel.  

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a haszonkölcsön szerződés időtartamának lejártát követő 5 
napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 

6. Kölcsönvevő a helyiséget a rendeltetésszerű használatnak, a szerződésnek megfelelően, a 
rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles gyakorolni. 

7. Kölcsönvevő köteles gondoskodni az ingyenes használatba adott helyiség takarításáról, tisztán 
tartásáról. 
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8. Kölcsönvevő az ingyenes használatba adott helyiség tekintetében értéknövelő és a helyiség 
eredeti rendeltetését megváltoztató felújítást eredményező munkát nem végezhet. 

9. Kölcsönadó a helyiség rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglalt kötelezettségek 
teljesítését, a közérdekű tevékenység célját, a helyiség kihasználtságát előzetes bejelentést 
követően jogosult ellenőrizni. 

10. Kölcsönvevő az ingyenes használatba adott helyiséget – ha a közérdekű feladatellátása 
megszűnik vagy az a feladatellátásához szükségtelenné válnak – rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban köteles a Kölcsönadó részére visszaadni. Kölcsönvevő kötelezettséget 
vállal arra, hogy a fentiekről a Kölcsönadót haladéktalanul, írásban értesíti. 

11. Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban, bármikor módosíthatják vagy 
megszüntethetik. A szerződés megszűnésére, megszüntetésére egyebekben a Ptk. 6:359 §-ában 
foglaltakat kell alkalmazni. 

12. Kölcsönvevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek 
minősül. Kölcsönadó kijelenti, hogy belföldön bejegyzett jogi személy, helyi önkormányzat. 

13. Szerződő Felek tudomásul veszik, és kölcsönösen hozzájárulnak, hogy a másik fél a jelen 
szerződéssel összefüggésben a jogszabályokban előírt közzétételi és tájékoztatási 
kötelezettségeit a jogszabályokban előírtak szerint teljesítse, ezzel összefüggésben kifejezetten 
hozzájárulnak, hogy a másik fél a jelen szerződésben feltüntetett adatait a jelen jogügylet 
lebonyolításához szükséges módon és mértékben kezelje. 

14. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat Szerződő Felek egymást között, békés úton, 
egyeztetés során kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a további eljárásra a 
területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

15. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 
Mötv., az Nvtv. rendelkezéseit tartják irányadónak. 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírásukkal látják el. 
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből aláírás után 3 példány a Kölcsönadót és 3 
példány a Kölcsönvevőt illet meg. 

Kiskunhalas, 2017. október „…”      …………….., 2017………. „….” 

……………………………………….      
……………………………………………... 
Kiskunhalas Város Önkormányzata      Segítő Kezek az Aktív Évekért 
képviseletében         Közhasznú Nonprofit Kft. 
képviseletében 
Fülöp Róbert polgármester       Menus Éva Zsófia ügyvezető 
Kölcsönadó                     Kölcsönvevő 

 
Jogi ellenjegyzés:        Jogi ellenjegyzés: 
 

Komlósné dr. Fekete Anikó 
                  jegyző 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:        Pénzügyi ellenjegyzés: 

                                 
     Csendes Ildikó 

            Pénzügyi és Gazdasági Osztályvezető 


