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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

 
a Képviselő-testület 2018. december 13-i ülésére 
Részletfizetéshez való hozzájárulás tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata értékesítette a Gimnázium utca 4. szám alatti ingatlant a 
Kiskunhalasi Református Egyház részére. A vételárat felek 35 millió forintban állapították meg. 
 
Az Egyház a vételárat több részletben kívánja megfizetni, erre vonatkozóan kérést terjesztett elő. Az 
önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló Kiskunhalas 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletének 
11.§ (4) b.) pontja értelmében a Képviselő-testület legfeljebb négy évre részletfizetési kedvezményt 
adhat, erre tekintettel vevő köteles évente, a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő 
mértékű kamatnak a megfizetésére is. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy adjon helyet az Egyház kérésének és biztosítsa a részletfizetés 
lehetőségét. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú 
önkormányzati rendeletének 11.§ (4) b.) pontja alapján négy év időtartamra részletfizetési 
kedvezményt biztosít a Kiskunhalas Református Egyház részére a Gimnázium u. 4. szám 
alatti ingatlan vételárának megfizetéséhez, a mellékelt adásvételi szerződés feltételei szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:   2018. december 17. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Kiskunhalasi Református Egyház, Kiskunhalas, Hősök tere 2. 

Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1.fsz.15. 
Tóth Péter osztályvezető 

    Csendes Ildikó osztályvezető 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2018. december 10. 
 
        Fülöp Róbert s.k.  
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     KÖZJEGYZ ŐI OKIRAT 

------------------------------------------------Hit eles kiadmány------------------------------------------ 
Előttem Doktor Petruska Judit kiskunhalasi közjegyző mellett működő Doktor Ficsor Árpád 
Tamás közjegyzőhelyettes előtt az alul kitett napon és helyen, közjegyző hivatalos 
helyiségében megjelent mint ügyfél egyrészről: --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Törzskönyvi azonosító száma: 724902, 
adószáma: 15724904-2-03, statisztikai száma: 15724904-8411-321-03, székhelye: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., a továbbiakban mint szerződő fél, eladó képviseletében: 
közjegyzőhelyettes által személyesen is ismert Fülöp Róbert (születéskori neve: Fülöp 
Róbert, született: Mosonmagyaróvár, 1979. november 07., anyja neve: László Ilona) 
polgármester, magyar állampolgár, Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviseletében 
jár el, képviseleti jogosutságát a Kiskunhalason 2014. (kettőezer-tizennegyedik) év október 
hó 12. (tizenkettedik) napján kelt Megbízólevéllel igazolta,------------------------------------------ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
másrészről: KISKUNHALASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG, székhelye: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 2., adószáma: 19973973-2-03, statisztikai száma:19973973-9491-
552-03, képviseletében – közjegyzőhelyettes által személyesen is ismert - az együttes aláírási 
joggal rendelkező ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Édes Árpád Tamás születéskori név: Édes Árpád Tamás, született: Kecskemét, 1972. 
december 22., anyja neve: Szalontai Mária, 6723 Szeged, Debreceni utca 33. 2. emelet 5. 
szám alatti lakos, tartózkodási hely: 6400 Kiskunhalas, Székely utca 10., aki 
személyazonosságát CJ464109 számú vezetői engedéllyel, míg lakcímét 144534LH számú 
lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, és Szabó Ferenc születéskori név: Szabó 
Ferenc, született: Kiskunhalas, 1979. október 14., anyja neve: Simon Klára, 6400 
Kiskunhalas, Izabella utca 38. szám alatti lakos, aki személyazonosságát 636995LA számú 
személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét 661961LF számú lakcímet igazoló hatósági 
igazolvánnyal igazolta, magyar állampolgárok, képviseleti jogosultságukat a Budapesten, 
2018. (kettőezer-tizennyolcadik) szeptember hó 21. (huszonegyedik) napján kelt 
Egyházfőhatósági Igazolás című, eredetiben felmutatott, és Dr. Petruska Judit kiskunhalasi 
közjegyző mellett működő Dr. Gellért Endre Imre által 5102/H/…/2018. számon készített 
hiteles másolattal igazolták.--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Az Ügyfelek – és képviselőik - nyilatkozattételi képességéről – közvetlen beszélgetés alapján 
- személyazonosságáról, lakcíméről – a személyiadat- és lakcímnyilvántartást feldolgozó 
hatóság adatai, valamint a fenti személyi okmányok adatai alapján – meggyőződtem, 
jelenlévők kijelentették, hogy közjegyzői okiratba kérik foglalni a közöttük létrejött, előttem 
élőszóval előadott szándékuk alapján az alábbi szerződést. Az ügyfelek tudomásul vették a 
közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI törvény 122. § (2)-(10) 
bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó 
rendelkezésekről. --------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------ADÁSVÉTELI SZE RZŐDÉS-------------------------------------- 

DR. PETRUSKA JUDIT  
közjegyző 

Kiskunhalas, Kossuth L. u. 10. 
Levélcím: 6401, Pf.: 177. 

Tel./Fax: 77/422-403, 77/422-305 
e-mail: petruska@mokk.hu 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1./ Az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján eladó tulajdonát képezi 1/1 arányban a BKMKH 
Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya ingatlan-nyilvántartásában kiskunhalasi 
174 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett lakóház, udvar” megjelölésű, 2267m2 területű, 
természetben 6400 Kiskunhalas, Gimnázium utca 4. szám alatt található belterületi ingatlan. 
Eladó kijelenti, hogy az ingatlan az országos jegyzékben szereplő műemlék.--------------------- 
Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban írt ingatlannak telekkönyvön kívüli tulajdonosáról nincsen 
tudomása.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2./ Eladó eladja, vevő pedig 1/1 arányban megvásárolja a fent írt ingatlan egészét a 3./ 
pontban megjelölt vételáron, úgy, ahogyan az a mai napon áll, a hozzá tartozó minden 
természetes és törvényes tartozékkal együtt.------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3./ Szerződő felek az 1. pontban írt ingatlan vételárát a Kiskunhalason, 2018. (kettőezer-tizen-
nyolcadik) év április hó 27. (huszonhetedik) napján kelt külső forgalmi értékbecslés alapján 
35.000.000,-Ft, azaz harmincötmillió forint összegben határozzák meg.--------------------------- 
Vevő, a fenti vételárat az alábbiak szerint fizeti meg eladó részére:--------------------------------- 
3.1./ Vevő 3.500.000,-Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint összeget, eladó OTP Bank Nyrt-
nél vezetett 11732064-15338806-00000000 számú számlájára 2018. (kettőezer-tizen-
nyolcadik) év október hó 16. (tizenhatodik) napján átutalással már megfizetett, amelynek 
megfizetését eladó jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri és nyugtázza.--------------------- 
Vevő további 3.500.000,-Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint összeget, eladó OTP Bank 
Nyrt-nél vezetett 11732064-15338806-00000000 számú számlájára átutalással 2018. (kettő-
ezer-tizennyolcadik) év december hó /megfizetés napja a bizonylat alapján/ napján átutalással 
már megfizetett, amelynek megfizetését eladó jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri és 
nyugtázza. Szerződő felek ezen 7.000.000,-Ft, azaz hétmillió forint összeget foglalónak 
tekintik, a foglaló jogi természetével tisztában vannak, tudomásul vették közjegyzőhelyettes 
foglalóra vonatkozó kioktatását.--------------------------------------------------------------------------- 
3.3./ Vevő 7.000.000,-Ft, azaz hétmillió forint összeget vételárrészlet I. jogcímén legkésőbb 
2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év január hó /szerződéskötés napjával egyező/ napján 
megfizet eladó részére eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-15338806-00000000 
számú számlájára.-------------------------------------------------------------------------------------------
3.4./ Vevő 7.000.000,-Ft, azaz hétmillió forint forint összeget vételárrészlet II. jogcímén 
legkésőbb 2020. (kettőezer-huszadik) év január hó /szerződéskötés napjával egyező/ napjáig 
megfizet eladó részére eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-15338806-00000000 
számú számlájára.-------------------------------------------------------------------------------------------
3.5./ Vevő 7.000.000,-Ft, azaz hétmillió forint összeget vételárrészlet III. jogcímén legkésőbb 
2021. (kettőezer-huszonegyedik) év január hó /szerződéskötés napjával egyező/ napjáig 
megfizet eladó részére eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-15338806-00000000 
számú számlájára.------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.6./ Vevő 7.000.000,-Ft, azaz hétmillió forint összeget vételárrészlet IV. jogcímén legkésőbb 
2022. (kettőezer-huszonkettedik) év január hó /szerződéskötés napjával egyező/ napjáig 
megfizet eladó részére eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-15338806-00000000 
számú számlájára.-------------------------------------------------------------------------------------------
3.6./ Vevő az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól 
szóló Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) számú 
önkormányzati rendeletének 11.§ (4) b.) pontja értelmében a részletfizetési kedvezményre 
tekintettel köteles évente, a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatnak 
a megfizetésére. Vevő a kamatot a vételárrészletek megfizetésével egyidejűleg és módon 
köteles megfizetni eladónak.------------------------------------------------------------------------------- 



TERVEZET  
51020/Ü/…/2019/2. okirati ügyszám---------------3------------------------------------------------- 

Szerződő felek rögzítik, hogy bármely fizetési kötelezettség azon a napon tekintendő 
teljesítettnek, amikor az, az eladó számláján jóváírásra kerül. --------------------------------------- 
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy vevő bármikor jogosult elő- vagy végtörlesztéssel élni.- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4./ Vevő, az ingatlan birtokába jelen szerződés aláírásának a napján lép, ettől kezdve viseli az 
ingatlan terheit és szedi annak hasznait. Szerződő felek megállapodására tekintettel az 
ingatlan birtokának vevő részére történő átadása megtörténtnek tekintendő. Szerződő felek a 
közüzemi órák állását a birtokbalépéssel egyidejűleg leolvassák és azt, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv formájában rögzítik azzal, hogy az így meghatározott óraállások alapján 
korábban fennálló tartozások megfizetése az eladót terhelik, míg a leolvasást követően 
keletkezett díjak megfizetése vevőt terhelik. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5./ Eladó kijelenti, hogy az ingatlant terheli az NKM Áramhálózati Kft jogosult javára az 
ingatlan területéből 2m2 nagyságú területre bejegyzett vezetékjog. Egyebekben eladó az 1. 
pontban írt ingatlan per-, teher-, és igénymentességéért szavatosságot vállal.---------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6./ Szerződő felek képviselői kijelentették, hogy az általuk képviselt szervezetek jelenleg is 
létezőek, és Ők – mint a fentiek szerint képviseleti joggal rendelkező képviselők – jogosultak 
a jelen szerződés megkötésére. ---------------------------------------------------------------------------- 
Eladó képviselője kijelenti, hogy eladó jogi személy, vevő képviselője kijelenti, hogy a vevő 
átlátható szervezetnek minősülő egyházi jogi személy, a szerződéskötésüknek akadálya 
nincsen, vevő tulajdonszerzése nem esik jogszabályi korlátozás alá.-------------------------------- 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 278/2017. Kth, 246/2018. Kth, …/2018.Kth számú 
képviselő-testületi határozatok alapján hozzájárult jelen adásvételi szerződés megkötéséhez, a 
vételár részletekben történő megfizetéséhez.------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7./ Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.-------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8./ Az eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz – és szerződő felek 
kérik - hogy a vevő javára a tulajdonjog az Ingatlan-nyilvántartásba az 1. pontban írt 
ingatlan egészére 1/1 arányban vétel jogcímén bejegyzésre kerüljön a teljes vételár és a 
kamat megfizetésével egyidejűleg azzal, hogy eladó feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz – és szerződő felek kérik - hogy a vevő javára az ingatlan 
egészére tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye kerüljön bejegyzésre.--------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A tulajdonjog bejegyzésének előfeltétele: A teljes vételár és a kamat maradéktalan 
megfizetése eladó részére.---------------------------------------------------------------------------------- 
Eladó kijelenti, hogy a teljes vételár – és kamatai - átvételekor megfelelő formában 
(közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott okirat) a vevő tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájárul, 
egyben kötelezettséget is vállal a fenti nyilatkozat megtételére a teljes vételár megfizetésével 
egyidejűleg, de legkésőbb az azt követő nyolc munkanapon belül. A közjegyzői 
aláíráshitelesítés költsége vevőt terheli.------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9./ A jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket, valamint a szerződés okiratba 
foglalásának költségeit a vevő viseli.---------------------------------------------------------------------  
Szerződő felek megértették és tudomásul vették közjegyzőhelyettes tájékoztatását az ide 
vonatkozó anyagi jogi, adó és illetékjogszabályok rendelkezéséről.--------------------------------- 
Közjegyzőhelyettes tájékoztatja a szerződő feleket, hogy az Illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének e.) pontja alapján Vevő teljes személyes 



TERVEZET  
51020/Ü/…/2019/2. okirati ügyszám---------------4------------------------------------------------- 

illetékmentességben részesül, Vevő kijelenti, hogy a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás 
megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme 
után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye 
után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.------------------------- 
Eladó kijelenti, hogy az ingatlan, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott energetikai tanúsítvánnyal a 
szerződés megkötése időpontjában rendelkezik (HET-00789706), az átadásra került vevő 
részére.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk rendelkezései az irányadóak.----------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10./ Szerződő felek felkérik az okiratot szerkesztő közjegyzőhelyettest, hogy a jelen jogügylet 
során a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 175.§ (1) bekezdése alapján a földhivatali 
eljárásban és az MNV Zrt előtti eljárásban (elővásárlási jog gyakorlásra felhívás, erre 
vonatkozó nyilatkozat beszerzése) őket teljes jogkörrel képviselje.--------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11./ Szerződő felek képviselői kérik és hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy 
közjegyzőhelyettes személyes adataikat az okiratban szerepeltesse. - -------------------------------  
Az eladó kijelenti, hogy kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével 
összefüggésben kezeli a vevő által számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. Az eladó 
szavatol az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért. Az eladó az 
adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen: ------------------  
- az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint ---------------------------------  
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényeknek (továbbiakban: Infotv.), továbbá ---------------------------------------------------------  
- az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzi. --------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hiteles kiadmány az érdekelt felek részére jelenleg 2, azaz kettő példányban, a BKMKH 
Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya részére 3 példányban, a továbbiakban – 
szerződő felek hozzájárulására tekintettel - tetszés szerinti számban adható ki.-------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alulírott közjegyzőhelyettes, miután meggyőződtem az ügyfelek ügyleti képességéről és 
jogosultságáról, valódi szándékáról, valamint kioktattam őket a jogügylet lényegéről és jogi 
következményeiről, ezt az okiratot elkészítettem, az ügyfelek előtt felolvastam, tartalmára 
nézve megmagyaráztam, akik kijelentették, hogy a fentiekkel azonos tartalmú közjegyzői 
okirat készítése iránt eljárás más közjegyzőnél nincs folyamatban, továbbá kijelentették, hogy 
az okirat tartalma az ügyfelek valóságos ügyleti akaratának mindenben megfelel, ezért azt 
előttem saját kezűleg jóváhagyóan aláírták. -------------------------------------------------------------  
Az 1991. évi XLI. törvény 120. § (1) bekezdés d.) pontja szerint rögzített időpontok, … óra 
… perc és … óra … perc.---------------------------------------------------------------------------------- 
Kelt Kiskunhalason, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év január hónap … napján.--------------  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Dr. Petruska Judit közjegyző 
         szerződő fél, eladó  közjegyzőhelyettese: 
               képviseletében: 
 
    Fülöp Róbert s.k.    Dr. Ficsor Árpád Tamás s.k. 
    polgármester közjegyzőhelyettes 
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Kiskunhalasi Református Egyházközség 
  szerződő fél, vevő 
           képviseletében: 
 
       Édes Árpád Tamás s.k. 
 lelkipásztor 
 
        Szabó Ferenc s.k. 
             főgondnok 
 
 
Tanúsítom, hogy ez a – Szerződő felek és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya részére kiadott - hiteles kiadmány doktor 
Petruska Judit közjegyző okirattárában 51020/Ü/…/2019/2. ügyszám alatt elfekvő közjegyzői 
okirattal mindenben szó szerint megegyezik.------------------------------------------------------------  
Kelt Kiskunhalason, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év január hónap … napján.--------------  
 
  Dr. Petruska Judit közjegyző 
  közjegyzőhelyettese: 
 
  Dr. Ficsor Árpád Tamás  
        közjegyzőhelyettes 
 
 


