
A képviselő-testület 2012.május 24-i zárt ülésén hozott döntések:

109/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról  szóló 
23/2011.  (IX.28.)  önkormányzati  rendelete 9.§-a  alapján   „Kiskunhalas  Város  
Közszolgálatáért”   díjat    adományoz   Törőcsik  Dávid   köztisztviselőnek,   példamutatóan 
magas színvonalon   végzett közszolgálati  tevékenységéért.

110/2012. Kth.
A Képviselő-testület a 23/2011./IX.28/ önk. rendelete 6.§-ban foglaltak alapján „Kiskunhalas  
Város  Egészségügyéért”  díjat adományoz:

1. Eszterné Szántó Mónika  Mozgástherápia – vezető gyógytornász    
2. Dr. Szepesvári Szabolcs Kardiológia – mb. részlegvezető főorvos   
3. Baloghné Dr. Pozsonyi Ildikó Intézeti  gyógyszertár  –  intézetvezető 

főgyógyszerész 
4. Kincses Erika – Munkaügy munkaügyi előadó
5. Dr. Lévay Ildikó háziorvos 

az  egészségügy  területén  végzett  példamutató  eredményes  tevékenységükért,  mellyel  
hozzájárultak Kiskunhalas város egészségügyi ellátásának javításához és fejlődéséhez.

111/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete    a  23/2011./IX.28/  Önk.  rendelete  7.§   alapján  
„Kiskunhalas Város  Szociális Ellátásáért”  díjat  adományoz:

1. Vilcsek Mihály  ápoló 
2. Lovászi Nándorné házi gondozónő 

akik  tevékenységükkel  elősegítették  a  város  lakosságának  szociális  ellátását,  a  családok  
jólétének  növelését,  valamint  gyermek  és  ifjúságvédelmi  munkájukkal  hozzájárultak  a  
gyermekek, fiatalok jövőjének alakításához. 

112/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  dr.  Romhányi  

Zoltán 2012. május 24-én kelt, a 2009. augusztus 8. napján kötött megbízási szerződésre  
vonatkozó felmondását.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések  
megtételére.

A képviselő-testület 2012.május 24-i nyílt ülésén hozott döntések:

113/2012. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

114/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Százszorszép  Óvodák  Lomb  Utcai  
Tagintézményében  az  óvodai  nevelési  feladatok  ellátását  2012.  augusztus  31-ei  hatállyal 
megszünteti és  ennek  megfelelően  a  Százszorszép  Óvodák  1.  számú  mellékletben  
meghatározott alapító okiratának módosítását elfogadja.



2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Százszorszép  Óvodák  Lomb  Utcai  
Tagintézménye fenntartási jogát jogutódlással 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 
30 napjáig tartó időszakra átadja a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye részére.

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Lomb Utcai Tagóvodában az óvodai nevelési  
feladatok  ellátására vonatkozó Kalocsa-Kecskeméti  Főegyházmegyével  kötendő Fenntartói  
jog átadásáról szóló megállapodást a 3. számú melléklet, továbbá a Közoktatási-köznevelési  
megállapodást a  2.  számú  melléklet szerint  elfogadja,  és  egyúttal  felhatalmazza  a  
Polgármestert a megállapodás aláírására.

4. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Lomb Utcai  Tagóvoda (6400  Kiskunhalas,  
Lomb  u.  5.,  hrsz.  szám:  5193)  óvodai  nevelési  feladatok  ellátásához  szükséges  ingó  és 
ingatlan  vagyontárgyaira  vagyonkezelői  jogot  ad a  Kalocsa-Kecskeméti  Főegyházmegye 
részére, és egyúttal megbízza a Polgármestert, hogy az erről szóló vagyonkezelői szerződést  
terjessze be a Képviselő-testület elé a 2012. júniusi ülésen.

1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Százszorszép Óvodák
Rövidített neve: Százszorszép Óvodák
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 851020  Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) bekezdése 

alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe 
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása 
terhére az intézmény más településről is fogadhat 
gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 541576
Az alapító okirat száma:
Típusa: Óvoda
OM azonosítója: 027567
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400,Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok és 

személyi juttatási előirányzata felett saját maga, egyéb 
irányzatai tekintetében a pénzügyi és gazdasági feladatait 
ellátó Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
(340247)

Alaptevékenységei:
1. Óvodai nevelés, ellátás 
2. Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és   súlyos   rendellenességével küzdő



 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
3. Óvodai intézményi étkeztetés 
4. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos gyermekek számára
5. Munkahelyi étkeztetés 
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai 
terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben 
folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai: 

 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Intézményegységei:
 Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u.2.
 Felsővárosi Tagóvoda Kiskunhalas, Szabadság tér 3.

Engedélyezett férőhelyek száma:
Százszorszép Óvodák
Vasút Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely (21,25 és 30 fős csoportszoba)
Százszorszép Óvodák
Felsővárosi Tagóvoda 135 óvodai férőhely (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba)

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Vasút u.2.                              4758 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 3.                    2170 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 m2 ingatlan a rajta található található 
270 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabadság tér 3.sz. Alatti 
2170 hrsz.-ú 2479 m2 ingatlan a rajta található 555 m2 épülettel.
A  feladatok  ellátásához  rendelkezésre  állnak  a  leltár  szerint  nyilvántartott  eszközök.  Az  intézmény  a 
rendelkezésre  álló  vagyontárgyakat  a  nevelő-oktató  feladatainak  ellátására  szabadon  használhatja  a 
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az intézmény a rendelkezésre álló 
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

 A bérbeadásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató 
munkát, mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.

Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati 
eljárás útján. A megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal 
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 35/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.



2. számú melléklet

K Ö Z O K T A T Á S I - K Ö Z N E V E L É S I 
M E G Á L L A P O D Á S

amely  létrejött  egyrészről  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata,  mint  a  közoktatási-

köznevelési feladat ellátásáért felelős önkormányzat, mint átadó (6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere  1.),  a  továbbiakban:  Önkormányzat  –  képviseli  Gyovai  István  polgármester  –, 

másrészről a  Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (6300 Kalocsa, Szentháromság tér 

1.),  mint  átvevő,  a  továbbiakban:  Egyház  –  képviseli  Dr.  Bábel  Balázs  érsek  –,  a 

továbbiakban együtt a Felek között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(Ötv.)  8  §  (4)  bekezdése,  valamint  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 

(továbbiakban:  Kt.)  88.§ (13) bekezdése alapján az alulírott  helyen és időben az alábbi 

feltételekkel:

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzata a  114/  2012.  Kth.  számú  határozatában 

hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  Százszorszép  Óvodák  Lomb  Utcai  Tagóvodája  (6400 

Kiskunhalas,  Lomb  utca  5.,  a  továbbiakban:  óvoda)  fenntartói  jogát,  valamint  a 

közoktatási-köznevelési  intézmény  óvodai  nevelési  feladatainak  ellátását,  mint 

közoktatási-köznevelési  feladatot  jogutódlással  határozott  időtartamra  2012. 

augusztus 31. napjával 2062. augusztus 30. napjáig tartó időszakra átadja a Kalocsa-

Kecskeméti Főegyházmegye részére. Kt. 81. § 5.) bekezdés alapján.

2. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kinyilvánítja abbeli szándékát, hogy a jelen 

megállapodás  tárgyát  képező intézmény átvételével  2012.  augusztus  31.  napjától 

kíván élni intézményfenntartói jogával. 

3. Az  Egyház a  közoktatási-köznevelési  feladatot  2012.  augusztus  31.  napjától 

változatlanul  az  1.  pontban  megjelölt,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata 

tulajdonában álló, 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5. szám alatti ingatlanban látja el.

4. Az  Egyház nyilatkozik, hogy vállalja az intézményben folyó óvodai nevelés korábbi 

megfelelő színvonalon történő végzését, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket biztosítja.

5. Az  óvodai  közalkalmazottak  közalkalmazotti  jogviszonya  az  átadás-átvétel  e 

megállapodás szerinti  időpontjában a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992.évi 



XXXIII.  törvény 25/A.§-a  szerint  megszűnik,  melyről  az  Önkormányzat a  törvény 

szerinti  határidőben  (az  átvételt  megelőzően  legalább  30  nappal)  a 

közalkalmazottakat  értesíti.  Az  Egyház  kijelenti,  hogy  az  intézményben 

közalkalmazotti  jogviszony  vagy  munkaviszony  keretében  foglalkoztatottakat 

jogfolytonosan  tovább  foglalkoztatja,  minden  olyan  munkavállalóval  a  Munka 

törvénykönyve szerinti munkaviszonyt létesít, aki elfogadja az átvett óvodában való 

további foglalkoztatását.

6. A  közalkalmazott  a  tájékoztatás  kézhezvételétől  számított  tizenöt  napon  belül  az 

átadó  munkáltatónak  írásban  nyilatkozik,  hogy  az  átvevő  munkáltatónál  történő 

további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn belül 

nem  nyilatkozik,  úgy  kell  tekinteni,  mintha  nem  járulna  hozzá  a  további 

foglalkoztatásához.

7. Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem 

járul  hozzá,  az  átadó  munkáltató  az  átadás  napjával  köteles  írásban  értesíteni  a 

közalkalmazottat  a  közalkalmazotti  jogviszony  megszűnéséről,  valamint  köteles  a 

közalkalmazott számára a végkielégítést megfizetni.

8. Az  Egyház biztosítja,  hogy  az  átvett  munkavállalók  az  átvételt  megelőző  havi 

illetményüknek  (alapilletményt  és  pótlékot,  valamint  illetmény-kiegészítést  is 

figyelembe véve) azonos összegű munkabérben részesülnek azzal a kikötéssel, hogy 

a  határozott  idejű  pótlékok  felülvizsgálatra  kerülnek.  Az  átvételt  megelőző 

illetménynek tekintendő a 2012. május 10-én fennálló illetmény, valamint az átvétel 

időpontjáig  jogszabályon  alapuló,  munkáltató  által  kötelezően  megállapítandó 

illetmény-változás.  Az  Egyház  az  átvett  közalkalmazottakra  vonatkozó  jubileumi 

jutalmakat  biztosítja.  A  cafetéria-rendszer  juttatásait  az  Egyház a  gazdasági 

lehetőségeit figyelembe véve állapítja meg. 

9. A továbbfoglalkoztatás  során  az  Egyház kötelezettséget  vállal  arra  vonatkozóan, 

hogy  a  továbbfoglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonyban  töltött  ideje  az  új 

jogviszonyban is elismerést nyernek. 

10.Önkormányzat vállalja,  hogy az 1. pontban meghatározott  intézmény tekintetében 

jelen  megállapodás  megkötését  követően  az  átadás-átvétel  időpontjáig  személyi 

változás  nem történik  abban  az  értelemben,  hogy új  jogviszony  létesítésére  nem 

kerül sor.

11. Az  Önkormányzat azon  gyermekek  számára,  akik  az  egyházi  fenntartású 

intézményben  nem  kívánják  óvodai  jogviszonyukat  folytatni,  Kiskunhalas  Város 

Önkormányzata  a  Százszorszép  Óvodák  Vasút  Utcai  Tagintézményét  jelöli, 



helyhiány  esetén  a  Bóbita  Óvoda,  Bölcsőde  és  Pedagógia  Szakszolgálata 

intézményét jelöli ki a gyermekek felvételére.

12. Az  Egyház – az átvett  óvoda működésének keretei között – a Kt.  82.§ (6) pontja 

alapján  kiegészítő  hozzájárulásra  válik  jogosulttá,  ennek  következtében  a 

fenntartásában  működő  óvoda  részt  vesz  a  kötelező  felvételt  biztosító  óvoda 

feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni Kiskunhalas 

Város  Önkormányzatának  közigazgatási  területét,  amelyben  az  óvoda  székhelye 

található. 

13. Az  1.  pontban  meghatározott  óvodába  felvehető  gyermeklétszám  a  jelenlegi 

befogadóképesség  alapján  87  fő.  Az  Egyház vállalja,  hogy  az  óvodával 

jogviszonyban álló gyermekek 80%-a a felvételi körzetéből, azaz Kiskunhalas város 

egész területéről kerül felvételre.

14. Az  Egyház vállalja, hogy az óvodával jogviszonyban álló gyermekek létszámából a 

halmozottan hátrányos helyzetű  gyermekek arányát a jelenlegi arányban, minimum 

4%-ban fenntartja.

15. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a közoktatási-köznevelési megállapodás teljesülési 

idejére az 1. pontban meghatározott intézményre vonatkozóan az állami normatíva 

igénybevételéről  lemond.  Az  Egyház vállalja,  hogy  az  intézmény  működéséhez 

szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében az állami normatív és kiegészítő 

támogatásokat az intézmény alapítása után haladéktalanul megigényli.  Az  Egyház 
nyilatkozik, hogy mint jövőbeni fenntartó jogosult a közoktatási célú normatíva, mind 

pedig  az  egyházi  kiegészítő  normatíva  hozzájárulásokra,  amennyiben  az  Óvoda 

fenntartói  jogát  átveszi.  Felek  nyilatkoznak,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  előtt 

egymással együttműködnek.

16. Az  Egyház vállalja,  hogy – a  közoktatásról  szóló törvényben továbbá a nemzeti 

köznevelésről  szóló  törvényben  meghatározott  módon  és  formában  –  biztosítja  a 

gyermekeknek és szülőknek a kötelező ingyenes szolgáltatásokat, továbbá azokat, 

amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe.

17. A Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, természetben 

6400 Kiskunhalas, Lomb utca 5. szám alatt található ingatlanára 2012. augusztus 31. 

napjától  2062.  augusztus  30.  napjáig  tartó  időszakra  Kiskunhalas  Város 

Önkormányzata  az  Egyház  részére  külön  megállapodásban  rögzítettek  alapján 

vagyonkezelői jogot biztosít.



18. A 1. pontban megjelölt ingatlan és az átadás időpontjában leltári nyilvántartás szerint 

hozzá tartozó ingóságok ingyenes használatát biztosítja a tulajdonos  Kiskunhalas 
Város Önkormányzata.  Ennek feltételeit  a vagyonkezelői  szerződésben rögzítik a 

Felek.

19. Az  Egyház  és  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  rögzítik,  hogy  az  átadó 

Önkormányzat  az Egyház részére semmiféle anyagi  hozzájárulás  biztosítására az 

átadást követően nem köteles.

20. Jelen  megállapodást  bármelyik  fél  a  határozott  idő  lejárta  előtt  bíróság  vagy  a 

törvényességi  felügyeletet  ellátó  szerv  által  bizonyított  közoktatási-köznevelési 

feladatkörben  bekövetkező  súlyos  jogszabálysértés  vagy  szerződésszegés  esetén 

mondhatja  fel.  A  Felek felmondási  jogukat  akkor  gyakorolhatják,  ha  a 

megállapodásban  szereplő  kötelezettség  teljesítésére  legalább  egy  alkalommal 

felszólítják  határidő  megjelölésével  a  megállapodást  megszegő  felet.  A  határidő 

megjelölésével a jogszerű állapot helyreállításához szükséges időt biztosítani kell.

21. Ha az előző pontban leírt módon bizonyított jogszabálysértés vagy szerződésszegés 

a  nevelésben  részesített  óvodásokra  súlyosan  sérelmes,  akkor  a  szerződést  a 

törvényben  meghatározott  fenntartóváltásra  irányuló  legkorábbi  időpontra 

vonatkozóan lehet felmondani.

22. A  Felek által  kötött  vagyonkezelői  szerződés érvényben marad, míg az Egyház a 

jelen szerződésben vállalt közoktatási-köznevelési feladatot ellátja.

23. Felmondható  a  megállapodás,  ha  az  Egyház  nem  a  szerződés  és  a  vonatkozó 

jogszabályi  előírások  szerint  gondoskodik  a  jelen  megállapodásban  foglalt  óvodai 

nevelési feladatokról.

24. Felek megállapodnak  abban,  hogy  jelen  megállapodásban  foglaltakat  10  évente 

felülvizsgálják, melynek egyeztetését az adott év januárjában megkezdik.

25. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház 2012. augusztus 31-ig kezdeményezi 

a  közoktatási  feladatkörében  eljáró  kormányhivatalnál  az  egyoldalú  nyilatkozat 

megtételét  a  közoktatási  törvény  81.§  (11)  valamint  (13)  bekezdésérében 

meghatározottak alapján. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a közoktatási 

törvény 118.§ (9) bekezdése alapján az egyoldalú nyilatkozat megtételét követő 60 

napon belül  bármelyik fél kezdeményezheti  a jelen megállapodás azonnali  hatályú 

felmondását.



26. Az e megállapodásban nem szereplő kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

törvény  megbízásra  vonatkozó  rendelkezései,  továbbá  az  oktatásra,  nevelésre 

vonatkozó mindenkor hatályos törvény szabályai az irányadók.

27. Megállapodó  felek  a megállapodásból  eredő vitás  kérdéseket  elsősorban  egymás 

között  tárgyalás  útján,  békés  úton  rendezik,  ennek  eredménytelensége  esetén  - 

hatáskörtől függően – jogvitájuk rendezésére a  Kecskeméti Törvényszék, illetve a 

Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

28. Felek tudomással bírnak arról,  hogy a Jelen közoktatási  megállapodást  a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

képviselőik által helybenhagyólag írták alá.

Kiskunhalas, 2012. május 24.

...................................................... ......................................................
/: Gyovai István :/ /: Dr. Bábel Balázs :/

Kiskunhalas Város Polgármestere Kalocsa-Kecskeméti Érsek

3. számú melléklet

F E N N T A R T Ó I  J O G  Á T A D Á S Á R Ó L 
S Z Ó L Ó  M E G Á L L A P O D Á S

amely  létrejött  egyrészről  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata,  mint  a  közoktatási-

köznevelési feladat ellátásáért felelős önkormányzat, mint átadó (6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1.), a továbbiakban: Önkormányzat – képviseli Gyovai István polgármester –,

másrészről a  Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (6300 Kalocsa, Szentháromság tér 

1.),  mint  átvevő,  a  továbbiakban:  Egyház  –  képviseli  Dr.  Bábel  Balázs  érsek  –,  a 

továbbiakban együtt a Felek között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(Ötv.)  8  §  (4)  bekezdése,  valamint  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 

(továbbiakban:  Kt.)  88.§ (13) bekezdése alapján az alulírott  helyen és időben az alábbi 

feltételekkel:

 Kiskunhalas  Város  Önkormányzata a  Százszorszép  Óvodák  Lomb Utcai  Tagóvodája 

(6400 Kiskunhalas,  Lomb utca 5.,  a továbbiakban:  óvoda) fenntartói jogát,  valamint a 

közoktatási-köznevelési  intézmény  óvodai  nevelési  feladatainak  ellátását,  mint 



közoktatási-köznevelési  feladatot jogutódlással határozott  időtartamra 2012. augusztus 

31. napjával 2062. augusztus 30. napjáig tartó időszakra  átadja a Kalocsa-Kecskeméti 

Főegyházmegye részére. Kt. 81. §   alapján.

 Kalocsa-Kecskeméti  Főegyházmegye jelen  megállapodás  tárgyát  képező  intézmény 

fenntartói jogát 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig tartó időszakra 

átveszi.

 Felek megállapodnak abban, hogy a központi költségvetés normatív hozzájárulása és 
támogatása továbbá az intézmény pénzügyi átadása tekintetében az átadás-átvétel 
időpontja 2012. szeptember 1.

 Felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  Egyház jelen  megállapodás  1.  pontjában 

meghatározott  közoktatási-köznevelési  feladatot  2012.  augusztus  31.  napjától 

változatlanul  ellátja Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló,  6400 

Kiskunhalas, Lomb u. 5. szám alatti  ingatlanban,  és az ehhez szükséges személyi  és 

tárgyi feltételeket biztosítja.

 Önkormányzat vállalja,  hogy  jelen  megállapodás  1.  pontjában  meghatározott  óvodai 

nevelési feladat ellátására  közoktatási-köznevelési megállapodást köt  az Egyházzal. 

Az  Egyház vállalja,  hogy  2012.  augusztus  31-ig  kezdeményezi  a  közoktatási 

feladatkörében eljáró kormányhivatalnál az egyoldalú nyilatkozat megtételét.

 Önkormányzat a 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig tartó időszakra 

az  Egyház  részére  ingyenes  vagyonkezelői  jogot  biztosít  a  kizárólagos  tulajdonát 

képező, természetben 6400 Kiskunhalas, Lomb utca 5. szám alatt található 5193 hrsz. 

számú ingatlanára  továbbá  az  átadás  időpontjában  leltári  nyilvántartás  szerint  hozzá 

tartozó óvodai  nevelési  feladatok  ellátásához  szükséges  ingó  vagyontárgyakra.  Felek 

megállapodnak, hogy ennek feltételeit vagyonkezelői szerződésben rögzítik.

 Az óvodai közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya az átadás-átvétel e megállapodás 

szerinti  időpontjában  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.évi  XXXIII.  törvény 

25/A.§-a szerint megszűnik, melyről az Önkormányzat a törvény szerinti határidőben (az 

átvételt  megelőzően  legalább  30  nappal)  a  közalkalmazottakat  értesíti.  Az  Egyház 
kijelenti,  hogy  az  intézményben  közalkalmazotti  jogviszony  vagy  munkaviszony 

keretében  foglalkoztatottakat  jogfolytonosan  tovább  foglalkoztatja,  minden  olyan 

munkavállalóval a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyt létesít, aki elfogadja az 

átvett óvodában való további foglalkoztatását.

 Az  Egyház – az átvett óvoda működésének keretei között – a Kt. 82.§ (6) pontja alapján 

kiegészítő  hozzájárulásra  válik  jogosulttá,  ennek  következtében  a  fenntartásában 

működő óvoda részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatainak ellátásában. 



Ennek  során  felvételi  körzetnek  kell  tekinteni  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának 

közigazgatási területét, amelyben az óvoda székhelye található. 

 Jelen megállapodás tárgyát képező intézmény jelenlegi befogadóképessége 87 fő. Egyház 
vállalja,  hogy az óvodával jogviszonyban álló gyermekek 80%-a a felvételi  körzetéből, 

azaz Kiskunhalas város egész területéről kerül felvételre. Az  Egyház vállalja továbbá, 

hogy az óvodával jogviszonyban álló gyermekek létszámából a halmozottan hátrányos 

helyzetű  gyermekek arányát a jelenlegi arányban, minimum 4%-ban fenntartja.

 Az Önkormányzat kijelenti, hogy a közoktatási-köznevelési megállapodás teljesülési idejére 

az  1.  pontban  meghatározott  intézményre  vonatkozóan  az  állami  normatíva 

igénybevételéről  lemond.  Az  Egyház vállalja,  hogy  az  intézmény  működéséhez 

szükséges  pénzügyi  források  biztosítása érdekében  az  állami  normatív  és  kiegészítő 

támogatásokat  az  intézmény  alapítása  után  haladéktalanul  megigényli.  Az  Egyház 
nyilatkozik,  hogy  mint  jövőbeni  fenntartó  jogosult  a  közoktatási  célú  normatíva,  mind 

pedig  az  egyházi  kiegészítő  normatíva  hozzájárulásokra,  amennyiben  az  Óvoda 

fenntartói jogát átveszi. Felek nyilatkoznak, hogy a Magyar Államkincstár előtt egymással 

együttműködnek.

 Az  Egyház vállalja,  hogy  –  a   közoktatásról  szóló  törvényben  továbbá  a  nemzeti 

köznevelésről  szóló  törvényben  meghatározott  módon  és  formában  –  biztosítja  a 

gyermekeknek  és  szülőknek  a  kötelező  ingyenes  szolgáltatásokat,  továbbá  azokat, 

amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe.

 Felek rögzítik,  hogy  az  átadó  Önkormányzat  az  Egyház  részére  semmiféle  anyagi 

hozzájárulás biztosítására az átadást követően nem köteles.

 Jelen megállapodást bármelyik fél a határozott idő lejárta előtt bíróság vagy a törvényességi 

felügyeletet  ellátó  szerv  által  bizonyított  közoktatási-köznevelési  feladatkörben 

bekövetkező  súlyos  jogszabálysértés  vagy szerződésszegés  esetén  mondhatja  fel.  A 

Felek felmondási  jogukat  akkor  gyakorolhatják,  ha  a  megállapodásban  szereplő 

kötelezettség teljesítésére legalább egy alkalommal felszólítják határidő megjelölésével a 

megállapodást  megszegő  felet.  A  határidő  megjelölésével  a  jogszerű  állapot 

helyreállításához szükséges időt biztosítani kell.   A nevelésben részesített óvodásokra 

súlyosan  sérelmes  bizonyított  jogszabálysértés  vagy  szerződésszegés  esetén  a 

szerződést a törvényben meghatározott fenntartóváltásra irányuló legkorábbi időpontra 

vonatkozóan lehet felmondani.

 A  Felek által  kötött  vagyonkezelői  szerződés érvényben marad,  míg az Egyház a jelen 

szerződésben vállalt közoktatási-köznevelési feladatot ellátja.

 Önkormányzat felmondhatja  a  megállapodást,  ha  az  Egyház  nem  a  szerződés  és  a 



vonatkozó  jogszabályi  előírások  szerint  gondoskodik  a  jelen  megállapodásban  foglalt 

óvodai nevelési feladatokról.

 Felek megállapodnak  abban,  hogy  jelen  megállapodásban  foglaltakat  10  évente 

felülvizsgálják, melynek egyeztetését az adott év januárjában megkezdik.

 Az e megállapodásban nem szereplő kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 

megbízásra  vonatkozó  rendelkezései,  továbbá  az  oktatásra,  nevelésre  valamint  az 

államháztartásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

 Megállapodó felek a megállapodásból  eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás között 

tárgyalás  útján,  békés úton  rendezik,  ennek  eredménytelensége  esetén -  hatáskörtől 

függően  –  jogvitájuk  rendezésére  a   Kecskeméti  Törvényszék,  illetve  a  Kecskeméti 

Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 Felek tudomással bírnak arról,  hogy a Jelen megállapodást  a helyben szokásos módon 

közzé kell tenni. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

képviselőik által helybenhagyólag írták alá.

Kiskunhalas, 2012. május 24.

...................................................... ......................................................
/: Gyovai István :/ /: Dr. Bábel Balázs :/

Kiskunhalas Város Polgármestere Kalocsa-Kecskeméti Érsek

115/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  2012.  augusztus  31-ei  hatállyal  a  II.  Rákóczi  

Ferenc  Mezőgazdasági,  Közgazdasági  és  Informatikai  Szakközépiskolát  jogutódlással  
megszünteti,  egyúttal  elfogadja  az  erről  rendelkező  1.  számú  mellékletet  képező 
megszüntető okiratot.

2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  
Közgazdasági  és  Informatikai  Szakközépiskola  fenntartási  jogát  jogutódlással  átadja  
2012.  augusztus  31.  napjától  2062.  augusztus  30  napjáig  tartó  időszakra a  Kalocsa-
Kecskemét Főegyházmegye részére.

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés a 3. számú mellékletét  
képező  Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást, továbbá a  2. számú mellékletét  
képező  Közoktatási-köznevelési  megállapodást  a  Kalocsa-  Kecskeméti  
Főegyházmegyével, és  egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az aláírására.

4. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  
Közgazdasági  és  Informatikai  Szakközépiskola  (6400  Kiskunhalas,  Kossuth  u.  39.) 



nevelési-oktatási  feladatainak  ellátásához  szükséges  ingó  és  ingatlan  vagyontárgyaira  
vagyonkezelői  jogot  ad  a  Kalocsa-Kecskeméti  Főegyházmegye  részére,  és  egyúttal  
megbízza a Polgármestert, hogy az erről szóló vagyonkezelői szerződést terjessze be a 
Képviselő-testület elé a 2012. júniusi ülésen.

1. számú melléklet
Megszüntető okirat

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola közoktatási intézmény, mint költségvetési szerv 
megszüntetésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 14.§-a továbbá a 
2008. évi CV. törvény 13.§-a alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény rendelkezéseire az alábbi megszüntető okiratot adja ki:

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése:

II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági, 
Közgazdasági  és  Informatikai 
Szakközépiskola 

2. OM azonosító: 027977
3. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.
4. Irányító szerv neve, székhelye: Kiskunhalas  Város  Önkormányzata 

Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

5. Megszüntető szerv neve, székhelye: Kiskunhalas  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

6. Megszűnés időpontja: 2012. augusztus 31.
7. Megszüntető határozat száma: 115/2012. Kth. számú határozat
8. A megszüntetés módja: Államháztartáson kívüli jogutódlással történő 

megszüntetés.
9. A megszüntetés oka: Az  intézmény  fenntartási  joga  Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának 115/2012. Kth. sz.. 
határozata  alapján  jogutódlással  2012. 
augusztus  31.  napjától  2062.  augusztus  30. 
napjáig  tartó  időszakra  átadásra  kerül  a 
Kalocsa-Kecskeméti  Főegyházmegye  (6300 
Kalocsa, Szentháromság tér 1.) részére.

10. A jogutód megnevezése, székhelye: II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, 
Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola 
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.

11.  A  megszüntetett  szerv  (és  jogi 
személyiségű  szervezeti  egysége(i)  által 

A  megszüntetett  II.  Rákóczi  Ferenc 
Mezőgazdasági,  Közgazdasági  és 



ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: Informatikai  Szakközépiskola 
alapfeladatainak  ellátásáról  az  Egyház  által 
fenntartott  szakközépiskola mint  jogutód 
intézmény gondoskodik 2012. augusztus 31. 
napjától.

12.  A továbbiakban ellátásra  nem kerülő 
közfeladatok indokai:

A  megszüntetett  szerv  minden  közfeladata 
ellátásra kerül a  megszüntetést követően.

13. Kötelezettségvállalás: A  II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági, 
Közgazdasági  és  Informatikai 
Szakközépiskola  kötelezettséget  2012. 
augusztus 30-ig vállalhat.

14. Rendelkezések
a.)  a  vagyoni  jogok  és  kötelezettségek 
tekintetében:

b.) a tartozások tekintetében:

Az  intézmény  használatában  lévő  6400 
Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39. szám alatti 
ingatlan  tulajdonosa  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzata,  az  ingatlan  feletti 
vagyonkezelői jogokat a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye gyakorolja.
A  II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági, 
Közgazdasági  és  Informatikai 
Szakközépiskola  leltár  szerinti  felszerelései, 
ingóságai  tekintetében  a  tulajdonosi  jogokat 
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata,  a 
vagyonkezelői jogokat a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye gyakorolja.
2012.  augusztus  30-ig  keletkezett  jogai  és 
vállalt  kötelezettségei  (ide  értve  a 
követeléseket,  kötelezettségeket,  beleértve  a 
polgári  jogokat  is)  a  megszüntető  szervet 
illetik és terhelik.
A  Számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény 
169.  §  (1)  és  (2)  bekezdés  szerinti 
bizonylatok megőrzése a jogutód intézményt 
illeti és terheli.
Az  intézmény  költségvetése  felett  2012. 
augusztus  30-ig  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete, 
2012. augusztus 31-étől Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye rendelkezik.

A tartozások  tekintetében  a  Kiskunhalas 
Város Önkormányzata felel.

15. Foglalkoztatottakról való rendelkezés:
A  közalkalmazotti  jogviszonyban  foglalkoztatottakat  a  Közalkalmazottak  jogállására 
vonatkozó  1992.  évi  XXXIII.  törvény  25/A.  §-a  alapján  a  jogutód  intézmény  2012. 
szeptember  1.  napjától  a  Munka törvénykönyve  hatálya  alá  tartozó  munkajogviszonyban 
foglalkoztatja tovább.



Kiskunhalas, 2012. május 24.

                                    Gyovai István
                                 polgármester

Törvényességi ellenőrzését elvégezte:

dr. Ferenczi Mária
jegyző

2. számú melléklet

K Ö Z O K T A T Á S I - K Ö Z N E V E L É S I 
M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a közoktatási-

köznevelési feladat ellátásáért felelős önkormányzat, mint átadó (6400 Kiskunhalas, 

Hősök  tere  1.),  a  továbbiakban:  Önkormányzat  –  képviseli  Gyovai  István 

polgármester  –,  másrészről  a  Kalocsa-Kecskeméti  Főegyházmegye (6300 

Kalocsa, Szentháromság tér 1.), mint átvevő, a továbbiakban: Egyház – képviseli 

Dr.  Bábel  Balázs  érsek  –,  a  továbbiakban  együtt  a  Felek  között  a  helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8 § (4) bekezdése, valamint 

a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  (továbbiakban:  Kt.)  88.§  (13) 

bekezdése alapján az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.  Kiskunhalas Város Önkormányzata a 115/ 2012. Kth. számú határozatában 

hozzájárult ahhoz, hogy a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és 

Informatikai  Szakközépiskola  (6400  Kiskunhalas,  Kossuth  Lajos  utca  39.,  a 

továbbiakban:  iskola)  fenntartói  jogát,  valamint  a  közoktatási-köznevelési 

intézmény  szakközépiskolai  oktatási-nevelési  feladatainak  ellátását,  mint 

közoktatási-köznevelési  feladatot  jogutódlással  határozott  időtartamra  2012. 

augusztus  31.  napjával  2062.  augusztus  30.  napjáig  tartó  időszakra  átadja  a 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére. Kt. 81. § 5.) bekezdés alapján.

2.  Kalocsa-Kecskeméti  Főegyházmegye kinyilvánítja  abbeli  szándékát,  hogy a 

jelen megállapodás tárgyát  képező intézmény átvételével  2012. augusztus 31. 

napjától kíván élni intézményfenntartói jogával. 



3.  Az  Egyház a szakközépiskolai oktatási-nevelési feladatait 2012. augusztus 31. 

napjától változatlanul az 1. pontban megjelölt, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

tulajdonában álló,  6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 39.  (Székhely),  6400 

Kiskunhalas, Bokréta u.1. (Számítástechnika), 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 

2.  (Tanműhely I.),  6400 Kiskunhalas,  Majsai  út  1.  (Tanműhely II.)  szám alatti 

ingatlanokban látja el.

4.  Az  Egyház nyilatkozik,  hogy vállalja  az  intézményben  folyó  szakközépiskolai 

oktatás-nevelés  korábbi  megfelelő  színvonalon  történő végzését,  és  az  ehhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.

5.  Az Egyház vállalja, hogy a szakközépiskolai oktatás-nevelés feladatának a 9-12. 

évfolyamon  mezőgazdasági,  közgazdasági  és  informatikai  szakmacsoportos 

középiskolai, továbbá a 13-14. évfolyamon szakképzési évfolyam fenntartásával 

tesz eleget. Az Egyház fenntartja annak jogát, hogy a megállapodás időtartama 

alatt  az  intézményben  folyó  szakképzésben  profilváltást  hajtson  végre.  Az 

Egyház a  feladatellátást  végző  intézmény  szakmacsoportjainak 

megváltoztatására  irányuló  átszervezési  szándékáról  legkésőbb  az  indítás 

időpontját  megelőző  tanév  szeptember  1-jéig,  az  oktatható  szakmák  és 

szakképesítések megváltoztatására irányuló átszervezési szándékáról legkésőbb 

az  indítás  időpontját  megelőző  tanév  október  1-jéig  tájékoztatja  az 

Önkormányzatot.

6.  Az  iskola  közalkalmazottak  közalkalmazotti  jogviszonya  az  átadás-átvétel  e 

megállapodás  szerinti  időpontjában  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 

1992.évi XXXIII. törvény 25/A.§-a szerint megszűnik, melyről az Önkormányzat a 

törvény  szerinti  határidőben  (az  átvételt  megelőzően  legalább  30  nappal)  a 

közalkalmazottakat  értesíti.  Az  Egyház  kijelenti,  hogy  az  intézményben 

közalkalmazotti  jogviszony  vagy  munkaviszony  keretében  foglalkoztatottakat 

tovább  foglalkoztatja,  minden  olyan  munkavállalóval  a  Munka  törvénykönyve 

szerinti  munkaviszonyt  létesít,  aki  elfogadja  az  átvett  iskolában  való  további 

foglalkoztatását.

7.  A közalkalmazott a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az 

átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő 

további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn 



belül  nem nyilatkozik,  úgy  kell  tekinteni,  mintha  nem járulna  hozzá  a  további 

foglalkoztatásához.

8.  Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához 

nem  járul  hozzá,  az  átadó  munkáltató  az  átadás  napjával  köteles  írásban 

értesíteni  a  közalkalmazottat  a  közalkalmazotti  jogviszony  megszűnéséről, 

valamint köteles a közalkalmazott számára a végkielégítést megfizetni.

9.  Az  Egyház biztosítja, hogy az átvett  munkavállalók az átvételt  megelőző havi 

illetményüknek  (alapilletményt  és  pótlékot,  valamint  illetmény-kiegészítést  is 

figyelembe véve) azonos összegű munkabérben részesülnek azzal a kikötéssel, 

hogy a határozott idejű pótlékok felülvizsgálatra kerülnek. Az átvételt megelőző 

illetménynek  tekintendő  a  2012.  május  10-én  fennálló  illetmény,  valamint  az 

átvétel  időpontjáig  jogszabályon  alapuló,  munkáltató  által  kötelezően 

megállapítandó illetmény-változás. A cafetéria-rendszer juttatásait  az Egyház a 

gazdasági  lehetőségeit  figyelembe  véve  állapítja  meg.  Az  Egyház  az  átvett 

közalkalmazottakra vonatkozó jubileumi jutalmakat biztosítja.

10.  A továbbfoglalkoztatás során az Egyház kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 

hogy a továbbfoglalkoztatottak közalkalmazotti  jogviszonyban töltött  ideje az új 

jogviszonyban is elismerést nyernek.

11.  Önkormányzat vállalja,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  intézmény 

tekintetében  jelen  megállapodás  megkötését  követően  az  átadás-átvétel 

időpontjáig  személyi  változás  nem  történik  abban  az  értelemben,  hogy  új 

jogviszony létesítésére nem kerül sor.

12.  Az  1.  pontban  meghatározott  iskolában  felvehető  tanulólétszám  a  jelenlegi 

befogadóképesség  alapján  összesen  662  fő  (9-12.  évfolyam  432  fő,  13-14. 

évfolyam 230 fő).

13.  Az  Önkormányzat kijelenti,  hogy  a  közoktatási-köznevelési  megállapodás 

teljesülési  idejére  az  1.  pontban  meghatározott  intézményre  vonatkozóan  az 

állami normatíva igénybevételéről lemond. Az Egyház vállalja, hogy az intézmény 

működéséhez  szükséges  pénzügyi  források  biztosítása  érdekében  az  állami 

normatív  és  kiegészítő  támogatásokat  az  intézmény  alapítása  után 

haladéktalanul megigényli.  Az  Egyház nyilatkozik, hogy mint jövőbeni fenntartó 

jogosult  a  közoktatási  célú  normatíva,  mind  pedig  az  egyházi  kiegészítő 



normatíva hozzájárulásokra, amennyiben az iskola fenntartói jogát átveszi. Felek 

nyilatkoznak, hogy a Magyar Államkincstár előtt egymással együttműködnek.

14.  Az Egyház vállalja, hogy – a  közoktatásról szóló törvényben továbbá a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott módon és formában – biztosítja a 

gyermekeknek  és  szülőknek  a  kötelező  ingyenes  szolgáltatásokat,  továbbá 

azokat, amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe.

15.  A Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 4752 hrsz.-

on  felvett,  természetben  a  6400  Kiskunhalas,  Kossuth  Lajos  utca  39.  sz. 

(Székhely);  4753  hrsz.-on  felvett,  6400  Kiskunhalas,  Bokréta  u.  1.  sz. 

(Számítástechnika); 6022/3 hrsz.-on felvett, 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. 

sz. (Gyakorlóhely I.) és a 6022/1 hrsz.-on felvett 6400 Kiskunhalas, Majsai út 1. 

sz.  (Gyakorlóhely  II.)  alatt  található  ingatlanra  2012.  augusztus  31-étől  2062. 

augusztus 30.  napjáig tartó időszakra a Kalocsa- Kecskeméti  Főegyházmegye 

részére külön megállapodásban rögzítettek alapján vagyonkezelői jogot biztosít.

16.  Az  Egyház vállalja,  hogy az Önkormányzat  helyett  mint  intézményfenntartó  a 

Bács-Szakma  Szakképzés-fejlesztési  és  Szervezési  Non-profit  Kiemelkedően 

Közhasznú  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságban  jelen  szerződés 

időpontjáig megvalósított TÁMOP-2.2.3-07/2-2f-2008-0010 továbbá a TIOP-3.1.1-

08/1-2008-0011 pályázatok fenntartási kötelezettségének idejéig a Bács-Szakma 

Zrt. tagja marad.

17.  A 3. pontban megjelölt ingatlan és az átadás időpontjában leltári nyilvántartás 

szerint  hozzá  tartozó  ingóságok  ingyenes  használatát  biztosítja  a  tulajdonos 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzata.  Ennek  feltételeit  a  vagyonkezelői 

szerződésben rögzítik a Felek.

18.  Az  Önkormányzat vállalja,  hogy  az  intézmény  szakmai  fejlesztését  szolgáló 

pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást az Egyház részére megadja. 

Az Egyház vállalja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása előtt legalább 15 

nappal értesíti az Önkormányzatot.

19.  Az  Egyház  és  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  rögzítik,  hogy  az  átadó 

Önkormányzat  az Egyház részére semmiféle anyagi  hozzájárulás biztosítására 

az átadást követően nem köteles.



20.  Jelen megállapodást bármelyik fél a határozott idő lejárta előtt bíróság vagy a 

törvényességi  felügyeletet  ellátó  szerv  által  bizonyított  közoktatási-köznevelési 

feladatkörében  bekövetkező  súlyos  jogszabálysértés  vagy  szerződésszegés 

esetén mondhatja  fel.  A  Felek felmondási  jogukat  akkor  gyakorolhatják,  ha  a 

megállapodásban szereplő kötelezettség teljesítésére legalább egy alkalommal 

felszólítják határidő megjelölésével a megállapodást megszegő felet. A határidő 

megjelölésével a jogszerű állapot helyreállításához szükséges időt biztosítani kell.

21.  Ha  az  előző  pontban  leírt  módon  bizonyított  jogszabálysértés  vagy 

szerződésszegés  a  nevelésben,  oktatásban  részesített  tanulókra  súlyosan 

sérelmes, akkor a tanév végére lehet a szerződést felmondani figyelembe véve a 

törvényben meghatározott fenntartóváltásra vonatkozó legkorábbi időpontot.

22.  Felmondható a megállapodás, ha az Egyház nem a szerződés és a vonatkozó 

jogszabályi előírások szerint gondoskodik a jelen megállapodásban foglalt iskolai 

nevelési-oktatási  feladatokról.  A  felmondás  a  folyó  tanév  végére  szól,  s  a 

mindenkori szakmai jogszabályban foglaltak szerint határidőben gyakorolható. 

23.  A Felek által kötött vagyonkezelői szerződés érvényben marad, míg az Egyház a 

jelen szerződésben vállalt közoktatási-köznevelési feladatot ellátja.

24.  Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban foglaltakat 10 évente 

felülvizsgálják, melynek egyeztetését az adott év januárjában megkezdik.

25. Felek megállapodnak  abban,  hogy  az  Egyház  2012.  augusztus  31-ig 

kezdeményezi  a  közoktatási  feladatkörében  eljáró  kormányhivatalnál  az 

egyoldalú  nyilatkozat  megtételét  a  közoktatási  törvény 81.§ (11)  valamint  (13) 

bekezdésérében meghatározottak alapján. Felek megállapodnak továbbá abban, 

hogy a közoktatási törvény 118.§ (9) bekezdése alapján az egyoldalú nyilatkozat 

megtételét  követő  60  napon  belül  bármelyik  fél  kezdeményezheti  a  jelen 

megállapodás azonnali hatályú felmondását.

26.  Az e megállapodásban nem szereplő kérdésekben a Polgári  Törvénykönyvről 

szóló  törvény  megbízásra  vonatkozó  rendelkezéseit,  továbbá  az  oktatásra, 

nevelésre vonatkozó mindenkor hatályos törvény szabályai az  irányadók.

27.  Megállapodó felek a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás 

között tárgyalás útján, békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - 



hatáskörtől függően – jogvitájuk rendezésére a  Kecskeméti Törvényszék, illetve 

a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

28.  Felek  tudomással  bírnak  arról,  hogy  a  Jelen  közoktatási  megállapodást  a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt képviselőik által helybenhagyólag írták alá.

Kiskunhalas, 2012. május 24.

................................................... ...................................................
/: Gyovai István :/ /: Dr. Bábel Balázs :/

Kiskunhalas Város Polgármestere Kalocsa-Kecskeméti Érsek

3. számú melléklet

F E N N T A R T Ó I  J O G  Á T A D Á S Á R Ó L 
S Z Ó L Ó  M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a közoktatási-

köznevelési feladat ellátásáért felelős önkormányzat, mint átadó (6400 Kiskunhalas, 

Hősök  tere  1.),  a  továbbiakban:  Önkormányzat  –  képviseli  Gyovai  István 

polgármester –,

másrészről  a  Kalocsa-Kecskeméti  Főegyházmegye (6300  Kalocsa, 

Szentháromság tér 1.), mint átvevő, a továbbiakban: Egyház – képviseli Dr. Bábel 

Balázs érsek –, a továbbiakban együtt  a Felek között a helyi  önkormányzatokról 

szóló 1990. évi  LXV. törvény (Ötv.)  8 § (4) bekezdése, valamint a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88.§ (13) bekezdése alapján az 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:



1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzata a  II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági, 

Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos 

utca  39.,  a  továbbiakban:  iskola)  fenntartói  jogát,  valamint  a  közoktatási-

köznevelési intézmény szakközépiskolai oktatási-nevelési feladatainak ellátását, 

mint közoktatási-köznevelési feladatot jogutódlással határozott időtartamra 2012. 

augusztus  31.  napjával  2062.  augusztus  30.  napjáig  tartó  időszakra  átadja a 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére. Kt. 81. § alapján.

2. Kalocsa-Kecskeméti  Főegyházmegye jelen  megállapodás  tárgyát  képező 

intézmény  fenntartói  jogát  2012.  augusztus  31.  napjától  2062.  augusztus  30. 

napjáig tartó időszakra átveszi.

3. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  központi  költségvetés  normatív 
hozzájárulása  és  támogatása  továbbá  az  intézmény  pénzügyi  átadása 
tekintetében az átadás-átvétel időpontja 2012. szeptember 1.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az  Egyház jelen megállapodás 1. pontjában 

meghatározott  közoktatási-köznevelési  feladatot  2012.  augusztus  31.  napjától 

változatlanul  ellátja Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló, 6400 

Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 39. (Székhely),  6400 Kiskunhalas, Bokréta u.1. 

(Számítástechnika), 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. (Tanműhely I.), 6400 

Kiskunhalas, Majsai út 1. (Tanműhely II.) szám alatti ingatlanokban, és az ehhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.

5. Önkormányzat vállalja,  hogy  jelen  megállapodás  1.  pontjában  meghatározott 

szakközépiskolai  oktatás-nevelés  feladatának  a  9-12.  évfolyamon 

mezőgazdasági,  közgazdasági  és  informatikai  szakmacsoportos  középiskolai, 

továbbá  a  13-14.  évfolyamon  szakképzési  évfolyam  feladatának  ellátására 

közoktatási-köznevelési megállapodást köt az Egyházzal. Az Egyház vállalja, 

hogy 2012. augusztus 31-ig kezdeményezi  a közoktatási  feladatkörében eljáró 

kormányhivatalnál az egyoldalú nyilatkozat megtételét.

6. Az  Egyház fenntartja  annak  jogát,  hogy  a  megállapodás  időtartama  alatt  az 

intézményben  folyó  szakképzésben  profilváltást  hajtson  végre.  Az  Egyház a 

feladatellátást végző intézmény szakmacsoportjainak megváltoztatására irányuló 

átszervezési  szándékáról  legkésőbb  az  indítás  időpontját  megelőző  tanév 

szeptember 1-jéig, az oktatható szakmák és szakképesítések megváltoztatására 



irányuló  átszervezési  szándékáról  legkésőbb  az  indítás  időpontját  megelőző 

tanév október 1-jéig tájékoztatja az Önkormányzatot.

7. Önkormányzat a 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig tartó 

időszakra  az  Egyház  részére  ingyenes  vagyonkezelői  jogot  biztosít  a 

kizárólagos tulajdonát  képező, természetben 6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos 

utca 39.  (Székhely),  6400 Kiskunhalas,  Bokréta u.1.  (Számítástechnika),  6400 

Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. (Tanműhely I.), 6400 Kiskunhalas, Majsai út 1. 

(Tanműhely  II.) számú  ingatlanára  továbbá  az  átadás  időpontjában  leltári 

nyilvántartás szerint hozzá tartozó közoktatási-köznevelési feladatok ellátásához 

szükséges ingó vagyontárgyakra.  Felek  megállapodnak,  hogy ennek feltételeit 

vagyonkezelői szerződésben rögzítik.

8. Az  iskola  közalkalmazottainak  közalkalmazotti  jogviszonya  az  átadás-átvétel  e 

megállapodás  szerinti  időpontjában  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 

1992.évi XXXIII. törvény 25/A.§-a szerint megszűnik, melyről az Önkormányzat a 

törvény  szerinti  határidőben  (az  átvételt  megelőzően  legalább  30  nappal)  a 

közalkalmazottakat  értesíti.  Az  Egyház  kijelenti,  hogy  az  intézményben 

közalkalmazotti  jogviszony  vagy  munkaviszony  keretében  foglalkoztatottakat 

jogfolytonosan  tovább  foglalkoztatja,  minden  olyan  munkavállalóval  a  Munka 

törvénykönyve  szerinti  munkaviszonyt  létesít,  aki  elfogadja  az átvett  iskolában 

való további foglalkoztatását.

9. Az  Önkormányzat kijelenti,  hogy  a  közoktatási-köznevelési  megállapodás 

teljesülési  idejére  az  1.  pontban  meghatározott  intézményre  vonatkozóan  az 

állami normatíva igénybevételéről lemond. Az Egyház vállalja, hogy az intézmény 

működéséhez  szükséges  pénzügyi  források  biztosítása  érdekében  az  állami 

normatív  és  kiegészítő  támogatásokat  az  intézmény  alapítása  után 

haladéktalanul megigényli.  Az  Egyház nyilatkozik, hogy mint jövőbeni fenntartó 

jogosult  a  közoktatási  célú  normatíva,  mind  pedig  az  egyházi  kiegészítő 

normatíva hozzájárulásokra, amennyiben az Iskola fenntartói jogát átveszi. Felek 

nyilatkoznak, hogy a Magyar Államkincstár előtt egymással együttműködnek.

10. Az  Egyház vállalja, hogy –a közoktatásról szóló törvényben továbbá a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott módon és formában– biztosítja a 



tanulóknak és szülőknek a kötelező ingyenes szolgáltatásokat, továbbá azokat, 

amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe.

11. Az  Egyház vállalja,  hogy az  Önkormányzat  helyett  mint  intézményfenntartó  a 

Bács-Szakma  Szakképzés-fejlesztési  és  Szervezési  Non-profit  Kiemelkedően 

Közhasznú  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságban  jelen  szerződés 

időpontjáig megvalósított TÁMOP-2.2.3-07/2-2f-2008-0010 továbbá a TIOP-3.1.1-

08/1-2008-0011 pályázatok fenntartási kötelezettségének idejéig a Bács-Szakma 

Zrt. tagja marad.

12. Az  Önkormányzat vállalja,  hogy  az  intézmény  szakmai  fejlesztését  szolgáló 

pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást az Egyház részére megadja. 

Az Egyház vállalja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása előtt legalább 15 

nappal értesíti az Önkormányzatot.

13. Felek rögzítik,  hogy  az  átadó  Önkormányzat  az  Egyház  részére  semmiféle 

anyagi hozzájárulás biztosítására az átadást követően nem köteles.

14. Jelen megállapodást bármelyik fél  a határozott idő lejárta előtt  bíróság vagy a 

törvényességi  felügyeletet  ellátó  szerv  által  bizonyított  közoktatási-köznevelési 

feladatkörben  bekövetkező  súlyos  jogszabálysértés  vagy  szerződésszegés 

esetén mondhatja  fel.  A  Felek felmondási  jogukat  akkor  gyakorolhatják,  ha  a 

megállapodásban szereplő kötelezettség teljesítésére legalább egy alkalommal 

felszólítják határidő megjelölésével a megállapodást megszegő felet. A határidő 

megjelölésével a jogszerű állapot helyreállításához szükséges időt biztosítani kell. 

Az  iskolai  nevelésben-oktatásban  részesített  tanulókra  súlyosan  sérelmes 

bizonyított  jogszabálysértés  vagy  szerződésszegés  esetén  a  szerződést  a 

törvényben  meghatározott  fenntartóváltásra  irányuló  legkorábbi  időpontra 

vonatkozóan lehet felmondani.

15. Felmondható a megállapodás, ha az  Egyház nem a szerződés és a vonatkozó 

jogszabályi előírások szerint gondoskodik a jelen megállapodásban foglalt iskolai 

nevelési-oktatási  feladatokról.  A  felmondás  a  folyó  tanév  végére  szól,  s  a 

mindenkori szakmai jogszabályban foglaltak szerint határidőben gyakorolható. 

16. A Felek által kötött vagyonkezelői szerződés érvényben marad, míg az Egyház a 

jelen szerződésben vállalt közoktatási-köznevelési feladatot ellátja.

17. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban foglaltakat 10 évente 



felülvizsgálják, melynek egyeztetését az adott év januárjában megkezdik.

18.Az  e  megállapodásban  nem szereplő  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyvről 

szóló  törvény  megbízásra  vonatkozó  rendelkezései,  továbbá  az  oktatásra, 

nevelésre  valamint  az  államháztartásra  vonatkozó  mindenkor  hatályos 

jogszabályok az irányadók.

19.Megállapodó felek a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás 

között tárgyalás útján, békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - 

hatáskörtől függően – jogvitájuk rendezésére a  Kecskeméti Törvényszék, illetve 

a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

20.Felek tudomással bírnak arról, hogy a Jelen megállapodást a helyben szokásos 

módon közzé kell tenni. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt képviselőik által helybenhagyólag írták alá.

Kiskunhalas, 2012. május 24.

................................................... ...................................................
/: Gyovai István :/ /: Dr. Bábel Balázs :/

Kiskunhalas Város Polgármestere Kalocsa-Kecskeméti Érsek

116/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  2012.  augusztus  31-ei  hatállyal  a  Szűts  József  

Általános  Iskolát  jogutódlással  megszünteti  és  az  erről  rendelkező,  az  előterjesztés  1.  

számú mellékletét képező megszüntető okiratot kiadja.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a Szűts  József  Általános  Iskola fenntartási  jogát  

jogutódlással 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig  tartó időszakra 

átadja a Kiskunhalasi Református Egyházközség részére.

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Szűts  József  Általános  Iskolában  az  iskolai  

oktatási-nevelési  feladatok  ellátására  vonatkozó  Kiskunhalasi  Református  

Egyházközséggel  kötendő  Fenntartói  jog  átadásáról  szóló  megállapodást  a  3.  számú 

melléklet, továbbá a Közoktatási-köznevelési megállapodást a 2. számú melléklet szerint  

elfogadja, és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.



4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József Általános Iskola ( 6400 Kiskunhalas,  

Köztársaság  utca  9.  sz.,  hrsz.  szám:  3668)  iskolai  oktatási-nevelési  feladatainak 

ellátásához  szükséges  ingó  és  ingatlan  vagyontárgyaira  vagyonkezelői  jogot  ad  a 

Kiskunhalasi Református Egyházközségnek, egyúttal megbízza a Polgármestert, hogy az 

erről szóló vagyonkezelői szerződést terjessze be a Képviselő-testület elé a 2012. júniusi  

ülésen.

1. számú melléklet

Megszüntető okirat

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József Általános Iskola közoktatási 
intézmény, mint költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 11. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 14.§-a továbbá a 2008. évi CV. törvény 13.§-a alapján, figyelemmel a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseire az alábbi megszüntető okiratot 
adja ki:

1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Szűts József Általános Iskola

2.OM azonosító: 027806

3. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u.9.

4. Irányító szerv neve, székhelye: Kiskunhalas  Város  Önkormányzati 
Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

5. Megszüntető szerv neve, székhelye: Kiskunhalas  Város  Önkormányzati 
Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

6. Megszűnés időpontja: 2012. augusztus 31.

7. Megszüntető határozat száma: 116/2012. Kth. számú határozat

8. A megszüntetés módja: Államháztartáson  kívüli  jogutódlással 
történő megszüntetés.

9. A megszüntetés oka: Az intézmény fenntartási joga 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
116/2012. Kth sz. határozata alapján 
jogutódlással 2012. augusztus 31. 
napjától 2062. augusztus 30. napjáig 
tartó időszakra átadásra kerül a 
Kiskunhalasi Református Egyházközség 
részére.

10. A jogutód megnevezése, székhelye: Kiskunhalasi Református Egyházközség 
által fenntartott általános iskola



6400 Kiskunhalas, Köztársaság u.9.

11. A megszüntetett szerv (és jogi személyiségű 
szervezeti  egysége(i)  által  ellátott  közfeladat 
jövőbeni ellátása:

A megszüntetett Szűts József Általános 
Iskola  alapfeladatainak  ellátásáról  az 
Egyházközség által fenntartott általános 
iskola mint  jogutód  intézmény 
gondoskodik  2012.  augusztus  31. 
napjától.

12.  A  továbbiakban  ellátásra  nem  kerülő 
közfeladatok indokai:

A  megszüntetett  szerv  minden 
közfeladata  ellátásra  kerül  a 
megszüntetést követően.

13. Kötelezettségvállalás: A  Szűts  József  Általános  Iskola 
kötelezettséget  2012.  augusztus  30-ig 
vállalhat.

14. Rendelkezések
a.)  a  vagyoni  jogok  és  kötelezettségek 
tekintetében:

b.) a tartozások tekintetében:

Az intézmény használatában lévő 6400 
Kiskunhalas,  Köztársaság  u.  9.  szám 
alatti  ingatlan  tulajdonosa  Kiskunhalas 
Város  Önkormányzata,  az  ingatlan 
feletti  vagyonkezelői  jogokat  a 
Kiskunhalasi Református Egyházközség 
gyakorolja.
A  Szűts  József  Általános  Iskola  leltár 
szerinti  felszerelései,  ingóságai 
tekintetében  a  tulajdonosi  jogokat 
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata,  a 
vagyonkezelői  jogokat  a  Kiskunhalasi 
Református Egyházközség gyakorolja.
2012. augusztus 31-ig keletkezett jogai 
és  vállalt  kötelezettségei  (ide  értve  a 
követeléseket,  kötelezettségeket, 
beleértve  a  polgári  jogokat  is)  a 
megszüntető szervet illetik és terhelik.
A  Számvitelről  szóló  2000.  évi  C. 
törvény  169.  §  (1)  és  (2)  bekezdés 
szerinti  bizonylatok  megőrzése  a 
Költségvetési  Intézmények  Gazdasági 
Szervezetét illeti és terheli.
Az intézmény költségvetése felett 2012. 
augusztus  30-ig  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete, 
2012.  augusztus  31-től  Kiskunhalasi 
Református Egyházközség. rendelkezik

A tartozások tekintetében a Kiskunhalas 
Város Önkormányzata felel.

15. Foglalkoztatottakról való rendelkezés:



A  közalkalmazotti  jogviszonyban  foglalkoztatottakat  a  Közalkalmazottak  jogállására 
vonatkozó  1992.  évi  XXXIII.  törvény  25/A.  §-a  alapján  a  jogutód  intézmény  2012. 
szeptember  1.  napjától  a Munka törvénykönyve  hatálya  alá  tartozó  munkajogviszonyban 
foglalkoztatja tovább.

Kiskunhalas, 2012. május 24.

Gyovai István
                                 polgármester

Törvényességi ellenőrzését elvégezte:

dr. Ferenczi Mária
jegyző

2. számú melléklet
K Ö Z O K T A T Á S I - K Ö Z N E V E L É S I 

M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a közoktatási-

köznevelési feladat ellátásáért felelős önkormányzat, mint átadó (6400 Kiskunhalas, 

Hősök  tere  1.),  a  továbbiakban:  Önkormányzat  –  képviseli  Gyovai  István 

polgármester  –,  másrészről  a  Kiskunhalasi  Református  Egyházközség (6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 2.), mint átvevő, a továbbiakban: Egyház – képviseli Édes 

Árpád  elnök-lelkész  –,  a  továbbiakban  együtt  a  Felek  között  a  helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8 § (4) bekezdése, valamint 

a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  (továbbiakban:  Kt.)  88.§  (13) 

bekezdése alapján az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  116/2012.  Kth.  számú  határozatában 

hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  Szűts  József  Általános  Iskola  (6400  Kiskunhalas, 

Köztársaság  utca  9.,  a  továbbiakban:  iskola)  fenntartói  jogát,  valamint  a 

köznevelési  intézmény  1-8  évfolyamos  általános  iskolai  oktatási-nevelési 

feladatainak  ellátását,  mint  köznevelési  feladatot  jogutódlással  határozott 

időtartamra  2012.  augusztus  31.  napjával  2062.  augusztus  30.  napjáig  tartó 

időszakra átadja a Kiskunhalasi Református Egyházközség részére. A Kt. 81. § 



5.)  bekezdés  alapján  Felek  tudomással  bírnak  arról,  hogy  a  közoktatási 

időszaknak  biztosítania  kell,  hogy  az  érdekelt  gyermekek  az  iskolát  a 

megállapodás alapján be tudják fejezni. 

2. A Kiskunhalasi Református Egyházközség kinyilvánítja abbeli szándékát, hogy a 

jelen megállapodás tárgyát  képező intézmény átvételével  2012. augusztus 31. 

napjától kíván élni intézményfenntartói jogával. 

3. Az Egyház a köznevelési feladatot 2012. augusztus 31. napjától változatlanul az 

1. pontban megjelölt, Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló, 6400 

Kiskunhalas, Köztársaság utca 9. szám alatti ingatlanban látja el.

4. Az  Egyház nyilatkozik,  hogy az  intézményben  folyó  1-8 évfolyamos  általános 

iskolai nevelési-oktatási munka korábbi megfelelő színvonalon történő végzését, 

az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.

5. Az iskolai közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya 2012. augusztus 31-én a 

közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.évi  XXXIII.  törvény  25/A.§-a  szerint 

megszűnik, melyről az Önkormányzat a törvény szerinti határidőben (az átvételt 

megelőzően  legalább  30  nappal)  a  közalkalmazottakat  értesíti.  Az  Egyház 
kijelenti,  hogy az intézményben közalkalmazotti  jogviszony vagy munkaviszony 

keretében  foglalkoztatottakat  2012.  szeptember  1-től  jogfolytonosan  tovább 

foglalkoztatja,  minden  olyan  munkavállalóval  a  Munka  törvénykönyve  szerinti 

munkaviszonyt  létesít,  aki  elfogadja  az  átvett  iskolában  való  további 

foglalkoztatását.

6. A közalkalmazott a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az 

átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő 

további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn 

belül  nem nyilatkozik,  úgy  kell  tekinteni,  mintha  nem járulna  hozzá  a  további 

foglalkoztatásához.

7. Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához 

nem  járul  hozzá,  az  átadó  munkáltató  az  átadás  napjával  köteles  írásban 

értesíteni  a  közalkalmazottat  a  közalkalmazotti  jogviszony  megszűnéséről, 

valamint köteles a közalkalmazott számára a végkielégítést megfizetni.

8. Az  Egyház  biztosítja,  hogy az átvett  munkavállalók az átvételt  megelőző havi 

illetményüknek  (alapilletményt  és  pótlékot,  valamint  illetmény-kiegészítést  is 



figyelembe véve) azonos összegű munkabérben részesülnek azzal a kikötéssel, 

hogy a határozott  idejű pótlékok felülvizsgálatra  kerülnek.  A cafeteria-rendszer 

juttatásait az Egyházközség a gazdasági lehetőségeit figyelembe véve állapítja 

meg. Az átvételt megelőző illetménynek tekintendő a 2012. május 10-én fennálló 

illetmény, valamint az átvétel időpontjáig jogszabályon alapuló, munkáltató által 

kötelezően megállapítandó illetmény-változás.

9. Önkormányzat vállalja,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  intézmény 

tekintetében  jelen  megállapodás  megkötését  követően  az  átadás-átvétel 

időpontjáig  személyi  változás  nem  történik  abban  az  értelemben,  hogy  új 

jogviszony létesítésére nem kerül sor.

10. Az Egyház kinyilvánítja, hogy minden tanuló számára – akik jelen megállapodás 

megkötésének  időpontjában  a  Szűts  József  Általános  Iskolával  tanulói 

jogviszonyban állnak – biztosítja az általa alapítandó intézményben az általános 

iskolai nevelést-oktatást, mint közszolgáltatást. Az egyházi intézmény külön kérés 

nélkül, e megállapodás alapján végzi a jogviszony rendezését (létesítését). 

11.Azon tanulók számára, akik az egyházi fenntartású intézményben nem kívánják 

tanulmányaikat  folytatni,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  Kertvárosi 

Általános Iskolát jelöli ki tanulmányaik folytatására.

12. Az Egyház – az átvett iskola működésének keretei között – a Kt. 82.§ (6) pontja 

alapján  kiegészítő  hozzájárulásra  válik  jogosulttá,  ennek  következtében  a 

fenntartásában  működő  iskola  részt  vesz  a  kötelező  felvételt  biztosító  iskola 

feladatainak  ellátásában.  Ennek  során  felvételi  körzetnek  kell  tekinteni 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  közigazgatási  területét,  amelyben  az 

iskola székhelye található. 

13. Az iskolába felvehető gyermeklétszám a jelenlegi befogadóképesség 410 fő.  Az 

Egyház vállalja,  hogy  az  iskolával  jogviszonyban  álló  gyermekek  60%-a  a 

felvételi körzetéből, azaz Kiskunhalas város egész területéről kerül felvételre.

14. Az Egyház vállalja, hogy az iskolával jogviszonyban álló gyermekek létszámából 

a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  arányát  minimum  10%-ban 

fenntartja.

15. Az Egyház kijelenti, hogy a gyermekek iskolai felvételénél előnyt jelent a hitbeli 

elkötelezettség, a vallásosság gyakorlása.



16. Az  Egyház vállalja,  hogy  az  intézmény  működéséhez  szükséges  pénzügyi 

források biztosítása érdekében az állami normatív és kiegészítő támogatásokat 

az intézmény alapítása után haladéktalanul megigényli.

17.Az Egyház vállalja, hogy – a  közoktatásról szóló törvényben továbbá a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott módon és formában –biztosítja a 

gyermekeknek  és  szülőknek  a  kötelező  ingyenes  szolgáltatásokat,  továbbá 

azokat, amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe.

18.A  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  kizárólagos  tulajdonát  képező, 

természetben  6400  Kiskunhalas,  Köztársaság  utca  9.  szám  alatt  található 

ingatlanára 2012. augusztus 31-től 2062. augusztus 30. napjáig tartó időszakra 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  az  Egyház  részére  vagyonkezelői  jogot 

biztosít.

19.Az 1. pontban megjelölt ingatlan és az átadás időpontjában leltári nyilvántartás 

szerint  hozzá  tartozó  ingóságok  ingyenes  használatát  biztosítja  a  tulajdonos 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzata.  Ennek  feltételeit  a  vagyonkezelői 

szerződésben rögzítik a Felek.

20.  Az  Önkormányzat vállalja,  hogy az  intézmény szakmai  fejlesztését  szolgáló 

pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást az Egyház részére megadja. 

Az Egyház vállalja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása előtt legalább 15 

nappal értesíti az Önkormányzatot.

21.  Az  Egyház vállalja,  hogy 2012.  szeptember  1.  napjától  2012.  december  31. 

napjáig  az  iskolában  folyó  logopédiai  továbbá  gyógytestnevelési  pedagógiai 

szakszolgálati  feladatokat  a  jelenlegi  formában  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi 

Társuláson  keresztül  látja  el,  továbbá  az  ezzel  járó  költségeket  a  Társulás 

részére megfizeti.

22.Az  Egyház  és  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  rögzítik,  hogy  az  átadó 

Önkormányzat  az Egyház részére,  illetve az átvevő Egyház az Önkormányzat 

részére az átadást  követően semmiféle anyagi  hozzájárulás biztosítására nem 

köteles.

23. Jelen megállapodást bármelyik fél  a határozott idő lejárta előtt  bíróság vagy a 

törvényességi  felügyeletet  ellátó  szerv által  bizonyított  súlyos  jogszabálysértés 

vagy szerződésszegés esetén mondhatja fel. A  Felek felmondási jogukat akkor 



gyakorolhatják,  ha  a  megállapodásban  szereplő  kötelezettség  teljesítésére 

legalább  egy  alkalommal  felszólítják  határidő  megjelölésével  a  megállapodást 

megszegő felet.  A határidő megjelölésével  a jogszerű állapot helyreállításához 

szükséges időt biztosítani kell.

24.Ha  az  előző  pontban  leírt  módon  bizonyított  jogszabálysértés  vagy 

szerződésszegés  a  nevelésben,  oktatásban  részesített  tanulókra  súlyosan 

sérelmes, akkor a tanév végére lehet a szerződést felmondani figyelembe véve a 

törvényben meghatározott fenntartóváltásra vonatkozó legkorábbi időpontot.

25.Felmondható  a  megállapodás,  ha  az  Egyház  nem  a  szerződés  szerint 

gondoskodik  a  jelen  megállapodásban  foglalt  iskolai  oktatási-nevelési 

feladatokról.  A  felmondás a  folyó  tanév  végére  szól,  s  a  mindenkori  szakmai 

jogszabályban foglaltak szerint határidőben gyakorolható. 

26.Jelen  megállapodás  semmis  akkor,  ha  az  ehhez  a  közoktatási-köznevelési 

megállapodáshoz  kapcsolódó  vagyontárgyakra  vonatkozó  megállapodás 

felmondásra kerül.

27. Felek megállapodnak  abban,  hogy  az  Egyház  2012.  augusztus  31-ig 

kezdeményezi  a  közoktatási  feladatkörében  eljáró  kormányhivatalnál  az 

egyoldalú  nyilatkozat  megtételét  a  közoktatási  törvény 81.§ (11)  valamint  (13) 

bekezdésérében meghatározottak alapján. Felek megállapodnak továbbá abban, 

hogy a közoktatási törvény 118.§ (9) bekezdése alapján az egyoldalú nyilatkozat 

megtételét  követő  60  napon  belül  bármelyik  fél  kezdeményezheti  a  jelen 

megállapodás azonnali hatályú felmondását.

28.  Az e megállapodásban nem szereplő kérdésekben a Polgári  Törvénykönyvről 

szóló  törvény  megbízásra  vonatkozó  rendelkezéseit,  továbbá  az  oktatásra, 

nevelésre vonatkozó mindenkor hatályos törvény szabályai az irányadók.

29.A megállapodást aláíró felek közül az Önkormányzat Magyarország területén a 

hatályos magyar jog alapján működő Önkormányzat, míg az Egyház a hatályos 

magyar jog alapján nyilvántartásba vett Egyház jogképes szervezeti egysége. A 

felek  képviseletében  eljáró  személyek  jelen  megállapodás  aláírására 

jogosultsággal rendelkeznek. 

30.Felek kijelentik, hogy e megállapodás megkötésére jogosultak, jogszerzésüknek 

jogszabályba nem ütközik, szerződéskötési képességük nem esik korlátozás alá. 



31.Megállapodó felek a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás 

között  békés  úton  rendezik,  ennek  eredménytelensége  esetén  jogvitájuk 

rendezésére a Kiskunhalasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

32.Jelen közoktatási megállapodást a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt képviselőik által helybenhagyólag írták alá.

Kiskunhalas, 2012. május 24.

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

/: Gyovai István :/ /: Édes Árpád :/
Kiskunhalas Város Polgármestere  Kiskunhalasi Református Egyházközség 

elnök-lelkésze

3. számú melléklet

F E N N T A R T Ó I  J O G  Á T A D Á S Á R Ó L 
S Z Ó L Ó  M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a közoktatási-

köznevelési feladat ellátásáért felelős önkormányzat, mint átadó (6400 Kiskunhalas, 

Hősök  tere  1.),  a  továbbiakban:  Önkormányzat  –  képviseli  Gyovai  István 

polgármester –,

másrészről  Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 2.), mint átvevő, a továbbiakban: Egyház – képviseli Édes Árpád elnök-lelkész 

–, a továbbiakban együtt a Felek között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (Ötv.)  8 § (4) bekezdése, valamint a közoktatásról  szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88.§ (13) bekezdése alapján az alulírott helyen 

és időben az alábbi feltételekkel:

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Szűts József Általános Iskola (6400 

Kiskunhalas,  Köztársaság  utca  9.,  a  továbbiakban:  iskola)  fenntartói  jogát, 

valamint  a  köznevelési  intézmény 1-8  évfolyamos  általános iskolai  oktatási-



nevelési  feladatainak  ellátását,  mint  köznevelési  feladatot  jogutódlással 

határozott  időtartamra  2012.  augusztus  31.  napjával  2062.  augusztus  30. 

napjáig  tartó  időszakra  átadja a  Kiskunhalasi  Református  Egyházközség 

részére a Kt. 81. § alapján.

2. Kiskunhalasi Református Egyházközség jelen megállapodás tárgyát képező 

intézmény fenntartói jogát 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. 

napjáig tartó időszakra átveszi.

3. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  központi  költségvetés  normatív 
hozzájárulása  és  támogatása  továbbá  az  intézmény  pénzügyi  átadása 
tekintetében az átadás-átvétel időpontja 2012. szeptember 1.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház jelen megállapodás 1. pontjában 

meghatározott közoktatási-köznevelési feladatot 2012. augusztus 31. napjától 

változatlanul ellátja Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló 6400 

Kiskunhalas,  Köztársaság  utca  9.  szám  alatti  ingatlanban,  és  az  ehhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.

5. Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott 

iskolai  oktatási-nevelési  feladat  ellátására  közoktatási-köznevelési 
megállapodást köt  az Egyházzal. Az  Egyház vállalja, hogy 2012. augusztus 

31-ig kezdeményezi a közoktatási feladatkörében eljáró kormányhivatalnál az 

egyoldalú nyilatkozat megtételét.

6. Önkormányzat a 2012. augusztus 31. napjától  2062. augusztus 30. napjáig 

tartó időszakra az Egyház részére  ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít  a 

kizárólagos tulajdonát képező, természetben 6400 Kiskunhalas, Köztársaság 

utca 9. szám alatt található 3668. hrsz. számú ingatlanára továbbá az átadás 

időpontjában leltári nyilvántartás szerint hozzá tartozó iskolai oktatási-nevelési 

feladatok ellátásához szükséges ingó vagyontárgyakra. Felek megállapodnak, 

hogy ennek feltételeit vagyonkezelői szerződésben rögzítik.

7. Az iskolai  közalkalmazottak  közalkalmazotti  jogviszonya  az  átadás-átvétel  e 

megállapodás  szerinti  időpontjában  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 

1992.évi  XXXIII.  törvény  25/A.§-a  szerint  megszűnik,  melyről  az 

Önkormányzat a  törvény  szerinti  határidőben  (az  átvételt  megelőzően 

legalább 30 nappal) a közalkalmazottakat értesíti. Az Egyház kijelenti, hogy az 



intézményben  közalkalmazotti  jogviszony  vagy  munkaviszony  keretében 

foglalkoztatottakat  jogfolytonosan  tovább  foglalkoztatja,  minden  olyan 

munkavállalóval  a  Munka  törvénykönyve  szerinti  munkaviszonyt  létesít,  aki 

elfogadja az átvett iskolában való további foglalkoztatását.

8. Az  Egyház –  az átvett  iskola  működésének keretei  között  –  a  Kt.  82.§ (6) 

pontja alapján kiegészítő hozzájárulásra válik jogosulttá, ennek következtében 

a fenntartásában működő iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító iskola 

feladatainak  ellátásában.  Ennek  során  felvételi  körzetnek  kell  tekinteni 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  közigazgatási  területét,  amelyben  az 

iskola székhelye található. 

9. Az iskolába felvehető gyermeklétszám a jelenlegi befogadóképesség 410 fő. 

Az  Egyház vállalja, hogy az iskolával jogviszonyban álló gyermekek 60%-a a 

felvételi körzetéből, azaz Kiskunhalas város egész területéről kerül felvételre. 

Az  Egyház vállalja,  hogy  az  iskolával  jogviszonyban  álló  gyermekek 

létszámából  a  halmozottan hátrányos  helyzetű  gyermekek  arányát  minimum 

10%-ban fenntartja.

10. Az  Önkormányzat kijelenti,  hogy  a  közoktatási-köznevelési  megállapodás 

teljesülési  idejére az 1. pontban meghatározott  intézményre vonatkozóan az 

állami  normatíva  igénybevételéről  lemond.  Az  Egyház vállalja,  hogy  az 

intézmény működéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében 

az állami normatív és kiegészítő támogatásokat az intézmény alapítása után 

haladéktalanul megigényli. Az Egyház nyilatkozik, hogy mint jövőbeni fenntartó 

jogosult  a  közoktatási  célú  normatíva,  mind  pedig  az  egyházi  kiegészítő 

normatíva  hozzájárulásokra,  amennyiben  az  Iskola  fenntartói  jogát  átveszi. 

Felek  nyilatkoznak,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  előtt  egymással 

együttműködnek.

11. Az  Egyház vállalja, hogy 2012. szeptember 1. napjától  2012. december 31. 

napjáig  az  iskolában folyó  logopédiai  továbbá  gyógytestnevelési  pedagógiai 

szakszolgálati  feladatokat a jelenlegi  formában a Halasi  Többcélú Kistérségi 

Társuláson  keresztül  látja  el,  továbbá  az  ezzel  járó  költségeket  a  Társulás 

részére megfizeti.



12. Az  Önkormányzat vállalja, hogy az intézmény szakmai fejlesztését szolgáló 

pályázatokhoz  szükséges  tulajdonosi  hozzájárulást  az  Egyház  részére 

megadja. Az Egyház vállalja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása előtt 

legalább 15 nappal értesíti az Önkormányzatot.

13. Az Egyház vállalja, hogy – a közoktatásról szóló törvényben továbbá a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott módon és formában – biztosítja 

a  tanulóknak  és  szülőknek  a  kötelező  ingyenes  szolgáltatásokat,  továbbá 

azokat, amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe.

14. Felek rögzítik,  hogy az  átadó  Önkormányzat  az  Egyház  részére  semmiféle 

anyagi hozzájárulás biztosítására az átadást követően nem köteles.

15. Jelen megállapodást bármelyik fél a határozott idő lejárta előtt bíróság vagy a 

törvényességi felügyeletet ellátó szerv által bizonyított közoktatási-köznevelési 

feladatkörben  bekövetkező  súlyos  jogszabálysértés  vagy  szerződésszegés 

esetén mondhatja fel. A  Felek felmondási jogukat akkor gyakorolhatják, ha a 

megállapodásban szereplő kötelezettség teljesítésére legalább egy alkalommal 

felszólítják határidő megjelölésével a megállapodást megszegő felet. A határidő 

megjelölésével a jogszerű állapot helyreállításához szükséges időt biztosítani 

kell.  Az  oktatásban  részesített  iskolásokra  súlyosan  sérelmes  bizonyított 

jogszabálysértés  vagy  szerződésszegés  esetén  a  szerződést  a  törvényben 

meghatározott  fenntartóváltásra  irányuló  legkorábbi  időpontra  vonatkozóan 

lehet felmondani.

16. A Felek által kötött vagyonkezelői szerződés érvényben marad, míg az Egyház 

a jelen szerződésben vállalt közoktatási-köznevelési feladatot ellátja.

17. Önkormányzat felmondhatja a megállapodást, ha az Egyház nem a szerződés 

és  a  vonatkozó  jogszabályi  előírások  szerint  gondoskodik  a  jelen 

megállapodásban foglalt iskolai oktatási-nevelési feladatokról.

18. Felek megállapodnak  abban,  hogy  jelen  megállapodásban  foglaltakat  10 

évente  felülvizsgálják,  melynek  egyeztetését  az  adott  év  januárjában 

megkezdik.

19.Az e megállapodásban nem szereplő kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló  törvény  megbízásra  vonatkozó  rendelkezései,  továbbá  az  oktatásra, 



nevelésre,  valamint  az  államháztartásra  vonatkozó  mindenkor  hatályos 

jogszabályok az irányadók.

20.Megállapodó  felek  a  megállapodásból  eredő  vitás  kérdéseket  elsősorban 

egymás  között  békés  úton  rendezik,  ennek  eredménytelensége  esetén 

jogvitájuk rendezésére a Kiskunhalasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét 

kötik ki.

21.Felek tudomással bírnak arról, hogy a Jelen megállapodást a helyben szokásos 

módon közzé kell tenni. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt képviselőik által helybenhagyólag írták alá.

Kiskunhalas, 2012. május 24.

................................................... ...................................................
/: Gyovai István :/ /: Édes Árpád:/

Kiskunhalas Város Polgármestere Kiskunhalasi Református Egyházközség 

elnök-lelkésze

117/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Halasi  Csipke 
Közalapítvány 2011.évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

118/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Városért 
Közalapítvány 2011.évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

119/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Kiskunhalas  Város 
Sportjáért Közalapítvány 2011.évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

120/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Berki  Viola  
Közalapítvány 2011.évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

121/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadja  a Kiskunhalas  Város 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. 

122/2012. Kth.



1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 102.000,-Ft  
összegért nem kívánja megvásárolni Szank Községi Önkormányzat 102. 000,- Ft törzsbetétnek 
megfelelő névértékű üzletrészét.
2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  a  Szank  
Községi  Önkormányzat  102.000,-  Ft  törzsbetétnek  megfelelő  névértékű  üzletrészének 
elővásárlási jogának lemondásáról vagy gyakorlásáról a konkrét adás-vétel kapcsán kíván 
nyilatkozni.

123/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a Halasvíz  

Kft.  taggyűlésén  a  víziközművek  tulajdonjogának  rendezése  kapcsán,  a  Halasvíz  Kft.  
tulajdonában lévő nettó 526 millió forint értékű  víziközmű vagyon Kiskunhalas Város  
Önkormányzata részére 2012. július 1. napjával történő térítésmentes átruházása mellett  
szavazzon. Az átvenni kívánt  vagyont az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Halasvíz Kft.  
taggyűlésének döntését követően a fenti tartalmú döntés végrehajtására. 

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   -  a  tőke  rendezés  
eredményeképpen – az Önkormányzat  Halasvíz Kft-ben lévő jegyzett  tőkéjét,  valamint  
Kiskunhalas Város tulajdoni hányadát - az átvett vagyon értékével megegyezően-  526  
millió forinttal csökkenti az 1. számú melléklet szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására.

(A  mellékletet  technikai  okok  miatt  nem  közöljük,  megtekinthető  a  www.kiskunhalas.hu 
oldalon.)

124/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Termálenergia-Halas 
Kft 2012. április 17-én készült beszámolóját.    

125/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.  

2011.  évi  beszámolóját   a  független  könyvvizsgálói  jelentésben  foglalt  4.465.976 eFt  
mérlegfőösszeggel, és 135.884 eFt mérleg szerinti eredménnyel  elfogadja.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Semmelweis  Halasi 
Kórház Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.

126/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt.  

2011.  évi  éves  beszámolóját  114.061  eFt  árbevétel  mellett,  147.085  eFt 
mérlegfőösszeggel és  361 eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja.

2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  értékelte  a  Halasi  Városgazda  Zrt.  
Igazgatóságának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Dr. Fődi  
István és Molnár Ferenc vezérigazgatók (vezető tisztségviselők) 2011. évben munkájukat 
a gazdasági társaság érdekinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre 
a Gt. 30. §. (5) bekezdésében foglalt felmentvényt megadja.

http://www.kiskunhalas.hu/


127/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Halasi  

Városgazda Zrt-t, hogy az Önkormányzat intézményeinek távfűtéssel történő ellátásának  
lehetőségét mérje fel, és erről számoljon be a júniusi Képviselő-testületi ülésre.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Halasi  
Városgazda Zrt-t a távhőszolgáltatással kapcsolatos engedélyek beszerzésére.

128/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalasi  

Művelődési Központ  Np. Kft. 2011. évi éves beszámolóját 17.327 eFt mérlegfőösszeggel,  
és 823 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalasi  
Művelődési Központ  Np. Kft. 2011. évi  közhasznúsági jelentését elfogadja.

129/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-  testülete  felhatalmazza  a város  Polgármesterét  a  TÁMOP-
3.1.11-12/2  Óvodafejlesztés  című  pályázat  benyújtásához,  előkészítéséhez  szükséges 
szerződések megkötésére, a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

130/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  elfogadja  a  köztemető  üzemeltetés  2011.  évi  
beszámolóját.

131/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  jelenleg  nem  kíván  alapítótagként  részt  venni  a 
Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesületének megalakításában. 

132/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tulajdonosi  jogkörében 

eljárva,  a  Kiskunhalasi  Református  Kollégium  Szilády  Áron  Gimnáziuma  TÁMOP-
3.2.1.A-11/1 számú  pályázati  kiírásra  beadott pályázat  pozitív  elbírálása  esetén  
hozzájárul,  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező,  Csetényi-park  2358/4,  2358/5,  2406,  
2432,  2437  és  a  2438  hrsz.-ú  ingatlanokon,  a  tervezett,  felnövekvő  nemzedékek 
tudatformálását  szolgáló  tevékenység  végzéséhez, a  hatályos  természetvédelmi  
jogszabályokban rögzített előírások maradéktalan megtartása mellett.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt év időtartamra vállalja,  
hogy  ezt  a  lehetőséget  a  Kiskunhalasi  Református  Kollégium  Szilády  Áron 
Gimnáziumával együttműködésben folyamatosan biztosítja.

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Gyovai  
István  polgármestert  a pályázathoz kapcsolódó  Együttműködési  Megállapodás 
aláírására.

133/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyólag  elfogadja  az 
önkormányzat és intézményei pályázatairól szóló, melléklet szerinti beszámolót.

134/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  az Önkormányzat és a Halas Acél Kft. között 2009.  
július 6-án a 6046/1 hrsz alatti ingatlan eladása tárgyába létrejött szerződésben szereplő, a 



terület  beépítésére  vonatkozó  két  éves  határidőt  négy  évre  módosítja.  A  szerződés  többi  
rendelkezése változatlanul érvényben marad.

135/2012. Kth.
A Képviselő-testület  hozzájárul,  hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata képviseletében a 
Polgármester  vezetékjogi  megállapodásokat  írjon  alá az  Égáz-Dégáz  Földgázelosztó  Zrt.,  
Győr, Puskás Tivadar u. 37. alatti jogosulttal az alábbiak szerint:
Kiskunhalas, 41859/10 hrsz alatti területből 1204 m2 területre
Kiskunhalas, 41859/6   hrsz alatti területből     12 m2 területre
A  megállapodásokban  a  fákra,  bokrokra,  cserjékre  vonatkozó  ültetési  tilalom  mértéke 
legfeljebb a vezetéktől számított 2-2 méter lehet.

136/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  a  Kiskunhalas 2385/4 hrsz alatti  ingatlan művelési  
ágát a valós használatnak és a rendezési tervnek megfelelően „sportpálya” művelési ágra  
kívánja változtatni. Felhatalmazza a Polgármestert a földhivatali eljárás lebonyolítására.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendelkezések hatályon kívül  
helyezéséről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 
bekezdésében,  és  a  jogalkotásról  szóló 2010.  évi  CXXX. törvény 13.  § (2) bekezdésében 
foglalt  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében  eljárva  a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Hatályát veszti 

a)   Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a szeszesital kimérésének és 
fogyasztásának  közterületen  és  egyéb  helyen  való  korlátozásáról  szóló  20/1991.(  X.14.) 
önkormányzati rendelet  4.§-a,

b) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a temetőktől és a temetkezésről 
szóló 17/2000.(IV.18.) önkormányzati rendelet XIV. fejezete

c)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  közterületek  nevének 
megállapításáról,  a  házszámozás,  valamint  a  névtáblák  és  a  házszámtáblák  elhelyezésének 
rendjéről szóló 41/2003 (XII. 23.) önkormányzati rendelet 9.§ (5) bekezdése

d) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  az állattartás szabályairól szóló 
27/2004.(VI.02.) önkormányzati rendelet 10.§-a



e)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  közterület-használat 
szabályozásáról szóló 28/2004. (VI. 02.) önkormányzati  rendelet 8/A.§ (7) bekezdése, 12.§ 
(2) bekezdése, 14.§-a

f)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének   egyes  helyi  jelentőségű 
természeti  emlékek védetté  nyilvánításáról  szóló 31/2007.(XII.05.)  önkormányzati  rendelet 
8.§-a

g)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének    egyes  területek  helyi 
jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 22/2005. (VI. 01.) önkormányzati 
rendelet 7.§-a

h) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a helyi környezet védelméről, a 
közterületek  és  ingatlanok  rendjéről,  a  település  tisztaságáról  szóló  59/2005.  (XI.  30.) 
önkormányzati rendelet 16.§-a

i)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének   Kiskunhalas  város 
középületeinek,  köztereinek  fellobogózásáról,  díszkivilágításáról  szóló  29/2008.(X.29.) 
önkormányzati rendelet 10.§ (5) bekezdése

j) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal  összefüggő  kötelező  közszolgáltatás  igénybevételéről  szóló  30/2003.  (XI.12.) 
önkormányzati rendelet 10.§ (3)bekezdése, 15.§ (3)bekezdése, 15/A.§ (6) bekezdése.

2.§

Ez a rendelet  2012. május 31-én lép hatályba  és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.

Kiskunhalas, 2012. május 24.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 
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