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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELQTERJESZTÉSE 

a KépviselQ-testület 2023. március 30-i ülésére 
A Tiszti Klub hasznosítási szerzQdésének módosítása tárgyában 

  
Tisztelt KépviselQ-testület! 
 
A Tiszti Klub (6400 Kiskunhalas, PetQfi Sándor utca 7-9. szám ingatlan) Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának tulajdona. Jelenleg bérleti szerzQdés alapján a Kovács és Társa Bt. 
üzemelteti. A bérleti szerzQdést a felek 2019. szeptember 30. napjával kötötték újra, a 
KépviselQ-testület a 130/2019. Kt. határozata alapján.  
 
A Hasznosító 2023. február 01. napján kelt levelében tájékoztatta a Tulajdonost arról, hogy az 
ingatlanon további beruházásokat hajtott végre összesen nettó 3.489.796 Ft összegben, amely 
ráfordítást számlákkal alátámasztotta, és így ezen beruházásokat 3 a már alkalmazott 
gyakorlat alapján - a szerzQdés ellenértékébe szeretné kompenzálni. Ez a megoldás az 
Önkormányzat számára is kedvezQ, hiszen az Önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
végrehajtott beruházások az ingatlan értékét növelik, illetve megóvják az állagromlástól, 
továbbá a szerzQdés esetleges lejártakor nem kell az Önkormányzatnak megtéríteni a 
gazdagodása ellenértékét. 
A fentiek alapján szükséges a Hasznosítási szerzQdés módosítása. 
 
Kérem a Tisztelt KépviselQ-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak KépviselQ-testülete jóváhagyja a Kovács és 

Társa Bt. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között 2019. szeptember 30. 
napján létrejött Hasznosítási szerzQdés módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert Hasznosítási szerzQdés módosításának aláírására. 

 
HatáridQ:   2023. április 30. 
FelelQs:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs: dr. Rékasi Cecília aljegyzQ 
Határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyzQ 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetQ 
Kovács és Társa Bt. 

FelelQs:   Kollárné dr. Lengyel Linda jegyzQ 
 
Kiskunhalas, 2023. március 16. 

 
                         

 Fülöp Róbert s.k. 
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Melléklet 

 

Iktatószám: S/261-1/2023 

HASZNOSÍTÁSI SZERZQDÉS 
(BÉRLETI SZERZQDÉS) 

amely létrejött egyrészrQl a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 
Kiskunhalas, HQsök tere 1., törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH statisztikai 
számjele: 15724904-8411-321-03, bankszámla száma: 11732064-15338806, képviseli: Fülöp 
Róbert polgármester), mint Tulajdonos, 

másrészrQl 

Kovács és Társa Bt. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Bercsényi utca 6. I/1., cégjegyzék szám: 
03-06-109688, adószám: 20652348-2-03, bankszámla szám: 10101047-51160600-01004004, 
statisztikai számjel: 20652348-5610-117-03, képviseli: Kovács Gyula ügyvezetQ), mint 
Hasznosító, a továbbiakban: (továbbiakban együtt: Felek)  

között alulírott helyen és idQben az alábbi feltételekkel. 

Preambulum 

A Felek rögzítik, hogy 2019. szeptember 30. napján Hasznosítási szerzQdést kötöttek a 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, a Kiskunhalas, 3935 
hrsz., természetben a 6400 Kiskunhalas, PetQfi Sándor utca 7-9. szám alatti, összesen 2365 
nm alapterületq ingatlan vonatkozásában. 

A Felek a Hasznosítási szerzQdést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. 

1. A felek megállapodnak abban, hogy a Hasznosítási szerzQdés VIII. fejezete az alábbi 6. 
ponttal egészül ki: 

>6. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy közös érdekük az ingatlan mqszaki 
állapotának javítása. A Hasznosító 2023. február 01. napján kelt levelében tájékoztatta a 
Tulajdonost arról, hogy az ingatlanon további beruházásokat hajtott végre összesen nettó 
3.489.796 Ft összegben, amely ráfordításokat számlákkal alátámasztotta, és amelyeket a 
Tulajdonos elfogadott. A Felek megállapodnak abban, hogy ezen összeget a Tulajdonos 
a Hasznosító által fizetendQ hasznosítási díjba teljes egészében beszámítja a szerzQdés 
idQtartama alatt. A kompenzáció továbbra is úgy történik, hogy a havonta fizetendQ és 
az éves fogyasztóiár-index alakulásával növelt hasznosítási díjnak a felét köteles 
megfizetni a Hasznosító, mindaddig, amíg a beszámítással érintett ráfordítás összege 
nullára csökken. A kompenzációnál elsQbbséget élvez az alapszerzQdésben 
meghatározott felújítási összeg és a Felek által 2020. december 17. napján kötött 
Kompenzációs megállapodásban rögzített összeg. Ezen díjak kompenzálása után 
kerülhet sor a jelen SzerzQdés módosításban foglalt összeg kompenzálásának 
elindítására. 
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2. A Hasznosítási szerzQdés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 

3. A hasznosítási szerzQdés és módosítása együtt hatályos és érvényes. 

 

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

 

Kiskunhalas, 2023. március &&  

 

&&&&&&&&&&&&&&. &&&&&&&&&&&&&&& 
Fülöp Róbert Kovács Gyula 
polgármester   ügyvezetQ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  Kovács és Társa Bt. 
Tulajdonos  Hasznosító 

Jogi ellenjegyzés: 
 
&&&&&&&&&&&&.. 

Kollárné dr. Lengyel Linda 
jegyzQ 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
&&&&&&&&&&&&.. 

Szécsényi Zsolt  
pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezetQ 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 


