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10993-4/2020. 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS  
 
amely létrejött egyrészről 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH száma: 15724540-8411-321-03, adószáma: 
15724540-2-03), mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó) 
 
másrészről 
Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A., képviseli: Dr. Patay Balázs 
ügyvezető, statisztikai számjele: 21067202-8551-572-03, adószáma: 21067202-2-03), mint 
használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
Felek a közöttük 2016. február 29. napján létrejött, Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 127/2019. (VI.20.) határozatával elfogadott módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt használati szerződést (a továbbiakban: használati szerződés) az új 
típusú koronavírus (COVID-19) járvány elleni védekezéssel összefüggő korlátozásokra 
figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 342/2020. (V.15.) számú 
határozatával összhangban az alábbiak szerint módosítják: 
 

1. Felek a használati szerződés 12. pontját az alábbiakkal egészítik ki: 

„Felek megállapodnak, hogy Használatba vevő az új típusú koronavírus (COVID-
19) járvány elleni védekezéssel összefüggő korlátozásokra tekintettel a 2020. március 
16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díjat 
(összesen nettó 9.894.500,- Ft + ÁFA) hat egyenlő (1.649.083.,- Ft + ÁFA összegű) 
részletben, a 2020. szeptember 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban 
esedékes havi bérleti díjakkal egyidejűleg köteles megfizetni Használatba adó részére.” 

2. Felek rögzítik, hogy a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdése alapján a polgármester gyakorolja.  

3. Az adatkezelés jogalapja Felek képviselője vonatkozásában az Európai Parlament és a 
Tanács 2016/679. (2016. április 27.) számú, 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 általános adatvédelmi 
rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint közérdekű 
feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés.  
 
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy Használatba adó a jelen okiratban rögzített 
adatokat az irattári tervre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti 
időtartamban, legalább azonban az okirat keltétől számított 8 évig a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerinti számviteli alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében 
kezelni köteles.  
 



2 
 

Az adatkezelés további részleteit Használatba adó Általános Adatkezelési Tájékoztatója 
(www.kecskemet.hu/adatvedelem) tartalmazza, amelynek megismerését Használatba 
vevő képviselője jelen okirat aláírásával elismeri. 
 

4. A használati szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
továbbra is hatályban maradnak. 
 

5. Jelen használati szerződés módosítást – mely négy egymással mindenben megegyező 
példányban készült, és példányonként két lapból áll – a felek elolvasás és értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írtak alá. 
 

 
Kecskemét, 2020. 
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Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

 

 
Dr. Patay Balázs 

ügyvezető 
Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket 

Működtető és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság  

 
Használatba adó képviseletében Használatba vevő képviseletében 

 


