
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. október 27-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
216/2022. Kth. 

A Sáfrik-féle szélmalom és a Sóstói strand, part menti sétány, és felépítmények üzemeltetésére 
vonatkozó Együttműködési megállapodás jóváhagyásának visszavonása 
 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 31. napi hatállyal 
visszavonja a 17/2021. Kt. sz. határozattal jóváhagyott, Sáfrik-féle szélmalom 
üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési megállapodás megkötését támogató döntését. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 31. napi hatállyal 
visszavonja a 18/2021. Kt. sz. határozattal jóváhagyott, Sóstói strand, part menti sétány, és 
felépítmények üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési megállapodás megkötését 
támogató döntését. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 31. napi hatállyal 
visszavonja tulajdonosi hozzájárulását, amelyet ahhoz adott, hogy a Halasi Média és 
Kultúra Np. Kft. (továbbiakban: HMK) a Vakáció Kft-vel kötött Együttműködési 
megállapodás alapján a Kiskunhalas, 1051. hrsz-ú, a Kiskunhalas, 1050. hrsz-ú, a 
Kiskunhalas, 1049/4. hrsz-ú ingatlanokon a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00009 kódszámú 
pályázat keretében a helyi, térségi jelentőségű felújított Sáfrik-féle szélmalmot – az ehhez 
kapcsolódóan létrehozott kiállító és bemutatótereket a felújított szomszédos épülettel, 
valamint az átalakított malom környezettel együtt - új funkciókkal töltse meg. Visszavonja 
azon hozzájárulását is 2022. december 31. napi hatállyal, hogy a támogatási időszak során 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések HMK és Vakáció Kft. közösen történő 
aktiválásához, és hogy a HMK által pályázati forrásból megvalósított beruházásokat a 
pályázatban előírt fenntartási időszak végéig a HMK és a Vakáció Kft. fenntartsa. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 31. napi hatállyal 
visszavonja tulajdonosi hozzájárulását, amelyet ahhoz adott, 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 (büfé, zuhanyzók, wc-k, 
raktár, fogyasztó tér felújítása, valamint a vendégtér és a „kőszínház” kialakítása), valamint 
a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében felépített épületeket 
(vendégtér és „kőszínház) projekt fenntartási időszakának végéig közösen együttműködve 
tartsa fenn. Visszavonja azon hozzájárulását is 2022. december 31. napi hatállyal, hogy a 
támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések HMK és Vakáció Kft. 
közösen történő aktiválásához, és hogy a HMK által pályázati forrásból megvalósított 
beruházásokat a pályázatban előírt fenntartási időszak végéig a HMK és a Vakáció Kft. 
közösen tartsa fenn. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a HMK ügyvezetőjét és 
a Vakáció Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a közöttük létrejött együttműködést megállapodást 
megszüntessék. 

 
 



 

 

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Nagy-Apáti Ivett HMK ügyvezető 
Horváth Patrik Vakáció Np. 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: 
 

 

Gyöngyi László s.k.      Hortobágyi Csaba s.k.  
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