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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELQTERJESZTÉSE 
a KépviselQ-testület 2023. január 19-i ülésére 

>BérlQkijelölési jog alapításáról szóló Megállapodás módosítása a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórházzal= tárgyában 

Tisztelt KépviselQ-testület! 

Az önkormányzat tulajdonában lévQ lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérQl és 
elidegenítésérQl szóló 18/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet 45.§-a tartalmazza a bérlQkijelölésre 
vonatkozó szabályokat, amely lehetQséget teremt arra, hogy az Önkormányzat állami alapítású vagy 
fenntartású intézmények részére bérlQkijelölést alapítson. 

A bérlQkijelölési jogról szóló megállapodással az Önkormányzat térítésmentesen, bérlQkijelölési jogot 
alapított a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház A Szegedi Tudományegyetem Oktatókórháza javára, a 
2022. szeptember 30. napján kelt megállapodásban megjelölt ingatlanok vonatkozásában. 

E megállapodás szerint a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház határozott idQre köthet szerzQdést az arra 
érdemes személyekkel. 

Azt, hogy ki az arra érdemes személy, ugyancsak a rendelet definiálja, amelyet a város fejlQdése 
érdekében végzett kiemelkedQ társadalmi-, kulturális-, szociális-, egészségügyi tevékenysége, 
szerepvállalása, hasznossága alapján lehet meghatározni. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház dolgozói 
városunkban kiemelkedQ egészségügyi tevékenységet látnak el, szolgálva a lakosságot életmentQ 
tevékenyégükkel. 

A Kórházzal kötött Megállapodást szükséges módosítani, mivel egy ingatlannal - amelyet eddig is a 
Kórház által kijelölt személy bérelt - ki kell egészíteni a már megkötött megállapodást, hiszen ezen 
lakásra is a Kórház bérlQkijelölési joga terjed ki. 

A fentiek alapján javaslom a bérlQkijelölési jogot alapító megállapodás módosításának elfogadását. 

Kérem a Tisztelt KépviselQ-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház A Szegedi Tudományegyetem Oktatókórháza és Kiskunhalas Város Önkormányzata 
között 2022. szeptember 30. napján létrejött bérlQkijelölési jog alapítása tárgyában létrejövQ 
Megállapodás módosításához a melléklet szerinti tartalommal.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Megállapodás és esetleges módosításainak aláírására. 

 

HatáridQ:   2023. január 31. 
FelelQs:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs:  dr. Rékasi Cecília aljegyzQ 
Határozatról értesül:  dr. Rékasi Cecília aljegyzQ 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház.  
 
Kiskunhalas, 2023. január 09.  

 
 
Fülöp Róbert s.k. 



Melléklet 

Iktatószám: S/895-2/2022 
 
EGYÜTTMqKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

MÓDOSÍTÁSA 
(BÉRLQKIJELÖLÉSI JOGRÓL) 

amely létrejött egyrészrQl 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, HQsök tere 1., törzskönyvi azonosító 
száma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, statisztikai száma: 15724904-8411-321-03, 
képviseletre jogosult: Fülöp Róbert), a továbbiakban: Önkormányzat 

másrészrQl 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza 
(székhely: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1., PIR: 813859, adószám: 15813853-
2-03, statisztikai számjel: 15813853-8610-312-03, ÁHTI: 340773, képviseli: Dr. Szepesvári 
Szabolcs fQigazgató), a továbbiakban: Kórház - együttesen: SzerzQdQ Felek- között az alulírott 
helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza között 2022. szeptember 30. napján, 
S/895-1/2022. iktatószámon Együttmqködési megállapodás jött létre, amely szerzQdést a felek 
közös megegyezéssel 2023. február 01. napjával az alábbiak szerint módosítanak. 

1.) A szerzQdQ Felek megállapodnak abban, hogy az Együttmqködési megállapodás 1.) 
pontját az alábbi 15. alponttal egészítik ki  

>15. Kiskunhalas, 4689/6/A/15 hrsz. alatt található, lakás megnevezésq, 65 m2 
területq, természetben a 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 26. IV. em. 12. a. alatt 
található= 

2.) A szerzQdQ Felek megállapodnak abban, hogy az Együttmqködési megállapodás 13.) 
pontját az alábbiak szerint módosítják:  

>A kórház vállalja, hogy a bérlQkijelölési jog fennállása alatt gondoskodik arról, hogy 
a lakások folyamatosan lakottak legyenek. A Kórház vállalja továbbá az esetleges 
üresen állás költségeinek (különösen közüzemi díjak) a megfizetését is, kivéve az 
1.) 15. pont alatt megnevezett ingatlan esetében. 



3.) Jelen szerzQdésmódosítás 2023. február 01. napján lép hatályba. 

4.) Az Együttmqködési megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 
maradnak hatályban. Az Együttmqködési megállapodás az Együttmqködési 
megállapodás módosításával együtt hatályos és érvényes. 

 

A SzerzQdQ Felek, jelen szerzQdést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben 
megegyezQt, jóváhagyólag aláírták.  

Kiskunhalas, 2023. január 20.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&. &&&&&&&&&&&&&&&& 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
képviseletében: Fülöp Róbert polgármester  SZTE Oktató Kórháza 
 Képviseletében:  

Dr. Szepesvári Szabolcs fQigazgató 
 

 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem: Pénzügyi ellenjegyzQ: 
 

     Szécsényi Zsolt 
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetQ &&&&&&&&&&&&&& 

Csernák Lajos KGSZ vezetQ 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 
 
Kollárné dr. Lengyel Linda 
                jegyzQ 
 
 
 


