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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ElQterjesztése 
 

a KépviselQ-testület 2023. január 19-i ülésére  
Zsigray Julianna írónQ Kiskunhalas város tulajdonát képezQ bútorai 
letéti/mqtárgykölcsönzési szerzQdésének meghosszabbítása tárgyában 

 
 
Tisztelt KépviselQ-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testülete a 30/2013. (01.31.) Kth. számú 
határozatával hozzájárult ahhoz, hogy Kiskunhalas Város tulajdonában lévQ néhai Zsigray 
Julianna írónQ bútorai (8 darab) letéti/mqtárgykölcsönzési szerzQdés keretében az írónQ 
szülQvárosában, Törökszentmiklóson tartósan bemutatásra, kiállításra kerüljenek. A fenti 
számú határozat alapján létrejött Mqtárgykölcsönzési szerzQdést az akkori polgármesterek 
írták alá. A szerzQdés részletesen szabályozza a kölcsönzés részleteit. Így a 3. számú pont 
értelmében a kölcsönzés 2023. február 1. napjával lejár. 
 
Törökszentmiklós polgármestere 2022. november hó folyamán levelében kereste meg 
hivatalomat és kérte hozzájárulásunkat a szerzQdés meghosszabbításához. Jelenleg a bútorok a 
törökszentmiklósi Városházán kialakított Zsigray-emlékszobában állandó kiállítás keretében 
tekinthetQk meg. Az írónQ szülQvárosa tervezi a jövQben egy múzeum létrehozását, ahol még 
méltóbb helyen lesz látható a Zsigray-hagyaték. 
 
Kérem a T. KépviselQket, hogy támogassák Törökszentmiklós polgármesterének kérését. 
 
Mellékletek: 
- Törökszentmiklós polgármesterének kérelme 
- Mqtárgykölcsönzési szerzQdés meghosszabbítása egységes szerkezetben 
 
Határozat:  
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete, mint tulajdonos, hozzájárul 
ahhoz, hogy a Kiskunhalas város tulajdonában lévQ Zsigray-bútorokat érintQ letéti 
szerzQdés Törökszentmiklós Város Önkormányzatával 5 évre meghosszabbításra 
kerüljön. Egyben felhatalmazza a Polgármestert a Mqtárgykölcsönzési szerzQdés 
meghosszabbításának aláírására. 
 
HatáridQ: 2023. január 31. 
FelelQs: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs: Juhász Gábor közmqvelQdési referens 
 
Kiskunhalas, 2023. január 9. 
 
 
 
        Fülöp Róbert s.k. 
        polgármester 
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Melléklet 
 

Mqtárgykölcsönzési szerzQdés meghosszabbítása 
Egységes szerkezetben 

 
 
Létrejött a kölcsönadó Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 
HQsök tere 1., adószám: 15724904-2-03; PIR: 724902; statisztikai számjel: 15724904-8411-
321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint Kölcsönadó 
 
és a kölcsönvevQ Törökszentmiklós Városi Önkormányzat (székhely: 5200 
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135., adószám: 15732767-2-16; PIR: 732769; statisztikai 
számjel: 15732767-8411-321-16, képviseli: Markót Imre polgármester), mint, KölcsönvevQ 
között.  
  
 
1. A kölcsönadó kölcsönbe adja, a kölcsönvevQ kölcsönbe átveszi a következQ mqtárgyakat: 

 
Zárt, egyajtós szekrény    Halas Galéria leltári szám: 2002.10.1. Értéke: 90.000,- Ft 
Üveges, egyajtós polcos szekrény  Halas Galéria leltári szám: 2002.10.2. Értéke: 90.000,- Ft 
Üveges, egyajtós polcos szekrény  Halas Galéria leltári szám: 2002.10.3. Értéke: 90.000,- Ft 
Alacsony szekrény    Halas Galéria leltári szám: 2002.10.4. Értéke: 50.000,- Ft 
NQi íróasztal     Halas Galéria leltári szám: 2002.10.5. Értéke: 50.000,- Ft 
Lehajtható oldalú szekrény   Halas Galéria leltári szám: 2002.10.6. Értéke: 70.000,- Ft 
Blondelkeretes tükör    Halas Galéria leltári szám: 2002.10.7. Értéke: 50.000,- Ft 
Kovácsoltvas állólámpa   Halas Galéria leltári szám: 2002.10.8. Értéke: 10.000,- Ft 
Darabszám: 8 

Összérték:         500.000,- Ft 
 
2. A kölcsön célja: állandó kiállítás a törökszentmiklósi Zsigray Julianna-emlékszoba 
kiállítóhelyen. 
A kiadott mqtárgyak tárolási helye: Törökszentmiklós városában helyen. 
Ha a mqtárgyakat a kölcsönvevQ a szerzQdés lejárta elQtt áthelyezi, a tényrQl és a mqtárgy új 
helyérQl a kölcsönadót öt napon belül írásban köteles tájékoztatni és a helyszíni ellenQrzést 
lehetQvé tenni. 
 
3. A kölcsön kezdQdik:  2023. február 1. 
    A kölcsönzés lejár:  2028. február 1. 
 
4. A kölcsönvevQ anyagi és erkölcsi felelQsséggel tartozik a kölcsönvett mqtárgyakért, 
biztosítva annak állagvédelmét és olyan elhelyezését, hogy a kölcsönzés ideje alatt semmilyen 
károsító fény- hQ-, nedvesség-, idQjárás-, vegyi anyag-, fizikai erQhatás-, rongálás-, lopás- 
vagy elemi kár ne érje. LehetQséget nyújt a kölcsönadónak ahhoz, hogy a mqtárgyat 
megbízottja útján esetenként a helyszínen ellenQrizze. A mqtárgyakon restaurálás végezhetQ a 
kölcsönadónak bemutatott restaurátori tervi alapján. A mqtárgy esetleges károsodásáról a 
kölcsönzQ a kölcsönadót haladéktalanul tájékoztatni tartozik. A kölcsönadó a károsodott 
mqtárgyat a kölcsönzQtQl visszavonhatja. 
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5. Amennyiben a kölcsön célja kiállítás, úgy a kiállított mqtárgyon, a katalógusban, valamint 
minden egyéb közzététel alkalmával a kölcsönvevQ tartozik feltüntetni, hogy a tárgy kölcsön 
Kiskunhalas Város Önkormányzatától. A kölcsönvevQ a kiállításon gondoskodik a 
mqtárgynak a múzeumok ügyrendi szabályzatának megfelelQ biztonságos QrzésérQl.  
 
6. A kölcsönvevQ a kölcsönvett mqtárgyról tudományos célra, illetve tudományos közlés 
céljából fényképfelvételeket készíthet.  
7. A kölcsönvevQ a mqtárgyakat harmadik személynek (szervnek) nem kölcsönözheti.  
 
8. A szerzQdés meghatározott idQre szól és annak leteltével, automatikusan megszqnik. 
Amennyiben a kölcsönvevQ annak meghosszabbítását igényli, ebbéli kérését 30 nappal a 
szerzQdés lejárta elQtt a kölcsönadóval írásban közölnie kell. A kölcsönadó ezen határidQn 
belül nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a szerzQdés meghosszabbításához vagy sem.  
 
9. A KölcsönvevQ a tárgyak visszaadását bármikor felajánlhatja, a Kölcsönadó a tárgyak 
visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.  
 
10. A Kölcsönadó mindenkor jogosult arra, hogy a tárgyakat indokolt esetben visszakövetelje. 
Ilyen indokolt eset: 

a) a jelen szerzQdésbQl következQ kötelezettségek megszegése a KölcsönvevQ részérQl; 
b) a KölcsönvevQt terhelQ kötelezettség megszegése; 
c) a tárgyakat illetQ bárminemq szerzQdésellenes vagy nem rendeltetésszerq felhasználás, 

különösen a szerzQdés tárgyának harmadik fél részére történQ engedély nélküli 
továbbadása. 

 
11. A mqtárgy visszaadásakor a felek a mqtárgy állapotáról jegyzQkönyvet vesznek fel. A 
mqtárggyal kapcsolatos mindennemq, a kölcsönzés, illetve szállítás ideje alatt bekövetkezett 
kár összegét szakmai bizottság állapítja meg. A kárösszeg tartalmazza a mqtárgy 
restaurálásának költségét és a tárgy értékcsökkenésének kompenzációját. Ezt a kölcsönvevQ a 
kölcsönadónak megtéríteni tartozik. Ha a kölcsönvevQ bármely okból a mqtárgyat nem tudja 
visszaszolgáltatni, akkor a kölcsönvevQ az átadáskor megállapított és az infláció mértékével 
növelt értékét tartozik a kölcsönadónak megtéríteni. 
 
12. Jelen szerzQdésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári TörvénykönyvrQl szóló 2013. 
évi V. törvény haszonkölcsönrQl szóló XLVI. fejezetében foglaltak, valamint a kulturális 
örökség védelmérQl szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.  
 
13. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitás kérdéseket mindenekelQtt békés, 
tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnének eredményre, 
úgy a jelen szerzQdésbQl adódó minden jogvitára a Felek alávetik magukat a Kölcsönadó 
székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Felek kinyilvánítják, hogy az 
esetleges jogvitájukban kizárólag a magyar jog szabályai szerint járnak el. 
 
14. A szerzQdés tartalmának 3 a szerzQdés bármely rendelkezésének 3 megváltoztatásáról, a 
szerzQdés módosításáról a szerzQdQ felek csak írásban, közös megállapodással 
rendelkezhetnek.  
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Nem minQsül a szerzQdés módosításának a Kölcsönadó cégjegyzékben nyilvántartott 
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselQiben, kapcsolattartási joggal rendelkezQk 
személyében, számlavezetQ bankjában bankszámlaszámában, adószámban, a KölcsönvevQ 
ugyanezen adataiban bekövetkezQ változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik 
felet haladéktalanul, elektronikus úton köteles értesíteni. 

 
15. Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos a &../2023. Kth. (01&&.) számú 
határozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigray-bútorok letéti/mqtárgykölcsönzési szerzQdés 
keretében Törökszentmiklóson tartósan bemutatásra, kiállításra kerülhessenek. Egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szerzQdés aláírására. 
 
Kiskunhalas, 2023. január 31. 
 
 
 
 &......................&&&&&.&&&&&.. &............&..&&&&&&&&&&&. 
 Fülöp Róbert polgármester  Markót Imre polgármester 

kölcsönadó kölcsönvevQ 
 Kiskunhalas Város Önkormányzata Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 
 képviseletében  képviseletében 
 
 
 
 &&&&&&&&&&&&&&.. &&&&&&&&&&&&&&.. 
 Kollárné Dr. Lengyel Linda, jegyzQ,  Dr. Varga Imre, jegyzQ 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
  Jogi ellenjegyzQ  
 
 
 
 &&&&&&&&&&&&&&. &&&&&&&&&&&&&&.. 
 Szécsényi Zsolt Halászné Olcsák Andrea 
 Pénzügyi- és Gazdálkodási OsztályvezetQ,  Közpénzügyi OsztályvezetQ 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
 Pénzügyi ellenjegyzQ  Pénzügyi ellenjegyzQ 
 
 
 
 
Kiskunhalas 2023&.                                                Törökszentmiklós, 2023&.      
 


