
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
alapító okirat módosítása 
 

58/2021. (IV.8.) 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 a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (KIGSZ) Alapító okiratának 
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító 
okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja, amellyel a KIGSZ 
6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 1. (hrsz 4521-ú) címen található telephelye törlésre 
kerül és Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos kezelésébe vonja vissza. 

2. A fentiek alapján az egységes szerkezetű Alapító Okirat és a módosító okirat 
aláírásáról, valamint a Magyar Államkincstár részére történő benyújtásáról saját 
hatáskörömben gondoskodom. 

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

INDOKOLÁS 
 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
vezetője jelezte, hogy az Alapító okirata 1.2.2. pontjából az „Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” megnevezésű, 6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 1. hrsz: 
4521-ú címen található telephelye kerüljön törlésre, tekintettel arra, hogy az ingatlant használó 
táncegyesületek az új Tánchagyományok házának felépülésével elhagyják az ingatlant. A 
Szabadkai út 1. sz. alatti ingatlan haszonsításáról az Önkormányzat gazdaságosabban tud 
gondoskodni, ezért szükséges a telephely kivétele a z alapító okiratból.  
Ennek megfelelően módosítani szükséges az intézmény alapító okiratát. 
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. április 8. 
         Fülöp Róbert s.k. 
         polgármester 



  

Okirat száma: 3/2021.                                                                                                             1. melléklet 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2019. november 25. napján kiadott 14/2019.sz. alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a …/2021 

számú polgármesteri határozattal a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2 telephelyei című részből a következő telephely elhagyásra kerül: 

 telephely megnevezése telephely címe 

4 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 1. hrsz: 4521 

 

 
 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 



  2. melléklet 

Okirat száma: 4/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete 

1.1.2. rövidített neve: KIGSZ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
KIGSZ Kuruc vitézek téri Főzőkonyha  6400 Kiskunhalas , Kuruc vitézek tere 17.; 

hrsz: 4730/21 

2 KIGSZ Lomb utcai főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.;hrsz: 5193 

3 KIGSZ Védőnői Szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u. 5.;hrsz: 4837 

4 KIGSZ Bajza utcai Főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/a; hrsz: 596 

5 
KIGSZ Tálalókonyha, Kiskunhalasi Bibó 
István Gimnázium 

6400 Kiskunhalas , Szász K. u. 21.; hrsz: 
2604/15 

6 
KIGSZ Tálalókonyha, Kiskunhalasi 
Kertvárosi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.; hrsz: 
2884/1 

7 
KIGSZ Tálalókonyha, Kiskunhalasi 
Felsővárosi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.; hrsz: 
372 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
alapján meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok ellátása 
költségvetési szervek alapításával és működtetésével valósul meg. 2011. évi CLXXXIX. 
törvény által meghatározott kötelezően ellátandó feladatok. 
1993. évi  III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, 
valamint az 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott szociális és gyermekvédelmi 
ellátások, szolgáltatások biztosítása. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai. 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok; más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások, háziorvosi ügyeleti ellátás, család-és nővédelmi egészségügyi 
gondozás, ifjúsági-egészségügyi gondozás, Szabadidősport-rekreációs sport-tevékenység és 
támogatása, Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, Munkahelyi étkeztetés 
köznevelési intézményben, Gyermekek napközbeni ellátása, Gyermekétkeztetés 
bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében, Munkahelyi étkeztetés bölcsődében, 
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési 

egyéb szolgáltatások 

3 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

4 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

5 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

6 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

7 074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 

8 081045 Szabadidősport-rekreációs sport-tevékenység és támogatása 
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9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

11 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

12 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

13 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

14 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskunhalas Város 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére bevételt képezhet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas 
Város Képviselő-testülete menti fel, bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII törvény, továbbá a 77/1993.(V.12.) kormányrendelet alapján. 
A vezetői megbízás határozott időtartamra szól. 
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a polgármester látja el. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII 

törvény 

2 
munka törvénykönyve alá 
tartozó jogviszony 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 


