
Tárgy: A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 

mellékletének módosítása 

 

 

52/2021. (III.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 és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 elfogadja a Halasi Városgazda Zrt-vel 2007. 

december 17-én kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletének 

módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak 

hatályban. 

2. A szerződés aláírásáról saját hatáskörömben gondoskodom. 

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

testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt. között 2007. december 17-én 

szerződés jött létre, mely keretszerűen rögzíti az Önkormányzat megbízása alapján a Zrt. által 

ellátott közszolgáltatási feladatok ellentételezéseként biztosított pénzügyi támogatás célját és 

formáját. A Szerződés melléklete sorolja fel azon tevékenységek körét, melyekre a Zrt. 

támogatást kap. 

Tekintettel arra, hogy a Halasi Városgazda Zrt. tulajdonosa a Halasthermál Fürdő és 

Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak, így feladatait szükséges kiegészíteni ezen 

Kft. üzemeltetésével kapcsolatos feladatokkal is. 

 

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 veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 

Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 

szűnik meg. 



A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. március 31. 

 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

         polgármester 

  



 

A Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 1. számú melléklete  

I. Támogatott tevékenységek: 

A helyi Önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. törvény alapján 

1) közterületek gondozása, fenntartása 

2) kül- és belterületi utak, járdák fenntartása 

3) településtisztaság feladatainak ellátása 

4) lakásgazdálkodási feladatok ellátása 

II. Támogatott tevékenységek 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján sportlétesítmények működtetése és fenntartása 

Halasthermál Kft. üzemeltetése 

III. Támogatott tevékenységek 

A Képviselő-testület 239/2016. Kth. számú határozata alapján 

1) a Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályával való 

kapcsolattartás 

2) a közterület kialakítási tervek elkészíttetése és döntésre történő előkészítése 

3) a város rövid-, közép-, és hosszú távú, zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési 

koncepciónak, elképzeléseinek kidolgozása és döntésre történő előkészítése, kiemelten 

a tömbös beépítésű területek esetén a nem használható zöldfelületek parkolóhely 

építésére vagy egyéb célra történő hasznosítására vonatkozóan 

4) a fasor és parkrekonstrukcióra vonatkozó tervek elkészíttetése és döntésre történő 

előkészítése 

5) új játszóterek, parkok, közterületi zöldfelületek, közösségi terek terveinek elkészíttetése 

és döntésre történő előkészítése, valamint engedélyeztetése 

6)  

7) temetőfejlesztéssel és temetőfenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása 

8) az egészségügyi kártevők irtásával kapcsolatos feladatokat ellátás 

9) a játszóterek teljes körű üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátása 

10) a parkfenntartással, a véderdők ápolásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok 

ellátása 

11) a helyi természetvédelmi értékké nyilvánított területeket és a védett fák gondozási 

feladatainak ellátása 

12) állásfoglalás adása a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban (pl. fakivágás, 

gyommentesítés) 

13) a közterület alakítását tartalmazó tervek (pl. útépítés) zöldfelületi vonatkozásainak, a 

zöldfelületi rendszer érvényesítésének, védelmének véleményezése 

14) az egységes zöldfelület-gazdálkodás feladatainak szakmai megalapozása valamint 

módszertani irányítása 

15) a közmunka programok hatósági szerződéseiben és munkaterveiben foglaltak teljes körű 

szakmai megvalósítása 

IV.  Támogatott tevékenységek 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 278/2016. Kth. számú 

határozata alapján, az Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött, 2017. január 01. 

napjától hatályos Együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) és a 



64/2019. Kth számú határozattal elfogadott Együttműködési megállapodás módosításában 

foglaltak alapján történő közreműködés. 

V. Támogatott tevékenységek 

Lakásgazdálkodás 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 21/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletben (lakásrendelet) foglalt 

ügyviteli feladatok elvégzése a Közszolgáltatási Támogatási Szerződéshez 2. számú 

mellékletként csatolt ingatlanok vonatkozásában. 

VI. A Támogatás a következő költségkörökre terjed ki: 

1) munkabér és annak járulékai 

2) dologi jellegű kiadások 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021. március 31. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. ……………………………………. 

Fülöp Róbert Molnár Ferenc 

polgármester vezérigazgató 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Halasi Városgazda Zrt. 

 

 

 


