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Tisztelt Társulási Tanács! 

Kiskunhalas Városában 2015. IV. negyedévében megkezdte működését az I. számú, majd azt 

követően 2017. I negyedévében a II. számú Tanyagondnoki Szolgálat, mely a külterületen élő 

emberek életminőségének javításában vállal fontos szerepet. Tevékenysége révén, csökkenti a 

külterületen élő lakosok hátrányait, igény esetén biztosítja a rászorulók részére az alapvető 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést, segít ügyeik intézésében. Az eddig szerzett tapasztalatok 

arra inspirálják Kiskunhalas Város Önkormányzatát – a külterületen élő lakosság számára 

tekintettel/ kb. 4000 fő/ - , hogy további szolgálat alapításával és működtetésével segítséget 

nyújtson a külterületen, nehéz körülmények között élő idős és a segítségre rászoruló lakosság 

részére. A két tanyagondnoki szolgálatot az Önkormányzat - feladatátadás útján - 2019. január 

01. napjától a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ – 

továbbiakban HTKT SZSZK - irányításával működteti.  

A további Szolgálat létesítésére lehetőséget biztosítanak a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SZCSM. 

rendelet rendelkezései. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (1) 

bekezdése alapján : „A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és 

a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából 

eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá 

az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.” 

További Tanyagondnoki szolgáltatás működtetése esetén a szociális törvény 58/A. §.-ban 

foglaltak szerint a normatív hozzájárulásra lehet jogosult az önkormányzat. 

Az Szt. 60. §. (3) bekezdése alapján a tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és 

legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy 

egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a 

tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a 

tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait - figyelemmel a lakosságszám korlátra - a 

fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki 

szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás 

létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma tíz 

százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább 

működtethető. 

Az Szt. 60. §. (7) bekezdése szerint a társulás keretében megszervezett tanyagondnoki 



 

szolgáltatás csak azon ellátási területen működtethető, amely megfelel a (3) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek. 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja Kiskunhalas külterületén lévő tanyasi lakott helyek 

intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása továbbá az egyéni közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő testülete 

2018. június 28. napján megtartott ülésén a 172/2018. számú határozatával döntött arról, hogy 

a tanyagondnoki szolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (továbbiakban: HTKT SZSZK) részére - 

előre láthatólag - 2019. január 01. napjával átadja az Önkormányzat fenntartásában működő 

Tanyagondnoki szolgálatot. 

A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok az átadást követően továbbra is 

Kiskunhalas Város külterületi, tanyasi lakott helyein az intézményi hiányból eredő hátrányok 

enyhítését célozná, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítaná. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a külterületekről jelentkező igényekre tekintettel további 

Tanyagondnoki Szolgálatot tervez működtetni a HTKT SZSZK által a már működő két 

szolgálathoz hasonlóan. A működtetés feltétele a jogszabályban előírt tárgyi, technikai, 

személyi és a költségvetésben elkülönített pénzügyi fedezet biztosítása. Kiskunhalas Város 

Önkormányzata szándéka szerint 2019. év II. félévétől – időarányosan - biztosítja a III. számú 

Tanyagondnoki Szolgálat kapcsán előírt feltételeket.   

A Szolgálat éves, központi költségvetésből igényelhető normatívája 3.1 Mft/szolgálat, melyet 

az elmúlt év tapasztalata alapján 1 Mft/szolgálat összeggel szükséges saját forrásból 

kiegészíteni a fenntartási és működési kiadások tekintetében. A feladatellátást – gyakorta - 

ösztönzik különféle pályázatokkal – jármű, mezőgazdasági eszköz, egyéb a feladatellátáshoz 

szükséges eszközök, stb. beszerzésének támogatásával. 

A fenti feladatellátás biztosítása érdekében a Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testület által elfogadott alapítói döntés, feladat átadás és a Társulási Tanács jóváhagyása után 

lehetséges működési engedélyt kérni, illetve igényelni normatív támogatást, valamint 

lehetőség szerint a tevékenyég végzéséhez nélkülözhetetlen eszközök beszerzéséhez 

pályázatot benyújtani. 

A Képviselő-testület és a Társulási Tanács döntését követően engedélyezési eljárást kell 

lefolytatni a normatív hozzájárulás igénylése érdekében, valamint kezdeményezni kell, hogy a 

szolgáltatás a finanszírozási rendszerben bekerüljön. A finanszírozási rendszerbe történő 

befogadás érvényes működési engedély birtokában lehetséges. 

Az újonnan létesítendő Tanyagondoki Szolgálat működési költségeit Kiskunhalas Város 

Önkormányzata biztosítja, úgy ahogy a másik két Tanyagondnoki Szolgálat esetében is 

történik. A tanyagondnoki szolgálat, mint feladat Társulás számára történő átadását a 

Társulási Megállapodás rögzíti, amely szerint a szolgálatok működtetéséhez szükséges 

pénzügyi forrást kizárólag Kiskunhalas Város Önkormányzata biztosítja. A normatívát 

Kiskunhalas Város Önkormányzata igényli, és biztosítja költségvetésében a működtetéssel és 

fenntartással kapcsolatos költségeket a Társuláson keresztül. A Tanyagondnoki Szolgáltatást a 

HTKT SZSZK végzi, mint feladat ellátást. A feladat ellátására a HTKT SZSZK-nak egy fő 

tanyagondok foglalkoztatását szükséges vállalnia, akinek bérét a költségvetésében biztosítja, 

azonban ezen bért a fenntartó Önkormányzat a normatívából finanszíroz. A tanyagondok 

számára a munkaeszközöket (védőruha, telefon) a HTKT SZSZK biztosítja. A feladat 



 

ellátáshoz szükséges gépjármű beszerzését Kiskunhalas Város Önkormányzata intézi és 

bonyolítja, a gépjármű tulajdonjoga az Önkormányzatnál marad, azonban a korábban 

alkalmazott módon Hasznosítási szerződéssel hasznosításra átadásra kerül a HTKT SZSZK-

nak. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy tárgyalja meg és fogadja el a III. sz. 

Tanyagondnoki Szolgálat működtetéséről szóló előterjesztést valamint ezzel összefüggésben 

az alábbi határozati javaslatokat. 

Határozati javaslat: 

1.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban 

Társulási Tanács) hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata az 

általa alapított III. sz. Tanyagondoki szolgálat működtetését a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központba (a továbbiakban: HTKT 

SZSZK) integrálja 2019. július 01. napjától, legkésőbb a döntés véglegessé 

válásának napjától. 

2.) A Társulási Tanács jóváhagyja a HTKT SZSZK III. sz. Tanyagondnoki szolgálat 

Szakmai Programját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

3.) A Társulási Tanács hozzájárul a HTKT SZSZK által 1 fő főállású szakember 

foglalkoztatásához. A Társulási Tanács jóváhagyja a HTKT SZSZK és a III. sz. 

Tanyagondnoki szolgálat dolgozójának nyilatkozatát a 2. számú melléklet szerinti 

tartalommal, és felhatalmazza HTKT SZSZK intézményvezetőjét a nyilatkozat 

aláírására. 

4.) A Társulási Tanács hozzájárul a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 

beszerzett, III. sz. Tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátáshoz szükséges 

gépjármű HTKT SZSZK részére történő hasznosításba adásához, amellyel 

összefüggésben egyúttal jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a 

HTKT SZSZK közötti, Suzuki Ignis típusú gépjárműre vonatkozó Hasznosítási 

szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a 

HTKT SZSZK intézményvezetőjét a szerződés aláírására. 

5.) A Társulási Tanács jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a HTKT 

SZSZK között 2018. október 01. napján kelt, S/1728/2018 és S/1727/2018 

iktatószámokon iktatott, a KCE-111, Suzuki Ignis típusú gépjárműre, és a KFL-

739, Suzuki Ignis típusú gépjárműre vonatkozó Hasznosítási szerződések 

módosításait a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a 

HTKT SZSZK intézményvezetőjét a szerződés módosítások aláírására. 

6.) A Társulási Tanács felhatalmazza a HTKT SZSZK intézményvezetőjét a III. sz. 

Tanyagondnoki szolgálat működtetésének átvételével és eszközbeszerzéssel 

kapcsolatos szerződések, dokumentumok aláírására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és pályázatok benyújtására és az esetleges módosítások aláírására. 

Kiskunhalas, 2019. április 16. 

Fülöp Róbert s.k. 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert elnök 

Értesül:Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

  dr. Rékasi Cecília aljegyző 

              Csendes Ildikó gazdasági vezető 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

  Tagönkormányzatok  



 

 

1. számú melléklet 

 

III. SZ. TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 
 

 

 

 

 

 

 

(külön csatolva) 

 

  



 

2. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a III. sz. Tanyagondnoki szolgálatot átadó 

fenntartó tájékoztatta Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központot 

(a továbbiakban: HTKT SZSZK) az átszállással érintett jogokról és kötelezettségekről, jelen 

nyilatkozatban meghatározott foglalkoztatott adatairól. 

A HTKT SZSZK, mint a III. sz. Tanyagondnoki szolgálatot átvevő működtető a …../2019. 

számú Képviselő-testületi határozat és a …./2019 HTKT határozat alapján a III. sz. 

Tanyagondnoki szolgálat esetében 2019. július 1. napjától az alábbi dolgozó foglalkoztatását 

vállalja közalkalmazotti jogviszonyban: 

1. ………………………………. (név) 

 

Alulírott foglalkoztatott jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a HTKT SZSZK, 

mint átvevő működtető és munkáltató által történő foglalkoztatásomat elfogadom. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. …………….. .   Kiskunhalas, 2019. ……………….. ….. 

 

………………………………….. ……………………..……… 

Juhász György (név) 

intézményvezető munkavállaló 

HTKT SZSZK 

 

  



 

3. számú melléklet 

 
 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 15724904-2-03, törzsszám: 724902, statisztikai 

számjel: 15724904-8411-321-03, képviseletében Fülöp Róbert polgármester) mint 

használatba adó, 

 

másrészről a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. szám, törzskönyvi azonosító szám: 761585, adószám: 15761581-

2-03, KSH statisztikai számjel: 15761581-8730-322-03, képviseli: Juhász György 

intézményvezető) mint használatba vevő (a továbbiakban együtt szerződő felek) között 

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

Előzmények 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 

2018. június 28. napján megtartott ülésén a 172/2018. számú határozatával döntött arról, hogy 

a tanyagondnoki szolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (továbbiakban: HTKT SZSZK) részére 

2019. január 01. napjával átadja az Önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki 

szolgálatot. 

Kiskunhalas Város Önkormányzaténak Képviselő-testülete 2019. április 25. napján megtartott 

ülésén a …./2019. Kt. határozatával döntött a III. sz. Tanyagondnoki szolgálat 2019. július 01. 

napjával történő alapításáról, amely szolgálat keretében ellátandó feladatokat a HTKT 

SZSZK-ba integrálta. 

A III. sz. Tanyagondnoki szolgálati feladatok ellátáshoz szükséges gépjármű Kiskunhalas 

Város Önkormányzat tulajdonában van, azonban a hatékony feladat ellátás indokolja a 

gépjármű ingyenes hasznosításba adását. A fentiekre tekintettel a felek jelen Hasznosítási 

szerződést kötik meg, amelyben a hasznosítás részletes feltételeit az alábbiak szerint rögzítik. 

I. A szerződés tárgya 

1. 1. A Használatba adó ingyenesen a Használatba vevő hasznosításába adja a Használatba 

adó tulajdonában álló alábbi gépjárművet: 

a) rendszám: …………………………. 

b) alvázszám: …………………………. 

c) gépjármű (gyártmány) egyéb adatai: 

 jármű fajtája: SZGK. 

 gyártmány (márkanév): SUZUKI 

 típus: IGNIS ……. 

 gyártási éve: ………………… 



 

 a gépjármű forgalmi engedélyének sorszáma: ……………………. 

 

2. Használatba adó kijelenti, hogy az ő kizárólagos tulajdonát képezi a 1) pontban megjelölt 

személygépkocsi, melynek üzembentartója a HTKT SZSZK. 

3. A használatba vevő kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében használatba adott 

gépjárművet megtekintett, kipróbált és ismert műszaki állapotában veszi át és üzemelteti. 

4. A használatba vevő a hasznosítási jogot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 

11. § (17) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Képviselő-testület 16/2015. (VI. 26.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Vagyonrendelet) 12.§ (1) bekezdése alapján 

versenyeztetés nélkül szerzi meg. 

5. A Használatba vevő megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

6. A Használatba vevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés alapján átlátható 

szervezetnek minősül. 

II. A szerződés célja 

7. A hasznosításba adás célja az önkormányzati tulajdonú vagyonelemek hatékonyabb és 

gazdaságosabb hasznosítása. 

8. A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok az átadást követően továbbra 

is Kiskunhalas Város külterületi, tanyasi lakott helyein az intézményi hiányból eredő 

hátrányok enyhítését célozza, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 

hozzájutást biztosítja, amely feladat ellátásához elengedhetetlen gépjármű használata. 

III. A szerződés hatálya 

9. Szerződő Felek jelen szerződést 2019. július 01. napjától kezdődően határozatlan 

időre kötik. 

IV. A vagyonhasznosítási jog tartalma, a vagyon tulajdonjoga 

10. A használatba vevőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik kötelezettségei – ideértve a 

számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget 

is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 

11. A hasznosításra átadott vagyon a használatba adó tulajdonában marad.  

12. Amennyiben a vagyonra – a használatba adó hozzájárulásával – a használatba vevő saját 

forrásaiból és ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból keletkező 

vagyonnövekmény használatba adó tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy osztott 

tulajdon. 

V. A használatba adó jogai, kötelezettségei 

13. Használatba adó garanciát vállal arra, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a 

szerződés tárgyára, amely a használatba vevőt korlátozná, vagy akadályozná annak 

használatában. 

14. A használatba adó jogosult a vagyonnal történő gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzés 

kiterjed különösen a fenntartásra és hasznosításra, a fenntartási és karbantartási, 

állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyonnal történő gazdálkodás hatékonyságára. 



 

15. Az ellenőrzés olyan időpontban történhet, amely szükségtelenül nem zavarja a 

használatba vevő szakmai feladatellátását. Az ellenőrzés időpontját a használatba adó az 

ellenőrzés megkezdése előtt legalább három nappal korábban köteles bejelenteni a 

használatba vevőnek. 

16. A használatba vevő a használatba adó ellenőrzését köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében 

kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem 

sértő – az önkormányzati vagyonra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 

VI. A használatba vevő jogai, kötelezettségei 

17. A használatba vevő jogosult a vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, 

hogy azt nem idegenítheti el, meg nem terhelheti. 

18. A használatba vevő, mint üzembentartó kötelezettsége a gépjármű kötelező 

felelősségbiztosításáról és CASCO biztosításáról gondoskodni. 

19. A használatba vevő a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal 

köteles gazdálkodni. E kötelezettsége megszegésével okozott kárért, a polgári jog 

általános szabályai szerint felel. Használatba vevő vállalja, hogy az átengedett nemzeti 

vagyont a jelen szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 

meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja. (Nvtv. 11 § (11) bekezdés b), 

c) pont) 

20. A használatba vevő vállalja, hogy a beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségeket teljesíti (Nvtv. 11. § (11) bekezdés a) pont), továbbá évente egyszer a 

tárgyévről szóló beszámolóval egyidejűleg a hasznosításba vett ingó állapotának tárgyévi 

változásairól adatot szolgáltat a használatba adónak. 

21. A használatba vevő további kötelezettségei 

a) A használatba vevő köteles útnyilvántartást vezetni a gépjármű használatáról. 

b) A használatba vevő a gépjármű karbantartásáról, műszaki megfelelőségéről köteles 

gondoskodni. 

c) A használatba vevő a gépjárművet kizárólag feladatainak ellátása céljából 

használhatja. 

d) A használatba vevő a gépjárművet Magyarország területéről kizárólag a használatba 

adó előzetes írásbeli engedélyének birtokában viheti ki. A használatba adó 

engedélyének hiányában valamennyi, a gépjárműben esetlegesen bekövetkező kárért 

felel. 

e) A használatba vevő köteles a használatba adót a gépjármű műszaki állapotáról szükség 

szerinti gyakorisággal – de legalább három hónaponként,– a naptári hónap 10. napjáig 

írásban tájékoztatni. 

f) A használatba vevő köteles a gépjárművet az általában elvárható gondossággal, 

körültekintően, rendeltetésszerűen használni, tisztán tartani és tisztán tartásáról 

gondoskodni. 

g) A használatba vevő a gépjárművön elhelyezett feliratokat a használatba adó előzetes 

engedélye nélkül nem távolíthatja el. A használatba vevő köteles a gépjárművet 

előzékenyen, a használatba adó jó hírnevének szem előtt tartásával vezetni. 

h) A használatba vevő köteles valamennyi közúti közlekedési (ideértve parkolási) bírság 

összegét teljes mértékben megtéríteni. 



 

i) A használatba vevő köteles a gépjárművet éjszakánként zárt vagy őrzött parkolóban 

tartani.  

j) A használatba vevő kizárólag a munkavégzéséhez szükséges dolgokat, és a 

munkavégzéséhez szükséges mértékig tarthatja a gépjárműben. Ezt meghaladó, a 

gépjárműben tárolt dolgokat ért esetleges kárért a használatba adó nem felel. 

k) A használatba vevő a gépjárművet ért vagy a gépjármű közrehatásával okozott 

balesetről a használatba adót teljes körűen és haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

l) Használatba vevő felelős minden olyan kárért, mely a rendellenes használat 

következménye. 

m) A használatba vevő és utasai a gépjárműben nem dohányozhatnak. 

n) A használatba vevő a gépjármű vezetését kizárólag saját alkalmazottai részére 

engedélyezheti írásbeli engedély adásával, harmadik személynek nem engedheti át, 

papírjait harmadik személynek nem adhatja birtokába. Jelen pont megszegéséből eredő 

valamennyi kárért a használatba vevő felelős. 

o) Jelen szerződés megszűnése esetén a használatba vevő a gépjárművet az átadás-

átvételkori műszaki állapotban – ide nem értve a szokásos és indokolt mértékű 

elhasználódás mértékét – köteles a használatba adónak visszaadni. 

p) A gépjármű szervizelése idejére a használatba vevő gondoskodik cseregépjárműről. 

q) A gépjármű megsemmisülése vagy gazdasági totálkár esetén a használatba vevő csere- 

vagy másik gépjárműre nem jogosult. 

r) Használatba vevő a gépkocsira további hasznosítási szerződést nem köthet. 

s) Használatba vevő a használatba adó által rendezett és tovább számlázott kötelező 

gépjárműbiztosítást köteles a számlán feltüntetett fizetési határidőig kiegyenlíteni. 

t) A gépjármű átadásával a használatba vevő, mint üzemben tartó gondoskodik a 

gépjárművet érintő minden költség megfizetéséről, különös tekintettel a tankolás, 

szerviz költségeire. 

VII. Hasznosítási díjak 

22. A felek rögzítik, hogy az Nvtv. 11.§ (13) bekezdése alapján a vagyonhasznosítás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § 

(1) bekezdés 8a. pontjába (szociális szolgáltatások és ellátások) foglaltak alapján 

ingyenes. 

VIII. A kártérítési felelősség 

23. A használatba vevő a polgári jog és az Nvtv. általános szabályai szerinti felelősséggel 

tartozik, jelen szerződésből eredő kötelezettségével, a használt, hasznosított vagyonban 

bekövetkezett kárért. 

24. A használatba vevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerződésben 

meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 

megszegésével a használatba adónak okozott kárért. 

25. A vagyon működtetése során harmadik személy által okozott kárért a használatba vevő 

felel, amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé. 

26. Az átadott ingó vagyon használatából, hasznosításából eredő harmadik személynek 

okozott kárért a használatba vevő felel. 



 

IX. A hasznosítási szerződés módosítása és megszűnése 

27. A jelen szerződést a Szerződő Felek írásban – közös megegyezéssel – bármikor, indoklás 

megjelölésével módosíthatják. 

28. Szerződés megszűnése 

a) Jelen szerződés szabályainak súlyos megszegése esetén a használatba adó jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

b) A Felek bármelyike jogosult a jelen szerződést indokolás nélkül, 60 napos felmondási 

idővel írásban felmondani. 

c) Jelen szerződés megszűnik a gépjármű megsemmisülésével vagy gazdasági totálkár 

esetén. 

d) Jelen szerződés megszűnik a használatba vevő feladatellátását rögzítő szerződés 

megszűnése esetén, azonnali felmondás esetén a felmondás napjával, rendes 

felmondás esetén a felmondási idő kezdő napjával. 

e) Használatba adó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

amennyiben a használatba vevő ellen felszámolási vagy csődeljárás indul, az eljárás 

megindulásának napjától kezdődő időponttól, illetve ha végelszámolását 

kezdeményezi, a végelszámolásáról szóló döntés meghozatalának napjától kezdődő 

időponttól. 

f) Használatba adó a hasznosítási szerződését rendkívüli felmondással továbbá akkor 

szüntetheti meg, ha  

- a használatba vevő a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos jogszabályi vagy e 

szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati költségvetési 

és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

- a használatba vevő a hasznosításba adott vagyon hasznosítása során jogszabályban 

vagy jelen szerződésben foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

- a használatba vevő a vagyonban súlyos kárt okoz,  

- amennyiben a használatba vevő a jogszabályokban és a szerződésben előírt 

karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a használatba adó felszólítására nem 

kezdi meg – a felszólítás kézhezvételétől számított 120 napon belül – vagy a 

felszólításban megjelölt határidőig nem fejezi be. 

 

29. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a 

Vagyonrendelet és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.  

30. A Felek a jelen szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi vitás kérdést 

elsősorban megbeszélések, tárgyalások útján, jóhiszeműen kötelesek rendezni. 

Megállapodás hiányában a Felek a jelen szerződésből eredő bármilyen jogvitájuk 

esetén kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

31. Jelen szerződés a Felek kölcsönösen megtárgyalt és jóváhagyott feltételeit tartalmazza. 

A Felek a jelen szerződést átolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 



 

32. A jelen Megállapodás 5 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a használatba 

vevőt, 4 példány a használatba adót illet. 

 

Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. …………………. hó …..  nap 

 

 

 

 

…………………………………………       …………………………………… 

                       Használatba adó  Használatba vevő 

Kiskunhalas Város Önkormányzata      Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

      Fülöp Róbert polgármester          Szociális Szolgáltató Központ 

            Juhász György intézményvezető 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:     Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

                   

                     Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

  Komlósné Dr. Fekete Anikó 

                 jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

  



 

4. számú melléklet  

 
Iktatószám: S/…………/2019 

Ügyintéző: dr. Rékasi Cecília 

 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 
 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 15724904-2-03, törzsszám: 724902, statisztikai 

számjel: 15724904-8411-321-03, képviseletében Fülöp Róbert polgármester) mint 

használatba adó, 

 

másrészről a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. szám, törzskönyvi azonosító szám: 761585, adószám: 15761581-

2-03, KSH statisztikai számjel: 15761581-8730-322-03, képviseli: Juhász György 

intézményvezető) mint használatba vevő (a továbbiakban együtt szerződő felek) között 

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

Előzmények 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ (a továbbiakban: HTKT SZSZK) között 2018. október 01. napján, 

S/1728/2018 iktatószámon Hasznosítási szerződés jött létre a KCE-111 forgalmi rendszámú, 

SUZUKI IGNIS típusú gépjárműre. 

A Hasznosítási szerződést a Felek 2019. július 01. napi hatállyal az alábbiak alapján 

módosítják: 

1. A Hasznosítási szerződés I. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2) Használatba adó kijelenti, hogy az ő kizárólagos tulajdonát képezi a 1) pontban 

megjelölt személygépkocsi, melynek üzembentartója a HTKT SZSZK.” 

2. A Hasznosítási szerződés V. fejezet 14. pontot hatályon kívül helyezik. 

3. A Hasznosítási szerződés VI. fejezet 18. pontja az alábbi 18/A. ponttal egészül ki: 

„18/A. A használatba vevő, mint üzembentartó kötelezettsége a gépjármű kötelező 

felelősségbiztosításáról és CASCO biztosításáról gondoskodni.” 

4. A Hasznosítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 

maradnak hatályban. 

5. A Hasznosítási szerződés és annak módosítása együtt hatályos és érvényes. 

  



 

Alulírott szerződő felek jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. …………………. hó …..  nap 

 

 

 

 

…………………………………………       …………………………………… 

                    Használatba adó  Használatba vevő 

Kiskunhalas Város Önkormányzata      Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

      Fülöp Róbert polgármester          Szociális Szolgáltató Központ 

            Juhász György intézményvezető 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:     Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

                   

                     Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

  Komlósné Dr. Fekete Anikó 

                 jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

  



 

 
Iktatószám: S/…………/2019 

Ügyintéző: dr. Rékasi Cecília 

 

HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 
 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 15724904-2-03, törzsszám: 724902, statisztikai 

számjel: 15724904-8411-321-03, képviseletében Fülöp Róbert polgármester) mint 

használatba adó, 

 

másrészről a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. szám, törzskönyvi azonosító szám: 761585, adószám: 15761581-

2-03, KSH statisztikai számjel: 15761581-8730-322-03, képviseli: Juhász György 

intézményvezető) mint használatba vevő (a továbbiakban együtt szerződő felek) között 

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

Előzmények 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ (a továbbiakban: HTKT SZSZK) között 2018. október 01. napján, 

S/1728/2018 iktatószámon Hasznosítási szerződés jött létre a KFL-739 forgalmi rendszámú, 

SUZUKI IGNIS típusú gépjárműre. 

A Hasznosítási szerződést a Felek 2019. július 01. napi hatállyal az alábbiak alapján 

módosítják: 

1. A Hasznosítási szerződés I. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2) Használatba adó kijelenti, hogy az ő kizárólagos tulajdonát képezi a 1) pontban 

megjelölt személygépkocsi, melynek üzembentartója a HTKT SZSZK.” 

2. A Hasznosítási szerződés V. fejezet 14. pontot hatályon kívül helyezik. 

3. A Hasznosítási szerződés VI. fejezet 18. pontja az alábbi 18/A. ponttal egészül ki: 

„18/A. A használatba vevő, mint üzembentartó kötelezettsége a gépjármű kötelező 

felelősségbiztosításáról és CASCO biztosításáról gondoskodni.” 

4. A Hasznosítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 

maradnak hatályban. 

5. A Hasznosítási szerződés és annak módosítása együtt hatályos és érvényes. 

  



 

Alulírott szerződő felek jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. …………………. hó …..  nap 

 

 

 

 

…………………………………………       …………………………………… 

                    Használatba adó  Használatba vevő 

Kiskunhalas Város Önkormányzata      Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  
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