
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2021. június 24-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
18/2021. Kth. 

Sóstói strand, part menti sétány, és felépítmények üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési 
megállapodás jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi 
Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HMK) a részére az 55/2018. 
Kth. sz. határozattal hasznosításba adott sóstói strand, part menti sétány, és felépítmények 
üzemeltetését a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Vakáció Kft.) közösen 
üzemeltesse. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a HMK a Vakáció Kft-vel kötött Együttműködési megállapodás alapján a 
Kiskunhalas 6391 hrsz-ú ingatlanon a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú 
pályázati keretében felújított és felépített a Sóstó turisztikai fejlesztéséhez szükséges 
infrastrukturális feltételeket és épületeket a (büfé, wc-k, raktár, fogyasztó tér, valamint a 
vendégtér és a „kőszínház” kialakítása projekt fenntartási időszakának végéig közösen 
együttműködve tartsa fenn. Hozzájárul a támogatási időszak során megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések HMK és Vakáció Kft. közösen történő aktiválásához, és 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a HMK által pályázati forrásból megvalósított 
beruházásokat a pályázatban előírt fenntartási időszak végéig a HMK és a Vakáció Kft. 
közösen tartsa fenn. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a HMK ügyvezetőjét és 
a Vakáció Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a közöttük létrejövő együttműködést megállapodásban 
rögzítsék és azt aláírják. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Együttműködési megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírásáról, valamint a 
szükséges jognyilatkozatok megtételéről az ügyvezetők saját hatáskörben gondoskodhatnak.  

 
 
 
Határidő: 2021. július 1. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Nagy-Apáti Ivett HMK ügyvezető 
Horváth Patrik Vakáció Kft ügyvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 



 

 

 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

 

Harkai Péter s.k.      Stírné Prikidánovics Tímea s.k.  

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2021. június 24. 


