






Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Humán- és Társadalompolitikai Bizottsága,  

Gazdasági Erőforrások Bizottsága, valamint Oktatási és Kulturális Bizottsága 

2022. május 26-i rendkívüli együttes ülésére 
 

FELVENNI NAPIRENDRE: 
 
 

Csak a Gazdasági Erőforrások Bizottsága tárgyalja: 
 

 

8. Helyi örökségvédelmi támogatási pályázatok elbírálása 
Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető) 

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester 

 

 

 

EREDETBEN KÉRT MÓDOSÍTÁS 
 

IV/2. Döntés a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról, illetve a 

2022. évi üzleti tervéről 
Előkészíti: Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. (dr. Elek Tibor Attila ügyvezető), 

   jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető) 

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 169 300 E Ft bevétellel, 169 300 E Ft 

költség-ráfordítás összeggel, 0 E Ft adózott eredménnyel elfogadja a Gyulai Várszínház 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét és beruházási tervét azzal az 

eredetben kért módosítással, hogy a 2022. évi üzleti terv 16. oldalán a „2021. évi terv” 

szövegrész helyett „2021. évi tény” szöveg, az Anyagköltség sor utolsó oszlopába a „6.000” 

szövegrész helyett „7.000” szövegrész, az Igénybe vett szolgáltatás sor utolsó oszlopába a 

„84.560” szövegrész helyett „91.560” szövegrész, a Szakmai, műszaki, más váll. fiz. 

szolgáltatás díja sor utolsó oszlopában a „70.000” szövegrész helyett a „63.000” szövegrész, a 

szállásdíj sor utolsó oszlopában a „10.000” szövegrész helyett a „9.120” szövegrész 

szerepeljen. 

 

Felelős: dr. Görgényi Ernő polgármester, 

 Hanyecz Ágnes kontroller, 

   dr. Elek Tibor Attila, a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Határidő: értelem szerint. 
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Wenkheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az alapító okiratnak megfelelöen városfejlesztési, kulturális és környezeti tevékenységet folytatunk.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Régi gyümölcsfajták kertje a Kálváriánál

Közhasznú tevékenység megnevezése: Régi gyümölcsfajták kertje a Kálváriánál

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1996. évi LIII. tv Kárpátmedencében őshonos
gyümölcsfajták megmentése

Közhasznú tevékenység célcsoportja: A gyerekek és a város lakosai

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 100

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:
A szokásos fúnyíréás, növényápolás és pótlás mellett ebben az évben a kerti WC összeszerelése és felállítása
VOLT AZ EGYIK FELADATUNK. Tekintettel a turisták látogatásaira, a kerbejárásokra a kerti WC
építtetését a jogszabályok betartásával eévégeztük.
További munkáni a követklezők voltak: faültetés, locsolás, kerti növénye ápolás, kertgondozás.
Egész éven át rendszeres fűnyírás a kaszáló gyümölcsösben. Színes bemitató tábéla készítése.
A nyár folyamán több programot szerveztünk az iskolásoknak 2 alkalommal tartottunk bemutatót ( 40 fős
diákcsoportnak). Ennek kapcsán a hagyomáűnyos gyümölcskertészet alapjait mutattuk be.
E mellett a régi gyümölcsfajtáűk és a tájjelegű kultúra ismertetésére is sort kerítettünk.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

anyagjellegű kiadások 5 063 245

Személyi jellegű kiadások 304 193

amortizáció 412 870

Összesen: 5 779 1 308

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

vezető tisztségviselők 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 0 0

B. Éves összes bevétel 3 085 6 098

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

4 61

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 3 081 6 037

H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 779 1 307

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 304 193

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 5 779 1 307

K. Adózott eredmény -2 694 4 791

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X

(két évi bevétel átlaga)   

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

(közérdekű önkéntesek száma)   
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Adószám:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

18373806-1-04
0400 Pk 17/220/8KT 
04/04/17-2208

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet) 
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0

3. Egyéb bevételek 3 085 6 098 0 0 3 085 6 098

 ebből: - tagdíj 0 0 0 0 0 0

 - alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0

 - támogatások 3 081 6 098 0 0 3 081 6 098

 ebből:adományok 123 42 0 0 123 42

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 3 085 6 098 0 0 3 085 6 098

 ebből: - közhasznú tevékenység bevételei 3 085 6 098 0 0 3 085 6 098

5. Anyagjellegű ráfordítások 5 063 244 0 0 5 063 244

6. Személyi jellegű ráfordítások 304 193 0 0 304 193

 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0

7. Értékcsökkenési leírás 412 870 0 0 412 870

8. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 5 779 1 307 0 0 5 779 1 307

 ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai 5 779 1 307 0 0 5 779 1 307

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -2 694 4 791 0 0 -2 694 4 791

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -2 694 4 791 0 0 -2 694 4 791

 Tájékoztató adatok       

A. Központi költségvetési támogatás 234 5 092 0 0 234 5 092

 ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0
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Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet) 
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 2 724 903 0 0 2 724 903

 ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0 0 0 0 0

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás

0 0 0 0 0 0

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

4 61 0 0 4 61

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0

G. Adományok 123 42 0 0 123 42
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1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Wenckheim Krisztina Közalapítvány 1994. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások
optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon
jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A
számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző Választás

Könyvvezetés pénzneme HUF

Beszámoló formája Egyéb szervezet séma

Mérleg típusa -

Eredménymegállapítás módja Egyéb szervezet séma

Eltérő üzleti év Nem

Könyvvizsgálat Igen

Tőzsdei jelenlét Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Wenckheim Krisztina Közalapítvány tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos
tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.
Küldetésünk a város kulturális, környezeti, éptészeti fejlődésének előmozdítása. 
Az eémúlt években létrehoztuk a Régi Gyümölcsfák kertjét, hogy feleleneítsük a régi kertészeti kultúrákat.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: 
A szokásos fúnyíréás, növényápolás és pótlás mellett ebben az évben a kerti WC összeszerelése és felállítása
VOLT AZ EGYIK FELADATUNK. Tekintettel a turisták látogatásaira, a kerbejárásokra a kerti WC
építtetését a jogszabályok betartásával eévégeztük.
További munkáni a követklezők voltak: faültetés, locsolás, kerti növénye ápolás, kertgondozás.
Egész éven át rendszeres fűnyírás a kaszáló gyümölcsösben. Színes bemitató tábéla készítése.
A nyár folyamán több programot szerveztünk az iskolásoknak 2 alkalommal tartottunk bemutatót ( 40 fős
diákcsoportnak). Ennek kapcsán a hagyomáűnyos gyümölcskertészet alapjait mutattuk be.
E mellett a régi gyümölcsfajtáűk és a tájjelegű kultúra ismertetésére is sort kerítettünk.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be
támogatásonként az alábbi táblázatok:
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Támogatási program elnevezése: TÁN Leader 19.2.1

Támogató megnevezése: központi ktgvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021

Támogatás összege (1000HUF) 8,478

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,092

-tárgyévben felhasznált összeg: 5,092

-tárgyévben folyósított összeg: 5,092

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi:

Felhalmozási: 5,092

Összesen: 5,092

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást az önkormányzattal közösen nyertük el.
Pavilon és eszköz bezserzés valósult meg belőle.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Wenckheim Krisztina Közalapítvány mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Wenckheim Krisztina Közalapítvány                                               Kiegészítő melléklet

[EsBo program]



Oldal:  4

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek sorainak
tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.
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4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

A Wenckheim Krisztina Közalapítvány eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A Wenckheim Krisztina Közalapítvány adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi
változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
összehasonlításában korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Wenckheim Krisztina Közalapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Árbevétel 0 0.0 0 0.0

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0

Egyéb bevételek 3 085 100.0 6 098 100.0

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0

Bevételek összesen 3 085 100.0 6 098 100.0

Bevételek alakulása és megoszlása
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Árbevétel Aktivált saját ... Egyéb bevételek Pénzügyi művele...

Előző időszak

Tárgyidőszak

Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Értékesítés nettó árbevétele nem jelenik meg.

Wenckheim Krisztina Közalapítvány                                               Kiegészítő melléklet
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Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Wenckheim Krisztina Közalapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 5 063 87.6 244 18.6

Személyi jellegű ráfordítások 304 5.3 193 14.8

Értékcsökkenési leírás 412 7.1 870 66.6

Egyéb ráfordítások 0 0.0 0 0.0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0

Ráfordítások összesen 5 779 100.0 1 307 100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Anyagjellegű rá... Személyi jelleg... Értékcsökkenési... Egyéb ráfordítá... Pénzügyi művele...

Előző időszak

Tárgyidőszak

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Wenckheim Krisztina Közalapítvány                                               Kiegészítő melléklet
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Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került
elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Wenckheim Krisztina Közalapítvány kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem
bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg,
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére
tekintettel - a Wenckheim Krisztina Közalapítvány nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti
feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló által felszámított díj
teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának ellenértéke, a könyvvizsgáló
egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért, vagy egyéb, nem
könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Wenckheim Krisztina Közalapítvány gazdálkodására
is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent.
Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.

Wenckheim Krisztina Közalapítvány                                               Kiegészítő melléklet
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Adószám:
Törvényszék:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

18373806-1-04
04 Gyulai Törvényszék
0400 Pk 17/220/8KT 
04/04/17-2208

Wenkheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány
5700 Gyula, Petőfi tér 3

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére

 (3. sz. melléklet)

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Gyula, 2022. május 09.

A gazdálkodó képviselője

P.h.
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Adószám:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

18373806-1-04
0400 Pk 17/220/8KT 
04/04/17-2208

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére  (3. sz. melléklet) 
A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

1000HUF Előző év Tárgyév

A. Befektetett eszközök 6 210 5 443

A.I. Immateriális javak 0 0

A.II. Tárgyi eszközök 6 210 5 443

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 821 850

B.I. Készletek 0 0

B.II. Követelések 0 0

B.III. Értékpapírok 0 0

B.IV. Pénzeszközök 821 850

C. Aktív időbeli elhatárolások 234 0

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 265 6 293

D. Saját tőke -2 450 2 341

D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 50 50

D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 194 -2 500

D.III. Lekötött tartalék 0 0

D.IV. Értékelési tartalék 0 0

D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -2 694 4 791

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 9 715 800

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 715 800

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 3 152

 FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 265 6 293

[EsBo program]
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Gyula, kisnyomású gázelosztó
hálózat fejlesztése II. ütem
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MOP 1=6.0 bar
MOP 2=0.1 bar

Fiorentini RD6002

tervezett elosztó gázvezeték 6.0 bar

tervezett acél gázvezeték 0.1 bar
Jelmagyarázat:
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INGATLAN HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítása  

 

amely létrejött egyrészről Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3., 

törzsszáma: 725503, adószáma: 15725503-2-04, pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Nyrt. 

11733027-15346009, képviseli Dr. Görgényi Ernő polgármester) mint hitelező – a 

továbbiakban: Önkormányzat –, 

 

másrészről a Dél-alföld Wellness Egyesület (5700 Gyula, Rulikowski utca 9. földszint 3., 

adószáma: 18392188-1-04, KSH statisztikai számjele: 18392188-9499-529-04, nyilvántartási 

száma: 04-02-0002615, képviseli: Nyikora Péterné elnök) között a továbbiakban Egyesület – 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Felek között 2019. január 31. napján ingatlan használati szerződés – a továbbiakban: Szerződés 

– jött létre, amelynek tárgy a Gyula, belterület 4539 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 

természetben az 5700 Gyula, Béke sugárút 28. szám alatt található, 1076 m2 területű, „kivett 

filmszínház” megnevezésű ingatlan összesen 359,94 m2 nagyságú épületrészének és az 

ingatlanhoz tartozó közös használatú helyiségeinek Egyesület részére történő ingyenes 

használatba adása 2019. február 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra. 

2020. január 16. napján, K34351 szerződésszámon négyoldalú, közüzemi díj megfizetéséről 

szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre. 

2021. szeptember 13. napján kelt beadványában az Egyesület Elnöke a szerződés módosítását 

kérte a közfeladat ellátásának ideálisabb módja érdekében, a használat tárgyát képező 

helyiségek vonatkozásában. Erre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása, amelyet 

a Felek a Szerződés 29. pontja értelmében egységes szerkezetben tettek meg a Képviselő-

testület 193/2021. (IX. 30.) határozata alapján, rendelkeztek továbbá a K34351 számú 

szerződés megszüntetéséről.  

A Szerződés ismételt módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a Használó által 

használt helyiségek közüzemi mérőóráinak számát és költségviselését felülvizsgálni vált 

szükségessé. 

Az Önkormányzat  ../2022. (V.     ) határozatában döntött a Szerződés módosításáról, amelynek 

rendelkezéseit jelen módosító okiratban rögzítik. 

1) Felek a Szerződés 13) pontját az alábbiak szerint módosítják: 

  

„Az Egyesület a Vagyon használatával összefüggésben felmerülő közüzemi díjakat viselni 

köteles. Az Egyesület a 3500120000154630 és a 3500320000003003 azonosítószámú villamos 

mérőórán mért fogyasztást a közüzemi szolgáltatónak közvetlenül köteles megfizetni. Az 

52100003449948 és 52100003449901 számú földgáz, és 2002684 számú víz mérőn mért 

fogyasztásokat arányosan, a további használókkal megosztva köteles fizetni a közszolgáltató 

felé közvetlenül fizető részére. Az Egyesület vállalja, hogy a használati jog megszűnése esetében 
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a szolgáltatóknál végszámláit elkészítteti, azt kifizeti és az Önkormányzat részére bemutatja, 

illetve amíg az Egyesület nem írja át a szerződésben szereplő órákat a saját nevére, addig Gyula 

Város Önkormányzata továbbszámlázza a mérőórák fogyasztását az Egyesület részére.” 

2) Felek a Szerződés 16) pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

„Felek rögzítik, hogy az Egyesület az ingatlanon belül található épületrészek mindenkori közös 

használóival együtt használja az ingatlanhoz tartozó közös használatú helyiségeket, amelyhez 

kapcsolódó rendelkezéseket és költségviselést az ingatlan mindenkori használóival együtt 

köteles megállapítani és írásban rögzíteni, különös tekintettel a 2002684 vízmérő, az 

52100003449948 és 52100003449901 számú földgáz mérő villamos energia mérő fogyasztásai 

költségviselése és számlafizetése vonatkozásában.” 

 

3) Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 

tartalommal és értelemmel továbbra is hatályban maradnak. 

 

4) Jelen Szerződést módosító okirat 2022. május 30. napján lép hatályba. 

 

5) Szerződő felek rögzítik, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános 

adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire tekintettel a Szerződéssel 

összefüggő adatkezelési tevékenységükre az adatvédelemmel kapcsolatos Általános Szerződési 

Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak. Az ÁSZF 2018. május 25. napjától a 

https://www.gyula.hu/adatvédelem/ÁSZF link alatt érhető el. Az ÁSZF jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi, abban az esetben is, ha az nincs fizikailag jelen szerződéshez 

csatolva. 

 

Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasását és 

értelmezését követően, jóváhagyólag és sajátkezűleg írják alá. 

 

Gyula, 2022. május 30. 

 

___________________________________  ________________________________ 

Gyula Város Önkormányzata  Dél-alföld Wellness Egyesület 

képviseletében  képviseletében 

Dr. Görgényi Ernő Lipták Judit  Nyikora Péterné 

polgármester pénzügyi osztályvezető  elnök 
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INGATLAN HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása  

 

amely létrejött egyrészről Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3., 

törzsszáma: 725503, adószáma: 15725503-2-04, pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Nyrt. 

11733027-15346009, képviseli Dr. Görgényi Ernő polgármester) mint hitelező – a 

továbbiakban: Önkormányzat –, 

 

másrészről a Erkel Diákünnepek Alapítvány (5700 Gyula, Béke sgt. 35., adószáma: 

19051188-1-04, bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 53300483-18662625-00000000 

képviseli: Farkas Mária Ildikó kuratóriumi elnök) között a továbbiakban Egyesület – között az 

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Felek között 2019. január 31. napján ingatlan használati szerződés – a továbbiakban: Szerződés 

– jött létre, amelynek tárgy a Gyula, belterület 4539 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 

természetben az 5700 Gyula, Béke sugárút 28. szám alatt található, 1076 m2 területű, „kivett 

filmszínház” megnevezésű ingatlan összesen 55,64 m2 nagyságú épületrészének és az 

ingatlanhoz tartozó közös használatú helyiségeinek Alapítvány részére történő ingyenes 

használatba adása 2021. szeptember 30. napjától kezdődő határozatlan időtartamra. 

A Szerződés módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a Használó által használt 

helyiségek közüzemi mérőóráinak számát és költségviselését felülvizsgálni vált szükségessé. 

Az Önkormányzat  ../2022. (V.     ) határozatában döntött a Szerződés módosításáról, amelynek 

rendelkezéseit jelen módosító okiratban rögzítik. 

1) Felek a Szerződés 13) pontját az alábbiak szerint módosítják: 

  

„Az Alapítvány a Vagyon használatával összefüggésben felmerülő közüzemi díjakat viselni 

köteles. Az Alapítvány a 99-5925950092-466065 azonosítószámú villamos almérőórán mért 

fogyasztást a főmérőre közüzemi szolgáltatási szerződéssel rendelkezőnek köteles megfizetni.  

Az 52100003449948 és 52100003449901 számú földgáz, és 2002684 számú víz mérőn mért 

fogyasztásokat arányosan, a további használókkal megosztva köteles fizetni a közszolgáltató 

felé közvetlenül fizető részére.” 

 

2) Felek a Szerződés 16) pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

„Felek rögzítik, hogy az Alapítvány az ingatlanon belül található épületrészek mindenkori 

közös használóival együtt használja az ingatlanhoz tartozó közös használatú helyiségeket, 

amelyhez kapcsolódó rendelkezéseket és költségviselést az ingatlan mindenkori használóival 

együtt köteles megállapítani és írásban rögzíteni, különös tekintettel a 2002684 vízmérő, az 

52100003449948 és 52100003449901 számú földgáz mérő fogyasztásai költségviselése és 

számlafizetése vonatkozásában.” 

 

3) Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 

tartalommal és értelemmel továbbra is hatályban maradnak. 
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4) Jelen Szerződést módosító okirat 2022. május 30. napján lép hatályba. 

 

5) Szerződő felek rögzítik, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános 

adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire tekintettel a Szerződéssel 

összefüggő adatkezelési tevékenységükre az adatvédelemmel kapcsolatos Általános Szerződési 

Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak. Az ÁSZF 2018. május 25. napjától a 

https://www.gyula.hu/adatvédelem/ÁSZF link alatt érhető el. Az ÁSZF jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi, abban az esetben is, ha az nincs fizikailag jelen szerződéshez 

csatolva. 

 

Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasását és 

értelmezését követően, jóváhagyólag és sajátkezűleg írják alá. 

 

Gyula, 2022. május 30. 

 

___________________________________  ________________________________ 

Gyula Város Önkormányzata  Erkel Diákünnepek Alapítvány 

képviseletében  képviseletében 

Dr. Görgényi Ernő Lipták Judit  Farkas Mária 

polgármester pénzügyi osztályvezető  kuratóriumi elnök 
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INGATLAN HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítása  

 

amely létrejött egyrészről Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3., 

törzsszáma: 725503, adószáma: 15725503-2-04, pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Nyrt. 

11733027-15346009, képviseli Dr. Görgényi Ernő polgármester) mint hitelező – a 

továbbiakban: Önkormányzat –, 

 

másrészről a Gyulai Zeneműhely Egyesület (5700 Gyula, Sánc utca 27., adószáma: 

19026552-1-04, KSH statisztikai számjele: 19026552-9499-529-04, nyilvántartási száma: 04-

02-0003449, képviseli: Csiernyik István elnök) között a továbbiakban Egyesület – között az 

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Felek között 2019. január 31. napján ingatlan használati szerződés – a továbbiakban: Szerződés 

– jött létre, amelynek tárgy a Gyula, belterület 4539 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 

természetben az 5700 Gyula, Béke sugárút 28. szám alatt található, 1076 m2 területű, „kivett 

filmszínház” megnevezésű ingatlan összesen 184,19 m2 nagyságú épületrészének és az 

ingatlanhoz tartozó közös használatú helyiségeinek Egyesület részére történő ingyenes 

használatba adása 2019. február 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra. 

2020. január 16. napján, K34351 szerződésszámon négyoldalú, közüzemi díj megfizetéséről 

szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre. 

2021. szeptember 13. napján kelt beadványában az Egyesület Elnöke a szerződés módosítását 

kérte a közfeladat ellátásának ideálisabb módja érdekében, a használat tárgyát képező 

helyiségek vonatkozásában. Erre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása, amelyet 

a Felek a Szerződés 29. pontja értelmében egységes szerkezetben tettek meg a Képviselő-

testület 192/2021. (IX. 30.) határozata alapján, rendelkeztek továbbá a K34351 számú 

szerződés megszüntetéséről.  

A Szerződés ismételt módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a Használó által 

használt helyiségek közüzemi mérőóráinak számát és költségviselését felülvizsgálni vált 

szükségessé. 

Az Önkormányzat  ../2022. (V.     ) határozatában döntött a Szerződés módosításáról, amelynek 

rendelkezéseit jelen módosító okiratban rögzítik. 

1) Felek a Szerződés 13) pontját az alábbiak szerint módosítják: 

  

„Az Egyesület a Vagyon használatával összefüggésben felmerülő közüzemi díjakat jelen 

szerződés időtartama alatt közvetlenül a szolgáltatók felé egyenlíti ki, ennek érdekében 

közvetlenül köt közüzemi szerződést a szolgáltatókkal a 3500320000003002 és a 

3500120000154629 villamos energia, valamint a 00000516235 számú földgáz mérőórák 

vonatkozásában. Az Egyesület vállalja, hogy a használati jog megszűnése esetében a 

szolgáltatóknál végszámláit elkészítteti, azt kifizeti és az Önkormányzat részére bemutatja, 
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illetve amíg az Egyesület nem írja át a szerződésben szereplő órákat a saját nevére, addig Gyula 

Város Önkormányzata továbbszámlázza a mérőórák fogyasztását az Egyesület részére.” 

 

2) Felek a Szerződés 16) pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

„Felek rögzítik, hogy az Egyesület az ingatlanon belül található épületrészek mindenkori közös 

használóival együtt használja az ingatlanhoz tartozó közös használatú helyiségeket, amelyhez 

kapcsolódó rendelkezéseket és költségviselést az ingatlan mindenkori használóival együtt 

köteles megállapítani és írásban rögzíteni, különös tekintettel a 2002684 vízmérő, az 

52100003449948 és 52100003449901 számú földgáz mérő fogyasztásai költségviselése és 

számlafizetése vonatkozásában.” 

 

3) Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 

tartalommal és értelemmel továbbra is hatályban maradnak. 

 

4) Jelen Szerződést módosító okirat 2022. május 30. napján lép hatályba. 

 

5) Szerződő felek rögzítik, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános 

adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire tekintettel a Szerződéssel 

összefüggő adatkezelési tevékenységükre az adatvédelemmel kapcsolatos Általános Szerződési 

Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak. Az ÁSZF 2018. május 25. napjától a 

https://www.gyula.hu/adatvédelem/ÁSZF link alatt érhető el. Az ÁSZF jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi, abban az esetben is, ha az nincs fizikailag jelen szerződéshez 

csatolva. 

 

Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasását és 

értelmezését követően, jóváhagyólag és sajátkezűleg írják alá. 

 

Gyula, 2022. május 30. 

 

___________________________________  ________________________________ 

Gyula Város Önkormányzata  Gyulai Zeneműhely Egyesület 

képviseletében  képviseletében 

Dr. Görgényi Ernő Lipták Judit  Csiernyik István 

polgármester pénzügyi osztályvezető  elnök 
 







M E G Á L L A P O D Á S  

a Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 
 

 

amely létrejött egyrészről Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3., adószáma: 

15725503-2-04, törzskönyvi azonosítószáma: 725503, KSH statisztikai számjele: 15725503-8411-321-

04, pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Nyrt. 11733027-15346009-00000000, képviseli Dr. Görgényi 

Ernő polgármester) 

és Elek  Város Önkormányzata (5742 Elek, Gyulai út 2., adószáma: 15725101-2-04, törzskönyvi 

azonosítószáma: 725107, KSH statisztikai számjele: 15725101-8411-321-04, pénzforgalmi jelzőszáma: 

OTP Bank Nyrt. 11733113-15343501-00000000, képviseli Szelezsán György polgármester), 

továbbiakban együtt Felek, illetve fenntartó önkormányzatok között alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételek szerint: 

Előzmények 

Felek között a Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 367/2009 (XII. 14.) KT 

számú határozat és az Elek Város Képviselő-testülete által hozott 271/2009 (XII. 14.) számú határozat 

alapján Társulási megállapodás (továbbiakban: Társulási megállapodás) jött létre, amellyel létrehozták 

a Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás), amelyet a 

Magyar Államkincstár 2010. január 28. napján a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett. A Társulás 

célja a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának tervezési szakaszát követően a tag 

önkormányzatok területén megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásokhoz való pályázati 

forrásteremtés, és beruházás volt.  

A Társulás célja 2021. évre megvalósult, a pályázati fenntartási időszak lezárult, a közfeladat ellátásáról 

és a vagyon felosztásáról korábban már rendelkezett, így a Társulás megszüntetése vált indokolttá, 

amelyet a Felek jelen megállapodásban foglalt rendelkezésekkel megtesznek: 

1. Felek rögzítik, hogy összhangban a Társulási megállapodás I. 11. d) pontjával, a fenntartó 

önkormányzatok a Társulás megszüntetését egyhangúlag elhatározták. Erről Gyula Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 186/2021. (IX.30.) számú határozatával, Elek Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 358/2021. (X.25.) számú határozatával döntött. 

 

2. Fenntartó önkormányzatok megállapodnak, hogy a Társulást 2022. december 31. napi 

hatállyal megszüntetik. A megszüntetésre kerülő Társulás adatai: 

 

Törzskönyvi azonosító szám 

(PIR): 
773339 

Elnevezés: 
GYULA-ELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Alaptevékenység államháztartási 

szakágazata: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

Alaptevékenység fő TEÁOR 

kódja: 
3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 



Adószám: 15773331-2-04 

KSH kód: 0405032 

Megye kód: Békés megye (04) 

Pénzügyi körzet kód: 9207 

Társulási körzet kód: 725503773339 

 

3. Felek rögzítik, hogy a megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatot jelenleg is a 

fenntartó önkormányzatok külön látják el, Gyula Város Önkormányzata a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. vízjogi üzemeltetési engedélyes útján 2016. november 24. napján kelt, 35400-

577-20/2016. ált. számú „Gyula települési vízmű vízjogi üzemeltetési engedély” tárgyú 

módosítás alapján, Elek Város Önkormányzata az Alföldvíz Zrt. útján a 2016. december 29-én 

kelt, 35400/1007-17/2016.ált. számú, „Elek települési vízmű vízjogi üzemeltetési engedély” 

alapján. 

A „360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás szakfeladat” a fenntartó önkormányzatok alapító 

okiratában már szerepel. 

Felek a jövőben is az engedélyesek útján fognak gondoskodni a közfeladat ellátásáról.  

 

4. A Társulás vagyona a 2021. évi költségvetési beszámoló és a 2/2022. IV.26. TT számú 

határozattal jóváhagyott zárszámadás alapján kizárólag pénzkészlet vagyonból áll, amely a 

Társulás OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733027-15773331 számú számláján található 

1.662.421,- Ft, azaz egymillió-hatszázhatvankettőezer-négyszázhuszonegy forint. 

Tekintettel arra, hogy a Társulás ingatlan vagy vagyoni értékű jog vagyonnal nem rendelkezik, 

vagyonfelosztás utáni használati díj megállapítással kapcsolatos rendelkezés okafogyott. 

5. Felek a vagyon felosztása érdekében, - tekintettel arra, hogy kizárólag egy tétel vonatkozásában 

szükséges rendelkezni, - vagyonfelosztási megállapodásként az alábbiakban állapodnak meg: 

 

A Felek rendelkezése alapján a vagyon felosztásához szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat Gyula Város Önkormányzata teszi meg. (Ebben a minőségében Gyula Város 

Önkormányzata a továbbiakban: Megbízott). 

 

Felek akként rendelkeznek, hogy a Megbízott 2022. június 30. napi hatállyal a bankszámla 

megszüntetése ügyében járjon el akként, hogy azt saját költségvetési számlájával szemben 

szünteti meg. 

 

Megbízott rendezze az így keletkező, a jelen megállapodás aláírásakor még rendezetlen 3.428,- 

Ft II. negyedévi számlavezetési díjat, az esetlegesen felmerülő további banki költségeket, majd 

a fennmaradó összeget a költségvetési számlájára kérje kiutalni. 

 

Az ezen a jogcímen befolyó összeget Megbízott – összhangban a Társulási Megállapodás XI. 

fejezet XI.1. pontjával - a Társulási Megállapodásba foglalt lakosságszám arányos módon ossza 

fel Gyula Város Önkormányzata javára 86,3%, Elek Város javára 13,7 % arányban. 

 



Az Elek Város Önkormányzatát megillető részt Elek Város Önkormányzata költségvetési 

számlájára utalja át a jóváírást követő 8 napon belül. 

      

6. A megszüntetéshez kapcsolódó műveleteken túl a Társulás kötelezettséget nem vállalhat. 2022. 

június 30. napját követően a Társulás kötelezettséget egyáltalán nem vállalhat.  

A Társulás munkaszervezetével fennálló megállapodása a Társaság törzskönyvi 

nyilvántartásból történő törlésével megszűnik.  

7. A Társulásnak további fennálló magánjogi jogairól és kötelezettségeiről – ideértve a 

vagyonkezelői jogot is nincs tudomása. Amennyiben keletkeznek ilyen jogok vagy 

kötelezettségek, akkor általános jogutódként a Társulást fenntartó önkormányzatok önállóan 

gyakorolják azokat.  

 

8. A Felek hivatkozva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 14. § rendelkezéseire rögzítik, hogy a Társulás a közfeladat jövőbeni 

ellátása módjáról, az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló 

elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok 

határidőinek meghatározásáról, az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyek 

rendezéséről gondoskodott, továbbá díjbeszedési jogosultsággal kapcsolatos rendelkezés és 

munkáltatói intézkedések meghozatala nem releváns. 

 

Ezt a megállapodást a Felek 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, a testületi határozatuk 

eredeti példányát a megállapodáshoz csatolják. 

Gyula, 2022. május …. 

A Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló megállapodását a 

fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 

 

Gyula Város Önkormányzata 

…..../2022. (V. 26.) határozat 

PH.  

_____________________________ 

Dr. Görgényi Ernő polgármester 

 

Elek Város Önkormányzata 

……./2022. (V. ...) határozat 

 

PH.  

__________________________ 

Szelezsán György polgármester 











 

 

Melléklet Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (V. 26.) határozatához 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

- ügyvezetői feladatok ellátására -  

 

amely létrejött egyrészről Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3., 

törzsszáma: 725503, képviseli Dr. Görgényi Ernő polgármester), a Gyulakonyha Élelmezési, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5700 Gyula, Szent 

István utca 29/1., cg.: 04 09 009056) egyszemélyi tulajdonosa, mint megbízó (a továbbiakban: 

Megbízó),  

 

másrészről Ambrus György (születési neve: …, születési helye és ideje: ...., anyja neve: …, 

adóazonosító jele: …, TAJ száma: …, lakcíme: …., bankszámlaszáma: …), mint megbízott (a 

továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 

1./ Felek megállapítják, hogy Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2022 

(V. 26.) határozatában a Megbízottat 2022. július 1. napjától kezdődően 2027. június 30. 

napjáig terjedő határozott időtartamra a Megbízó ügyvezetőjének megválasztotta. Az 

ügyvezetői feladatokat a Megbízott megbízási jogviszony keretében látja el. 

 

2./ Megbízó az 1./ pontban foglaltakra tekintettel, jelen megbízási szerződés szerinti 

tartalommal megbízza a Megbízottat a Megbízó ügyvezetői feladatainak ellátásával, 

megbízási jogviszony keretében, határozott időre, 2022. július 1. napjától kezdődően 

2027. június 30. napjáig. Megbízott a megbízást a jelen megbízási szerződésben rögzített 

tartalommal elfogadja, és vállalja annak teljesítését. 

 

3./ Felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízóval munkajogi jogviszonyban, valamint további 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem áll. 

 
4./ Megbízott tudomásul veszi, hogy az ügyvezetői feladatok ellátása keretében a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), az egyéb 

vonatkozó jogszabályokban, illetve a Megbízó létesítő okiratában meghatározott 

feladatokat maradéktalanul köteles ellátni. 

 

5./ A Megbízott feladatai és kötelezettségei különösen a következők: 

a) ellátja a Megbízó ügyvezetését,  

b) irányítja és felügyeli a Megbízó gazdálkodását, 

c) képviseli a Megbízót a harmadik személyek irányában, gyakorolja a cégjegyzési 

jogot a társasági szerződésben rögzítettek szerint, az aláírási címpéldánynak 

megfelelően, 

d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Megbízó munkavállalói felett; a munkáltatói 

jogok gyakorlása átruházható a Megbízó Szervezeti és Működési 

Szabályzatában rögzítettek szerint, 

e) vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat, 

f) felel a Megbízó számviteli törvény szerinti beszámolójának, adóbevallásainak 

határidőben történő elkészíttetéséért, a beszámoló határidőben történő letétbe 

helyezéséért,  

g) köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a Cégbíróság felé, 



 

 

h) köteles ellátni határidőben mindazokat a fent nem említett feladatokat, 

amelyeket a vonatkozó jogszabályok vagy a Megbízó létesítő okirata előír az 

ügyvezető számára, 

i) köteles az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján az üzleti 

titkot megőrizni. 

 

6./ A Megbízó feladatai és kötelezettségei különösen a következők: 

a) köteles határidőben biztosítani a Megbízott számára a feladata ellátásához 

szükséges információkat, 

b) biztosítja a Megbízott számára a feladatai ellátásához szükséges feltételeket, 

c) esedékessége szerint megfizeti a Megbízott számára a jelen szerződés szerinti 

megbízási díjat és juttatásokat. 

 

7./ Megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi bruttó 800.000,- Ft, azaz 

nyolcszázezer forint összegű megbízási díj illeti meg. A Megbízó az SZJA tv. és egyéb 

vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megállapított nettó megbízási díjat minden 

tárgyhót követő hónap 10. napjáig fizeti meg Megbízottnak, egy összegben a Megbízott 

által megadott bankszámlaszámra történő átutalás útján. 

 

8./ Megbízottat megilleti a Megbízó tulajdonát képező mobil telefonkészülék és SIM kártya 

használata, korlátlan költségtérítéssel, a vonatkozó belső szabályzatoknak megfelelően. 

Egyéb költségtérítésre a Megbízott csak külön előzetes írásbeli megállapodás vagy 

engedély alapján jogosult. 

 

9./ A Megbízott megbízatása megszűnik 

a) a megbízatás időtartamának lejártával, 

b) visszahívással (a Megbízó a Megbízottat bármikor, indokolás nélkül 

visszahívhatja), 

c) lemondással (a Megbízott a Megbízóhoz intézett nyilatkozattal bármikor 

lemondhat; ha a Megbízó működőképessége azt megkívánja, a lemondás az új 

ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 

bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá), 

d) a Megbízott halálával, 

e) a Megbízott cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával, 

f) a Megbízottal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

10./ Felek rögzítik, hogy Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott az 

ügyvezetői feladatokat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott 

gondossággal, a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok mellett köteles ellátni. 

 

11./ Megbízott a munkáltatói jogok gyakorlása során a Megbízó nevében nem köthet olyan 

tartalmú munkavégzésre irányuló szerződést, amely a Munka Törvénykönyve 

rendelkezéseitől a munkavállaló javára eltér a felmondási idő, valamint a végkielégítés 

vonatkozásában. 

 

12./ Felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés csak írásban és közös megegyezéssel 

módosítható.  

 



 

 

13./ Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződésből származó esetleges jogvitájukat 

megkísérlik elsődlegesen tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén 

fordulhat csak az adott fél az illetékes bírósághoz.  

 

14./ Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Megbízó 

létesítő okiratának rendelkezései az irányadóak. 

 
15./ Szerződő felek rögzítik, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. 

általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire tekintettel a 

Szerződéssel összefüggő adatkezelési tevékenységükre az adatvédelemmel kapcsolatos 

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak. Az ÁSZF 2018. 

május 25. napjától a https://www.gyula.hu/adatvédelem/ÁSZF link alatt érhető el. Az 

ÁSZF jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, abban az esetben is, ha az nincs 

fizikailag jelen szerződéshez csatolva. 

 

Jelen megbízási szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Gyula, 2022. … 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Gyulakonyha Nonprofit Kft. Ambrus György 

Megbízó képviseletében Megbízott 

Dr. Görgényi Ernő  

polgármester 

Gyula Város Önkormányzata 

alapító-tulajdonos képviseletében 
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TÁRSASHÁZI ALAPÍTÓ OKIRAT 

MÓDOSÍTÁSA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

Alulírott, Gyula Város Önkormányzata (székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3., adószám: 15725503-204, 

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 725503, KSH statisztikai számjel: 15725503-8411-321-04, 

képviseli: Dr. Görgényi Ernő polgármester), továbbiakban Tulajdonostárs,  

Liska András (), továbbiakban Tulajdonostárs, valamint 

Kertész Márta (), továbbiakban Tulajdonostárs, 

együttesen mint a Gyula belterület 2992. hrsz. alatt felvett (természetben 5700 Gyula, Diófa u. 27. 

„felülvizsgálat alatt” és 5700 Gyula, Mátyás király u. 28. sz. „felülvizsgálat alatt” alatt található) 

társasház Tulajdonostársai, mely társasház az ingatlan-nyilvántartásba 30111/1995/1993.11.22. 

bejegyzési határozattal került bejegyzésre (továbbiakban Társasház), e Társasház Tulajdonostársainak 

közössége a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Társasházi tv.) és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) rendelkezései alapján a Társasház 

alapító okiratát 

m ó d o s í t j á k  

é s  

e g y s é g e s  s z e r k e z e t b e  f o g l a l j á k  

 

az alábbiak szerint: 

I. Preambulum 

A Tulajdonostársak egyhangúlag megállapodtak abban, hogy a Társasház alapító okiratát módosítják 

annak tekintetében, hogy a Társasházi tv. 5. § (3)-(4) bekezdése szerinti elővásárlási jogot biztosítanak 

a Tulajdonostársak javára. A Társasház műszaki és tulajdoni szerkezete jelen módosítással nem változik. 

A Tulajdonostársak tudomásul veszik, hogy a Társasház alapító okirata a jelenleg hatályos Társasházi 

tv.-t megelőzően jött létre; tudomásul veszik azt is, hogy Társasházi tv. 63. § (2) bekezdése az 

alábbiakról rendelkezik: 

„A törvény hatálybalépésekor bejegyzett társasház alapító okiratának az e törvény kötelező jellegű 

rendelkezéseivel ellentétes rendelkezése hatályát veszti, és helyébe e törvény rendelkezése lép. Az alapító 

okirat ennek megfelelő kijavítását az alapító okiratnak egyéb okból első ízben történő módosítása 

során kell elvégezni.” 

A Tulajdonostársak a Társasház alapító okiratát korábban nem módosították, melynek következtében 

jelen módosítással egybefoglalt, egységes szerkezetben kívánják az alapító okiratot a jelenleg hatályos 

Társasházi tv. szabályainak megfeleltetni a Társasházi tv. 63. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján. 

II. Általános rendelkezések 

A Társasház neve:  5700 Gyula, Diófa u. 27. és Mátyás király u. 28. Társasház 

A Társasház címe(i):  5700 Gyula, Diófa u. 27. „felülvizsgálat alatt” és  

5700 Gyula, Mátyás király u. 28. sz. „felülvizsgálat alatt.” 

A Társasházi ingatlan kettő önálló, külön-külön tulajdonban lévő egységes (lakást) tartalmaz mely 

egységek a közös tulajdonban maradt részekkel együtt alkotják a Társasház tulajdoni illetőségét. 
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A közös tulajdon részaránya a külön tulajdonú egységeknek megfelelően a műszaki leírásban foglaltak 

szerint van meghatározva. A külön tulajdonban álló részen kívül tehát a Társasház tulajdoni 

illetőségéhez tartozik a Társasház ingatlan közös tulajdonban maradt részének megfelelő hányada is; 

mindezen tulajdonjogok a birtoklás jogával is járnak. 

A Tulajdonostársak kijelentik, hogy a Társasház alapító okiratának jelen módosításával az egyes külön 

tulajdonban álló és az ezekhez tartozó közös tulajdoni illetőségek kapcsán vagyonátruházás közöttük 

nem történik, a Társasház megtartja a Társasház alapításkor fennálló tulajdoni arányokat. 

III. Közös tulajdon köre 

A Tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában maradnak a vázrajzon fehér színnel jelölt alábbi 

ingatlanrészek: 

 telek (646 m2); 

 a bekötő gázvezeték a közüzemi átadási ponttól a csak egy egységet kiszolgáló ágvezetékek 

elágazási pontjáig. 

A közös tulajdon 646/646 rész eszmei hányadból áll. A közös tulajdonban maradó részek 

felosztásának vetítési alapja a társasházi alaprajzon az eredményvonallal elválasztott telkek 

egymáshoz viszonyított nettó alapterülete. 

IV. Külön tulajdon köre 

A Tulajdonostársak külön tulajdonába tartozik az alább meghatározott épületrészek és a hozzájuk 

tartozó helyiségek a közös tulajdonba nem tartozó épületszerkezetekkel és berendezésekkel – a közös 

tulajdonban maradó vagyonrészek közös birtoklásának, használatának jogával – az alábbiak szerint: 

1. A megosztási vázrajzon 1. sorszám alatt megjelölt lakás (zöld színezésű), melynek helyrajzi száma 

a társasházzá alakítást követően Gyula belterület 2992/A/1. alatt került feltüntetésre az ingatlan-

nyilvántartásban, az alábbi helyiségekből áll: 

101 Előszoba 6,48 m2 

102 Fürdőszoba 4,20 m2 

103 Szoba 19,70 m2 

104 Szoba 22,10 m2 

105 Étkező 13,00 m2 

106 Kamra 3,10 m2 

107 Főzőfülke 7,20 m2 

 

Lakásterület összesen: 

Kerekítve: 

 

 

75,78 m2 

76,00 m2 

 

Egyéb helyiségek:  

 

108 Nyitott szín 

 

 

 

16,20 m2 

 

 

Össz. egyéb terület: 

 

16,20 m2 

 

 

A külön tulajdoni illetőség részét képezik továbbá a jelen helyiségcsoporthoz tartozó, a közös 

tulajdonnál fel nem sorolt épületgépészeti felszereltség, a jelen helyiségcsoportot határoló, illetve alkotó 
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falazat, a helyiségek feletti födém, tető és héjazat, mint épületszerkezetek, valamint a helyiségek feletti 

padlástér. 

A külön tulajdonhoz tartoznak az alaprajzon eredményvonallal jelölt határvonaltól keletre eső teraszok, 

kerítések, kapuk, járdák és burkolatok. 

A közös tulajdonból hozzá tartozik: 280/646 részbeni tulajdoni hányad. 

Az 1. sorszám alatt megjelölt lakás jelen alapító okirat aláíráskori tulajdonosa Gyula Város 

Önkormányzata Tulajdonostárs. 

2. A megosztási vázrajzon 2. sorszám alatt megjelölt lakás (piros színezésű), melynek helyrajzi száma 

a társasházzá alakítást követően Gyula belterület 2992/A/2. alatt került feltüntetésre az ingatlan-

nyilvántartásban, az alábbi helyiségekből áll:  

201 Előtér 3,75 m2 

202 Étkező 19,90 m2 

203 Nappali 23,25 m2 

204 Dolgozó 7,70 m2 

205 Mosdó 3,60 m2 

206 WC 1,00 m2 

207 Közlekedő 3,90 m2 

208 Konyha 8,05 m2 

209 Kamra 3,20 m2 

210 Lomtár 3,20 m2 

211 Közl. lépcsőtér 13,80 m2 

212 Szárító (6,00) 3,80 m2 

213 Szoba (10,88) 7,50 m2 

214 Szoba (17,70) 13,00 m2 

215 Szoba (16,20) 14,20 m2 

216 Fürdőszoba (6,60) 4,30 m2 

217 WC 1,50 m2 

 

Lakásterület összesen: 

Kerekítve: 

 

 

135,65 m2 

136,00 m2 

 

Egyéb helyiségek:  

 

218 Gépkocsi tároló 

 

 

 

28,18 m2 

 

 

Össz. egyéb terület: 

 

28,18 m2 

 

 

A külön tulajdoni illetőség részét képezik továbbá a jelen helyiségcsoporthoz tartozó, a közös 

tulajdonnál fel nem sorolt épületgépészeti felszereltség, a jelen helyiségcsoportot határoló, illetve alkotó 

falazat, a helyiségek feletti födém, tető és héjazat, mint épületszerkezetek, valamint a helyiségek feletti 

padlástér. 

A külön tulajdonhoz tartoznak az alaprajzon eredményvonallal jelölt határvonaltól nyugatra eső 

teraszok, kerítések, kapuk, járdák és burkolatok. 

A közös tulajdonból hozzá tartozik: 366/646 részbeni tulajdoni hányad. 
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Az 2. sorszám alatt megjelölt lakásnak jelen alapító okirat aláíráskori Liska András 

Tulajdonostárs és Kertész Márta Tulajdonostárs a tulajdonosai ½ - ½ tulajdoni arányban. 

V. Közös használat 

A Tulajdonostársak rögzítik, hogy a közös tulajdonban maradó telek, melynek területe 646 m2, 

használata az alábbiak szerint oszlik meg a felek között: 

1. Az alaprajzon eredményvonallal jelzett határvonaltól keletre eső telekrész kizárólagos 

használatának joga az 1. sorszám alatt megjelölt lakás mindenkori tulajdonosát, az ugyanezen 

vonaltól nyugatra eső telekrész kizárólagos használatának joga a 2. sorszám alatt megjelölt lakás 

mindenkori tulajdonosát illeti meg. 

2. A közös tulajdonú gázközmű vezetékszakaszt a Tulajdonostársak mindegyike jogosult tulajdoni 

hányada arányában birtokolni és rendeltetésszerűen használni a többi tulajdonostárs jogainak és 

jogos érdekeinek sérelme nélkül. 

Az V.2. pontban jelölt gázközmű vezetékszakasz állagmegóvásának kötelezettsége, karbantartási és 

felújítási költségei viselése a tulajdonostársakat tulajdoni hányadaik arányában terhelik. 

VI. A külön tulajdonhoz kapcsolódó jogok 

Tulajdonostársak rögzítik, hogy a Tulajdonostárs külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a 

használat, a hasznok szedése és a rendelkezés joga, azonban e jogai gyakorlása során nem sértheti a 

többi tulajdonostárs jogait és jogos érdekeit. 

A Tulajdonostárs köteles a külön tulajdona tekintetében az üzemeltetési, karbantartási és felújítási 

kötelezettségeinek eleget tenni, valamint a külön tulajdona tekintetében felmerült költségeit viselni. 

A Tulajdonostársak rögzítik, hogy minden Tulajdonostárs külön tulajdona tekintetében a többi 

Tulajdonostárs részére elővásárlási jogot alapít. 

VII. A Társasház tulajdoni illetőség egysége 

A társasházi önálló rendeltetési egység (lakás), valamint a Tulajdonostársakat a közös tulajdonból 

megillető hányad együttesen önálló ingatlan, melynek részei egységes, önálló jogi egységet alkotnak, 

azokat tehát megosztani, vagy megosztva átruházni, lebontani, másik egységgel egyesíteni csak a 

Tulajdonostársnak a jelen alapító okirat megváltoztatását tartalmazó közös megegyezés alapján 

lehetséges. 

A külön tulajdon az egyes Tulajdonostársakat a közös tulajdonból rájuk eső tulajdoni hányaddal együtt 

illeti meg, ezek együttesen alkotnak önálló ingatlant. A Tulajdonostárs a Társasházi külön tulajdonával 

és a közös tulajdonból őt megillető tulajdoni hányadával csak együttesen rendelkezhet, és azokat csak 

együttesen terhelheti meg. 

VIII. Jogutódlás 

Jogutódlás esetén az új tulajdonost ugyanazok a jogok illetik meg és ugyanazok a kötelezettségek 

terhelik, mint amelyek a jelen alapító okirat szerint a jogelődöt megillették, illetve terhelték. Az alapító 

okirat hatálya kiterjed a Társasház mindenkori tulajdonostársaira és jogutódjaikra. 

IX. Társasház ügyeinek intézése 

A Tulajdonostársak rögzítik, hogy a Társasházi tv. 13. § (3) bekezdése alapján a Társasházi tv. 

szervezeti-működési szabályzatra, a közgyűlésre, a közös képviselőre, illetőleg az intézőbizottságra és 

a számvizsgáló bizottságra vonatkozó rendelkezések helyett a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó 

szabályait alkalmazzák. 
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X. Közös költségek fizetése 

A Tulajdonostársak a közös költségek megfizetéséért a saját illetőségeikkel felelnek, a közös költségek 

tekintetében a költségviselés a közös tulajdoni részekből az egyes külön tulajdonhoz tartozó hányadhoz 

igazodik. 

XI. A Társasház alapító okiratának módosítása  

és a társasháztulajdon megszüntetése 

A jelen alapító okirat módosításához és a társasháztulajdon megszüntetéséhez a Tulajdonostársak 

egyhangú döntése szükséges; az alapító okirat módosításának, illetve a társasháztulajdon 

megszüntetésének a tényét be kell jelenteni az ingatlan-nyilvántartásba. 

XII. Jogviták, eljáró bíróság 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Társasházi tv. rendelkezései 

az irányadóak. Ha a tulajdonostársak valamely kérdésben nem tudnak megegyezni, úgy a jogvitát az 

ingatlan fekvése szerint illetékes bíróság dönti el. 

XIII.  Ingatlan-nyilvántartás szabályai szerint feltüntetendő adatok, rendelkezések  

Tulajdonostársak kérik, továbbá feltételen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják, hogy az 

ingatlan-nyilvántartási hatóság az ingatlan-nyilvántartásba vezesse át az alapító okirat módosításának 

tényét, és jegyezze be a Társasház törzslapjára a Tulajdonostársakat megillető elővásárlási jogot. 

Tulajdonostársak büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy Gyula Város Önkormányzata 

Tulajdonostárs magyarországi önkormányzat, törvényes képviseletében dr. Görgényi Ernő polgármester 

jár el, míg Liska András Tulajdonostárs és Kertész Márta Tulajdonostárs cselekvőképes magyar 

állampolgár. 

Jelen alapító okirat módosítását a Tulajdonostársak azzal, hogy az akaratukkal mindenben megegyezik, 

elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá, továbbá annak egy-egy eredeti példányát átvették. 

 

Kelt: _____________, _____. ___________ ____. 

 

______________________________ 

Gyula Város Önkormányzata 

Tulajdonostárs 

 

______________________________ 

Liska András  

Tulajdonostárs 

 

______________________________ 

Kertész Márta  

Tulajdonostárs 

 

 

Készítettem és ellenjegyzem _____________, _____. ___________ ____. napján: 

 

 

































Név Épület
Támogathatóság 

oka
Munkálat megnevezése  Igényelt összeg

Támogatás 

(%)

Munka 

kezdése
Munka befejezése Megjegyzés

1.

Szákné Nagy Ilona 

5700 Gyula, Vár u. 

23.

+36203136929

Gyula, Vár u. 23. 

szám alatti 2623 hrsz
MJT terület

Homlokzat festése, nyílászáró

felújítása
400 734       200 367            50% 2022.06.01 2022.09.30

2.

Braunné Bucsai 

Julianna 

5700 Gyula, 

Városház u. 10. 

+36305761369           

Gyula, 5700 Gyula, 

Városház u. 10. szám 

alatti 4484 hrsz

HVBÉ-74, MJT terület 

Homlokzat javítása, kapu cseréje,

kapualj javítása, az épület

tetőszerkezetének és héjalásának

javítása.

6 286 500    2 000 000         32% 2022.08.01 2022.10.31

        2 200 367    

        3 000 000    

Összesen igényelt:

Rendelkezésre álló:
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Gugolya Nóra

Feladó: Vólent Laura <volentl@gyula.hu>
Küldve: péntek 2022. május 13 12:50
Címzett: 'Gugolya Nóra'
Tárgy: FW: Helyi adó
Mellékletek: image001.jpg

 
 
Dr. Csige Gábor jegyző megbízásából 
  
Vólent Laura 
általános irodai adminisztrátor 
 
Gyulai Polgármesteri Hivatal 
Mérnöki osztály 
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 
Telefon: 66/526-871 
Fax: 66/526-819 
E-mail: volentl@gyula.hu 

 
 

From: Lukácsi-Kempf Orsolya [mailto:kempfo@gyula.hu]  
Sent: Friday, May 13, 2022 12:49 PM 
To: 'Vólent Laura' <volentl@gyula.hu> 
Subject: RE: Helyi adó 
 
Kedves Laura! 
 
Az említett adózóknak nincs helyi adótartozásuk. 
 
 
 
Dr. Csige Gábor jegyző megbízásából 
  
Lukácsi-Kempf Orsolya 
adóügyi csoportvezető 
 
Gyulai Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztály - Adócsoport 
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 
Telefon: 66/526-891 
Fax: 66/526-819 
E-mail: kempfo@gyula.hu 

 
 

From: Vólent Laura [mailto:volentl@gyula.hu]  
Sent: Friday, May 13, 2022 10:50 AM 



2

To: 'Lukácsi-Kempf Orsolya' 
Subject: Helyi adó 
 
Tisztelt Csoportvezető Asszony! 
 
Szeretnék információt kérni visszamenőleg arról, hogy az alábbi vállalkozóknak van volt-e esedékessé vált és még 
meg nem fizetett helyi adótartozása 
 
Braunné Bucsai Julianna 
5700 Gyula, Budapest körút 63.2.em.8. 
Adószám: 60691141-1-24 
 
valamint 
 
Szákné Nagy Ilona 
Adószám: 8372643-4-70 
 
Előre is nagyon Köszönöm! 
 
 
 
Dr. Csige Gábor jegyző megbízásából 
  
Vólent Laura 
általános irodai adminisztrátor 
 
Gyulai Polgármesteri Hivatal 
Mérnöki osztály 
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 
Telefon: 66/526-871 
Fax: 66/526-819 
E-mail: volentl@gyula.hu 
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Ö S Z E F O G L A L Ó  

A  B E É R K E Z E T T  P Á L Y Á Z A T O K R Ó L  

 

Tárgy: Helyi örökségvédelmi támogatási pályázatok elbírálása 

 

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdetett országos műemléki 

védelem alatt álló, vagy helyi védelem alatt álló építmény állagóvása, felújítása tárgyban a 

40/2018. (XII. 14.) a településkép védelméről önkormányzati rendelet IX. fejezete szerint 

(továbbiakban: Rendelet). A pályázat keretösszege: 3.000.000,-Ft, melynek forrása Gyula 

Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének D/9. során rendelkezésre áll.   

 

A felhívásra 2022. április 15-i határidőn belül 4 db pályázat érkezett be. 

1) 5700 Gyula, Vár u. 23. szám alatti 2623 helyrajzi számú ingatlan (pályázó: Szákné 

Nagy Ilona), amely műemléki jelentőségű területen áll. A pályázó homlokzat felújítási 

munkákat szeretne elvégezni az ingatlanon (homlokzat festése; utcafronti nyílászáró 

cseréje).  

2) 5700 Gyula, Városház utca 10 szám alatti 4484 helyrajzi számú ingatlan (pályázó: 

Braunná Bucsai Julianna -közös képviselő-), amely a HVBÉ-74 szám alatt 

nyilvántartott védett épület. A pályázó az ingatlan utcai homlokzatának javítását, 

kapujának cseréjét, kapualj javítását, az épület tetőszerkezetének és héjalásának 

javítását. 

3)  5700 Gyula, Béke sgt. 36. szám alatti 4532/A/4, 4532/A/6 helyrajzi számú ingatlan 

(pályázó: Kovács Zoltán), amely a HVBU-26 szám alatt nyilvántartott helyi 

jelentőségű védett épülethomlokzat. A pályázó az ingatlan homlokzat felújítási 

munkáit szeretné elvégezni (homlokzati vakolat javítása, festése) 

4) 5700 Gyula, Béke sgt. 36. szám alatti 4532/A/2, 4532/A/3 helyrajzi számú ingatlan 

(pályázó: Sáfián Szabolcs), amely a HVBU-26 szám alatt nyilvántartott helyi 

jelentőségű védett épülethomlokzat. A pályázó az ingatlan homlokzat felújítási 

munkáit szeretné elvégezni (homlokzati vakolat javítása, festése)  

 

A Mérnöki Osztály áttekintette a pályázatok tartalmát, amely áttekintés után 2022. május 2. 

napján a pályázóknak hiánypótlást írt ki az alábbiak szerint: 

1) 5700 Gyula, Vár u. 23. szám alatti 2623 helyrajzi számú ingatlan: 

- Településképi bejelentési eljárást szükséges lefolytatni, mivel a beruházás érinti az 

épület homlokzatát is, ezért a Főépítészetet meg kell keresni (tel.: 66/526-846, 

66/526-837). 

2) 5700 Gyula, Városház utca 10 szám alatti 4484 helyrajzi számú ingatlan: 

- Építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyt és a 

tervdokumentációt, 

- Építési engedélyhez vagy örökségvédelmi tudomásulvételhez nem kötött munka 

esetén hatósági igazolást arról, hogy nem építési engedélyköteles vagy nem 

örökségvédelmi tudomásulvételhez kötött a felújítási munka, valamint a felújítási 

tervdokumentációt, melyhez szakképzettséggel rendelkező szakértő által készített 

értékleltárt, értékvizsgálatot kell benyújtani, 

- Örökségvédelmi tudomásulvételhez kötött munka esetén a bejelentési 

dokumentációt és a hatóság tudomásulvételét, 



- Településképi bejelentési eljárást szükséges lefolytatni, mivel a beruházás érinti az 

épület homlokzatát is, ezért a Főépítészetet meg kell keresni (tel.: 66/526-846, 

66/526-837), 

- Minimum 5 fényképből álló fénykép-dokumentáció az épület, építmény, épületrész 

állapotáról, kiemelt figyelemmel a beruházással érintett területekre. 

3) 5700 Gyula, Béke sgt. 36. szám alatti 4532/A/4, 4532/A/6 helyrajzi számú ingatlan 

- Építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyt és a 

tervdokumentációt, 

- Építési engedélyhez vagy örökségvédelmi tudomásulvételhez nem kötött munka 

esetén hatósági igazolást arról, hogy nem építési engedélyköteles vagy nem 

örökségvédelmi tudomásulvételhez kötött a felújítási munka, valamint a felújítási 

tervdokumentációt, melyhez szakképzettséggel rendelkező szakértő által készített 

értékleltárt, értékvizsgálatot kell benyújtani, 

- Örökségvédelmi tudomásulvételhez kötött munka esetén a bejelentési 

dokumentációt és a hatóság tudomásulvételét, 

- Minimum 5 fényképből álló fénykép-dokumentáció az épület, építmény, épületrész 

állapotáról, kiemelt figyelemmel a beruházással érintett területekre, 

- Társasház, illetve a 38. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó esetén valamennyi 

tulajdonostárs, illetve a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát, 

- A Rendelet 6. melléklete szerinti, a pályázó nyilatkozata az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de 

minimis) támogatás esetén. 

4) 5700 Gyula, Béke sgt. 36. szám alatti 4532/A/2, 4532/A/3 helyrajzi számú ingatlan 

- Építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyt és a 

tervdokumentációt, 

- Építési engedélyhez vagy örökségvédelmi tudomásulvételhez nem kötött munka 

esetén hatósági igazolást arról, hogy nem építési engedélyköteles vagy nem 

örökségvédelmi tudomásulvételhez kötött a felújítási munka, valamint a felújítási 

tervdokumentációt, melyhez szakképzettséggel rendelkező szakértő által készített 

értékleltárt, értékvizsgálatot kell benyújtani, 

- Örökségvédelmi tudomásulvételhez kötött munka esetén a bejelentési 

dokumentációt és a hatóság tudomásulvételét, 

- A pályázó köztartozás-mentességéről szóló NAV-igazolását, 

- Társasház, illetve a 38. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó esetén valamennyi 

tulajdonostárs, illetve a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát, 

- A Rendelet 6. melléklete szerinti, a pályázó nyilatkozata az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de 

minimis) támogatás esetén. 

 

A hiánypótlási határidőre kettő pályázó nyújtotta be hiánypótlását vagy tette meg 

nyilatkozatát az alábbiak szerint:  

1) 5700 Gyula, Vár u. 23. szám alatti 2623 helyrajzi számú ingatlan: 

- A Településképi bejelentés megtörtént, Főépítész nyilatkozata a homlokzat 

felújításáról. 

 

2) 5700 Gyula, Városház utca 10 szám alatti 4484 helyrajzi számú ingatlan: 



- Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály nyilatkozata, hogy nem építési 

engedélyköteles, valamint nem örökségvédelmi tudomásulvételhez kötött a 

felújítási munka, 

- A Településképi bejelentés megtörtént, Főépítész nyilatkozata a homlokzat 

felújításáról, 

- Minimum 5 fényképből álló dokumentáció. 

 

 

 

 

 













Adásvételi szerződés 

 

Amelyet megkötöttek egyrészről Gyula Város Önkormányzata  (KSH száma: 

15725503-8411-321-04, adószáma: 15725503-2-04, törzskönyvi azonosító száma (PIR): 

725503, képviseli Dr. Görgényi Ernő polgármester, Lipták Judit pénzügyi osztályvezető 

ellenjegyzésével) 5700 Gyula, Petőfi tér 3. szám alatti székhelyű eladó - másrészről Wéber 

Dávid Márk szám alatti lakos vevő az alábbiak szerint : 

 

1./ A felek mindenekelőtt rögzítik azt, hogy a gyulai 9109/122 hrsz.-u 1278 nm területű 

Gyula, belterületi beépítetlen terület megnevezésű ingatlannak 1/1 részben az eladó a 

tulajdonosa.  

Az ingatlanba közmű nincs bevezetve. 

Eljáró ügyvéd által lekért tulajdoni lapon feltüntetett bejegyzések : (kiemelten védett régészeti 

lelőhely, …..) 

 

A felek rögzítik azt, hogy az értékesítést a Gazdasági Erőforrások Bizottsága ………….… 

számú határozatával jóváhagyta. 

Eladó kijelenti, hogy az ingatlan elidegenítése a Gyula Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2013. (XII. 

23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban : Vagyonrendelet) alapján korlátozás alá nem 

esik. 

 

2./ Fentiek rögzítését követően eladó eladja, vevő 1/1 arányú tulajdonjogot szerezve megveszi 

az eladó tulajdonát képező 1./ pontban részletezett gyulai 9109/122 hrsz.-u ingatlant a felek 

által kölcsönösen elfogadott bruttó : bruttó 8.115.300.-Ft  (6.390.000,-Ft+1.725.300,-Ft) - 

vételár ellenében. Az eladó a vételárról számlát állít ki. 

 

A felek rögzítik azt, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban : 

Nvtv.) alapján a jogügylet tárgyát képező vagyon (ingatlan) nem éri el az önkormányzati 

rendeletben (Vagyonrendeletben) meghatározott értékhatárt, mely vonatkozásában csak 

versenyeztetés útján lehetne azt értékesíteni. 

 

A felek rögzítik azt, hogy a vételáron felül a vevőt terhelik az értékbecslés díja és a 

telekalakítás teljes költsége, azaz összesen : bruttó 33.873.-ft, mely összegről az eladó számlát 

állít ki, és a vevő ezen összeget a számlán megjelölt határidőn belül köteles átutalással 

megfizetni. 

 

3./ A vevő a teljes vételár megfizetésére az alábbiak szerint vállal kötelezettséget : 

- a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes vételárat az eladó által aláírt adásvételi 

szerződésnek okiratszerkesztő ügyvéd általi átvételét követően 8 napon belül kiadott számlán 

megjelölt határidőn belül – (vagy ha van elővásárlási jog akkor : „az elővásárlási jog 

jogosultjának nemleges nyilatkozata, vagy a nyilatkozatra nyitva álló határidő leteltét követő 

8 napon belül eladó által kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett határidőben” - 

önerőből és átutalással megfizeti az eladónak, az eladó OTP Banknál vezetett 11733027-

15346009-000000 számú számlájára. 

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a vevő a vételár megfizetésével 3 napot 

meghaladó késedelembe esik, úgy az eladó egyoldalúan jogosult elállni a jogügylettől, és az 

eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítását kérheti.  

A teljes vételár eladó részére történő rendelkezésre bocsátásáról a felek kötelesek az 

okiratszerkesztő ügyvédet írásban tájékoztatni. 



eladó    - 1 -    vevő 

- 2 - 

 

4./ Az eladó a jogügylet tárgyát képező ingatlan birtokát átruházza a vevőre oly módon, hogy 

az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül kerül sor.  

Birtokbaadásig az eladó, azt követően a vevő szedi az ingatlan hasznait, viseli az ingatlan 

terheit, és használatával felmerülő költségeket, valamint azt a kárt, melynek megtérítésére 

senkit nem lehet kötelezni. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az eladó a 

birtokbaadással késedelembe esik, úgy a késedelem minden napja után 3.000.-ft összegű 

kötbért köteles fizetni a vevőnek. 

 

5./ Az ingatlan a vevő által ismert és megtekintett állapotban, minden természetes és 

törvényes tartozékával és alkotórészével együtt képezi a jogügylet tárgyát. 

 

6./ A vevő nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgár. Az eladó belföldi önkormányzat, 

az Nvtv. 3. § (1) bek. 1. pontja értelmében : átlátható szervezet, ügyletkötési képessége 

korlátozva nincs, önállós aláírásra jogosult polgármester képviseli.  

 

7./ Az ingatlan per-, teher-, és igénymentesen képezi a jogügylet tárgyát, melyért az eladó 

szavatol. Az eladó kijelenti, hogy a - Magyar Államot megillető elővásárlási jogon felül - 

harmadik személynek a jogügylet tárgyát képező ingatlan vonatkozásában nincs olyan joga, 

mely a vevő tulajdonszerzését, illetve birtokba lépését akadályozná vagy korlátozná. 

A vevő kijelenti, hogy megismerte az ingatlan állapotát, a tulajdoni lapon található 

bejegyzéseket, és valamennyi igényét, követelését, értékcsökkentő tényezőt a vételárban 

érvényesítette. A vevő kifejezetten lemond azon jogáról, hogy későbbiekben a tájékoztatás 

hiánya miatt igényérvényesítéssel lép fel az eladóval szemben. 

 

8./ A felek rögzítik azt, hogy az Nvtv. 14. § (2) és (4) bek. alapján - mivel az értékhatár nem 

éri el a Vagyonrendeletben foglalt értékhatár 20 %-át -, az államot megillető elővásárlási 

jogra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 

 

(kiegészítés arra az esetre, ha a vételár eléri a 4 millió forintot : 

„8./ A felek rögzítik azt, hogy az Nvtv.  14. § (2) és (4) bek. alapján - mivel az értékhatár eléri 

a Vagyonrendeletben foglalt értékhatár 20 %-át -, az államot elővásárlási jog illeti meg. 

Az elővásárlási jog gyakorolására az MNV Zrt. jogosult, azzal, hogy az adásvételi szerződés 

részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 

elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 

személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 

feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

Eljáró ügyvéd köteles postai úton megküldeni a jogosult részére a szerződést, és a határidő 

elteltét, vagy a nyilatkozat beérkezését követően jogosult és köteles a szerződést az 

ingatlanügyi hatóságnak benyújtani.”) 

 

9./ A jogügylettel felmerülő visszterhes vagyonátruházási illetéket – az ingatlan NAV Illeték 

Kiszabó Osztálya által meghatározott forgalmi értéke után 4 %, - és igazgatási szolgáltatási 

díját - 6.600.-ft -, valamint ügyvédi díjat a vevő viseli, aki igénybe veszi az Itv. 26. § (1) bek. 

a./ pontja szerinti mentességet (mentes : a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak 

(tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a 

megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő  
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bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) 

hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség 

legalább 10%-át.) 

 

10./ A felek kérik a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztályát 3. (Gyula), hogy a gyulai 9109/122 hrsz.-u ingatlan vonatkozásában az Inytv. 47/A. 

§ (1) bek. b./ pontja alapján a beadvány elintézését függőben tartani szíveskedjen, a 

„Tulajdonjog bejegyzési engedély” elnevezésű okirat földhivatalba történő beérkezéséig, de 

legkésőbb 6 hónapig, majd az okirat beérkezését követően az ingatlanra vétel jogcímén 

jegyezzen be tulajdonjogot a vevő javára 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba - ehhez az 

eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 

 

A felek a szerződés aláírásával egyidejűleg 3 eredeti példányban eladó által aláírt 

„Tulajdonjog bejegyzési engedély” elnevezésű okiratot ügyvédi letétbe helyeztek – az eljáró 

ügyvéd ezt aláírásával igazolja - azzal, hogy az eljáró ügyvéd azt a teljes vételár 

kiegyenlítésének megtörténtét követően jogosult és köteles haladéktalanul a földhivatalba 

benyújtani. 

 

11./ A felek tájékoztatást kaptak a 176/2008 (VI.30.) Korm.r. 2015.01.01. napjától hatályos – 

energetikai tanúsítvány szükségességéről szóló – rendelkezéseiről, melynek értelmében a 

jogügylet során nem szükséges tanúsítvány készítése. 

 

12./ Szerződő felek meghatalmazzák dr. Roxin György ügyvédet, hogy Őket a jogügylettel 

összefüggő földhivatali eljárások során, és az MNV Zrt. előtt képviselje. Eljáró ügyvéd a 

meghatalmazást elfogadja. 

 

Ezt a szerződést – mely 10 eredeti példányban készül - felek elolvasását és megértését 

követően akaratukkal egyezőként írták alá, a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd előtt.. 

 

Gyula, 2022. ……………………….. 

       ** vevő 

Ellenjegyzem : 

Gyula, 2022……… 

 

 

 

 

Gyula, 2022……………… 

       Gyula Város Önkormányzata eladó 
       (Dr. Görgényi Ernő polgármester) 

 

 

Ellenjegyzem : 

Gyula, 2022………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdonjog bejegyzési 

engedély 

 

 

 

amelyben Gyula Város Önkormányzata  (KSH száma : 15725503-8411-321-04, 

adószáma: 15725503-2-04, törzskönyvi azonosító száma (PIR): 725503, képviseli Dr. 

Görgényi Ernő polgármester, Lipták Judit pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével) 5700 

Gyula, Petőfi tér 3. szám alatti székhelyű eladó  - * szám alatti lakos vevővel a gyulai * hrsz.-

u ingatlanra Gyulán, 2022.….. napján megkötött adásvételi szerződés 10./ pontjára 

figyelemmel az alábbiakat rögzíti : 

 

1./ Az eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a gyulai * hrsz.-u 

ingatlanra vétel jogcímén bejegyezzenek tulajdonjogot a vevő javára 1/1 arányban az 

ingatlan-nyilvántartásba. 

 

Ezt az okiratot az eladó elolvasását és megértését követően, mint akaratával egyezőt 

jóváhagyólag írta alá. 

 

Gyula, 2022…………………………. 

 

       Gyula Város Önkormányzata eladó 
       (Dr. Görgényi Ernő polgármester) 

 

 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

Gyula, 2022………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letéti szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről Gyula Város Önkormányzata  (KSH száma : 15725503-

8411-321-04, adószáma: 15725503-2-04, törzskönyvi azonosító száma (PIR): 725503, 

képviseli Dr. Görgényi Ernő polgármester, Lipták Judit pénzügyi osztályvezető 

ellenjegyzésével) 5700 Gyula, Petőfi tér 3. szám alatti székhelyű eladó, mint letevő  -  

másrészről dr. Roxin György (Kamarai nyilv. száma : 297) 5700 Gyula, Béke sgt. 26. szám 

alatti egyéni ügyvéd, mint letéteményes között az alábbiak szerint : 

 

1./ A felek mindenekelőtt rögzítik azt, hogy a gyulai * hrsz.-u ingatlan a letevő, mint eladó 

1/1 arányú tulajdonában áll. Az ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződés jött létre, 

melynek értelmében a vevő megveszi az ingatlant.  

 

A letevő, mint eladó 3 db Tulajdonjog bejegyzési engedélyt az adásvételi szerződés 

aláírásával egyidejűleg írt alá. 

 

2./ Fentiek rögzítését követően letevő letétbe helyez 3 db eredeti példányban „Tulajdonjog 

bejegyzési engedély” elnevezésű okiratot (továbbiakban : okiratok) a letéteményesnél, aki 

azokat köteles ezen szerződésben foglaltak szerint megőrizni, majd a feltételek bekövetkezése 

esetén kiszolgáltatni. 

 

3./ A felek megállapodása alapján : 

- amennyiben az eladó igazolja a teljes vételár kifizetését, úgy a letéteményes jogosult az 

okiratok 2 eredeti és 1 másolati példányát az illetékes ingatlanügyi hatóságnak benyújtani, 

- amennyiben a szerződésben megjelölt fizetési határidő leteltéig az eladó nem igazolja a 

teljes vételár megfizetését a letéteményes felé, úgy a letéteményes köteles a letevőnek az 

összes okiratot kiadni. 

 

4./ Letéteményes a letevő részére letéti díjat vagy költséget nem számol fel. 

 

5./ Az okiratok földhivatali benyújtásával, vagy a letevő részére történő átadásával a letéti 

szerződés megszűnik. 

 

6./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik 

irányadónak. 

 

Ezt a szerződést a felek elolvasását és értelmezését követően akaratukkal egyezően írták alá. 

 

Gyula, 2022……………… 

 

     Gyula Város Önkormányzata letevő 
     (Dr. Görgényi Ernő polgármester) 

 

   

 

     dr. Roxin György letéteményes 












































