
Tárgy: Pénzeszköz átadás 

 

100/2020. (XII.31.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 

Kft-vel a melléklet szerinti Pénzeszköz átadási megállapodás megkötéséhez. A 

megállapodás és esetleges mellékleteinek és módosítások aláírásáról és a szükséges 

nyilatkozatok megtételéről saját hatáskörömben gondoskodom. 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

Indoklás 

A Kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati 

intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli 

előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi 

központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes 

kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII.24.) Kormányhatározat 1. pont aac) 

alpontja szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. 

§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendelte a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 49. Egyes települési önkormányzatok 

kötelező feladatainak támogatása címmel és a 3. mellékletben meghatározott alcímekkel történő 

kiegészítését. Ezek alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata 161.034.000 Ft támogatásban 

részesül kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszköz átadással. 

A Belügyminisztérium, mint Támogató Kiskunhalas Város Önkormányzata részére 

161.034.000 forint, azaz százhatvanegymillió-harmincnégyezer forint vissza nem térítendő 

támogatást biztosít az Önkormányzat által az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklete szerinti 

tartalommal az ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer) 

rögzített, 514333 azonosító számmal rendelkező Nyilatkozata (a továbbiakban: Nyilatkozat) 

alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint. Kiskunhalas Város 

Önkormányzata a BMÖGF/1105-1/2020. iktatószámú Támogatói okirat alapján kapja a 

támogatást. 

A Korm. határozat alapján nyújtott támogatást az Önkormányzat kizárólag kötelező 

önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás megvalósítása érdekében, 

egyszerűsített költségterv alapján használhatja fel. 



Az Önkormányzat az Ávr. 101/A. § (10) bekezdése alapján köteles a támogatott tevékenység 

részletes bemutatását és a költségtervet tartalmazó Adatlapot a támogatói okirat kiadásától 

számított 60 napon belül továbbítani Támogató részére.  

Tekintettel arra, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja alapján a víziközmű-szolgáltatás kötelező önkormányzati 

feladatnak minősül, ezért Kiskunhalas Város Önkormányzata a 161.034.000 Ft összegű 

támogatást pénzeszközátadással átadja a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-nek. 

A támogatás a víziközmű szolgáltatónál történő ázsiós tőkeemelésre fordítható. 

A támogatott tevékenység részletes bemutatását és a költségtervet tartalmazó Adatlap kitöltése 

a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által szolgáltatott adatok alapján történik a Kft-vel 

együttműködve. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Kiskunhalas, 2020. december 31. 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

  



Melléklet: 

MEGÁLLAPODÁS 

pénzeszköz átadásról 

mely létrejött egyrészről  KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

székhelye:   H-6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli:   Fülöp Róbert polgármester 

adószáma:   15724904 -2-03 

statisztikai számjele: 15724904 -8411-321-03 

bankszámlaszáma:  11732064-15338806 

mint Önkormányzat, úgyis mint Átadó (a továbbiakban: Átadó) 

másrészről a   KISKUNSÁGI Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

székhelye:   H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. sz. 

képviseli:   Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató 

cégjegyzék száma:  Cg.03-09-126654 

adószáma:   24688886-2-03 

statisztikai számjele: 24688886-3600-113-03 

bankszámlaszáma:            11732064-20050461-00000000 

mint Üzemeltető, úgyis mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) együttesen mint Felek között a 

mai napon, alulírott helyen, alábbi tárgyban és feltételekkel. 

 

1. Megállapodás tárgya 

Pénzeszköz átadása 

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a 

rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek 

közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás 

engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 

2005/2020. (XII.24.) Kormányhatározat 1. pont aac) alpontja szerint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendelte a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. 

melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 49. Egyes 

települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása címmel és a 3. 

mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését. Ezek alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 161.034.000 Ft támogatásban részesül kötelező 

önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszköz átadással. 

A Belügyminisztérium, mint Támogató Kiskunhalas Város Önkormányzata részére 

161.034.000 forint, azaz százhatvanegymillió-harmincnégyezer forint vissza nem 

térítendő támogatást biztosít az Önkormányzat által az államháztartásról szóló törvény 



végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. 

melléklete szerinti tartalommal az ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a 

továbbiakban: ebr42 rendszer) rögzített, 514333 azonosító számmal rendelkező 

Nyilatkozata (a továbbiakban: Nyilatkozat) alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) 

bekezdésében foglaltak szerint. Kiskunhalas Város Önkormányzata a BMÖGF/1105-

1/2020. iktatószámú Támogatói okirat alapján kapja a támogatást. 

Az Önkormányzat az Ávr. 101/A. § (10) bekezdése alapján köteles a támogatott 

tevékenység részletes bemutatását és a költségtervet tartalmazó Adatlapot a támogatói 

okirat kiadásától számított 60 napon belül továbbítani Támogató részére. 

A támogatott tevékenység részletes bemutatását és a költségtervet tartalmazó Adatlap 

kitöltése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által szolgáltatott adatok alapján 

történik a Kft-vel együttműködve. 

Tekintettel arra, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja alapján a víziközmű-szolgáltatás 

kötelező önkormányzati feladatnak minősül, ezért Kiskunhalas Város Önkormányzata 

ezen támogatási összeget pénzeszközátadással átadja a Kiskunsági Víziközmű-

Szolgáltató Kft.-nek. 

 

1.2. Az 1.1. pontban foglaltakra figyelemmel az Átadó 161.034.000,- Ft, azaz 

százhatvanegymillió-harmincnégyezer forint összegű pénzeszközt véglegesen átad az 

Átvevő részére. 

1.3. Az Átadó a pénzeszközt a Megállapodás hatályba lépését követő 15 napon belül 

átutalja az Átvevő 11732064-20050461-00000000 számú bankszámlájára. 

 

2. Egyéb rendelkezések 

2.1. A Felek jelen Megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek 

eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, 

amely a teljesítést bármilyen módon befolyásolhatja. 

2.2. Amennyiben a teljesítést illetően a felek között vita merül fel, mindketten kötelezik 

magukat arra, hogy a felmerült problémákat előzetesen, egyeztető megbeszélés keretén 

belül vitatják meg és rendezik. 

2.3. A felek a Megállapodást közös akarattal bármelyik fél kezdeményezésére kizárólag 

írásban módosíthatják. Nem minősül szerződésmódosításnak az Önkormányzat 

törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 

képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában, adószámában 

bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett 

fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 

értesíteni. 



2.4. Egyik fél sem felelős a másiknak valamely kötelezettség nem-teljesítéséért vagy 

késedelmes teljesítéséért, amennyiben a teljesítés elmaradása vagy késedelme sztrájk, 

lázadás, tűz, árvíz, természeti katasztrófa, háború vagy egyéb olyan hasonló ok 

következménye, amely annak a félnek az ellenőrzési körén, felróhatóságán kívül esik, 

feltéve, hogy ez a fél azonnal írásos jegyzéket küld erről a feltételről és működését 

amint lehetséges, folytatja. 

2.5. Jelen Megállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 

2.6. A Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, értelmezés 

után, jóváhagyólag aláírták. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 31. Kiskunhalas, 2020. december 31. 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Fülöp Róbert polgármester Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Átadó 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Átvevő  

 

 

 

Jogi ellenjegyzés: …………………………………………. 

Kollárné Dr. Lengyel Linda - jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………………………… 

Csendes Ildikó - Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 


