
 

 

KIVONAT 
 

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

 
217/2022. Kth. 
A Panorámatorony és a Csetényi park hasznosításának megszüntetése a Vakáció Kft-vel 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 31. napjával 

megszünteti a Városháza tornyára (Panorámatorony) és az előtte lévő fogadószintre a 
Vakáció Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2021. május 01. napjától 
hatályos Hasznosítási szerződést és egyben jóváhagyja a megszüntető Megállapodást az 1. 
melléklet szerinti tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 31. napjával 
megszünteti a Csetényi parkra a Vakáció Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit 
Kft-vel 2022. április 29. napjától hatályos Hasznosítási szerződést és egyben jóváhagyja a 
megszüntető Megállapodást a 2. melléklet szerinti tartalommal. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
mellékletekben lévő szerinti megszüntető Megállapodások (és azok esetleges 
módosításainak) aláírására. 

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Havasi Szibilla pályázati ügyintéző 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Horváth Patrik Vakáció Kft. ügyvezető 
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
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.  

 

Kivonat hiteléül: 2022. október 27. 

  



 

 

 

1. melléklet 

 
Iktatószám: S/1151-1/2022. 

 
HASZNOSÍTÁSI (ÜZEMELTETÉSI) SZERZŐDÉS 

MEGSZÜNTETÉSE 

amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1., törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH statisztikai számjele: 
15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint Tulajdonos, 

másrészről 

másrészről a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 
1., cégjegyzékszám: 03-09-118404, adószáma: 18351521-2-03, KSH statisztikai számjele: 
18351521-5520-572-03, képviseli: Horváth Patrik ügyvezető) mint Hasznosító, (továbbiakban 
együtt: Felek) 

 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük Hasznosítási (Üzemeltetési) szerződés jött létre 2021. 
április 30. napján a Kiskunhalas, 1 hrsz., természetben a Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
(Kiskunhalas Város Önkormányzata) szám alatti ingatlan alatt a műemlék városháza 
épületén belül az első emeleten lévő kilátótorony és az előtte lévő fogadószint 
(Panorámatorony) vonatkozásában. 

2. Felek a közöttük létrejött Hasznosítási (Üzemeltetési) szerződést, a szerződés IX. fejezet 
5. pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:212. § (1) 
bekezdés alapján 2022. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 

3. Hasznosító valamennyi feladatának ellátásával összefüggésben tevékenysége során keletkezett 
iratot, valamint a munka elvállalásakor neki átadott kulcsokat, dokumentumokat Tulajdonosnak 
átadta, aki azokat tételes átvizsgálás után átvette és az átvétel tényét jelen okirat aláírásával 
igazolta. 

4. Felek kijelentik, hogy a Hasznosítási (Üzemeltetési) szerződés megszűnésével egyidejűleg 
egymással elszámoltak, egymással szemben egyéb követelésük nincs, és azt a jövőben sem 
támasztanak. 

5. A Hasznosítónak a titoktartási kötelezettsége a szerződés megszűnését követően is, 
korlátlan ideig fennáll. 

6. Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 

  



 

 

 

7. Jelen megszűntetés egymással mindenben szó szerint megegyező 3 (három) eredeti példányban 
készült, amelyből Tulajdonos 2 (kettő), Hasznosító 1 (egy) eredeti példányra jogosult. 

 

Kiskunhalas 2022. október 28. 

 
…………………………………. ……………………………………… 

Fülöp Róbert Horváth Patrik 
polgármester ügyvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Vakáció Kft. 
Tulajdonos  Hasznosító 

 
 
Jogi ellenjegyzés: 

 
……………………………………… 

Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  

……………………………………… 
Szécsényi Zsolt pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 
  



 

 

2. melléklet 
 

 
Iktatószám: S/465-2/2022. 

 
HASZNOSÍTÁSI (ÜZEMELTETÉSI) SZERZŐDÉS 

MEGSZÜNTETÉSE 

amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1., törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH statisztikai számjele: 
15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint Tulajdonos, 

másrészről 

másrészről a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 
1., cégjegyzékszám: 03-09-118404, adószáma: 18351521-2-03, KSH statisztikai számjele: 
18351521-5520-572-03, képviseli: Horváth Patrik ügyvezető) mint Hasznosító, (továbbiakban 
együtt: Felek) 

 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük Hasznosítási (Üzemeltetési) szerződés jött létre 2022. 
április 29. napján a Kiskunhalas, 2312/4 hrsz-ú, természetben a Csetényi park nevű terület 
vonatkozásában. 

2. Felek a közöttük létrejött Hasznosítási (Üzemeltetési) szerződést, a szerződés IX. fejezet 
5. pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:212. § (1) 
bekezdés alapján 2022. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 

3. Hasznosító valamennyi feladatának ellátásával összefüggésben tevékenysége során keletkezett 
iratot, valamint a munka elvállalásakor neki átadott kulcsokat, dokumentumokat Tulajdonosnak 
átadta, aki azokat tételes átvizsgálás után átvette és az átvétel tényét jelen okirat aláírásával 
igazolta. 

4. A Hasznosító által a Csetényi parkkal kapcsolatosan keletkező bevételekkel köteles leszámolni, 
és a bevételek azon részét, amelyet még nem fordított a Csetényi park üzemeltetésére azt köteles 
visszautalni a Tulajdonos részére. 

5. Felek kijelentik, hogy a Hasznosítási (Üzemeltetési) szerződés megszűnésével egyidejűleg 
egymással elszámoltak, egymással szemben egyéb követelésük nincs, és azt a jövőben sem 
támasztanak. 

6. A Hasznosítónak a titoktartási kötelezettsége a szerződés megszűnését követően is, 
korlátlan ideig fennáll. 

7. Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 

  



 

 

 

8. Jelen megszűntetés egymással mindenben szó szerint megegyező 3 (három) eredeti példányban 
készült, amelyből Tulajdonos 2 (kettő), Hasznosító 1 (egy) eredeti példányra jogosult. 

 

Kiskunhalas 2022. október 28. 

 
…………………………………. ……………………………………… 

Fülöp Róbert Horváth Patrik 
polgármester ügyvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Vakáció Kft. 
Tulajdonos  Hasznosító 

 
 
Jogi ellenjegyzés: 

 
……………………………………… 

Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  

……………………………………… 
Szécsényi Zsolt pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 
 


