
…/2018. (XII.13.) határozat 4. sz. melléklete 

 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

 
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, 

Kossuth tér 1. (képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, az alpolgármesterek közötti 

feladatmegosztásról és a kiadmányozásról szóló 2/2014 polgármesteri utasítás alapján aláírásra 

jogosult Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester KSH szám: 15724540-8411-321-03; adószám: 

15724540-2-03) mint Tulajdonos,  

 

másrészről a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 

(képviseli: Minda Imre László ügyvezető igazgató KSH szám: 11031600-6820-113-03, adószám: 

11031600-2-03, Cg: 03-09-102506) mint Vagyonkezelő között az alábbi tartalommal: 

 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi tartalommal: 

 

1. A Felek között 2007. január 31. napján kelt, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 157/2015. (VI.25.) határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: szerződés) 1. számú melléklete helyébe jelen 

szerződés-módosítás 1. számú melléklete lép. 

2. A szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen szerződés-módosítás 2. számú melléklete lép. 

3. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is 

érvényben maradnak. 

4. Az adatkezelés jogalapja Felek képviselői 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 b) és c) pontja szerint a szerződés, valamint jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Tulajdonos a jelen okiratban rögzített adatokat az irattári 

tervre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti időtartamban, legalább azonban az 

okirat keltétől számított 8 évig a 2000. évi C. törvény szerinti számviteli alapbizonylatok 

kötelező megőrzése érdekében kezelni köteles. 

5. Felek jelen szerződés módosítás ellenjegyzésével és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való 

képviselettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalánál 

33.237/2018. ügyszám alatt nyilvántartott meghatalmazással igazolt képviseletében eljáró dr. 

Holecz László jogtanácsosát, Szekeresné dr. Domokos Erika jogtanácsosát, dr. Veress Nikoletta 

jogtanácsosát, dr. Boros Anita jogtanácsosát bízzák meg.  

Felek jelen vagyonkezelési szerződés módosítást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést 

követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 
Kecskemét, 2018. november 

 
………………………………………   ………………………………………... 

     Dr. Szeberényi Gyula Tamás      Minda Imre László 

       alpolgármester     ügyvezető igazgató 

   Kecskemét Megyei Jogú Város           KIK-FOR Ingatlankezelő 

     Önkormányzata     és Forgalmazó Kft. 
       Tulajdonos                  Vagyonkezelő 

 
Alulírott ellenjegyző kamarai jogtanácsos nyilatkozom, hogy jelen okirat megfelel a hatályos jogszabályoknak, és 

nyilatkozom, hogy jelen okiratot helyettesítésre jogosult munkavállaló szerkesztette, a szerződő Felek személyi azonosságuk 

igazolása után az okiratot a helyettesítésre jogosult munkavállaló előtt írták alá, az okirat az aláíró Felek kinyilvánított 

akaratát tartalmazza, ezért ellenjegyzem. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI. 19.) Szabályzatában meghatározott 

elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem. 

 

Ellenjegyzem: 

 

Kecskemét,  



3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Minda Imre László, mint a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (székhely: 

6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14., cégjegyzékszám: 03-09-102506, adószám: 11031600-2-03) 

teljes jogú képviseletében eljárva, hivatkozva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba) és bc)-bd) alpontjára és 3. 

§ (2) bekezdésére büntetőjogi és polgárjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. belföldi jogi személyiséggel rendelkező 

szervezet, melynek tényleges tulajdonosa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint 

megismerhető. 

  

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. nem minősül a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak. 

 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. vonatkozásában az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. 

pont b) alpont ba), bc) és bd) alpontja szerinti feltételek fennállnak. 

 

Nyilatkozom, hogy a fentiek alapján a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

Jelen nyilatkozatot vagyonkezelési szerződés megkötése érdekében adtam ki. 

 

Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdése alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat 

alapján kötött szerződés semmis. 

 

 

Kecskemét, 2018. 

 

 

 

 

………………………... 

Minda Imre László 

ügyvezető 

 


