
A képviselő-testület 2014. november 27-i zárt ülésén hozott döntés: 

 

289/2014. Kth. 

Fellebbezés 

 

 

A képviselő-testület 2014. november 27-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

290/2014. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

291/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó Kormányzati funkcióit az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011220 adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016030 Állampolgársági ügyek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 

041231 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munka program –Téli foglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

051050  Veszélyes hulladékbegyűjtése, szállítása, átrakása 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051020 Nem veszélyes(települési) hulladék összetevőnek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 



053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  

063080 Vízellátással kapcsolatos közműépítése, fenntartása, üzemeltetése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

042180 Állat-egészségügy 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2014. Kth. számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

292/2014. Kth. 

A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata tulajdonát képező, de a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium használatában lévő 1. számú mellékletben felsorolt eszközök 0 Ft 

könyvszerinti értéken kivezetésre kerüljenek a vagyonnyilvántartásból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium "0"-ig leírt nagyértékű eszközeinek hiánylistája  
Intézmény Helye Főkönyv Leltári szám Gyári szám Sorszám Megnevezés Bruttó Nettó Mennyiség munkahely aktiválás 

dátuma 

0072 01131922 E/2938 2938 Biolámpa 

BIONIC 

62 966 0 1 Vári Szabó 

István 

1996.12.23 Vári-Szabó 

István 

Szakközépiskola

, Szakiskola és 

Kollégium 

0072 01131922 E/2951 2951 Porszivó 

KARCHER NT 

351 ECO 

72 410 0 1 Vári Szabó István 1997.05.22 

0072 01131922 E/2969 2969 Elektromos labor 

mérleg NJW. 3000 

g. 

115 000 0 1 Vári Szabó István 1997.12.21 

0072 01131922 E/2981 2981 Ökológiai 

mérőbőrönd 

/PHARE/ UW 

2000 

280 909 0 1 Vári Szabó István 1998.01.16 

0072 01131922 E/2993 2993 Veitővászon 

160x160 S1000 

38 275 0 1 Vári Szabó István 1998.04.23 

0072 01131922 E/3002 3002 Videóállvány 125 000 0 1 Vári Szabó István 1998.05.04 

0072 01131922 E/3006 3006 Hűtőszekrény ZFC 

202 

42 000 0 1 Vári Szabó István 1998.06.30 

0072 01131922 E/3007 3007 Hűtőszekrény ZFC 

202 

42 000 0 1 Vári Szabó István 1998.06.29 

0072 01131922 E/3036 3036 Fiókos szekrény 

üvegajtós fehér 

laminált 

49 900 0 1 Vári Szabó István 1998.12.15 

0072 01131922 E/3037 3037 Fiókos szekrény 

üvegajtós fehér 

laminált 

49 900 0 1 Vári Szabó István 1998.12.17 

0072 01131922 E/3041 3041 Fényképezőgép 

NIKON F 60 

106 900 0 1 Vári Szabó István 1999.04.16 

0072 01131922 E/3053 3053 Videomagnó 

PHILIPS VR 

200/58 

38 000 0 1 Vári Szabó István 1999.10.08 

0072 01131922 E/3054 3054 Videómagnó 

PHILIPS VR 

200/58 

38 000 0 1 Vári Szabó István 1999.10.12 

0072 01131922 E/3061 3061 Szalagfűrész SC 

600 

570 000 0 1 Vári Szabó István 1999.10.19 

0072 01131922 E/3066 3066 Iró, tárgyaló, 

számitógépasztal 1 

személ 

139 505 0 1 Vári Szabó István 1999.11.30 

0072 01131922 E/3067 3067 Üveges szekrény 

zárt alsórésszel 

66 735 0 1 Vári Szabó István 1999.11.30 

0072 01131922 E/3068 3068 Középmegosztású 

szekrény zárt 

alsóréssze 

70 052 0 1 Vári Szabó István 1999.11.30 

0072 01131922 E/3069 3069 Előszobafal 

tükörrel akasztóval 

47 923 0 1 Vári Szabó István 1999.11.25 

0072 01131922 E/3072 3072 Mini hangtorony 

CD-C700 SHARP 

72 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.16 

0072 01131922 E/3073 3073 Videorendszer 

/Magnó/ SLV-

60 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.15 



 1. számú melléklet 

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nagy értékű tárgyi eszközök leltározása előterjesztéshez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E510EE SON 

0072 01131922 E/3074 3074 Szines TV. SONY 

KV-29X1K AEUX 

160 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3083 3083 Video lejátszó 33 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3087 3087 Televizió 25 ST 

TXT 

100 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3088 3088 Televizió 25 ST 

TXT 

100 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.16 

0072 01131922 E/3089 3089 Video lejátszó 33 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3090 3090 Takaritógép LUX 

DP-900 

215 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3095 3095 Bogrács 

rozsdamentes 

25 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3096 3096 Hűtőszekrény ZFC 

243 C 

28 750 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3097 3097 Hűtőszekrény ZFC 

243 C 

28 750 0 1 Vári Szabó István 1999.12.15 

0072 01131922 E/3101 3101 Gázboyler IDROPI 

SPA 120 

81 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.15 

0072 01131922 E/3106 3106 Kávéfőzőgép RM 

OFM-2 

337 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3112 3112 Hangvillapár 

rezonáló 

fadobozpárral 

34 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3194 3194 Középiskolai 

mechanikai készlet 

II. 

31 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3195 3195 Ingasorozat 26 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3196 3196 Középiskolai 

mechanikai készlet 

I. 

38 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.14 

0072 01131922 E/3197 3197 Vizuáltábla 

100x200 

29 000 0 1 Vári Szabó István 1999.12.16 



293/2014. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forgalomszabályozási szempontokat 

figyelembe véve a belvárosban az 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 15.§ c) pontja szerint 

„Korlátozott várakozási övezet” kialakítását rendeli el az alábbi területeken, az alább meghatározott 

időkorlátozással 2015. január 1. napjától. A várakozás a rendelet 114. ábra szerinti kiegészítő 

táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett az alábbiak szerint: 

 

Munkanapokon 8-18 óráig: 

a.) Bethlen Gábor tér  2 óra 

b.) Hősök tere 2 óra 

c.) Református templom parkolója 2 óra 

d.) Május 1. tértől a Semmelweis Kórház felé vezető út melletti párhuzamos 

     parkolók 2 óra 

e.) Thúry József utca 2 óra 

f.) Városháza utca 2 óra 

g.) Jósika utca 2 óra 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülte felkéri a Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, 

hogy az 1.) pont szerinti döntésnek megfelelően a korlátozó és kiegészítő  táblákat helyezze ki. 

 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 31.napjával 

visszavonja a parkolók üzemeltetésére 2010. június 29-én a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató 

és Vagyonkezelő Zrt-nek adott megbízást. 

 

294/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-T Kft. törzstőkéjét 

felemeli oly módon, hogy a társasággal szemben lévő 41.000 e Ft tagi kölcsön követelését 

apportként rendelkezésre bocsátja. Ebből 1.810 e Ft-al, azaz Egymillió-nyolcszáztízezer 

forinttal a jegyzett tőkét felemeli, a fennmaradó 39.190 e Ft-ot, azaz Harminckilencmillió-

egyszázkilencvenezer forintot tőketartalékba helyezi. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának törzsbetétje 78.000 e Ft,azaz Hetvennyolc-millió 

forint, melyből pénzbeli betét 499.662,- Ft,nem pénzbeli betét összege 77.500.338,- Ft. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

295/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Halasi Városgazda 

Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.-nek a Kiskunhalas, Majsai út 18 sz. alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan épületeiben lévő asztalos, és lakatos műhely gépeinek és 

berendezéseinek a megvásárlását 7 millió Ft + ÁFA áron. 

 

A munkák pénzügyi forrása a Halasi Városgazda Zrt. saját forrása. 

 

296/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi 

Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt, a Kiskunhalas, Táncsics u. 4 sz. 

alatti társasház közgyűlésén, a rendkívüli közös költséget a többi tulajdonossal egyetértésben 

megszavazza. 

 

 



 

297/2014. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. 

számú mellékletében szereplő Hasznosítási megállapodást, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vakáció Közhasznú 

Nonprofit Kft. Társasági Szerződés módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében 

foglaltak szerint,  egyúttal felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 

Társasági Szerződés aláírására. 

 

3.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vakáció Közhasznú 

Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 3. számú 

mellékletében foglaltak szerint,  egyúttal felhatalmazza a polgármestert az egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat  aláírására. 

 

1.számú melléklet 

 

HASZNOSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 15724904-2-

03, törzsszám: 724902 statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert 

polgármester, mint használatba adó (a továbbiakban: Tulajdonos), 

 

másrészről 

 

a VAKÁCIÓ Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. adószám: 18351521-2-03, cégjegyzék szám: 03-09-

118404, statisztikai számjel: 18351521-5520-572-03, képviseli: Fülöpné Makai Tamara ügyvezető,  

a továbbiakban: Használatba vevő) 

 

együttesen a Felek, külön-külön Fél között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

  

Kiskunhalas Város Önkormányzata a VAKÁCIÓ Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (korábban: VAKÁCIÓ Táborozási és Üdültetési Közhasznú 

Társaság) tagja. 

A Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan (Sikonda Gyermek- és Ifjúsági Tábor) az 1994. április 12. 

napján megkötött hasznosítási megállapodás alapján a VAKÁCIÓ Táborozási és Üdültetési 

Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltetésében állt. 

A Kormány az "Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról" szóló 1205/2013. 

(IV.15.) számú határozatával döntött az ingatlan-nyilvántartásban Komló 6167 helyrajzi számon 

felvett ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról.  

Az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

megállapodás 2013. július 24. napján, a vonatkozó birtokbaadási jegyzőkönyv pedig 2013. október 

16. napján került aláírásra. 

 



A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a VAKÁCIÓ Táborozási és 

Üdültetési Közhasznú Társaság által végzett gyermek- és ifjúsági táboroztatási tevékenység 

folytatásaként értelmezik a felek.  

 

Jelen hasznosítási megállapodás alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásról szóló SZT-40257. számú szerződés szerinti tulajdoni hányadát a 

VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. részére hasznosításra átengedi. 

 

Használatba vevő kijelenti, hogy a megállapodás 1. pontjában körülírt ingatlant a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.) pontjában 

meghatározott ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja hasznosítani, és táboroztatási 

célra kívánja felhasználni (gyermekek, valamint a szociálisan rászorult személyek üdültetési, 

táboroztatási lehetőségének biztosítása). 

 

1) A használatba kapott ingatlan 

  

Tulajdonos a tulajdonát képező és az ingatlan-nyilvántartás jelenlegi állapota szerint a Komló 6167 

helyrajzi számú, kivett táborhely megnevezésű, 1 ha 5564 m2 alapterületű ingatlan 29946/51278 

tulajdoni hányadát (a továbbiakban: hasznosításra átadott ingatlan) jelen szerződés aláírásával a 

használatba vevő részére hasznosításra átadja. 

 

2) A hasznosítási jogviszony időtartama       

 

A hasznosítási megállapodást a felek határozatlan időre kötik. A hasznosítási megállapodás a felek 

általi aláírás napján lép hatályba. Ha az aláírásra nem egy helyen és időben kerül sor, akkor a 

hatályba lépés kezdő napjának az utolsó aláírás napja számít. 

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodás hatályba lépésének kezdő napja és az 

előzményekben hivatkozott ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás 

kezdőnapja közötti időszakra vonatkozóan a fent nevezett ingatlan fenntartását, karbantartását a 

VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végezte és a tulajdonosnak erről 

mindvégig tudomása volt. 

 

3) Használati díj, közüzemi költségek 

 

 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a használatba vevő az ingatlan használatáért nem 

fizet. 

 

 A használatba vevő köteles a használatba kapott ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével 

kapcsolatos költségeket megfizetni. 

 

4) Birtokbaadás 

 

4.1. Tekintettel arra, hogy a használatba vevő jelenleg is az ingatlanban tartózkodik, használja 

azt, a Felek kijelentik, hogy külön birtokbaadásra nem kerül sor. 

 

4.2. A használatba vevő 2013. október 16. napjától viseli a használatba vett ingatlan terheit, 

ideértve a kárveszélyt is. 

 



5) Az ingatlan használata, a felek jogai és kötelezettségei 

  

5.1. A tulajdonos szavatol azért, hogy a használatba adott ingatlant a hasznosítási időtartam alatt 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja. Nem felel azonban az olyan kárért, 

amely valamely közműszolgáltatás zavarából származik.  

 

5.2. A használatba vevő köteles a használatba kapott ingatlant rendeltetésszerűen használni és 

gondoskodni annak tisztántartásáról, valamint állagának megóvásáról.  

 

5.3.  A tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli a hasznosítás ideje alatt a használatba adott 

ingatlanban bekövetkezett esetleges balesetért. A tűz-, baleset-, és munkavédelmi 

szabályok betartása a használatba vevő feladata. 

 

5.4. Használatba vevő a használatba kapott ingatlant kizárólag a társaság közhasznú 

tevékenységének ellátásához, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme 

nélkül használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a használatba kapott ingatlan 

rendeltetésellenes használatából, illetve a jelen hasznosítási megállapodás megszegéséből 

keletkezik.  

 

5.5. A használatba vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon elvégzendő mindennemű 

átalakítási, felújítási, korszerűsítési, beruházási munkálat elvégzéséhez köteles a 

Tulajdonoshoz intézett kérelemben előzetes, írásbeli engedélyt kérni, amelyhez csatolja a 

beruházás tételes költségvetését, illetőleg kellő részletességű műszaki leírást, 

tervdokumentációt. Hatósági engedélyezést igénylő munkák esetén a kivitelezés 

megkezdéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás feltétele a jogerős építési engedély 

bemutatása. A beruházás megkezdését megelőzően a beruházással érintett ingatlanrész 

állapotát fényképekkel kiegészített állapot felvételi jegyzőkönyvvel kell igazolni.  

 

5.6. A használatba vevő a hasznosítási jogviszony megszűnésekor jogosult a rendelkezési joga 

alatt álló, a hasznosítási jogviszony időtartama alatt általa beszerelt berendezési és 

felszerelési tárgyakat a használatba kapott ingatlan állagának sérelme, valamint 

rendeltetésszerű használatának veszélyeztetése nélkül leszerelni és elvinni. 

 

5.7. A használatba vevő vállalja továbbá, hogy elszámolási kötelezettségének jelen hasznosítási 

megállapodás fennállása alatt eleget tesz. 

 

6) Albérlet 

 

6.1. Használatba vevő a használatba kapott ingatlant albérletbe vagy más módon harmadik 

személy használatába nem adhatja. 

 

7) A hasznosítási jogviszony megszűnése 

  

7.1. A hasznosítási jogviszony az alábbi esetekben megszűnik: 

 

a) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén 

b) az ingatlan megsemmisülésével 

c) azonnali hatályú felmondás esetén 

d) a felek felmondásával, figyelembe véve a táboroztatási, üdültetési szezon végét 

(09.30.) 



e) használatba vevő jogutód nélküli megszűnésével. 

 

7.2. A használatba vevő - a hasznosítási jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén - 

nem jogosult csereingatlan biztosítására. A jelen megállapodás bármely okból történő 

megszűnése egyik felet sem mentesíti azon kötelezettségei alól, amelyek a megállapodás 

megszűnésének időpontjában fennálltak. 

 

7.3. Tulajdonos a jelen hasznosítási megállapodást kártalanítás nélkül, azonnali hatállyal 

felmondhatja: 

 

a) ha az ingatlant felszólítás ellenére továbbra is rendeltetésellenesen vagy 

megállapodás ellenesen használja, 

b) ha a használatba vevő a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyének hiányában az 

ingatlanon beruházást eszközölt, 

c) ha a használatba vevő az ingatlant vagy annak egy részét albérletbe vagy 

harmadik személy használatába adta. 

d) a jelen hasznosítási megállapodásban, vagy jogszabályban meghatározott más 

esetekben. 

  

7.4. A hasznosítási jogviszony megszűnésének napján a használatba vevő köteles a a 

használatba kapott ingatlant kiürítve, a leltárban foglalt berendezésekkel - átadás-átvételi 

jegyzőkönyvvel - a Tulajdonosnak olyan állapotban visszaszolgáltatni, ami a hasznosítási 

idő alatti természetes elhasználódásnak felel meg.  

  

8) Egyéb rendelkezések 

 

8.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

 

A használatba vevő részéről: Fülöpné Makai Tamara ügyvezető 

A Tulajdonos részéről: Fülöp Róbert polgármester 

 

Amennyiben a Kapcsolattartó személyében változás következik be, úgy a Felek az új 

kapcsolattartó személyéről a változástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatják 

egymást. 

 

8.2. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen egyeztetések 

útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére a felek a 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai szerinti bírósághoz fordulnak. 

 

8.4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a megállapodó felek jogviszonyára 

Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) 

Korm. Rendelet, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól2011. évi CLXXXIX. 

Törvény rendelkezései irányadóak. 

  

 

A megállapodó felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag 4 példányban írják alá, melyből 2 példány a Tulajdonost, 2 példány pedig a 

használatba vevőt illeti meg. 



 

Kiskunhalas, 2014…….. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata. 

részéről: 

 

VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 

részéről: 

 

 

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

Fülöp Róbert polgármester 

Tulajdonos 
Fülöpné Makai Tamara ügyvezető 

Használatba vevő 

 

 

  

 

 

 

 

2.számú melléklet 

 

A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítása: 

 

A módosításra kerülő adatok és azok indoklása: 

 
1. oldal 2. 1. pontja a polgármester személyének változása miatt az alábbiak szerint módosul:  

 

Képviseletre jogosult neve: Fülöp Róbert polgármester 

 

1. oldal 2. 2. pontja a polgármester személyének változása miatt az alábbiak szerint módosul:  

 

Képviseletre jogosult neve: Ábrahám-Fúrús András polgármester 

 

2. oldal 2. 4. 2. pontja a polgármester személyének változása miatt az alábbiak szerint 

módosul:  

 

Képviseletre jogosult neve: Korbély László polgármester 

 

10. oldal 11. pontjában az ügyvezető neve névváltozás miatt az alábbiak szerint módosul: 

Név: Fülöpné Makai Tamara 

  

11. oldal 12. pontjában az önálló cégjegyzésre jogosultak neve névváltozás miatt az alábbiak 

szerint módosul: 

Név: Fülöpné Makai Tamara 

3.számú melléklet 

 

3) Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan: 

A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására a választásokat követő adatváltozások, és az ügyvezető névváltozásának 

rögzítése miatt van szükség.  

A módosításra kerülő adatok és azok indoklása: 

 

7. oldal 1. pontja a polgármester személyének változása miatt az alábbiak szerint módosul:  



 

Képviseletre jogosult neve: Fülöp Róbert polgármester 

  

7. oldal 2. pontja a polgármester személyének változása miatt az alábbiak szerint módosul:  

 

Képviseletre jogosult neve: Ábrahám-Fúrús András polgármester 

 

7. oldal 8. pontja a polgármester személyének változása miatt az alábbiak szerint módosul:  

 

Képviseletre jogosult neve: Korbély László polgármester 

 

 

298/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő, az 1. sz. mellékletben szereplő 

együttműködési megállapodást.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

1. számú melléklet  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli Fülöp Róbert 

polgármester, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., bankszámlaszám:11732064-

15338806-00000000, adószám:15724904-2-03 , KSH statisztikai számjel:15724904-8411-

321-03 , törzskönyvi azonosító szám: 724902) továbbiakban Önkormányzat, 

 

másrészről Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli Rostás 

László elnök, székhely: 6400 Kiskunhalas, Tó u. 36., bankszámlaszám: 11732064-15783859 , 

adószám: 15783859-1-03 , KSH statisztikai számjel: 15783859-8411-323-03, törzskönyvi 

azonosító szám: 783859) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen 

és időben, a következő feltételekkel. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

együttműködésének szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 

 

A megállapodás jogi háttérszabályozása: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet.  
 



A megállapodás részletesen tartalmazza Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: 

nemzetiségi önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:  

 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatok ellátása (Njtv. 80. § (1-2)) 

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök 

és határidők kijelölésével, (Njtv. 80. § (3) a) ) 

- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi 

önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai 

teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (Njtv. 80. § (3) b)) 

- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 

kötelezettségekre, (Njtv. 80. § (3) c) ) 

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njtv . 80. § (3) d) ). 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata működése, a 

személyi-tárgyi feltételek biztosítása 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi 

eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata részére a működéséhez szükséges 

feltételeket, az alábbiak szerint: 

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő Tó utca 36. szám alatti ingatlant ingyenesen 

biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára az üléseinek lebonyolításához, 

közmeghallgatáshoz, rendezvények szervezéséhez, működési feladatok elvégzéséhez.  

- A képviselő-testület a mindenkori tárgy évi költségvetésében elfogadott összeg 

mértékéig biztosítja működési támogatásként a Nemzetiségi Önkormányzat működési 

kiadásainak fedezetét az állami támogatás kiegészítésével. A támogatás fedezetet nyújt 

a Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz: a székhely közösségi ház 

fenntartási költségeihez, postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok 

ellátásához és az ezzel járó tárgyi és személyi feltételek kiadásaihoz. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző 

vagy az általa megbízott személy vesz részt. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és  gazdálkodási osztályán keresztül biztosítja.  



- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 

kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a 

Nemzetiségi Önkormányzat a működési támogatásából fedezi. 

 
Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal fenti, és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges. 
 

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje 
 

 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

 
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 
információk ismeretében a jegyző megbízottja lefolytatja az egyeztetést a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi 
adatokat, egyéb információkat.  
Az állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad Kiskunhalas Város Önkormányzata 

képviselő-testületének tervezete, illetve döntése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 

számára megítélt éves önkormányzati támogatásról, ezzel egyidejűleg információt szolgáltat 

annak esetleges célhoz kötöttségéről is. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Áht. 24.§ (3) bekezdésében foglalt határidőig 
nyújtja be a költségvetési határozat tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetését. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak nyújtott helyi Önkormányzati költségvetési támogatás összegét.  
 
 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát az Áht. 34-35.§ 

figyelembe vételével.  

 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók. 
 

3. Információszolgáltatás a költségvetésről 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
gazdálkodási osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 
Az előirányzat módosításokról szóló határozatok helyi Önkormányzathoz történő 

megküldésének határideje: 

a) április 1. 

b) további esetben a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül. 



 

4. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzatnak az Áht.-ban előírt határidő szerint költségvetési 
beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal.  

 

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, 

kötelezettségvállalás 

 

1. Költségvetési határozat végrehajtása 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
jegyző a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztályán 
keresztül látja el. 

 
2. Kötelezettségvállalás rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, 
érintettsége esetén az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.  

 
 

3. Utalványozás 
 

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén 
az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
  
Utalványozni csak érvényesítés után lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. 
 

4. Pénzügyi ellenjegyzés 
 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének szabályait az Ávr. 55.§ (2) bekezdés g) 
pontja szabályozza. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint 
jogszerűségének ellenőrzésére irányul. 
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést - ugyanazon 
gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, 
érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki 
ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 
 

5. Érvényesítés 

 

Az érvényesítést szabályait az Ávr. 58.§ (4) bekezdése szabályozza. 

 

 

IV. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi 

számlája 

 



Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: 

11732064-15783859 

OTP Bank Zrt.  

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  

Elszámolási számla: 11732064-15783859  

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával 

kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos 

használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. 

A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi Önkormányzattól eredő támogatásának 

felhasználása a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori önkormányzati költségvetési 

rendeletben meghatározott előirányzatok alapján a kiadások felmerüléséhez igazodóan 

történik átutalással illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál vezetett 

Nemzetiségi Önkormányzati házipénztár forgalommal.  

 

1. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztálya a helyi 

nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat 

nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 

statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében 

az elnök felelős. 

 

Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség 

szerint módosítani.  

 

Az együttműködési megállapodást Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

298/2014. (XI.27.) Kt. sz. határozatával, míg Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete …/2014. (…) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Jelen Együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 24/2014. (I 30.) Kt. sz. határozattal és a 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi  Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 Cöh. 

sz. határozatával elfogadott Együttműködési megállapodás. 

 

Kiskunhalas, 2014. november  ……….. 

 

Fülöp Róbert      Rostás László 

              polgármester             elnök 

299/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, az 1. sz. mellékletben szereplő 

együttműködési megállapodást.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 



1. számú melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli Gyovai István 

polgármester, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., bankszámlaszám:11732064-

15338806-00000000, adószám:15724904-2-03 , KSH statisztikai számjel:15724904-8411-

321-03 , törzskönyvi azonosító szám: 724902) továbbiakban Önkormányzat, 

 

másrészről Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli dr. Schindler Árpád 

elnök, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., bankszámlaszám: 11732064-15783842 , 

adószám: 15783842-1-03 , KSH statisztikai számjel: 15783842-8411-323-03, törzskönyvi 

azonosító szám: 783848) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen 

és időben, a következő feltételekkel. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésének 

szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 

 

A megállapodás jogi háttérszabályozása: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet.  
 

A megállapodás részletesen tartalmazza Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) és Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

nemzetiségi önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:  

 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatok ellátása (Njtv. 80. § (1-2) 

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök 

és határidők kijelölésével, (Njtv. 80. § (3) a)  

- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi 

önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai 

teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (Njtv. 80. § (3) b) 

- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 

kötelezettségekre, (Njtv. 80. § (3) c) 

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njtv . 80. § (3) d). 

 

 

 

 

 

 

 



I. Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-

tárgyi feltételek biztosítása 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi 

eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül a 

Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges 

feltételeket, az alábbiak szerint: 

- Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Polgármesteri Hivatal épületében lévő 

tanácskozótermet (Hősök tere 1.-108. számú terem) a Nemzetiségi Önkormányzat 

számára az üléseinek lebonyolításához, közmeghallgatáshoz, rendezvények 

szervezéséhez, működési feladatok elvégzéséhez.  

- A képviselő-testület a mindenkori tárgy évi költségvetésében elfogadott összeg 

mértékéig biztosítja működési támogatásként a Nemzetiségi Önkormányzat működési 

kiadásainak fedezetét az állami támogatás kiegészítésével. A támogatás fedezetet nyújt 

a Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz: a székhely közösségi ház 

fenntartási költségeihez, postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok 

ellátásához és az ezzel járó tárgyi és személyi feltételek kiadásaihoz. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző 

vagy az általa megbízott személy vesz részt. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztályán keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 

kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a 

Nemzetiségi Önkormányzat a működési támogatásából fedezi. 

 
Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal fenti, és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges. 
 

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje 
 

 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

 
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 
információk ismeretében a jegyző megbízottja lefolytatja az egyeztetést a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi 
adatokat, egyéb információkat.  
Az állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad Kiskunhalas Város Önkormányzata 

képviselő-testületének tervezete, illetve döntése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 

számára megítélt éves önkormányzati támogatásról, ezzel egyidejűleg információt szolgáltat 

annak esetleges célhoz kötöttségéről is. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ÁHt. 24.§ (3) bekezdésében foglalt határidőig 
nyújtja be a költségvetési határozat tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-



testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetését. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak nyújtott helyi Önkormányzati költségvetési támogatás összegét.  
 
 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát az Áht. 34-35.§ 

figyelembe vételével.  

 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók. 
 

3. Információszolgáltatás a költségvetésről 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
gazdálkodási osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 
Az előirányzat módosításokról szóló határozatok helyi Önkormányzathoz történő 

megküldésének határideje: 

a) április 1. 

b) további esetben a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül. 

 

4. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzatnak az Áht.-ban előírt határidő szerint költségvetési 
beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal.  

 

V. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, 

kötelezettségvállalás 

 

1.Költségvetési határozat végrehajtása 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
jegyző a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  pénzügyi és gazdálkodási osztályán 
keresztül látja el. 

 
2. Kötelezettségvállalás rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, 
érintettsége esetén az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.  

 
 



 
3. Utalványozás 

 

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén 
az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
  
Utalványozni csak érvényesítés után lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. 
 

1. Pénzügyi ellenjegyzés 
 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének szabályait az Ávr. 55.§ (2) bekezdés g) 
pontja szabályozza. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint 
jogszerűségének ellenőrzésére irányul. 
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést - ugyanazon 
gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, 
érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki 
ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 
 

2. Érvényesítés 

 

Az érvényesítést szabályait az Ávr. 58.§ (4) bekezdése szabályozza. 

 

 

VI. A Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi 

számlája 

 

Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: 11732064-

15783842 

OTP Bank Zrt.  

Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Elszámolási számla: 11732064-15783842  

A Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával 

kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos 

használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. 

A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi Önkormányzattól eredő támogatásának 

felhasználása a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori önkormányzati költségvetési 

rendeletben meghatározott előirányzatok alapján a kiadások felmerüléséhez igazodóan 

történik átutalással illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál vezetett 

Nemzetiségi Önkormányzati házipénztár forgalommal.  

 

1. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztálya a helyi 

nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat 

nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 

statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében 

az elnök felelős. 

 



Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség 

szerint módosítani.  

 

Az együttműködési megállapodást Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

299/2014. (XI.28.) Kt. sz. határozatával, míg Kiskunhalasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete …/2014. (…) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Jelen Együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 24/2014 (I.30.) Kth. sz. határozattal és a 

Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 Nöh sz. 

határozatával elfogadott Együttműködési megállapodás. 

 

Kiskunhalas, 2014. november ……………. 

 

Fülöp Róbert      Dr. Schindler Árpád 

              polgármester             elnök 

 

300/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájáruló nyilatkozatát adja 

a praxisjog megszerzéséhez a HALAS-DENT Kft. keretén belül foglalkoztatott fogorvosok 

esetében: 

                               

1. sz. körzet dr. Üst Anna 

2. sz. körzet dr. Bácsalmási Antal 

3. sz. körzet dr. Terbe Zsuzsanna 

4. sz. körzet dr. Bogdán Gusztáv István 

5. sz. körzet dr. Temesvári Hajnalka 

 

2. A hozzájáruló nyilatkozat aláírására felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét. 

 

301/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra 

nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait (Gál István Gyula, Hanzik Anikó) tisztségéből 

2014. november 30. napi hatállyal visszahívja.  

Egyidejűleg a társaság felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi személyeket 2014. 

december 1. napjától 2019. november 30. napjáig szóló határozott időre megválasztja: 

- Csanádi Lajos 6400 Kiskunhalas, Víz utca 5. 

- Szabadi István 6400 Kiskunhalas Széchenyi u. 119. 

- Modok Lászlóné 6400 Kiskunhalas Tóköz u. 2. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 

- felügyelőbizottsági tagjait (Dr. Skribanek Zoltán, Máté Lajos, Váradi Krisztián ) 

tisztségéből 2014. november 30. napi hatállyal visszahívja.  

Egyidejűleg a társaság felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi személyeket 2014. 

december 1. napjától 2019. november 30. napjáig szóló határozott időre megválasztja: 

- Gyöngyi László 6400 Kiskunhalas, Balajthy D. u. 2. 

- Dr. Skribanek Zoltán 6400 Kiskunhalas, Szilády u. 52. 

- Szűcs Csaba 6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25. 

 



3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasthermál Fürdő- és 

Idegenforgalmi Kft. felügyelőbizottsági tagjait (Hunyadi Péter, Halász Balázs, Vili Gábor 

) tisztségéből 2014. november 30. napi hatállyal visszahívja.  

Egyidejűleg a társaság felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi személyeket 2014. 

december 1. napjától 2019. november 30. napjáig szóló határozott időre megválasztja: 

- Hunyadi Péter 6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 54. 

- Vincze Attila 6400 Kiskunhalas, Tormássy u. 46. 

- Aradszky Lászlóné 6400 Kiskunhalas, Tulipán u. 14. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALAS-T Kft.  

felügyelőbizottsági tagjait (Fülöp Róbert, Pajor Kálmán, Dózsa Tamás Károly) 

tisztségéből 2014. november 30-i hatállyal visszahívja.  

Egyidejűleg a társaság felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi személyeket 2014. 

december 1. napjától 2019. november 30. napjáig szóló határozott időre megválasztja: 

- Laskovicsné Terzics Edit 6400 Kiskunhalas, Tormássy u. 6. 

- Hevesiné Vincze Éva 6400 Kiskunhalas, Téglagyári út 11. 

- Kuris István László 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 18. A. lph 4/11. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.3.4. pontban szereplő 

gazdasági társaságok esetében a felügyelőbizottságok elnökeinek 25.000,-Ft./hó, a tagok 

részére 20.000,-Ft./hó, a 2. pontban szereplő gazdasági társaság esetében az elnöknek 

35.000,-Ft./hó, a tagoknak 30.000,-Ft./hó díjazást állapít meg.  

 

 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a tisztségükből 

visszahívott felügyelőbizottságok tagjainak a tulajdonos érdekében végzett  munkájukat.  

 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-4. pontokban történt 

változásokkal az alapító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Cégbírósági eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 

302/2014. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berki Viola Közalapítvány 

Kuratóriuma tagjainak számát 2014. december 1. napjától 5 főben határozza meg. A 

kuratórium és felügyelőbizottság tagjait 2014. december 1. napjától határozatlan időre az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

Kuratórium tagjai:  

-Karsai Zsuzsanna elnök 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór u. 26. 

-Dr. Molnár Kálmán Budapest, Orló utca 3/B fszt. 1. 

-Deák Lajosné 6400 Kiskunhalas, Arany J. u. 8. 

-Kiss Sándorné 6400 Kiskunhalas, Bornemissza u. 28. 

-Szőnyiné Vass Lívia 6400 Kiskunhalas, Kun tér 1. 2/12. 

 

Felügyelbizottság tagjai: 

-Ardainé Sallai Katalin 6400 Kiskunhalas, Bálvány u. 16. 

-Almádiné Béla Györgyi 6400 Kiskunhalas, Erdei tér 1/B. II/22. 

-Léderné Lukács Mónika 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 30. 

     



2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városért Közalapítvány 

Kuratóriuma tagjainak számát 2014. december 1. napjától 5 főben határozza meg. A 

kuratórium és felügyelőbizottság tagjait 2014. december 1. napjától határozatlan időre az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

Kuratórium tagjai: 

Szőke Sándor elnök 6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12. 

Farkasné Wodring Zsuzsanna 6400 Kiskunhalas, Esze T. ltp. 2/B. 

Szűcs Csaba 6400 Kiskunhalas, József A. u. 25. 

Babud László 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 6. 

Nagy-Apáti Ivett 6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A. 

 

Felügyelbizottság tagjai  

Rostás László 6400 Kiskunhalas, Szántó Kovács u. 22. 

Vancsura János 6400 Kiskunhalas, Tóth J. u. 20. 

Patocskai Tamás 6413 Kunfehértó, IV. körzet tanya 3. 

 

3. A Képviselő-testület 2014. december 1. napjától határozatlan időre Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány kuratórium és felügyelőbizottság tagjainak megválasztja: 

 

Kuratórium tagjai: 

Horváth Anikó elnök 6400 Kiskunhalas, Bástya u. 4. 

Vincze Bálint 6400 Kiskunhalas, Hímző u. 3. 

 

Felügyelőbizottság tagjai  

Zsellér Pál 6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 4. 

Szilágyi Pál 6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u.44. 

Míg György 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 32.  

 

4.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a Kurátorok és 

Felügyelő Bizottságok tagjainak a tulajdonos érdekében végzett eddigi munkájukat.  

 

5.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-3.pontokban történt 

változásokkal az alapító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Törvényszéki eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

303/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 

mellékletében szereplő Városért Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

VÁROSÉRT Közalapítvány 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirata 

2014. december 1-től. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1.) az 

alábbi feltételek mellett jogi személyként működő közalapítvány létrehozását határozza el, 

amely Közalapítvány a Halasi Szüret, a dr. Monszpart László és a Halas Történeti Kutatása 

Közalapítványokat egyesíti. 



Továbbá az alapító határoz a közalapítvány Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) szerinti továbbműködéséről 

1.) Az Alapító neve:    Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhelye:    6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

2.) A Közalapítvány neve:   VÁROSÉRT Közalapítvány 

3.) A Közalapítvány székhelye:  Kiskunhalas Hősök tere 1. 

4.) Az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozta létre. 

5.) A Közalapítvány célja: 

 esztétikus, rendezett városkép, utcakép és középületek 

kialakításának segítése, 

 közutak építése, karbantartása, 

 parkok, zöldterületek kialakítása, fenntartása, 

 gáz, szennyvízcsatorna építés, 

 környezetvédelmi feladatok végrehajtása 

 Kiskunhalas városában megrendezésre kerülő szüreti 

rendezvények kulturális és sport programjainak 

támogatása. 

 Kiskunhalasi állandó lakosok külföldi, kórházi 

gyógykezelésének elősegítése. A külföldi 

gyógykezeléshez szükséges orvosi javaslat alapján a 

társadalombiztosítás által nem fedezett költségekhez 

biztosít támogatást, illetve hozzájárulást. 

 Kiskunhalasi egészségi és szociális közfeladatokat ellátó 

alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása, 

évente kötelezően kiírandó nyilvános pályázat útján.  

 Tudományos és ismeretterjesztő tevékenység 

támogatása.  

 Kiskunhalas város történetét részletesen feldolgozó 

helytörténeti kutatómunka anyagi feltételeinek 

biztosítása, tanulmányok elkészítése, kiadványok 

megjelenítése. A kutatáshoz szükséges további 

támogatások megszervezése.   

 Fenti feladatok megvalósítása érdekében a 

Közalapítvány kiadói tevékenységet is végez, amelynek 

TEÁOR szerinti megjelölései a következők: 

 

22.11.03 Könyvkiadás 

22.14.03 Hangfelvétel-kiadás 

22.15.03 Egyéb kiadás 

52.47.03 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 

74.40.03 Hirdetés 

92.32.03 Művészeti kiegészítő tevékenység 

A Közalapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében működésével az alábbi 

közfeladatokat szolgálja, és ezek megvalósításának szolgálatában a következő közhasznú 

tevékenységeket végzi: 



Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása), 

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális 

szolgáltatás, helyi környezet- és természetvédelem, amely tevékenységek Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 1., 2., 4., 7., és 11. 

pontja alapján minősül közfeladatnak. 

A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme melyet 

az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 

121.§.-a alapján minősül közfeladatnak.  

A helyi közművelődés támogatása, amely a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§. (2) b), c), d), pontja 

alapján minősül közfeladatnak.  

6.) Csatlakozás a Közalapítványhoz: 

A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 

vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 

A Közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium 

mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak 

megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 

7.) A Közalapítvány vagyona: 

A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon 100.000,- forint. A Közalapítvány vagyona 

növekedhet a Közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó 

jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával. Az alapító és 

a csatlakozó a Közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti 

vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára 

is. 

 

8.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása 

A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi 

jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik. 

A Közalapítvány vagyonának 100.000 forinton felüli része (beleértve ennek hozadékát is) 

használható fel a Közalapítvány céljaira. 
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását 

nem veszélyeztetve végez. 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának közigazgatási területén lévő természetes és jogi személyek nyújthatják be 

a Kuratóriumhoz. A Kuratórium az igényeket 30 napon belül elbírálja. 

Kiskunhalasi egészségi és szociális közfeladatokat ellátó alapítványok, egyesületek, civil 

szervezetek támogatásával kapcsolatos pályázatok alapítvány cél szerinti juttatásai 

pályáztatás útján történő odaítélésének szabályai:  



A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók 

lehetséges körét, (Kiskunhalas Város Önkormányzatának közigazgatási területén élők) a 

pályázat közzétételi módját (nyilvános, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben 

közzétett), a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat tartalmi kellékeit, a felosztandó 

összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti juttatás-típusnak az egy pályázó által 

megszerezhető maximális összegét is), a pályázat benyújtásának helyét, módját és 

beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának szempontjait, határidejét és az 

eredményről szóló értesítés módját.  

A pályázati felhívást nyilvánosan, kell közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános közzététel 

a Halasi Tükör újságban, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzatának (6400 Kiskunhalas 

Hősök tere 1. szám alatt) hirdető tábláján kifüggesztéssel történik.  

A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult,. A pályázatokat a benyújtási határidő 

lejártát követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és 

szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok 

alapján. A bírálat eredményéről minden pályázót írásban igazolható módon értesíteni kell, 

továbbá a pályázati eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány 

székhelyén levő hirdető táblán való kifüggesztéssel illetve a Halasi Tükörben nyilvánosan is 

közzé kell tenni 

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai 

igénybevételének módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a Halasi Tükör című 

hetilapban illetve az alapítvány székhelyén levő hirdető táblán nyilvánosságra hozza. 

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt alapító 

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

A Közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, alapján 

nyújtott, alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 

részesítheti. 

9./ A Közalapítvány szervezete: 

A Közalapítvány kezelő szerve az alapítvány által létrehozott 5 tagú kuratórium. 

Szőke Sándor  elnök  6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12. 

Farkasné Wodring Zsuzsanna 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 2/b 

Szűcs Csaba     6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25. 

Babud László    6400 Kiskunhalas, Fácán u. 6. 

Nagy-Apáti Ivett   6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A. 

A Kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. A kurátori tisztség a kijelölés elfogadásával 

jön létre. A Kuratóriumi tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Az elnök 

megbízása határozatlan időre szól. Új elnököt az alapító jelölhet ki. A Kuratórium elnöke és 

tagjai az alapító által visszahívhatóak. 

A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 

 Megszűnik a kurátorok megbízatása: 

a) visszahívással; 

b) lemondással; 

c) a kurátor halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 



d) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

e) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

A kurátor megbízatásáról az alapítóhoz címzett, az alapítvány másik kurátorához vagy 

döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kurátor kijelölésével 

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

A kurátor visszahívásával. Az alapító a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt 

határozatával akkor hívhatja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását 

cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyeztet. 

A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, számlával 

igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.  

10.) A Kuratórium működése: 

A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. 

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 15 nappal az 

ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes postai 

küldemény, visszaigazolt elektronikus levél) értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást 

kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell: az alapítvány nevét, székhelyét az ülés helyét és 

az idejét, a napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az ülésen tárgyalandó 

előterjesztéseket, a határozatképtelenség miatt megismételt kuratóriumi ülés szabályait. A 

meghívónak így tartalmaznia kell azon kitételt, hogy határozatképtelenség esetén a 

meghívóban szereplő napirendi pontokat az eredeti ülés időpontját követő, későbbi 

időpontra (amely 8 napnál nem lehet több) megismételt ülés kerül összehívásra, mely a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az új időpontról újabb meghívót kell 

küldeni. 

A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség 

esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani. A megismételt ülés határozatképességére az 

eredeti ülés szabályait kell alkalmazni.  

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 

vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A Kuratórium az általa hozott döntésekről nyilvántartást vezet, amelynek tartalmaznia kell a 

kuratórium által hozott döntések időpontját, számát, tartalmát, hatályát illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a nyilvánosság 

jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 



A Kuratórium elnöke a döntésekről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 

napon belül írásban- igazolható módon értesíti, továbbá Kuratórium döntéseit a Halasi 

Tükör hetilapban és az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel az 

elnök nyilvánosságra hozza.  

A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 

közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint 

történik (nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel) azzal, hogy a felügyelő bizottság 

véleményét előzetesen be kell szerezni. A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki 

betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A beszámolót és a közhasznúsági 

mellékletet az alapító okirat 8. pontja szerint nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra 

hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik. 

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

A kurátorokra a Ptk. 3:22. § és 3:397.§ szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

vonatkoznak. 

Kurátor az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

A kurátorok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

Nem lehet kurátor az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesült. 

Nem lehet kurátor az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személyvezető tisztségviselője nem lehet. 

 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben 

kell lenniük. 

Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá 

olyan személy, aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt. 

Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek 

többségben. 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

Nem jelölhető ki olyan kurátor, aki a kijelölést megelőző három évben olyan közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 

évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 



c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – 

az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki 

betekinthet, az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe vételével és arról saját 

költségére másolatot készíthet. 

 A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. A 

Közalapítvány és a Kuratórium működéséről, a Kuratórium elnöke az önkormányzat 

hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetés,(6400 Kiskunhalas Hősök tere 1) valamint a helyi 

sajtó útján Halasi Tükörben számol be. Ugyanitt teszi közzé a Közalapítvány éves 

beszámolóját, működésének szolgáltatása igénybevétele módját. A Közalapítvány alapító 

okiratát a Kuratórium elnöke a Magyar Közlönyben közzé teszi. 

 

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az 

ülés helye és ideje, a napirend, a jegyzőkönyv-vezető és a jelenlévők személye, az ülés 

határozatképessége, a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). 

11.) A Közalapítvány képviselete: 

A közalapítvány képviseletét az alapító által kijelölt kuratórium elnöke önállóan látja el. 

A közalapítvány – új Ptk.-ra való áttéréskori – képviselője (a Kuratórium elnöke) Szőke 

Sándor elnök 6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12. 

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány kuratóriumának 

elnökének és bármely másik kuratóriumi taggal együttesen van.  

Az Alapító a Közalapítványt nem képviselheti. 

12.) Felügyelő Bizottság 

A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére, a Közalapítvány érdekeinek megóvása 

céljából, az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre, a Felügyelő Bizottság elnökének és 

tagjainak a megbízása határozatlan időre szól.  

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. Az elnök megbízása 

határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az alapító által 

visszahívhatóak. 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kurátori tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 

lemondó nyilatkozatát a Közalapítvány vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Új elnököt az 

alapító jelölhet ki. 



A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a kurátori tisztségviselőkre vonatkozó 

kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Közalapítvány vezető 

tisztségviselője. 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki  

 a.) a Kuratórium elnöke vagy tagja; 

 b.) az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik; 

 c.) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

 d.) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a megelőző három évben 

olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 

évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, 

amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a 

megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú 

szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. 

A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira ezen felül vonatkoznak a kurátorokra vonatkozó 

kizáró és összeférhetetlenségi szabályok is, melyek az alapító okiratban korábban rögzítésre 

kerültek 

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai a Közalapítvány ügyvezetésétől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket a Bizottság 

elnöke, akadályoztatása esetén annak bármely tagja összehívhatja.  

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az 

ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes postai 

küldemény, visszaigazolt elektronikus levél) értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást 

kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell: az alapítvány nevét, székhelyét az ülés helyét és 

az idejét,a napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az ülésen tárgyalandó 

előterjesztéseket, a határozatképtelenség miatt megismételt ülés szabályait.  

Határozatképes a felügyelő bizottság, ha azon mindhárom tag jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az ülést el kell halasztani, megismételt ülést – azonos 



napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és 

a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és 

azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és 

ellenzők számaránya megállapítható legyen.  

A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése 

mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a 

résztvevő tagok aláírják. 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

A Felügyelő Bizottság tagjait a szerv hatáskörébe tartozó tevékenységek során egyenlő 

jogok és azonos kötelezettségek illetik meg,  

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 

A Bizottság köteles az alapító, illetve a kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, 

és álláspontját az alapító, illetve a kuratórium elé terjeszteni (előzetes ellenőrzés). Emellett a 

Bizottság utólagos ellenőrzést is végez. 

A felügyelőbizottság a Közalapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Közalapítvány munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, a Közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 

valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

A Felügyelő Bizottság köteles – intézkedési jogosultságtól függően – a Kuratóriumot, 

illetve az Alapítót tájékoztatni, és a Kuratórium ülésének összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy 

 az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium, illetve az Alapító döntését 

teszi szükségessé; 

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 

harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

Ha a Kuratórium, vagy az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

működés törvényességi ellenőrzését ellátó szervet.  

A felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az 

alapítónak. 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 

kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Közalapítvánnyal szemben. 

A felügyelő bizottság tagjai:  

Rostás László 6400 Kiskunhalas, Szántó Kovács u. 22. 

 

Vancsura János 6400 Kiskunhalas, Tóth J. u. 20. 

 



Patocskai Tamás 6413 Kunfehértó, IV. körzet tanya 3. 

 

13.) A Közalapítvány megszűnése: 

A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg. 

14.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor: 

A Közalapítvány megszűnésekor a vagyona – a hitelezők kielégítése után – Kiskunhalas 

Város Önkormányzatát illeti meg a Közalapítványi céloknak megfelelő felhasználással. 

15.) Záró rendelkezések: 

a.) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az 

alapító okirat érvényességéhez a Bács-Kiskun Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétel 

szükséges. 

b) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok működésére 

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

c.) A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetben foglalt jelen szövegét 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 303/2014. Kth. számú határozatával jóváhagyta. 

Közalapítvány alapítója igazolja, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

szöveg megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján kialakult – hatályos tartalmának. 

Jelen egységes szerkezetbe foglalás során az alapító okirat alábbi pontjai 

változtak:1,4,5,7,8,9,10,11, 12, 15.. 

Az alapító okiratot a Közalapítvány alapítója elolvasás és értelmezés után – mint akaratával 

mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja. 

 

Kiskunhalas, 2014. november … 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata képviseletében: 

Fülöp Róbert 

 polgármester 

 

304/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 73.§. (3)-(4) bekezdése alapján létrehozott intézményi tanácsba az önkormányzat 

területén működő iskolákba az alábbi személyeket delegálja: 

 

Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolába: Hunyadi Péter képviselő 

Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumba: Farkas Dániel alpolgármester 

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolába: Laskovicsné Terzics Edit képviselő 

Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskolába: Aradszky Lászlóné képviselő  

Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolába: Kuris István László képviselő 

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumába:  

Dr. Bognárné Nagy Éva Mária képviselő 

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 266/2013. Kth. sz. 

határozatát. 

 



305/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés mellékletében lévő 

„BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium helységeinek 

bérbeadásáról” szóló megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS 
A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium helységeinek bérbeadásáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (Kiskunhalas, Hősök tere 1. adószám: 15724904-2-03, 

törzsszám: 724902) képviselője: Fülöp Róbert polgármester, mint Bérbeadó (továbbiakban: 

Bérbeadó: 

 

másrészről, Csipke Hotel Kft (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.sz. adószám: 

11032711-2-03; bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402568-25612907-

00000000; cégjegyzékszám: 03-09-102627;) képviselője: Kiss László ügyvezető igazgató – 

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) - között az alább megjelölt helyen és időpontban, a 

következő feltételek mellett: 

 

1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi bérbeadó tulajdonában lévő a Kiskunhalas 

Körzeti Földhivatalnál, Kiskunhalas, 596 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 

6400 Kiskunhalas, Bajza u.1/A. szám alatti - az épültben található 47 m2 területű konyha, 12 

m2 területű tálaló, 7m2 területű fekete mosogató, 5m2 területű fehér mosogató, 12 m2 területű 

húselőkészítő, 12m2 területű szárazárú raktár 12 m2 területű zöldség előkészítő, 18 m2 

területű földes áru raktár 6 m2 területű göngyöleg raktár 8 m2 területű iroda 32 m2 területű 

átvevő és közlekedő, 7 m2 területű személyzeti öltöző és mosdó 2 m2 területű kézi raktár 

helyiségekből álló ingatlanrész - ingatlant, konyha üzemeltetése céljára, a hozzá tartozó 

eszközök, berendezések használatba vételével, karbantartási, pótlási kötelezettségével, az 

1.mellékeltben szereplő leltár szerint. 

2.) A bérleti szerződést a felek 2015. év január hó 01. napjától 2020. év december hó 31. 

napjáig határozott időtartamra kötik meg. A bérlemény használata a Bérlőt csak a bérleti 

szerződés hatálya alatt, annak megszűnéséig illeti meg. A Bérlő a bérlemény bérleti jogáról 

harmadik személy a javára Bérbeadó jóváhagyása nélkül nem mondhat le. 

 

3.) A bérlemény bérleti díja: 

 

bruttó 1.485.545 Ft/év 

 

Bérlő a bérleti díj időarányos részért naptári negyedévenként, a negyedévet követő hónap 

15. napjáig köteles megfizetni a Bérbeadó által kiállított számla ellenében egy összegben 

Bérbeadó OTP Kiskunhalas 11732064-15338806 számú számlájára átutalás útján. Bérlő 

késedelembe esésének napjától „a Polgári Törvénykönyvről" szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-a szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. Bérlő 

tudomásul veszi, hogy a bérlemény bérleti díja az éves fogyasztói árindex alakulásának 

megfelelően, annak hivatalos közzétételét követően a közzététel évének január 1-jétől 

visszamenőlegesen emelkedik. 



4.) A működéshez, üzemeltetéshez szükséges és előírt engedélyek beszerzése a Bérlő 

kötelezettsége. Az engedélyek hiányából adódó mindennemű felelősség a Bérlőt terheli. 

 

5.) Bérlő a bérleményben építési, felújítási, átalakítási, értéknövelő munkákat csak a 

bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával végezhet. A karbantartási munkák elvégzése a 

Bérlő feladata.  

6.) Bérlő a bérleményben tevékenységét saját hasznára és kockázatára végzi, így a bérlemény 

energia és közmű költségei őt terhelik. Bérlő köteles a működésével kapcsolatos hulladék 

elszállításáról gondoskodni. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladéknak minősülő 

anyagot - „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről" szóló 

hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően - köteles gyűjteni, tárolni, illetve a helyszínről 

folyamatosan elszállítani. 

7.) Az 1. pontban felsorolt helyiségek tűzrendészeti és érintésvédelmi vizsgálatait a Bérbeadó 

végezteti. Bérlő köteles a baleset-, a környezet- és a tűzvédelmi előírásokat az üzemelés 

közben betartani. Ezek be nem tartása esetén mindennemű felelősség a Bérlőt terheli. 

8.) Az 1. pontban felsorolt ingatlanrészekhez tartozó közműveket érintő, előre nem látható 

meghibásodása esetén Bérlő hibaelhárítást jogosult elvégezni, de a káreseményről 24 órán 

belül köteles értesíteni Bérbeadó biztosítással foglalkozó ügyintézőjét. 

9.) Jelen bérleti szerződés nem jogosítja a Bérlőt bérleti jogának az ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzésére, valamint a bérleménynek a cégbíróságnál székhelyéül történő 

bejegyzésére. 

10.) A szerződés megszűnik, ha 

a) a szerződés 2.) pontjában foglalt idő elteltével 

b) a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik;  

c) a bérlemény megsemmisül; 

d) az arra jogosult felmond;  

e) a Bérlő bérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti; 

f) a Bérlő bérleménybe folytatott 1. pont szerinti tevékenységét hatóság határozat folytán 

véglegesen megszűnteti. 

11.) A Bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha 

a) a Bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított időpontig arra történő felszólítást követően 

sem fizeti meg; 
b) a Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti; 

c) a Bérlő vagy az ő jogán a bérleményben tartózkodó személy a Bérbeadóval szemben az együttélés 

követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít  

d) a Bérlő vagy az ő jogán a bérleményben tartózkodó személy a bérelt ingatlant rongálja, vagy rendeltetésükkel 

ellentétesen használja.  

12.) a) Ha a Bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a 

Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban 

felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további 

nyolc napon belül írásban felmondással élhet.  



b) Ha a Bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét 

a Bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a Bérbeadó a határidőt követő 

tizenöt napon belül írásban felmondással élhet. 

c) Ha a Bérlő vagy az ő jogán a bérleményben tartózkodó személy magatartása szolgál a 

felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a 

magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól 

számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás 

folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni. 

 

d) A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan 

súlyos - így különösen, ha a bérlő súlyosan környezetszennyező tevékenységet folytat, a 

bérleményt az 1.) pontban meghatározott profiltól eltérő célra használja, a bérleményben 

egyéb jogviszony alapján jogszerűen tartózkodók tevékenységét súlyosan zavarja, stb. -, hogy 

a Bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól 

számított nyolc napon belül írásban kell közölni. 

e} A felmondás az a) és b) pont esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, a c) és d) 

pont esetében a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt 

napnál. 

13.) A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Bérlő csereingatlanra, 

kártalanításra nem tarthat igényt. 

14.) A bérlet megszűnésekor a Bérlő köteles a rendeltetésszerű állapotnak megfelelően a 

bérleményt a Bérbeadónak visszaadni, ellenkező esetben a rendeltetésszerű állapot 

visszaállításával kapcsolatos mindennemű költség a Bérlőt terheli. A bérlemény átadás--

átvételéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.  

15.) Jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai, valamint az 

Ltv. helyiségbérletre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

16.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés körében felmerülő minden vitás 

kérdést - a bírói út igénybevételét megelőzően - elsősorban kölcsönös egyeztetés útján, közös 

megegyezéssel törekszenek rendezni. 

17.) Jelen bérleti szerződést - mely 4 eredeti példányban készült, - a felek elolvasás és 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írtak 

alá. 

 

 

Kiskunhalas, 2014.november  

 

___________________________    __________________________  

 Kiskunhalas Város Önkormányzata     Csipke Hotel  Kft. 

Fülöp Róbert polgármester     Kiss László  ügyvezető 

 

 

A megállapodást ellenjegyezte: 

 

 



       ……………………………………. 

        Dr. Ferenczi Mária 

         Jegyző 

 

1. melléklet 

 

A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium konyhájában lévő önkormányzati 

tulajdonú eszközök 
 

Leltári szám: Az eszköz 

megnevezése: 

Alleltári mennyiség: Gyári szám: 

2018 0250 Szeletelőgép 1 db. 0499 

2026 Dagasztógép 1db. 35/2003 

1246 Etü-400 NKG tip. 

gázüst 

1 db.  

2033 Galuskaszaggató 1 db. 64000001 

2030 Gázüst 1 db. GAM-024 

2031 Gázüst 1 db. GAM-024 

2028 Gázzsámoly 

rozsdamentes 

1 db. KER029 

2029 Gázzsámoly 

rozsdamentes 

1 db. KER029 

2021 Hűtőszekrény 1 db. RK233588 

2023 Hűtőszekrény 1 db. 49926 

2025 Konyhai asztal 

edénytartó ráccsal 

1 db.  

2017 Nagykonyhai 

mosogató 

1 db.  

2035 Olajsütő 1 db.  

2037 Univerzális 

konyhagép 

1 db. 72446 

2020 Vízfürdős melegítő 1 db.  

217 függöny anyag 46.00 m  

2171 tanulópad 1 db.  

2171 szék 670 típusú 1 db.  

2171 Gina konyhaszekrény 1 db.  

2171 állófogas 3 db.  

2171 elektromos sütő 1 db.  

2171 gáztűzhely 1 db.  

2171 belker mérleg 1 db.  

2192 dekortetős asztal 30 db.  

 

 

Kiskunhalas, 2014. november 

 

 

 -------------------------------------------  -------------------------------------------- 

  Fülöp Róbert      Kiss László 

  polgármester      ügyvezető igazgató 



306/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés mellékleteként csatolt a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a közfoglalkoztatotti programban való 

együttműködésre vonatkozó „Együttműködési Megállapodást”. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Mely létrejött egyrészről: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

törzsszáma: 724902 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15338806-00000000 

statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

(továbbiakban: Önkormányzat) másrészről: 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

székhelye:  

képviseli:  

adóigazgatási azonosító száma:  

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 

ÁHT azonosítója: 

statisztikai számjele:  

(a továbbiakban KLIK), 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 

 

A Felek a Kiskunhalas területén működő, a KLIK fenntartásában lévő köznevelési 

intézményekben ellátott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma 

származású tanulók segítésére, családokkal való kapcsolattartásra, szocializációs 

hátrányaiknak csökkentésére a család-, gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő közös 

érdekeiket kifejezve megállapodnak abban, hogy a feladataik végrehajtása során az alábbi 

szempontokat figyelembe véve együttműködnek: 

 

I. A KLIK vállalja 

 

1. Az Önkormányzat által a közfoglalkoztatotti program keretében alkalmazott szociális 

segítőket az általa fenntartott intézményekben teljes munkaidőben család-, gyermek- 

és ifjúságvédelmi feladatkörben foglalkoztatja. A közfoglalkoztatotti program 

keretében és időtartamában rendelkezésére bocsátott legfeljebb 10 fő segítő 

foglalkozású közfoglalkoztatottat az intézményi igényeknek megfelelően, Kiskunhalas 

Város Polgármesterével egyeztetve helyezi el az intézményekben 

A kiközvetített közfoglalkoztatottakat a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, 

valamint szakmai előírások betartásával, a települési önkormányzat döntéseinek, 

ajánlásainak figyelembe vételével, látja el. 



2. A közfoglalkoztatottak szakmai irányítását valamint az egyéb munkáltatói jogokat az 

illetékes intézmény vezetője látja el. 

3. A közfoglalkoztatottak a végzett tevékenységet az intézmény vezetőjének szakmai 

előírásai alapján áttekinthető formában dokumentálják. 

 

4. Tudomásul veszi, hogy: 

 A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása során elsősorban az általa fenntartott 

intézményeken keresztül együttműködik a helyi Önkormányzat Hivatalával, 

szervezeti egységeivel és intézményeivel, valamint Kiskunhalas Város Cigány 

Nemzetiség Önkormányzatával. 

 A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása intézményeiben a közfoglalkoztatotti 

program ideje alatt áll fenn. 

 

II. Az Önkormányzat vállalja 

 
 

1. A közfoglalkoztatotti program keretében és időtartamában az Önkormányzat a KLIK 

részére legfeljebb 10 főt biztosít hátrányos és halmozottan hátrányos, elsősorban roma 

származású tanulókat érintő intézményi család-, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok ellátására, amely feladatot a KLIK által fenntartott iskolákban 

végeznek. 

2. A közfoglakoztatottak foglalkoztatásával összefüggésben felmerülő valamennyi 

költséget biztosítja. 

3. Gyakorolja a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a munkáltatói jogokat, a 

foglalkoztatással kapcsolatosan, az I. pontban meghatározott adminisztrációs 

tevékenység kívüli adminisztrációs munkát. 

4. A KLIK-et folyamatosan tájékoztatja az együttműködési megállapodásban végzett 

tevékenység valamennyi részleteiről, minden olyan körülményről, amely befolyással 

van a megállapodásban rögzített feladatok teljesítésével kapcsolatosan. 

5. A KLIK-et – elsősorban intézményein keresztül - bevonja az egyes intézményekhez 

kerülő szociális segítők kiválasztásába. 

Jelen megállapodás hatálya az Önkormányzat és a KLIK együttműködésében megvalósuló 

közfoglalkoztatotti programokra és időtartamára vonatkozik. 

A megállapodásban foglaltak az Önkormányzat részéről Szűcs Csaba alpolgármester a KLIK 

részéről……. koordinálja. 

A megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, ezt követően a felek azt érintett 

intézményeikkel, szervezeti egységeikkel ismertetik. 

Jelen megállapodás a közfoglalkoztatotti program időtartamára köttetik. Amennyiben 

valamelyik fél a megállapodásban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, azt a másik fél azonnali 

hatállyal, írásban indoklással ellátva felmondhatja.  

 

Kiskunhalas, 2014. november  

 

         Fülöp Róbert 

tankerületi igazgató       polgármester 



307/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a 

Civilek a Jövőért Alapítvány között, jelen előterjesztés mellékleteként csatolt együttműködési 

megállapodást. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 



 

308/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2015-2019. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét jóváhagyja. 



KISKUNHALAS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

 

 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal 

 

 

2015-2019. ÉVI 

 
STRATÉGIAI 

ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

 

 

 

 
2014. november  

 
 

 



„A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz. 

A demokratikus társadalmakban ennél egy komolyabb dolog van: a közpénz.” 

(László Csaba: Tépett vitorlák, KJK., 1995) 

 

1. I.  

2. Bevezető 

 

Az államháztartási kontrollok célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal való 

szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. 

 

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzésére 

kialakított folyamatrendszer. Célja, hogy a költségvetési szerv a tevékenységeket 

szabályszerűen és a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban végezze. Teljesítse az 

elszámolási kötelezettségeket, megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől és a 

rendellenes használattól. A szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként, magában foglalja 

mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, 

amelyeket arra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek a céljai eléréséhez. A célok 

elérését akadályozó eseményeket pedig megelőzze vagy feltárja és korrigálja. 

 

A belső kontrollrendszer elemei lefedik a költségvetési szerv valamennyi tevékenységét: 

 a tevékenységeket szabályozó jogszabályi környezetet és belső előírásokat 

(kontrollkörnyezet.  

 a tevékenységek végrehajtása során azok szabályos és hatékony végrehajtását 

veszélyeztető tényező/k felmérését (kockázatkezelés) 

 a szabályos működését biztosító intézkedések meghozatalát (kontrolltevékenység) 

 a tevékenységekkel kapcsolatos folyamatos kommunikációs feladatokat (információ 

és kommunikáció), valamint 

 a költségvetési szerv tevékenységeinek folyamatos nyomon követését és belső 

ellenőrzését (monitoring).  

 

A megfelelő belső kontrollrendszer biztosítja:  

 a gazdálkodás átláthatóságát, szabályosságát, megbízhatóságát, az erőforrások 

védelmét, valamint az elszámolási kötelezettség teljesítését;  

 minimálisra csökkenti a hibák és szabálytalanságok kockázatát. 

 

A belső ellenőrzés a nemzetközileg elfogadott standardok definíciójának megfelelően olyan 

független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az 

ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött 

szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékelje, 

illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének 

hatékonyságát.  

A belső ellenőrök funkcionálisan (feladatköri és szervezeti szinten) függetlenek. A belső 

ellenőr önállóan jár el, különösen:  

 az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron 

kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

 az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 

 az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 

 következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 

tekintetében. 



A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási 

tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. 

 

II. 

Jogszabályi háttér 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: 

A helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere 

119. § (3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert 

működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés 

működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és 

a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső 

ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 

(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év 

december 31-éig hagyja jóvá. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) alapján: 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere 

69. § (1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság 

megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy 

megvalósuljanak a következő célok: 

a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, 

hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 

c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. 

(2) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési 

szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutatók figyelembevételével. 

 

Belső ellenőrzés 

70. § (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének 

biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző 

személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül 

alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.  

Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet 

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, 

vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a 

kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban 

álló gazdasági társaságnál. 

(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a 

jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a 

közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a 



költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezenkívül más tevékenységbe nem 

vonható be. 

(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot 

tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot 

kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére 

vonatkozó előírások betartásával. 

(4) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős 

miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenységek folytatását az 

államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, 

és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal. 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) alapján: 

A belső ellenőrzés tervezése 

29. § (1) Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 

alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket 

a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

 

30. § (1) A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a 

szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai 

fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza: 

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat; 

b) a belső kontrollrendszer általános értékelését; 

c) a kockázati tényezőket és értékelésüket; 

d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet; 

e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi 

feltételek tekintetében; 

f) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési 

gyakoriságot. 

(2) A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni. 

 

31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja 

a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján 

felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 

alapulnia. 

 

III. 

A Stratégiai Ellenőrzési Terv 

 

A Stratégiai Ellenőrzési Terv hosszú távra határozza meg a belső ellenőrzés célját, valamint 

tevékenységének és fejlesztésének irányait. Meghatározza a célok eléréséhez szükséges 

feltételeket. A rendelkezésre álló információk rendszerezése és a kockázatelemzés révén 

lehetővé teszi az erőforrások tervezhatőségét és optimális elosztását, illetve az ellenőrzési 

célkitűzések hatékonyabb meghatározását.  



A stratégiai terv képezi az alapját az éves ellenőrzési tervnek. 

 

Az ellenőrzések előkészítését, tervezését és végrehajtását és az azokról szóló beszámolót - az 

államháztartási kontroll rendszerekre vonatkozó jogszabályok, nemzetközi standardok, az 

államháztartásért felelős minisztérium által kiadott minták alapján készített Belső Ellenőrzési 

Kézikönyv és módszertani útmutatók szerint kell végezni. 

 

 

A Stratégiai terv területei: 

 

 Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok; 

 Belső kontrollrendszer általános értékelése; 

 Kockázati tényezők és értékelésük; 

 Belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv; 

 Szükséges erőforrások felmérése; 

 Ellenőrzési prioritások, ellenőrzések gyakorisága. 

 

Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok 

Az Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervének kidolgozásánál a jelenlegi feladatokból 

kiindulva határozhatók meg a célkitűzések és a stratégiai célok, amelyek a következők: 

 a belső ellenőrzés alapvető feladata, hogy érvényt szerezzen annak a követelménynek, 

hogy objektív ellenőrző és tanácsadó tevékenységével növelje az Önkormányzat 

eredményességét, 

 a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatoknak hozzá kell járulnia az Önkormányzat 

gazdálkodásának korszerűsítési folyamatához, 

 a belső ellenőrzési feladatok végrehajtása során kiemelten kell kezelni a közpénzek 

felhasználásával kapcsolatos folyamatok és azok hatásainak értékelését, a 

megtakarítási lehetőségek felszínre hozását és a költségvetés biztonságos 

végrehajtását, 

 a pénzügyi, gazdálkodási folyamatok ellenőrzése során a rendszerszemlélet kell 

erősíteni, 

 a közpénzek felhasználásának, jogszerűségének, célszerűségének és átláthatóságának 

kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési módszereit kell alkalmazni, 

 az ellenőrzések során előtérbe kell, hogy kerüljön a hatékony költségvetési 

gazdálkodás igénye, a teljesítmények mérésének és a közpénzfelhasználás 

hatékonysága növelésének igénye, 

 az ellenőrzésnek segítenie kell a szervezet működéséből adódó veszteségforrások, 

kockázatok feltárását,  

 az ellenőrzésnek biztosítania kell a racionálisabb működést, 

 fokozni kell a teljesítmény-ellenőrzések súlyát, mivel az átalakítások, reformok 

hatékonyságát, eredményességét, a célok megvalósulását az e területeken végzett 

teljesítmény-ellenőrzések tárhatják fel,  

 kiemelten kell kezelni a vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzését, 

 az önkormányzat és az önkormányzat intézményei belső kontrollrendszerének 

kialakítását ellenőrizni kell az egyes funkciók ellátásának tükrében, 

 az intézmények tulajdonosi, fenntartói, irányítói ellenőrzése során elő kell segíteni az 

intézményi gazdálkodás hatékonyságának, szabályszerűségének és az 



alaptevékenységként meghatározott feladat ellátás követelményeinek megfelelő 

teljesítését,  

 érvényesülnie kell a működésben a rendfenntartó jellegnek, vagyis alapvetően meg 

kell követelni, elő kell segíteni a szabályszerű működést, 

 napi szinten kiemelten kell kezelni az ellenőrzés alá vont szervezeti egységekkel, 

intézményekkel, társaságokkal és szervezetekkel való kapcsolattartást. 

 szempont a magas kockázatú rendszerek, illetve folyamatok gyakoribb, míg az 

alacsonyabb kockázatú rendszerek, illetve folyamatok ritkább ellenőrzése, 

 az ellenőrzés elemző, ok-okozati összefüggéseket feltáró munkájával elő kell segítse a 

helyes vezetői döntések meghozatalát,  

 az ellenőrzés legyen konstruktív, segítse elő a kockázatok feltárását, és azok jövőbeni 

elkerülését, szükséges kezelését. 

3.  

4. Belső kontrollrendszer általános értékelése 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Jegyzője a jogszabályi előírásoknak megfelelően az 

általa vezetett költségvetési szerv - Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal – Belső 

Ellenőrzésén keresztül gondoskodik a belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódóan: 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és 

hatékony működéséről,  

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról,  

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,  

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről,  

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről,  

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,  

- az intézményi számviteli rendről,  

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 

továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,  

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és 

az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a 

meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a 

vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezik, a 

tevékenységet folyamatosan értékeli.  

 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak 

szerint eleget tesz:  

- Kontrollkörnyezet:  

- Kockázatkezelési rendszer:  

- Kontrolltevékenységek:  

- Információs és kommunikációs rendszer:  

- Nyomon követési rendszer (monitoring):  

 

A benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözzék a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 

kiadásokat és bevételeket.  

 



Kockázati tényezők és értékelésük 

A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a 

szervezet folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A 

kockázatelemzés az első lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet a költségvetési 

szerv vezetőivel egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolják. A 

kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenységek 

(konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez. 

A kockázatelemzést a belső ellenőrzési vezető irányítja.  

Az Önkormányzat rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.  

Az éves ellenőrzési terv elkészítését minden esetben kockázatelemzésnek kell megelőznie.  

 

Jelen stratégiai terv a belső kontrollrendszerek előzetes kockázatértékelésén alapul az 

alábbiak szerint: 

A kezelhetőség szempontjából a kockázatok három nagyobb csoportba sorolhatók: 

a) Eredendő kockázat (A költségvetési szerv feladatkörével és működésével kapcsolatos 

olyan belső sajátossága, ami a környezeti hatások, vagy az erőforrások elégtelensége 

miatt hibák előfordulásához vezethet, és ami önmagában a költségvetési szerv által 

nem befolyásolható.) 

b) Kontroll kockázat (A költségvetési szerv belső kontrollrendszere a nem megfelelő 

kialakítás és működtetés miatt saját hibájából nem képes felismerni, vagy tudatosan 

nem tárja fel, illetve nem előzi meg a hibákat, szabálytalanságokat)  

c) Megmaradó kockázat (a vezetés által a kockázatok csökkentésére tett intézkedések 

után fennmaradó kockázat) 

 

Az értékelést követően, a fenti együtthatók figyelembevételével a kockázatokat a következő 

három kategóriába kell besorolni: 

a) magas,  

b) közepes és 

c) alacsony hatású kockázatok. 

 

Belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv 

A jelenleg kialakított belső ellenőrzési feladatellátás úgy biztosítja a feladatköri függetlenség 

és az összeférhetetlenség követelményét, hogy az ellenőr –jogszabályi előírásnak megfelelően 

- nem folyik bele operatívan az önkormányzat és intézményei feladatainak végrehajtásába.  

 

A belső ellenőrzési módszertant folyamatosan fejleszteni kell a belső ellenőrzési tevékenység 

minőségének javítása érdekében. Az ellenőrzésre, a számvitelre, valamint a gazdálkodásra 

vonatkozó jogszabályok, a szakirodalom folyamatos figyelése elengedhetetlen feltétele a 

vizsgálatok hatékonyságának, eredményességének javítása érdekében. 



A Belső Ellenőrzési Kézikönyvet jogszabályi előírás, illetve szükség szerint felül kell 

vizsgálni, és módosítani kell a nemzetközi és hazai belső ellenőrzési standardok fejlődésének, 

valamint a belső ellenőrzést végző munkatársak tapasztalatainak, javaslatainak 

figyelembevételével. 

 

Szükséges erőforrások felmérése  
A belső ellenőrzés létszámának nagyságát és összetételét a feladatokkal összhangban kell 

meghatározni.  

Magyarországon az láthat el költségvetési szerv esetében belső ellenőrzési tevékenységet, aki 

rendelkezik az államháztartásért felelős miniszter engedélyével. Az államháztartásért felelős 

miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről 

nyilvántartást vezet. A belső ellenőrök szakmai továbbképzéseinek szabályait az Áht., a Bkr. 

és a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és 

kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági 

vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM 

rendelet tartalmazza. 

A belső ellenőrök kötelesek kétévente szakmai továbbképzésen részt venni (28/2011. NGM 

rendelet szerint). 

A belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzése az Államháztartási Belső Pénzügyi 

Ellenőrzés Módszertani és Képzési Központban (ÁBPE MKK) történik. Az ÁBPE MKK 

kialakítása és működtetése, valamint szakmai irányítása is az államháztartásért felelős 

miniszter feladata, amelyben közreműködik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, 

Egészségügyi és Kulturális Intézete. 

 

Alapvető cél, hogy az ellenőrök képzettsége és szakmai gyakorlata kielégítse az ellenőrzési 

tevékenységgel szemben támasztott különösen magas szakmai követelményeket. Ennek 

érdekében az ellenőrökkel szemben elvárás a folyamatos továbbképzéseken való eredményes 

részvétel. 

 

A belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzései mellett a költségvetési szervek gazdasági 

vezetői is eleget tesznek a tárgyévben esedékes kötelező továbbképzési kötelezettségeiknek a 

belső kontrollok témakörében.  

 

 A belső ellenőrzés zavartalan működéséhez szükséges tárgyi feltételek folyamatosan és teljes 

körűen biztosítottak Önkormányzatunknál. A közvetlen információáramlás biztosítása a belső 



ellenőrzési vezetőnek az Önkormányzati Hivatal vezető testületének ülésein való rendszeres 

részvétellel valósul meg. 

 

Ellenőrzési prioritások, ellenőrzések gyakorisága 

Az ellenőrzési tevékenység kiterjed  

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó minden költségvetési szervre, 

b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, 

vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával 

kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontjában 

meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságra. 

 

A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőröknek és a költségvetési szerv vezetőjének azon 

közös nézetét, elképzeléseit jelenti, hogy a belső ellenőrzésnek elsősorban mely területekre 

kell irányítania erőforrásait. A belső ellenőrzési fókusznak a szervezet vezetőivel a 

kockázatelemzéshez lefolytatott interjúkon, vagy egyéb munkaértekezleteken, 

munkamegbeszéléseken történő közös kialakítása a tervezés előkészítési folyamat egyik 

legfontosabb lépése. A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrzést segíti a magas 

kockázatúnak tekintett folyamatok rangsorolásában, illetve az ellenőrzött tevékenységek és 

egységek közötti erőforrás-allokáció meghatározásában, azaz a belső ellenőrzéssel szemben 

támasztott vezetői elvárások azonosításában. A belső ellenőrzési fókuszt a szervezet 

célkitűzéseinek és a szervezet vezetőinek belső ellenőrzésre vonatkozó speciális elvárásainak 

figyelembe vételével kell kialakítani.  

A belső ellenőrzési fókuszt az elfogadott szervezeti célkitűzések és egyeztetett vezetői 

elvárások alapján a belső ellenőrzésnek és a szervezeti vezetőknek közösen kell kialakítania. 

A belső ellenőrzési fókusz megadja azokat a főbb elemeket, amelyek mentén az ellenőrök a 

kockázatokat elemezni fogják, és amelyekre a belső ellenőrzés a feladatainak ellátása 

érdekében koncentrálni fog. 

Kiemelt szempont a magas kockázatú rendszerek, illetve folyamatok gyakoribb (lehetőség 

szerint 1-2 évente), míg az alacsonyabb kockázatú rendszerek, illetve folyamatok ritkább (3-5 

évente) ellenőrzése 

 

Amennyiben a fenntartott intézményi szervezet struktúrájában vagy tevékenységében változás 

következik be, akkor ez párhuzamosan a belső ellenőrzési tevékenység azonos irányú 

változását jelenti. Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az 

Önkormányzat, illetve az intézmények rendelkezésére álló források szabályszerű, 

szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 

A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a 

szervezet folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A 

kockázatelemzés az első lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet a költségvetési 

szerv vezetőivel egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolják. A 

kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenységek 

(konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez is. 



 

A belső ellenőrzési tevékenységet meghatározó dokumentumokat (stratégiai terv, 

kockázatfelméréshez kapcsolódó dokumentumok, éves ellenőrzési terv) folyamatosan felül 

kell vizsgálni, és aktualizálni kell az esetleges külső, illetve belső változásoknak megfelelően. 

 

 

Készítette: László Mária belső ellenőrzési vezető 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi ellenőrzési tervét 

és összefoglaló éves ellenőrzési tervét az alábbi szempontok figyelembevételével határozza 

meg: 

 

A 2015. évre szóló, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésére, az 

önkormányzat által alapított, fenntartott (önállóan működő és gazdálkodó, valamint az 

önállóan működő költségvetési szervek) és működtetett intézmények belső- és felügyeleti 

ellenőrzésére vonatkozó éves ellenőrzési terv: 
 

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a,  

b) az államháztartásról szóló többszörösen módosított 2011. évi CXCV. törvény 69. § és a 

70. §-a,  

c) a számvitelről szóló többszörösen módosított 2000. évi C. törvény,  

d) a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló ugyancsak 

többszörösen módosított 1991. évi XX. törvény 140. § /1/ bekezdés e) pontja, 

e) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdése és 31. §-a, 32. § (4) 

bekezdése, valamint  

f) Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalának 

Belső Ellenőrzési Kézikönyve  

 

alapján készült el. 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) alapján: 

 

A belső ellenőrzés 

A belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 

amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 

növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel 

és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső 

kontrollrendszerének hatékonyságát; 
A belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső 



ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó személy; 

 

A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, 

valamint a belső ellenőrzési vezető által - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési 

szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális 

függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron 

kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 

e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal 

összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 

nem vonható be. 

A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában,  
A belső ellenőrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, pártatlannak és tárgyilagosnak kell lennie. 

A belső ellenőrzést végző személy, szervezeti egység vagy szervezet tevékenységének 

tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron 

kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze. 

A vizsgálatvezető az ellenőrzési programot szakmai megítélésének megfelelően állítja össze. 

A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 

tartalmazó ellenőrzési jelentést. 
 

A belső ellenőrzés feladata 

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, 

különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 

elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

 

A belső ellenőrzési vezető feladata 
1) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 

2) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a 

költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - 

jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon 

követése; 

3) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 

irányítása; 

4) az ellenőrzések összehangolása; 

5) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül 

fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének 

érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és 

javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 



6) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője 

számára történő megküldése; 

7) az éves ellenőrzési jelentés összeállítása. 

 

Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet az Áht. 70. § (4) bekezdésében 

meghatározott engedéllyel rendelkező személy végezhet. 

 
A belső ellenőr jogosult: 

1) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az 

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére; 

2) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához 

kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a 

közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott 

adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról 

másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti 

dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, 

illetve visszaadni; 

3) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától 

írásban vagy szóban információt kérni; 

4) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával 

összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető 

jóváhagyásával; 

5) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni. 

 

A belső ellenőrzés tervezése 
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által 

közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési 

szerv vezetője hagy jóvá. 

A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a 

tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján 

felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 

alapulnia. 

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves 

ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn 

belül ellenőrizni kell. 

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 

összefoglaló bemutatását; 

- a tervezett ellenőrzések tárgyát; 

- az ellenőrzések célját; 

- az ellenőrizendő időszakot; 

- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 

- az ellenőrzések típusát; 

- az ellenőrzések tervezett ütemezését; 

- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 

- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 

- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 

- a képzésekre tervezett kapacitást; 

- az egyéb tevékenységeket. 



Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének 

egyetértésével módosíthatja. 

Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, 

illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. 

A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a költségvetési 

szerv vezetőjének. 

Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre 

vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve főjegyző részére a tárgyévet 

megelőző év november 30-ig. Társulás esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre 

vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv vezetője és a 

társulási tanács elnöke részére. 

Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet 

megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján: 

Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet 

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, 

vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával 

kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában 

meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a 

költségvetési szerv vezetője (a polgármesteri hivatal esetében a jegyző) köteles gondoskodni a 

belső ellenőrzés működtetéséről a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett 

módszertani útmutatók, és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.  

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 

szervek ellenőrzéséről is. 

 

Az ellenőrzés során vizsgálni és értékelni kell: 

1. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében: 

a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 

valódiságát; 
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, 

hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, 
valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése 

érdekében; 

d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 

intézkedéseket. 

 
2. A bizonyosságot adó tevékenység körében: 

a) a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 

egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és 

érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői 



rendelkezések előírásai; 

b) a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi 

elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 

ellenőrzése; 

c) a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve 

működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni; 

d) a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által 

végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, 

illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e 

meg; 

e) az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek 

megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt 

adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul. 

 

3. A tanácsadó tevékenység keretében: 

a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, 

vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 

hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 

c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési 

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos 

továbbfejlesztésében; 

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; 

e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; 

f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének 

növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a 

költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. 

 

Készítette: László Mária belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

A Képviselő-testületi jóváhagyás száma és időpontja:  

 

 

 

        Dr. Ferenczi Mária 

                  Jegyző 



 

1. számú melléklet 

 

M u n k a i d ő   m é r l e g   

2015. év 
 

 

1./ Létszám 1 fő ellenőr 

   

2./ Elméleti kapacitás 365 nap/év 365 nap 

 Csökkentő tényezők:  

 - szombat, vasárnap (egyéb munkaszüneti napok) 104 nap 

 - fizetett ünnepek (jan.1., márc.15., ápr.5-6., máj.1.; máj. 

24-25., aug. 20., okt. 23. nov.1., dec. 25-26.) 
 

7 nap 

 - szabadság 38 nap 

 - továbbképzés, képzés 14 nap 

 - munkaterv, egyéb feladatok 20 nap 

 - belső ellenőrzési vezetői feladatok 20 nap 

 Csökkentő tényezők összesen        203 nap 

   

3./ Kapacitás (ellenőrzésre fordítható napok száma) 162 nap 

   

4./ Munkatervi feladatokra szükséges napok száma:                   152 nap 

 Ebből:  

 Önkormányzati felügyeleti és belső ellenőrzésre 142 nap 

   

5./ Rendelkezésre álló kapacitás 142 nap 

 Ebből:  

 Előre tervezett önkormányzati felügyeleti és belső 

ellenőrzésre, ellenőrzési feladatokra felhasználva: 

142 nap 

 Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli 

ellenőrzésekre, tanácsadó tevékenységre, egyéb 

tevékenységekre): 

 

 

20 nap 

 

 

  



2. számú melléklet 

 

Éves ellenőrzési terv 

2015. évre 

 

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány 

rendelet 31. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 

 

1.  A tervet megalapozó elemzések, kockázat elemzések: 

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó: 

 Elemzések és kockázatelemzések: 

- hivatkozási (iktató) száma: E/19-1/2014. 

- elvégzésének időpontja: 2014.11.14. 

 

 

Az elvégzett elemzések és kockázatelemzések rövid összefoglalása: 
A korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai alapján a kockázatelemzés készítésekor a kiemelt kockázati 
tényezőket jelentőségük szerint sorba állítottuk és értékeltük, annak alapján, hogy mekkora az egyes 
kockázatok bekövetkezési valószínűsége és azok milyen hatással lehetnek az adott szervezetre, ha 
valóban felmerülnek. 

 

A kockázatelemzés készítésekor az alábbi főfolyamatokat értékeltük: 

  Jogszabálykövetés  

  Tervezés - gazdálkodás 

  Vagyongazdálkodási feladatok 

  Bevételi előirányzat teljesítése 

  Humán erőforrás - bérgazdálkodás 

  Gépjármű üzemeltetés 

  Élelmezési tevékenység 

  Szervezeti változás 

  Számviteli és egyéb nyilvántartások, adatszolgáltatás 

  Közbeszerzés 

  Normatívák igénylése – elszámolása 
 
A kockázatelemzésben a folyamatok jelentősége és kockázata szerint az alábbi értékelési 
szempontok alapján határoztuk meg az ellenőrizendő folyamatok prioritását: 
 

Értékelési szempontok Folyamatok jelentősége és 

kockázata szerinti mutatók 

átlaga 

A/ alacsony kockázat 1-2,5 

K/ közepes kockázat 2,51-3,5 

M/ magas kockázat 3,51-5 

 

Az értékelés szerint az alábbi folyamatok minősültek magas kockázatúnak: 

 Előirányzatok teljesítése 



 A pénzmaradvány megállapítása 

 Programok, rendezvények költségelszámolása 

 Működési bevételek  

 Engedélyezett létszám és feladatellátás 

 Technikai dolgozók munkaköri leírása, munkaidő nyilvántartása 

 Étkezési kedvezményben részesülők nyilvántartása 

 Térítési díjak beszedése 

 Üzemi konyha pénzügyi gazdálkodása 

 Pénzügyi rendelkezési jogkörök gyakorlása 

 Feladatmegosztás 

 Beszámoló készítés  

 Költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetése 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 17/2010.(XII. 01.) számú rendelete 63. § (3) 

bekezdése szerint az önkormányzat, belső ellenőrzése keretében gondoskodik a felügyelt 

költségvetési szervek belső ellenőrzéséről is.  

2. Az elvégezendő ellenőrzések leírása: 

1. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: 
Munkaruha, védőruha nyilvántartás vizsgálata  

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a munkaruha, védőruha biztosítása 

szabályszerűen történik-e és a nyilvántartás követi-e a 

reálfolyamatokat. 

Az ellenőrzött szerv: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda  

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

 

2. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: 
Szabadságok nyilvántartásának vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: A szabadságok nyilvántartása, a jelenléti íveken való 

megjelenítése és a bérszámfejtői feladások egyezőségének és 

szabályszerűségének vizsgálata. 

Az ellenőrzött szerv: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszer ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

 

3. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: 
Étkezési kedvezményben részesülők 
jogosultságának ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a kedvezményes étkezést 

igénybevevők nyilvántartása alátámasztja-e a kedvezményre 



való jogosultságokat. 

Az ellenőrzött szerv: Százszorszép Óvodák  

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

4. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: 
Munkába járás elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a munkába járáshoz kapcsolódó 

közlekedési költségtérítések bizonylatolása, elszámolása, 

nyilvántartása szabályszerűen történik-e. 

Az ellenőrzött szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

 
5. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: 
Energia nyilvántartás vezetésének vizsgálata  

Az ellenőrzés célja: Az energia nyilvántartás vezetés szabályszerűségének és 

gyakorlatának vizsgálata, valamint a nyilvántartás és főkönyvi 

könyvelés adatainak összevetése.  

Az ellenőrzött szerv: Városi Bölcsőde  

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 
 

6. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: 
Állami Számvevőszéki - belső kontrollrendszer 
működés vizsgálata - témájú ellenőrzésének 
utóvizsgálata  

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az Állami Számvevőszék által a 

belső kontrollrendszer vizsgálata tárgyában lefolytatott 

ellenőrzése kapcsán megjelölt észrevételekre tett javaslatok 

realizálódtak-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és 
Gazdálkodási Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi -Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: III. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 30 nap 



Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

       7. sz. Ellenőrzés 

 

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek: 

5. eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

6. pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések; 

7. programok elemzése és értékelése; 

8. folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése; 

9. dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; 

10. közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, mintavétel, 

tételes vizsgálat) 

3. számú melléklet 

 

Ellenőrzések összesítése 

Ellenőrzés típusa  
S

záma 

Szabályszerűségi ellenőrzés 
5

 db 

Rendszer ellenőrzés 
1

 db 

Szabályszerűségi utóellenőrzés 
1

 db 

Összesen, tervezett ellenőrzések száma: 
7

 db 

 

 

Az ellenőrzések időbeli ütemezési terve: 

2.  a tervezett ellenőrzési idő és ellenőrzési kapacitás: 158 nap 

Feladat ellátás 

időpontja 

Szükséges 

kapacitás 
Az ellenőrzés sorszáma, címe 

I. n. év 15 nap 
1. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

Munkaruha, védőruha nyilvántartás vizsgálata  

I. n. év 15 nap 2. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

Szabadságok nyilvántartásának vizsgálata 

Az ellenőrzés tárgya: 
Halasi Városgazda Zrt. városüzemeltetési 
feladatainak ellátása vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: A városüzemeltetési feladatok Városgazda Zrt. általi 

ellátásának szabályozottsága és elkülönített nyilvántartásának 

vizsgálata 

Az ellenőrzött szerv: Halasi Városgazda Zrt. 

Az ellenőrizendő időszak: 2014-2015 év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 37 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Halasi Városgazda Zrt. Ügyvezető Igazgató 



II. n. év 15 nap 3. Százszorszép Óvodák 

Étkezési kedvezményben részesülők jogosultságának 

ellenőrzése 

II. n. év 15 nap 4. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

Munkába járás elszámolásának ellenőrzése 

II. n. év 15 nap 5. Városi Bölcsőde 

Energia nyilvántartás vezetésének vizsgálata  

III. n. év 30 nap 6. Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és gazdálkodási 

Osztály 

Állami Számvevőszék – belső kontrollrendszer működés 

vizsgálata – témájú ellenőrzésének utóvizsgálata 

IV. n. év 37 nap 7. Halasi Városgazda Zrt. 

Városüzemeltetési feladatok vizsgálata 

 

b) Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli ellenőrzésekre, tanácsadó 

tevékenységre, egyéb tevékenységekre, átszervezés miatti vizsgálatokra, átadás-átvételekre, 

feladat ellátás módosításának regisztrációs idejére) 20 nap 

 

310/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az OTP Zrt-vel kötött 1-2-10-

3201-0693-0 számú MFB hitelszerződésben biztosított hitelkeret felhasználásának 

meghosszabbítására,  a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

311/2014. Kth. 

Tárgy: KEOP 4.10.0/C/12-2013-0047 jelű „Napenergia hasznosítása villamos energia 

előállítására földre telepített napelemes rendszerrel” című pályázathoz  

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2013. Kth. számú 

határozatban foglalt döntését fenntartja. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/C, 

„Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint 

biometán termelés” című pályázati konstrukcióban magvalósuló projektjéhez 2014. évre, 

illetve a projekt lezárásáig, pénzügyi elszámolásának végéig szükség szerint biztosítja az 

önkormányzati saját önerő összegének rendelkezésre állását. 

 

312/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Társulási Tanács 

tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba” tárgyú előterjesztést és a következő 

döntést hozza: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, Felügyelő 

Bizottságába valamint a Tanács helyettes tagságába az alábbi személyeket delegálja: 

 

Társulási Tanács: 

Fülöp Róbert Kiskunhalas Város polgármestere 

Ábrahám-Fúrús András Kiskunmajsa Város polgármestere 



Domonyi László Kiskőrös Város polgármestere 

 

Felügyelő Bizottság: 

Haszilló Ferenc Kecel Város polgármestere  

 

Helyettes tag (Társulási Tanács): 

Baics Tamás Kiskunhalas Önkormányzata  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó döntését a 

Társulási Tanács soros következő ülésén képviselje. 

 

313/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Halas-

Thermo Kft. tevékenységéről szóló 2014. évi beszámolóját. 

 

314/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatósággal 2011. október 25-én kötött Együttműködési megállapodás módosítását. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

Együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Megállapodás  
 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata /6400 Kiskunhalas, Hősök tere 

1., telefon: (77) 523-100, fax: (77) 423-612 statisztikai azonosító:….…, eredeti alapító 

okirat:………/ képviseli: Fülöp Róbert polgármester,  

 

másrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) /6000 Kecskemét, Liszt F. u. 

19. tel.: (76) 482 611, fax: (76) 481 074, statisztikai azonosító: 1 5323888-7512-312-03, 

eredeti alapító okirat: 1800/1974. OTvH. számú határozat/ képviseli: Dr. Magyar Gábor 

megbízott igazgató között 

 

a „KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0040 Élőhely védelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények 

természetkárosító hatásának mérséklése  pályázati konstrukció „A kiskunhalasi Fejetéki-

mocsár vízellátásának javítása vízszintszabályozó műtárgyak segítségével” című projekt 

megvalósíthatósága érdekében a mai naptól a projekt fenntartásáig, 2022. november 24. 

napjáig az alábbi feltételekkel:  

 

 

1. A projekt célja a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található 

kiskunhalasi Fejetéki-mocsár  vízellátásának javítása vízszintszabályozó műtárgy létesítésével. 

 

2. Ennek érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a KNPI a projekt 

keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, 0547/26 hrsz-ú ingatlanon, 

illetve alatta a szükséges műtárgyakat elhelyezze.  

 

3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a KNPI által végzett beruházás a KNPI 

vagyonkezelésében marad, azzal a KNPI jogosult rendelkezni. A beruházás műszaki átadása-



átvétele után a Felek az üzemeltetésre vonatkozóan külön megállapodást fognak kötni 

egymással. 

 

4. A KNPI kijelenti, hogy a jelen megállapodás az Önkormányzat számára semmilyen anyagi 

kötelezettségvállalással nem jár, a projekt megvalósításával kapcsolatosan őt semmilyen 

felelősség nem terheli. 

 

5. A KNPI vállalja, hogy a kivitelezés megkezdése előtt az érintett cserjesor telepítőjével 

megegyezik a cserjesor esetleges metszésével, kivágásával kapcsolatban. 

 

A szerződő felek a jelen megállapodást – amely négy eredeti példányban készült – elolvasás 

és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben egyezőt - írták alá. 

 

 

Kiskunhalas, 2014. november 24.    Kecskemét, 2014. november 24. 

 

…………………………………………  …………………………………………. 

Fülöp Róbert polgármester                                    Dr. Magyar Gábor mb. igazgató 

    Kiskunhalas Város Önkormányzata                        Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

 

315/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata az Eskü téri Tájház (324 hrsz, műemléki törzsszám 9091) 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására pályázatot kíván benyújtani a 

Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégiumának „Veszélyeztetett 

helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges 

helyreállításának támogatására” című pályázati kiírására. (altéma kódszáma 3236/99). A  

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésére és felhatalmazza  

annak benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület a pályázat saját forrását legfeljebb 700.000.-Ft összeghatárig, az el nem 

számolható költségek fedezetét legfeljebb 300.000.- Ft összeghatárig a 2015. évi 

költségvetésében biztosítja. 
 

316/2014. Kth. 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 42307 hrsz alatti ingatlant Csigi 

Olga, 6236 Tázlár, Rákóczi u. 18. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos 

költségek a vevőt terhelik. Az ingatlan értékesítési árát 2014. július 24-én kelt értékbecslés 

alapján 185.000.-Ft-ban állapítja meg. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

amennyiben vevő tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba valamint 

jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület a 128/2014. Kth. számú határozatát visszavonja. 

 
317/2014. Kth. 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 40862 hrsz alatti ingatlant Monda 

Lászlóné, Kiskunhalas, Sóstó u. 36. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos 

költségek a vevőt terhelik. Az ingatlan értékesítési árát 2014. július 24-én kelt értékbecslés 

alapján 460.000.-Ft-ban állapítja meg. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

amennyiben vevő tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba valamint 



jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület a 126/2014. Kth. számú határozatát visszavonja. 
 

318/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 

6023/6 hrsz alatti ingatlan 2032/2532 tulajdoni hányadát a Pannon Pur Kft. (6400 

Kiskunhalas, Vállalkozók útja 3.) részére 500.000.-Ft+ÁFA vételáron. A Képviselő-testület 

megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben felhatalmazza a 

polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  

 

319/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló november havi beszámolót.  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 7.422.790 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 7.254.959 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  6.786.884 e Ft-ban 

c) működési többletét 135.516 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát 771.422 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetés hiányának összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét  468.075 e Ft-ban 

2. finanszírozási kiadások összegét 167.831 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az (2) bekezdésben szereplő költségvetési hiány és finanszírozási 

kiadások finanszírozását 



1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 225.847 e Ft-ban 

1. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 189.646 e Ft-ban 

2. felhalmozási célú hitel igénybevételével 220.413 e Ft-ban 

hagyja jóvá.  

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 

1.646.186 eFt-ban állapítja meg.”   

 

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei helyébe e 

rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei lépnek. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2014. november 27. 

 

 

         Fülöp Róbert                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001. (V.31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  bekezdésében, 

valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Képviselő-

testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, valamint Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága  véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a 

parkolási díjak megállapításáról szóló 11/2009. (IV.01.) önkormányzati rendelete. 

 

2.§ 

 

(1)Ez a rendelet 2014. december 31-én lép hatályba, és a hatályba lépését  követő napon hatályát 

veszti. 

(2)Hatályát veszti: 



 

1. 33/2001.(X.31.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

2. 42/2002.(XII.18.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

3. 22/2003.(VII.31.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

4. 5/2005.(II.02.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

5. 21/2006.(IV.26.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

6. 18/2008.(VII.1.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

7. 11/2009. (IV.01.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

8. 11/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Kiskunhalas, 2014. november 27. 

 

         Fülöp Róbert                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

(A melléklet megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon a helyi rendeletek alatt.) 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS JELKÉPEI 

 

1. § 
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata. 
(2) Székhelye: 6400. Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
(3) Illetékességi területe: Kiskunhalas város közigazgatási területe, beleértve a kül- és 
belterületeket egyaránt.  
(4)Az önkormányzat jogi személy. 
(5)Az önkormányzat feladat- és hatáskörei - az SZMSZ, illetve helyi önkormányzati rendelet 

eltérő rendelkezése hiányában – Kiskunhalas Város Képviselő-testületét illetik meg. 

(6)Az önkormányzat jelképei a város címere, zászlója és pecsétje. A város jelképeiről külön 

jogszabályban rendelkezik. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a képviselő-testület 

és szervei használhatják a hivatali bélyegzőkön az önkormányzat címerét. 

(7)A Képviselő-testület pecsétje: körbélyegző,  Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

körirattal, középen a Magyarország koronás címerével. 

http://www.kiskunhalas.hu/


A Képviselő-testület körbélyegzőjét kell használni  a képviselő-testület és bizottsága  üléséről 

készült jegyzőkönyv hitelesítésére. 

(8) A Képviselő-testület hivatalának pecsétje: körbélyegző Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati  Hivatal körirattal, középen Magyarország koronás címerével. 

(9) Kiskunhalas város ünnepi képviselő-testületi ülésein a polgármester a város címerét 

ábrázoló medállal ékesített polgármesteri ezüstláncot visel. 

(10) Kiskunhalas Város Napja május 6-a. 

 

2.§ 

 

(1) Kiskunhalas város partnervárosi,  kulturális és egyéb  kapcsolatot tart fenn az alábbi  

városokkal: 

 

1.  Szerb Köztársaság: Magyarkanizsa   1982 

2.  Lengyelország Nowy Sącz    1993 

3.  Németország: Kronach     1994 

4.  Magyarország: Hódmezővásárhely   1997 

5.  Románia: Sepsiszentgyörgy    1997 

6.  Lettország : Aizkraukle    2005 

7. Szerb Köztársaság: Szabadka    2009 

 

(2)  Kiskunhalas Város Önkormányzata tagja az alábbi  felsorolt szervezeteknek: 

 

1. Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége, 

2. Kiskun Önkormányzatok Szövetsége, 

3. Magyar Szőlő és Borvárosok Szövetsége, 

4. Jász, Kiskun és Nagykun Kapitányok Tanácsa 

5. Kiskun Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése 

6. “Kun Összefogás” Konzorcium  

 

 

2.AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADAT-  ÉS HATÁSKÖRE 

 

3.§ 

                     
(1) A Képviselő-testület – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
CLXXXIX. törvény(továbbiakban: Mötv.) keretei között - önállóan szabályozhatja, illetőleg 
egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. 
(2) Az önkormányzat - figyelemmel a kötelezően ellátandó feladatokra, anyagi lehetőségeitől 
függően - az éves költségvetésében meghatározza, hogy a helyi közszolgáltatások körében 
mely feladatokat, milyen mértékben és módon látja el. 
(3)A Képviselő-testület a törvények által előírt kötelező feladatainak ellátásán túl önként 

akkor vállalhat feladatot, ha: 

a.) nem tartozik más szervek kizárólagos feladat és hatáskörébe, 

b.) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök ellátását, 

c.) amelynek ellátásához a költségvetésben megfelelő egyszeri és tartós pénzügyi 

fedezet áll rendelkezésre, vagy a fedezet megteremtéséhez  az önkormányzat 

felhatalmazással rendelkezik. 

(4) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni,   

melynek keretében az érintett bizottságok, valamint a Pénzügyi, Költségvetési,Gazdasági és 

Településfejlesztési  Bizottság véleményét ki kell kérni. Szükség esetén a feladatellátás 

felvállalása előtt szakértő közreműködése is igénybe vehető. 



(5)Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes 

felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha tartalmazza a 

megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. 

(6)A Képviselő-testület ágazati törvényekben meghatározott kötelező és önként felvállalható 

feladatait a szabályzat   1. melléklete   tartalmazza. Az önként  felvállalt feladatainak körét és  

mértékét   a Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében  határozza  meg. 

 

                                                      II. FEJEZET 

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

3. A MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

4.§ 

 

 

(1) A Képviselő-testület  feladatait a Képviselő-testület és szervei a polgármester, bizottságai,  

a  Kiskunhalasi Közös Önkrományzati Hivatal,  jegyző  és  a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás  útján látja el.  

(2) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, bizottságaira, jegyzőre, 

törvényben meghatározottak szerint  társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához 

utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

(3)  A Képviselő-testület  a polgármesterre átruházott  feladat-  és      hatáskörét  a   2. 

melléklet, a   bizottságokra átruházott  feladat-  és hatáskörét a 3. melléklet, a Halasi Többcélú  

Kistérségi    Társulásra   átruházott feladat-és hatáskörét a 4. melléklet   tartalmazza.  

(4) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a hatáskört gyakorlók a Képviselô-testületnek 

évente beszámolnak. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a beszámolót  minden év január 

1-től december 31-i időszakra vonatkozóan kell elkészíteni, melyet a következő év  januári 

képviselő-testületi ülés elé kell  beterjeszteni. 

 

5.§ 

 

A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az Mötv 42.§-ában  meghatározott  

hatáskörök. 

 

 

4. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

6.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület tagjainak száma: 15. 

(2)  A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.  

(3)  A Képviselő-testület  alakuló ülést, munkaterv szerinti ülést, rendkívüli ülést és ünnepi  

ülést tart. 

(4)  A Képviselő-testület döntéseit ülésein hozza meg, az alakuló és a munkaterv szerinti 

ülések helye a Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme. A Képviselő-testület ülése 

nyilvános.  Az ülés nyilvánossága az  állampolgárok részvételi lehetőségét is biztosítja.   

(5)  A nyilvános ülésen a hallgatóság csak az ülésterem kijelölt helyein foglalhat helyet, az 

ülés rendjét nem zavarhatja. 

5. A KÉPVISELŐ- TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 



 

7. § 

 
(1) A Képviselő-testület  alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg, amelyet 
a megválasztott polgármester hív össze. 
(2) Az alakuló ülést a polgármester  vezeti. 
(3 )Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai: 

a.) a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választások eredmé

 nyéről, 

b.) a képviselők eskütétele, 

c.) a polgármester eskütétele, 

d.) polgármester programjának ismertetése, 

e.) a polgármester illetményének megállapítása, 

d.) az alpolgármester megválasztása, eskütétele,  

     illetmény megállapítása 

(4) A képviselő-testület alpolgármester megválasztásának titkos szavazással történő 

lebonyolítására a képviselő-testület tagjaiból szavazatszámláló bizottságot hoz létre. 

 

6. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKATERV SZERINTI ÜLÉSE 

 

8. § 

 

A Képviselő-testület - július és augusztus hónapok kivételével – havonta egy alkalommal, 

minden hónap utolsó csütörtöki napján 13.00 órától rendes ülést tart.   

 

7.A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDKÍVÜLI ÜLÉSE 

 

9.§ 

 

 (1) A Képviselő-testületet 15 napon belüli időpontra össze kell hívni az Mötv 44.§-ában 

meghatározott esetekben. Az ilyen okból szükségessé vált  rendkívüli ülést a polgármester 

hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének 

meghatározásával. 

A meghívót  az ülés tervezett idôpontja elôtt 3 nappal kell a képviselôk és meghívottak 

részére eljuttatni.  

(2) A polgármester a - Képviselő-testület munkatervétôl eltérően - sürgős, halasztást nem tűrő 

esetekben rendkívüli testületi ülést hívhat össze.  

(3)  Amennyiben a polgármester  48 órán belül hív össze rendkívüli testületi ülést, akkor a 

Képviselő-testület bármely kérdésben csak minôsített többségi szavazattal dönthet.  

(4) A jegyző gondoskodik a Képviselô-testületi ülés  időpontjának helyi hírközlő szervek és 

sajtó útján történő meghirdetéséről, valamint az időpont és napirendi javaslat Kiskunhalas 

város honlapján történő közzétételéről. 

 

8. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜNNEPI ÜLÉSE 

 

10.§ 

 

A Képviselő-testület ünnepi ülést tart az alakuló ülésén, a város napja alkalmából  

megrendezett ünnepségen a  kitüntetések átadásakor, valamint a Képviselő-testület eseti 

döntése alapján. 



 

 

9. MUNKATERV 

 

11.§ 

 

(1)   A Képviselô-testület a rendes ülések tervszerű megtartása érdekében a polgármester 

javaslatára éves munkatervet határoz meg. A következő évi munkatervet jóváhagyásra 

legkésőbb decemberi ülésre kell a Képviselô-testület elé terjeszteni.  

(2)  A  munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, amelynek során javaslatot kér : 

a) a Képviselő-testület tagjaitól,  

b) a  bizottságoktól, 

c) a  Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetőitől,  

(3) A munkatervhez javaslatot tehetnek a városban működő pártok, nemzetiségi 

önkormányzatok, egyesületek, egyházak, társadalmi szervek, a közszolgáltatást nyújtó 

szervezetek a jegyző által meghatározott időpontig. A jegyző a javaslattételre nyitva álló 

időpontot a hírközlő szerveken és a www. kiskunhalas.hu hivatalos honlapon keresztül hirdeti 

meg.    

(4) A munkaterv tartalmazza: 

a) az ülések tervezett időpontját, 

b)  az ülések várható napirendjét, 

c) megnevezve a napirendi pontok  előadóit, 

d)  meghatározza azokat a napirendeket, melyek előkészítésénél   közmeghallgatást kell 

tartani,              

e) Kiskunhalas város éves rendezvénytervét 

f) az éves pénzügyi - gazdasági ellenőrzésről szóló beszámoló időpontját, 

g) a beszámoltatásra kötelezetteket, illetve a tájékoztatásra felkérteket. 
(5) A munkatervet a város hivatalos honlapjára www.kiskunhalas.hu fel kell tenni. 

 

 

10.ÜLÉS ÖSSZEHÍVÁSA, VEZETÉSE 

 

12.§. 

 

 

(1)A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja 

össze és vezeti 

(2) A tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatásuk, kizártságuk esetén az ülés 

összehívására és vezetésére az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke jogosult. 

 

11.MEGHÍVÓ 

 

13.§ 

 

(1) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket a képviselőknek, a 

tanácskozási  joggal meghívottaknak úgy kell megküldeni, hogy azt az ülés időpontját 

megelőzően legalább 7 nappal elektronikus formában megkapják. A bizottságok 

http://www.kiskunhalas.hu/


előterjesztésekkel kapcsolatos állásfoglalását az ülés időpontját megelőző 1 nappal kell 

megküldeni, vagy az ülés napján át kell adni a képviselőknek. 

(2) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét, időpontját, 

b) a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők nevét.  

(3) A meghívóhoz mellékelni kell: 

a) az előterjesztéseket, 

b) a határozat-tervezeteket. 

(4) A meghívót a polgármester írja alá. Akadályoztatása esetén a 12.§-ban meghatározott 

helyettesítési szabályokat kell alkalmazni. 

(5) A jegyző a  képviselő-testület  ülésének helyéről, időpontjáról és napirendjéről a  

lakosságot  a helyi sajtó  ( www.kiskunhalas.hu honlap, Halas TV, Halasi  Tükör ) útján 

tájékoztatja. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti előterjesztések megjelenítéséhez szükséges technikai eszközöket 

az önkormányzat biztosítja a képviselő-testület tagjainak. 

 

 

12.MEGHÍVOTTAK 

 

14.§ 

 

(1) A Képviselő-testület tagjai mellett, állandó meghívottként - tanácskozási joggal – a 

Képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 
a) a választókerület országgyűlési képviselőjét,  
b) a jegyzőt és aljegyzőt, 
c) a

 
települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, 

d) a közös önkormányzati  hivatal osztályvezetőit, 
e) a Képviselő-testület  által megbízott könyvvizsgálót, a véleményezési körébe tartozó 

napirendekhez,  
f) a napirend tárgya szerint illetékes szervek vezetőit, 

g)  az előterjesztés kapcsán érintett magánszemélyt, jogi személyt vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezetet, illetve annak 

meghatalmazottját.   

(2) A Képviselô-testület ülésére meg kell hívni: 

a) A Bács-Kiskun Megyei  Kormányhivatal vezetőjét, 

b) Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját 

c)  Az önkormányzati reprezentatív szakszervezetek vezetőit  

d) Egyházak 

e) A helyi média képviselőit:  

 Halasmédia Szerkesztősége 

 Halas Rádió 

 McKenzye Tv  
(3) Az előterjesztések a www.kiskunhalas.hu honlapon bárki által megtekinthetők.  

 

13.ELŐTERJESZTÉSEK 

 

15.§ 

 

 

(1) Előterjesztésnek minősül: 

a) rendeleti javaslat; 

b) határozati javaslat; 
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c) beszámoló; 

d) tájékoztató. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt c.) és d.) pont szerinti előterjesztés kivételesen szóbeli is lehet.  

(3) A Képviselő-testület elé előterjesztést terjeszthet: 

a) a polgármester, 

b) az alpolgármester, 

c) a jegyző, 

d) a képviselő-testület bizottságai, 

e) a képviselő, 

(4) Az előterjesztés  

a) tartalmi kellékeit a 35.§ bekezdése tartalmazza 

b) formai kellékeit az 5. melléklet tartalmazza 

(5) Az előterjesztéseket a törvényesség biztosítása érdekében a jegyző ellenőrzi és aláírásával 

látja el. Egyidejűleg  feltünteti, hogy a határozathozatal  az Mötv., valamint e rendelet 

vonatkozó előírásai alapján egyszerű vagy minősített többséget igényel. 

(6) Az előterjesztéseket legkésőbb 10 nappal az ülés előtt le kell  adni a jegyzőnek.  

(7) Az előterjesztéseket a bizottságok feladatkörükben meghatározottak szerint véleményezik. 

Bizottsági véleményezés nélkül előterjesztés csak rendkívül indokolt és sürgős esetben  

terjeszthető a képviselő-testület elé. 

Erről a Képviselő-testület a napirend elfogadásakor minősített szótöbbséggel határoz. 

 

 

14.SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY 

 

16.§ 

 

 

(1) Sürgősségi indítványt a polgármester, a  képviselők,  vagy a jegyző terjeszthet elő. 

(2) Az indítványt - a sürgősség tényének rövid indoklásával és az  indítvány megküldésével  - 

írásban az ülés előtt legalább 24 órával  a polgármesterhez kell benyújtani. 

(3) A sürgősség elfogadásáról a Képviselő-testület minősített többséggel határoz. A sürgősség 

elfogadása esetén a Képviselő-testület az indítványt napirendre tűzi. 

 

15.ZÁRT ÜLÉS 

 

17.§ 

 

(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. 

(2) A Képviselő-testület zárt ülést tart vagy tarthat, az Mötv 46.§ (2),(3) bekezdésben és 50.§-

ban szabályozottak szerint. 

 
 

16. HATÁROZATKÉPESSÉG 
 

18.§ 
 
(1) A polgármester az ülés megnyitásakor - a jegyző közreműködésével - megvizsgálja a 
képviselő-testület határozatképességét, s kihirdeti az arra vonatkozó megállapításait. A 
Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselők több mint fele jelen van.  
(2) A Képviselő-testület határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során 
folyamatosan figyelemmel kíséri. Ha a képviselő-testület határozatképtelenné válik, a 
polgármester kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására.  



(3) Ha a Képviselő-testület a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad, a 
polgármester az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén a Képviselő-testület a következő 
ülésén elsőként az elmaradt napirendi pontokat tárgyalja meg. 

(4) Határozatképtelenség miatt  elmaradt ülést, azonos napirendi pontokkal az elmaradt ülést 

követő első munkanapra, azonos időpontban  összehívottnak kell tekinteni. 
 

17. AZ ÜLÉSEK NAPIRENDJE 

 

19. § 

 

 
 (1) A polgármester a napirend tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti. A napirend 
tervezete tartalmazza a tárgyalandó előterjesztések tárgyának megjelölését, azok 
előterjesztőjét. A képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elhagyását, 
elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását.  
(2) A polgármester a napirend  tervezetét szóban kiegészíti az ülésen kiosztott anyagok 

napirendre vételére vonatkozó javaslattal.  Az ülésen kiosztott előterjesztés tárgyalására csak 

halasztást nem tűrő esetben a polgármester külön engedélye és a jegyző törvényességi 

véleménye alapján kerülhet sor. 
(3) Nem kerülhet a Képviselő-testületi ülésen  kiosztásra:  

a)  munkatervben meghatározott feladatokkal kapcsolatos anyag,  

b) 10 millió forintot meghaladó mértékű költségvetés-átcsoportosítás,  

c) intézmény, gazdasági társaság alapítása, átszervezése, megszüntetése, alapító okirat, 

társasági szerződés, alapszabály módosítása,  

d) közalapítvány létrehozása, alapítványhoz való csatlakozás ügyében készített 

előterjesztés,  

e) önkormányzati társulás létrehozásáról, az ahhoz való csatlakozásról szóló 

előterjesztés,  

f) önkormányzati pénzeszköz, vagyon átadásáról, illetve vagyon elidegenítéséről szóló 

javaslat,  

g) rendeletalkotás, vagy módosítás, 

(4) A napirend megállapításáról vita nem nyitható. 

(5) A Képviselő-testület ülésének napirendjeit elsődlegesen az alábbi sorrendiség 

megtartásával határozza meg: 

a) a helyi rendeletalkotásra vonatkozó előterjesztések, 

b) minősített többséget igénylő előterjesztések, 

c) egyéb előterjesztések, 

d) beszámolók,  

e) tájékoztatók, 

f) indítványok, 

g) bejelentések   

h) jellegüktől függetlenül az ülésen kiosztott anyagok, 

i) interpellációk, kérdések. 
 

18. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSKOZÁSI RENDJE 
 

20.§ 

 
 
(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti.  

(2) Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után: 



- a polgármester tájékoztatást ad a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb 

eseményekről, döntésekről, a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,   

- amennyiben a választókerület országgyűlési képviselője szót kér, tájékoztatást ad, országos, 

illetve  a választókerületet érintő kérdésekről.  

(3) A tájékoztatókról vita nem nyitható. 

(4) Ezt követően a polgármester: 

a) javaslatot tesz a napirendre, 

b) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, 

c) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és  kihirdeti a 

határozatokat.   

 

21.§ 

Az ülés vezetésével kapcsolatban a polgármester feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. 
Ennek érdekében az alábbi intézkedésekre  jogosult : 

a) figyelmeztetheti a hozzászólót, hogy csak a napirenddel kapcsolatban tegye meg 

észrevételét, s javaslatát, s attól ne térjen el, 

b) felszólíthatja a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő 

kijelentésektől tartózkodjon, 

c) rendre utasíthatja azt, aki a testülethez méltatlan magatartást tanúsít,  

d) megvonhatja a szót attól, aki a fentiekben írt rendzavaró magatartást megismétli, 

e) a nem képviselő részvevőt - ismételt rendzavarás esetén - a teremből kiutasíthatja.  
 

19. NAPIREND ELŐTTI FELSZÓLALÁS 
 

22. § 

 

 

(1) Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen napirend előtt bármelyik képviselő egy 

alkalommal  3 perc időtartamban felszólalhat. Napirend előtt felszólalnia várost érintő 

közérdekű ügyben, a Képviselő-testület munkáját, vagy a képviselőket érintő általános 

jelentőségű kérdésekben lehet, kivéve az olyan ügyeket, amelyek az adott ülésen napirendként 

szerepelnek, illetőleg kérdésként, interpellációként, vagy javaslatként terjeszthetők elő. 

(2) A polgármester, vagy a testületi ülést levezető elnök a napirendi pontok tárgyalása előtt 

szót ad a napirend előtti felszólalásra jelentkező képviselőnek, feltéve, hogy a napirend előtti 

felszólalási  szándékát a képviselő az ülést megelőzően  legkésőbb 2 órával a 

polgármesternek, vagy a jegyzőnek, -  a tartalomra utaló címmel - előre jelezte és a felszólalás 

az e rendelet szerinti szabályoknak megfelel. 

(3) Ha a napirend előtti felszólalásra jelentkező képviselő nem az (1) pontban 

meghatározottak szerint szólal fel, a polgármester, illetve a levezető elnök a szót 

megvonhatja. 

(4) A napirend előtti felszólalásra maximum 3 perc időtartamban a polgármester, illetőleg az 

ülés levezető elnöke vagy az általa kijelölt személy válaszolhat. 

 (5) A napirend előtti felszólalás határozati javaslatot nem tartalmazhat, arról a Képviselő-

testület határozatot nem hoz. 

20. A NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

23.§ 

 

 
(1)  A polgármester minden napirendi pontról - kivéve a tájékoztató jellegű napirendeket - 
külön vitát nyit.  



(2) A napirendi pont tárgyalásakor elsőként mindenkor annak előterjesztőjét illeti a szó. 
Legfeljebb 5 perc időtartamban a döntéshozatalt befolyásoló, szóbeli kiegészítést fűzhet az 
írásbeli előterjesztéshez. 
(3) Ezt követően   a bizottságok elnökei maximum 2 percben  ismertetik  az előterjesztéssel 
kapcsolatos bizottsági véleményt, állásfoglalást abban az esetben, ha az előterjesztéssel 
kapcsolatos -  bizottság által elfogadott - határozat módosító indítványt, javaslatot tartalmaz. 
(4) Az előterjesztő esetleges szóbeli kiegészítését követően az előterjesztőhöz kérdéseket 
lehet intézni, egyszer maximum 2 percben, amelyekre válaszolnia kell. A kérdésekre adott 
válaszok követően a polgármester a döntést igénylő napirendi pont felett a tájékoztatók és a 
kérdésekre, interpellációkra adott válaszok kivételével vitát nyit.   
(5) A képviselői felszólalásra  a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A képviselő 

ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer szólhat hozzá. Az első hozzászólása 

legfeljebb 3  percig tarthat és egy alkalommal élhet felszólalással és  2 perc időtartamban 

reagálhat. 

(6) A napirendben érintett állampolgároknak  a  polgármester a napirenden szereplő  ügyben   

hozzászólási lehetőséget ad, amennyiben az állampolgár azt írásban,  felszólalásának rövid 

tartalmát  a polgármesternek az ülés megkezdéséig, vagy annak szünetében jelezte. A 

felszólalás időtartama maximum 2 perc.  

(7) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a tevékenységi körüket érintő 

előterjesztések kapcsán felszólalhatnak.  A felszólalás időtartama maximum 3 perc.  

(8) A jelen rendeletben írt időkorlátok alól a polgármester - a tárgyalt téma fontosságára 

figyelemmel - felmentést adhat. 
(9) Bármikor szót kérhet: 

a)  az előterjesztés készítője 

b) bármely képviselő ügyrendi kérdésben, 

c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni. 
(10) A felszólalások után a polgármester a vitát lezárja. A vita lezárásáról szóló döntését a 
polgármester kimondja. 
(11) Szavazás előtt az előterjesztő, vagy az előterjesztés készítője  maximum 5 percben 
válaszol a vitában elhangzottakra, véleményt  nyilvánít  a határozati javaslathoz elhangzott 
indítványokról és legkésőbb ekkor nyilatkozik arról, hogy az elhangzott kiegészítéseket és 
módosító javaslatokat befogadja-e. Az előterjesztő által elfogadott módosításokat, 
kiegészítéseket a napirendre vonatkozó eredeti döntési javaslat részének kell tekinteni. 
(12) A válasz után a polgármester az elhangzott módosító javaslatokat összefoglalja és 

szövegszerűen, az eredeti javaslathoz illeszkedő módon ismerteti, annak megjegyzésével, 

hogy azt az előterjesztő elfogadta-e. 

(13) Szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a döntési javaslat  törvényességével 

kapcsolatosan  észrevételt kíván tenni. 
(14) Az előterjesztést a  napirend előterjesztője a szavazást megelőzően  bármikor 
visszavonhatja. Az előterjesztés napirendről való levételét  a szavazás előtt bármikor, bármely 
képviselő  indítványozhatja. Az  indítványról  a  képviselő-testület - vita nélkül - egyszerű 
szótöbbséggel dönt. 
(15) Szavazás előtt a polgármester, vagy bármelyik képviselő  tárgyalási szünetet ( maximum  

30 perc ) javasolhat, a javaslatról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel  

dönt. 
(16) A vita során a képviselők a hozzászólásuk részeként, a tárgyalt előterjesztésre 
vonatkozóan módosító, illetve kiegészítő javaslatokat tehetnek. A módosító és kiegészítő 
javaslatokat szövegszerűen kell megfogalmazni. Új változatot vagy módosító indítványt csak 
a vita lezárásáig lehet előterjeszteni. A polgármester az előterjesztett és a vitában elhangzott  
javaslatokat  szavazásra bocsátja. Először a módosító, kiegészítő javaslatokról kell dönteni.  
(17) Nagyobb terjedelmű módosító indítványt a polgármester kérésére írásban kell benyújtani. 

Ha ezen indítvány a vita során hangzik el, az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a 

polgármester a napirend tárgyalását felfüggesztheti, szünetet rendelhet el. 

Az előterjesztő által tett módosító javaslatot nem kell külön szavazásra bocsátani. 

(18) Ügyrendi kérdésekben a képviselő bármikor maximum  2 percben  szót kérhet,  melyről 

képviselő-testület - vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel dönt.  



(19) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, melyben a képviselő a képviselő-testület 

munkájával - ülésének lefolytatásával - kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt.  

Ügyrendi kérdés: 

a) napirend tárgyalásának elhalasztására vonatkozó javaslat, 

b) szavazás módjára vonatkozó javaslat, 

c) tanácskozás rendjének helyreállítására  javaslat, 

d) polgármester rend fenntartása érdekében tett intézkedés kifogásolása, 

e) speciális ügyrendi kérdés, ha a képviselő-csoport szünetet kér. 

 

21. A SZAVAZÁS MÓDJA 

 

24.§ 

 

 

(1) A Képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. A nyílt 

szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával, annak meghibásodása esetén kézfelemeléssel 

történik. Ha a szavazás kézfelemeléssel történt a polgármester, illetőleg a levezető elnök a 

szavazatokat a jegyző közreműködésével megszámláltatja.  

(2) Titkos szavazással kell megválasztani az alpolgármestert. 

(3) A Képviselő-testület  titkos szavazást tarthat az Mötv 46.§ (2) bekezdésben foglalt 

ügyekben. 

(4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke (vagy külön 

szavazóhelyiség) és urna igénybevételével történik. A titkos szavazás eredményét 

jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. A titkos szavazást az Ügyrendi és Szociális Bizottság képviselô 

tagjai bonyolítják. 

(5) A Képviselő-testület –  bizottsági, polgármesteri,  képviselői javaslatra - a jelenlévő 

képviselők egynegyedének ”igen” szavazata alapján  név szerinti szavazást rendel  el. 

(6) Név szerinti szavazással kell dönteni a helyi népszavazás kiírásáról, a Képviselô-testület 

feloszlatásáról.  

(7) A név szerinti szavazás szavazatszámláló gép alkalmazása mellett a jegyző, a jelenléti ív 

szerinti sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik szóban „ igen”-nel vagy „nem” -mel 

szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól.  

 

 

25.§ 

 
(1) Az eldöntendő javaslatokat a polgármester bocsátja szavazásra. Egy előterjesztésről csak 
egy határozat hozható. A javaslat szövegét szavazásra egyértelműen és úgy kell feltenni, hogy 
arra igennel vagy nemmel lehessen szavazni. 
(2) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen ismerteti a szavazás tárgyát 
képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni - elegendő csupán arra 
utalni - ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá 
akkor sem, ha az előterjesztő a vitában elhangzott módosító javaslatokat elfogadta, s ezen 
javaslatok a vita során félreérthetetlen szövegszerűséggel megfogalmazást nyertek. 
(3) A polgármester először - az elhangzás sorrendjében külön-külön - az előterjesztő által el 
nem fogadott módosító és kiegészítő javaslatokat bocsátja szavazásra.  
(4) A módosító és kiegészítő javaslatok feletti szavazás lezárása után dönt a képviselő-testület 
az eredeti előterjesztés szerinti javaslat előterjesztő által felvállalt, illetve a képviselő-testület 
által elfogadott módosításokat is tartalmazó egészéről. 
(5) Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően azonnal 
szavazásra bocsátja. 
(6) A képviselőknek lehetőségük van feltételtől függő, kapcsolódó módosító javaslat 
megfogalmazására. Ezeket csak akkor kell szavazásra bocsátani, ha a képviselő által 
megfogalmazott feltétel az előterjesztő felvállalása, vagy a módosítások megszavazása során 
bekövetkezik. 



 

22. HATÁROZATHOZATAL 

 

26.§ 

 

 

(1) A képviselô-testület tagjai „igen” ,  „nem” ,   “tartózkodom”  nyilatkozattal szavaznak.  

(2) A javaslat elfogadásához a jelenlévô települési képviselôk több mint felének igen 

szavazata szükséges. 

 (3) Nem vehet részt a döntéshozatalban az,  aki a képviselő-testület által átruházott 

önkormányzati  hatósági jogkör gyakorlása során az elsőfokú határozat meghozatalában részt 

vett. 

 

 

27.§ 

 

(1) Minősített többséghez a megválasztott települési  képviselők több mint a felének a 

szavazata szükséges. Amennyiben a döntés minősített többségi szavazatot igényel, az azzal 

kapcsolatos részdöntések is minősített többségi szavazattal hozhatók meg.  

(2) Minősített többségi szavazat  szükséges az Mötv-ben meghatározottakon túl: 

a) a gazdasági társaságba történő belépéshez, gazdasági társaságban lévő üzletrész 

elidegenítéséhez; 

b) korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképessé történő nyilvánításához; 

c) fegyelmi ügyben hozott döntéshez; 

d) közfeladat önkéntes felvállalásához, megszüntetéséhez;  

e) közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntések; 

f) gazdasági program, közép- és hosszú távú program elfogadásához, és ennek 

végrehajtásáról szóló beszámolója elfogadásához 

g) városi kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához; 

h) sürgősségi indítvány elfogadásához; 

i) 10 millió forint feletti hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz,  1 millió forint feletti 

önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítéséhez; 

j) titkos szavazás elrendeléséhez ; 

k) bizottsági véleményezés nélküli  előterjesztés megtárgyalásához ; 

l) Sürgősséggel, 48 órán belül  összehívott rendkívüli ülésen tárgyalt előterjesztések 

esetében.  

m) önkormányzati vagyon ingyenes hasznosításáról vagy tulajdonjogának ingyenes 

átruházásáról, valamint az ingyenes használatba adott vagyon fenntartására, állagának 

megóvására vonatkozó kötelezettségek az önkormányzat általi átvállalásához 

n) önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó ingatlan forgalomképessé nyilvánításához 
(3) Több ugyanazon rendelkezésre vonatkozó eltérő javaslat, módosító javaslat közül - ha 
egynél több megkapta az elfogadásához szükséges szavazatot - a Képviselő-testület által 
elfogadott változat az, amelyikre több „igen” szavazatot adtak le. Ha több változatra azonos 
számú igen szavazatot adtak le, ezekre vonatkozóan a szavazást egy esetben meg kell 
ismételni. 
(4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottnál kevesebb számú „igen” szavazat, illetve a 
(3) bekezdés szerint megismételt szavazáson ismételt szavazategyenlőség a javaslat 
elutasítását jelenti. 
(5) A képviselő-testület az érdemi döntést nem igénylő tájékoztatóról, bejelentésről, 
állásfoglalásról határozatot nem hoz.   
 

28. § 
 



(1) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja és kihirdeti a javaslat 
mellett, majd ellene szavazók,  a tartózkodók és a szavazásban részt nem vett, de jelenlévő 
képviselők számát, és kihirdeti a döntést. 
(2) A döntés ismertetése vonatkozik a zárt ülésen hozott döntésre is,  a határozat ismertetésére 
rögtön a zárt ülés napirendjei után kerül sor. Nem hozhatók nyilvánosságra a hatósági 
ügyekben hozott döntések. A közérdekű és közérdekből nyilvános adat - így különösen az 
önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az Önkormányzat vagyonának 
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, vagy a vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével, a közpénzek 
felhasználásával, az ezekre kötött szerződésekkel, a piaci szereplők, magánszervezetek és -
személyek részére biztosított kizárólagos, vagy különleges jogok biztosításával kapcsolatos 
döntések - megismerésének lehetőségét kizárni nem lehet. 

 

23. SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG 

 

29.§ 

 

(1) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az 

ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A 

kizárásról a érintett települési képviselő kezdeményezésére  vagy bármely települési képviselő 

javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt  települési képviselőt a határozatképesség 

szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.  

(2) Az személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának 

kivizsgálására – annak ismertté válását követően azonnal – a Képviselő-testület ügyrendi 

vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi és Szociális Bizottság 

hatáskörébe tartozik. 

(3) Az Ügyrendi és Szociális Bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő 

személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztését. 

(4) Az Ügyrendi és Szociális Bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a 

Képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti. A Képviselő-testület határozattal dönt 

a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról. 

 

24. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ELJÁRÁS 

 

29/A.§ 

  

 A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést az Ügyrendi 

és Szociális Bizottságnak adja át kivizsgálásra. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság a vizsgálat 

eredményéről – törvény eltérő rendelkezése hiányában -  döntés céljából a Képviselő-testület 

elé terjeszti. 

 

 

III. FEJEZET 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI 

 

25. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 

30.§ 

 

(1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 

rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak  végrehajtására önkormányzati 

rendeletet alkot.  



(2) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:  

a) a polgármester, 

b) az alpolgármester, 

c) a képviselő 

d) a képviselő-testület bizottsága, 

e) a jegyző, 

(3) A kezdeményezést: 

a) a polgármesternél kell benyújtani legkésőbb 15 nappal az ülés előtt,  aki  a hivatal, a 

rendelet tárgya szerint illetékes képviselő-testületi bizottságok bevonásával a 

kezdeményezést majd a tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti 

b) a benyújtott rendelet-tervezet napirendre vételéről a képviselő-testület dönt az 

előterjesztés benyújtását követő első munkaterv szerinti ülésen. 

(4) A rendelet szakmai előkészítése minden esetben a jegyző feladata. Ennek során minden 

olyan előkészítő munka elvégzése és elvégeztetése, amely lehetővé teszi, hogy a testület elé 

döntésre alkalmas előterjesztés kerüljön. 

Ennek során feladata különösen: 

a) a döntés előkészítésben közreműködők közötti munka elosztása, 

b) a tervezetek bizottsági véleményeztetéséről és az észrevételek feldolgozásáról való 

gondoskodás,  

c) az elvi célkitűzések érvényesítésének, a vitás kérdések megfelelő  szinten történő 

eldöntésének biztosítása,  

d) az érintett társszervekkel való koordináció, 

e) az adminisztrációs munka megszervezése, 

f) a tervezet testület előtti megvitatásában való részvétel. 

(5) Az elkészült rendelet tervezetet a tárgya szerint illetékes bizottság(ok),  továbbá az 

Ügyrendi és Szociális Bizottság  minden esetben megvitatja.  Az SZMSZ-t, a  gazdasági 

programot, az éves  költségvetésről szóló  rendelet tervezetet a képviselő-testület valamennyi 

bizottsága megvitatja. 

(6) Az önkormányzati rendelet tervezete csak indokolással együtt nyújtható be a képviselő-

testületnek, módosítása esetén el kell választani a tervezetet a hatályos szövegtől. 

(7) A rendelet-tervezet előkészítéséhez a képviselő-testület - szükség esetén- más szakértőket 

is felkérhet.  

 (8) A rendelet-tervezetet a polgármester, alpolgármester Képviselő-testület bizottsága, a 

jegyző terjeszti a Képviselő-testület elé. 
(9) A rendelet-tervezet elfogadásához, valamint a rendeletalkotással kapcsolatos 
részszavazások esetében a döntéshozatalhoz minősített többség kell. 

 

31. § 

 

(1) A rendelet elfogadását követően, annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti.  
(2) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegyző   
gondoskodik. A rendelet irattári példányát kihirdetési záradékkal kell ellátni. 
(3) Az önkormányzati rendeletet  a Halasi Tükör  helyi újság mellékletében  kell 

megjelentetni. Az önkormányzati rendeletet  egységes szerkezetben az önkormányzat   

honlapján az ülést követően,  15 napon  belül meg kell jelentetni. 

(4) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Az 

önkormányzati rendelet helyben szokásos kihirdetési módja Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) épületén belül elhelyezett 

hirdetőtáblára történő kifüggesztés. A kihirdetés időpontjának  a  hirdetőtáblán  történő 

kifüggesztés napját kell tekinteni. 
(5) A rendeletet meg kell küldeni azon szerveknek, szervezeteknek és intézményeknek, 
amelyek számára az feladatot, vagy hatáskört állapít meg. 



 

32. § 

 

(1) A rendeleteket a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint  a jogszabály kihirdetése során 

történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről 

szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 9.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell megjelölni. 

(2) A jegyző   jelezni   köteles   jogszabályváltozás   esetén  a   képviselő-testületnek  az  

önkormányzati  rendeletek módosításának szükségességét. 

(3) Az önkormányzati rendeletet meg kell küldeni a  Bács-Kiskun Megyei  

Kormányhivatalnak (www.njt.hu), valamint a Jegyzői Titkárság gondoskodik arról, hogy a 

hivatalos honlapra  www.kiskunhalas.hu oldalra felkerüljön.          

 

26. HATÁROZATOK 

 

33. § 

 
(1) A határozatokat  a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint  a jogszabály kihirdetése során 
történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről 
szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 13.§-ban foglaltak szerint kell megjelölni. 
(2) A határozat tartalmazza a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét. 

A végrehajtásért felelősek lehetnek: 
a) a polgármester, az alpolgármester 

b) a bizottság elnöke,  

c) a jegyző 
(3) A Képviselő-testület határozatait meg kell küldeni a tisztségviselőknek, az állandó 
bizottságok elnökeinek, illetve a végrehajtás és az érintettek részére történő megküldés végett 
a felelős osztályoknak. A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet. 
(4) A határozat végrehajtásáról a határidő lejárta után a jegyző tájékoztatja a Képviselő-
testületet. 

 

IV. FEJEZET 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ÉS 

BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

27. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  ANYAGOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

34. § 
 

(1) A Képviselő-testület elé kerülhetnek: 
a) napirend előtti felszólalás, 

b) előterjesztés, 

c) beszámoló, 

d) tájékoztató, 

e) képviselői indítvány, 

f) interpelláció, kérdés. 
(2) Az (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti anyagokat előzetesen, írásban kell benyújtani a 
jegyző részére, aki a benyújtott anyagok alapján - az e)-f) pont kivételével, előzetes 
törvényességi véleményezést követően - gondoskodik az ülés napirendi tervezetének 
elkészítéséről. A benyújtáskor – az e)-f) pont kivételével - figyelemmel kell lenni az ülés 
meghívójának kézbesítésére irányuló 13.§ szerinti időpontra. 

http://www.njt/
http://www.kiskunhalas.hu/


28. ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

35. § 

 
  (1) A Képviselő-testület  elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi elemei: 

a) a tárgy pontos meghatározása; annak áttekintése, hogy a téma szerepelt-e már 

korábban is napirenden, s ha igen, milyen döntés született;  

b) a meghozandó döntés indokainak bemutatása, 

c) a tárgykört rendező jogszabályok megjelölése, 

d) elemezni kell azokat az új követelményeket, összefüggéseket, a lakossági 

véleményeket, amelyek új intézkedéseket, testületi döntést igényelnek, 

e) mindazon körülmények, összefüggések, tények és adatok bemutatása, amelyek 

lehetővé teszik az értékelést és a döntést indokolják; 

f) be kell mutatni az előkészítés során végzett összehangoló munka főbb tapasztalatait; 

mely személyekkel vagy szervezetekkel történt egyeztetés és ennek során milyen 

lényeges érdek- és véleménykülönbségek merültek fel (kisebbségi vélemények 

bemutatása), ezek közül melyek nem kerültek a határozati javaslatokba; 

g) konkrétan jelölje meg az előterjesztés a feladatokat, a megvalósításhoz szükséges 

feltételeket és a végrehajtás során elérhető eredményeket; 

h) az előterjesztés szerves részét képezik a téma átfogó értékelését segítő mellékletek   

(statisztikai táblák, korábbi határozatok szövege, stb.) 

i) a határozati javaslatok logikusan épüljenek az előterjesztés megállapításaira, 

j) legyen a határozati javaslat egyértelmű, szakszerű és végrehajtható, tartalmazza a 

végrehajtásért felelősök nevét, a végrehajtási határidő megjelölését, 

k) a határozati javaslatban utalni kell a korábban hozott határozatok további sorsára 

(hatályon kívül helyezés, módosítás, hatályban fenntartás), 

l) az önkormányzati hatósági ügyekben készített előterjesztés tartalmazza a döntési 

javaslat tömör kivonatát. Az eljárás iratanyaga a Közös Önkormányzati Hivatal 

illetékes osztályán tekinthető meg, 

m) az előterjesztésben fel kell sorolni azon személyek, szervek, szervezetek körét, 

akiknek/amelyeknek jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joga áll fenn a 

meghozandó döntés körében, illetve akiket/amelyeket arról tájékoztatni szükséges. A 

véleményüket, álláspontjukat tartalmazó írásos dokumentumot az előterjesztés mellé 

kell csatolni.  
(2) A Képviselő-testület  elé kerülő előterjesztések egyéb követelményei: 

a) A Képviselő-testületi  előterjesztés sokszorosítási példányának az előterjesztő, vagy 

kijelölt helyettese aláírását vagy elektronikus esetben sk-val ellátott aláírását kell 

tartalmaznia. 

b) Az előterjesztésben meg kell jelölni, hogy a határozat végrehajtása a Közös 

Önkormányzati Hivatal mely osztályának (osztályainak ) feladatkörébe tartozik. 
(3) Az előterjesztéseket - a rendelet 3. számú mellékletében foglalt feladat- és hatáskörök 
figyelembevételével - a tárgykör szerint érintett állandó bizottság véleményezi. 
(4) Minden, a költségvetési rendelet végrehajtását érintő előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó 
módosító javaslatot csak a Pénzügyi Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság és a polgármester állásfoglalásával lehet benyújtani.  
(5) Ha előterjesztés vagy módosító javaslat a költségvetés kiadásának növelését vagy 
bevételének csökkenését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly 
megőrzése érdekében javasolt megoldást is.  
(6) A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésekhez mellékelni kell a 
könyvvizsgáló jelentését. Ennek hiányában a javaslatról érvényes döntés nem hozható.  
(7) A területi és települési jelentőségű, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak 
jogviszonyát érintő, különösen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 



törvény 6. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti kérdésekben az Önkormányzati 
Érdekegyeztető Tanács véleményét ki kell kérni, véleményük az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
(8) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezések, választások, és egyéb pályázatok 
esetén a pályázatra beérkezett pályamunkák az előterjesztés mellékletét képezik, azonban 
azok a személyi jellegű döntések, és nagyobb terjedelmű egyéb pályázatok esetén a Közös 
Önkormányzati Hivatalban tekinthetők meg. 
(9) A zárt ülés napirendjén szereplő előterjesztés jobb felső sarkában a "ZÁRT ÜLÉS 
NAPIRENDJE" megjelölést kell alkalmazni. 

 
29. BESZÁMOLÓ 

 
36.§ 

 
(1) A beszámoló 

a) önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, 

b) a Képviselő-testület valamely határozatának végrehajtásáról, 

c) az interpellációk kivizsgálásáról, 

d) a Képviselő-testület és szervei tevékenységéről készíthető.  
(2) A beszámolók benyújtására a Képviselő-testület határozataiban felelősként megjelölhető 
személyek –a polgármester, az alpolgármester, a bizottsági elnökök, és a jegyző 
feladatkörükben –, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak. 
(3) A beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület határozatot hoz. 
(4) A jogszabály alapján beszámolásra kötelezett nem önkormányzati szervek beszámolóját a 
polgármester terjeszti elő.  

30. TÁJÉKOZTATÓ 

 

37. §  

 
 
(1) A tájékoztató olyan információk Képviselő-testület elé terjesztését jelenti, amelyek az 
önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve amelyek 
valamely  a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv 
tevékenységének megismerését segítik elő.  
(2) Tájékoztató formájában kell beterjeszteni - ha nem valamely döntés meghozatalát 
támasztják alá  

a) a jogszabályok ismertetését, 

b) az önkormányzat költségvetési mérlegére vonatkozó adatokat, 

c) a  Képviselő-testület  és szervei működésére jellemző adatokat, 

d) a városra vonatkozó különböző adatok, jelenségek ismertetését, stb. 
(3) Tájékoztató benyújtására a 15. § (3) bekezdésben megjelöltek jogosultak. 
(4) A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, elfogadásáról a Képviselő-testület vita 
és felszólalás nélkül dönt. Amennyiben a képviselő-testület a tájékoztatót nem fogadja el, azt 
átdolgozva a következő ülésre ismét be kell terjeszteni. 
 

31. INDÍTVÁNY  

 

38. §  

 
(1) Az indítvány javaslatot tartalmaz rendelet, vagy határozat meghozatalára. Az indítványnak 
tartalmaznia kell a javasolt döntés főbb elemeit. 
(2) A képviselői indítvány vonatkozhat az indítvánnyal javasolt döntés előkészítésére. 
(3) Indítványt bármely képviselő terjeszthet a Képviselő-testület elé.  
(4) Az indítvány elfogadásáról a polgármester nem nyit vitát, azonban ahhoz bármely 
képviselő - további javaslat megtételével - csatlakozhat. Az indítvány felett a Képviselő-
testület vita és felszólalás nélkül dönt. 
(5)Az indítvány elfogadása esetén a Képviselő-testület az ügyet a polgármesternek, az 
alpolgármesternek, a jegyzőnek vagy az illetékes bizottságnak adja ki Képviselő-testületi 
döntés előkészítése céljából. 

 



32. INTERPELLÁCIÓ, KÉRDÉS 
 

39. § 
 

 
(1) Interpellációnak minősül az a felvetés, amelyben a képviselő valamilyen hibás, helytelen 
gyakorlatot jelez. A Képviselő-testület tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a 
bizottságok elnökeihez és a jegyzőhöz írásban interpellációt intézhetnek önkormányzati 
feladatkörbe tartozó minden ügyben. Az írásban beadott interpellációkat a képviselő szóban 3 
percben összefoglalhatja. 
(2) Az interpellált 15 napon belül írásban köteles választ adni.  
(3) Az interpellációra adott írásbeli választ a Képviselő-testület következő ülésén napirendre 
tűzi. 
(4) A képviselő  a  válasz után nyilatkozik a válasz elfogadásáról. Ha a képviselő a választ 
nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. 
(5) Ha a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, az interpellációt, az illetékes 

bizottságnak, adja ki kivizsgálásra. Amennyiben a bizottság javaslata képviselő-testületi 

döntést igényel, a polgármester a bizottsági ülés követő Képviselő-testületi ülésen  azt 

előterjeszti. 
(6) Kérdés minden olyan képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntés 
előkészítési jellegű felvetés, vagy tudakozódás, amely nem kapcsolódik a soron lévő napirend 
témájához. Kérdés feltevésére és megválaszolására az interpellációra vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 

 

33. KÉPVISELŐ-TESTÜLET JEGYZŐKÖNYVE 
 

40.§ 

 

 

(1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni  1 példányban. A testületi ülés 

teljes hanganyaga számítógépes úton rögzítésre kerül, melynek anyagát merevlemezen kell 

tárolni. 

(2) A zárt ülés hangfelvétele külön kerül rögzítésre, s a napirendi pont zárt ülésen való 

tárgyalásáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, az e § (3), (4), (5) bekezdésében foglaltak 

szerint. 

(3) Az írásos  jegyzőkönyvnek az Mötv-ben meghatározottakon túl  tartalmaznia kell:  

a) az ülésen végig, illetőleg annak egyes napirendi pontjainál, tanácskozási joggal  

jelenlévők nevét, 

b) napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid 

tartalmát, a  szóban  előterjesztett határozati javaslatokat, döntésenként a szavazás, - 

név szerinti szavazás esetén annak részletes eredményét,  

c)  az elhangzott bejelentéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve 

határozatokat, 

d) a képviselő kérésére, írásos külön véleményét, 

e) az elhangzott interpellációt, s az arra adott szóbeli válasz lényegét, valamint az 

interpelláló véleményét és a Képviselő-testület döntését, 

f) a napirenden kívüli felszólaló nevét, felszólalása lényegét, 

g) az elhangzott bejelentések lényegét, 

h)  a polgármester és a jegyző, valamint két hitelesítő képviselő aláírását,  

(4) A jegyzőkönyv mellékletei: 

a) az ülésre szóló meghívó, 

b) az előterjesztéseket és azok mellékletei, a határozat-tervezetek egy-egy példánya, 

c) az ülésen elfogadott rendeletet, 

d) a rendelet-tervezethez írásban benyújtott módosító indítványok. 

e) bizottsági határozatok, Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács véleménye, 



f) a névszerinti szavazás névsora, 

g) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv, 

h) az aláírt esküokmány, 

i) a képviselői kérdésre adott írásbeli válasz, 

j) a jelenléti ív.  

 (5) A képviselô-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről - hangrögzítés és kézírásos 

anyag alapján -  a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyv egy eredeti példányának megőrzéséről 

és beköttetéséről a jegyző gondoskodik. 

(6) Zárt ülésről külön  hangrögzítés és külön  jegyzőkönyv készül.  

(7) A rendeletekről és határozatokról központi nyilvántartást kell vezetni. 

(8) Az állampolgárok a nyilvános ülés jegyzőkönyvébe a Városi Könyvtárban, a képviselők a 

Közös Önkormányzati Hivatalban betekinthetnek. 

(9) A zárt ülés jegyzőkönyvének eredeti példányát, valamint a hangfelvételt a titkos ügyiratok 

kezelésére vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 

A külön törvény szerinti  közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének 

lehetőségét a zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.  

(10) A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés nyilvános. 

(11) Az ülésekről készült hang anyagot  a Közös Önkormányzati Hivatal Ügyiratkezelési 

Szabályzata szerint kell kezelni és őrizni. 

(12) A zárt ülés hanganyagát csak a zárt ülésen részt venni jogosultak hallgathatják meg. A 

zárt ülés jegyzőkönyvét elkülönítetten kell kezelni, betekintésre csak a zárt ülésen részvételi 

joggal rendelkező személyek jogosultak. 

(13) A jegyzőkönyvet a mellékletekkel együtt, jogszabályban meghatározottak szerint- az 

ülést követő 15 napon belül - a jegyző megküldi a Kormányhivatal vezetőjének. 
(14) A képviselők, vagy más felszólalók a polgármesternél írásban kérhetik a jegyzőkönyv 
kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik meg az általuk előadottakkal. 
Ha a polgármester a kiigazítási javaslattal nem ért egyet, az Ügyrendi és Humánpolitikai 
Bizottság a hangfelvétel meghallgatását követően dönt a jegyzőkönyv kiigazításáról. 
 

 

V. FEJEZET 

 

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS LAKOSSÁGI KAPCSOLATTARTÁS 

 

34. LAKOSSÁGI FÓRUMOK 

 

41. § 

 

 

(1) A polgármester, az alpolgármester a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen 

tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítése céljából várospolitikai fórumot tarthatnak. 

(2) A képviselők fórumot tarthatnak a választók részére. A sajtóban közzétett helyen és 

időpontban a helyi képviselő fogadóóra keretében találkozik a város lakosságával.  

 

35. KÖZMEGHALLGATÁS 

 

42. § 

 

 (1) A Képviselő-testület évente legalább  egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást  tart, 

amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek  képviselői közérdekű kérdést 

és javaslatot tehetnek, maximum 5 percben.  



(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 15 nappal a -közmeghallgatás előtt - 

a helyi sajtón keresztül ( Halas TV, Halasi Tükör ) a lakosságot tájékoztatni kell.  

(3) A Képviselő-testület az elhangzott és azonnal meg nem válaszolt közérdekű kérdés, 

kezdeményezés, javaslat megvizsgálását a tárgy szerint illetékes bizottságnak adja ki. A 

vizsgálat eredményéről a bizottság elnöke, a képviselő -testület soron következő ülésén 

tájékoztatást ad. 

(4) A javaslattevőt a vizsgálat eredményéről, a képviselő-testület döntéséről értesíteni kell.  

 

 

36. KAPCSOLATTARTÁS A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL 

 

43. § 

 

(1) Az önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok a nemzetiséghez tartozók 

érdekeinek érvényesülése – különösen anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a 

nemzetiségek kulturális  autonómiájának megvalósítása és megőrzése – érdekében 

együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal. 

(2) A nemzetiségi ügyekben eljáró alpolgármester rendszeres konzultációt tart a települési 

nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, elősegíti együttműködésüket, programjaik 

megvalósítását.  
(3) Képviselő-testület - a települési nemzetiségi önkormányzatok kezdeményezésére - 
jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához éves költségvetésében meghatározza a 
települési nemzetiségi önkormányzatok használatába adandó vagyont, a vagyontárgyak és 
pénzeszközök pontos megjelölésével. 
(4) Ha a nemzetiségi  önkormányzat jogainak gyakorlásához a Képviselő-testület  döntése 
szükséges, a települési nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a 
Képviselő-testület a következő ülés napirendjére tűzi, ha a döntés más önkormányzati szerv 
hatáskörébe tartozik, akkor az a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül 
köteles döntést hozni.  

(5) A Képviselő-testület által megbízott személy - települési nemzetiségi  

önkormányzatonként - a települési nemzetiségi  önkormányzat elnökével az önkormányzat 

költségvetésének összeállítása előtt áttekinti a települési nemzetiségi önkormányzat következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait.  

(6) A települési nemzetiségi önkormányzat működéséhez az önkormányzat a mindenkori 

költségvetéséből az igényelt központi támogatást, lehetőségei szerint kiegészítve, forrásként 

biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal útján ellátja adminisztratív, valamint 

együttműködési megállapodás alapján pénzügyi és számviteli feladataikat. Az önkormányzat 

a települési nemzetiségi önkormányzat elhelyezését a nemzetiségi önkormányzat 

egyetértésével biztosítja. 

 

 

VI. FEJEZET 

SZERVEZETI  SZABÁLYOK 

 

37. POLGÁRMESTER 

 

44. § 
 
(1) A polgármester Kiskunhalas Város Önkormányzatának vezetője, a Képviselő-testület 
elnöke, a város első tisztségviselője. Megbízatását főállásban látja el. A Polgármester 
polgármesteri esküjének megfelelően képviseli a Képviselő-testületet. Államigazgatási 
tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.  



(2) A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, határozatképessége, döntéshozatala, 
működése szempontjából, önkormányzati képviselőnek tekintendő.  
(3) Szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az önkormányzat 
demokratikus működését. Tevékenységével hozzájárul Kiskunhalas fejlődéséhez, az 
önkormányzat szervei munkájának hatékonyságához. Biztosítja a demokratikus helyi 
hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését. Gondoskodik a testület működésének 
nyilvánosságáról, a helyi fórumok szervezéséről, támogatja a lakosság önszerveződő 
közösségeit, kapcsolatot tart a megyei önkormányzat, az egyházak, a helyi pártok és 
társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések vezetőivel, a nemzetiségi 
önkormányzatok testületeivel, az országgyűlési képviselővel. 
(4) Szervezi az önkormányzat és a külföldi partnervárosok, szervezetek együttműködését. 
(5) A polgármester - az alpolgármester közreműködésével - összehangolja a bizottságok 
működését, indítványozhatja azok összehívását, a bizottságok elnökeit egyeztető 
megbeszélésre összehívhatja. 
(6)A polgármester költségvetési szervek vezetőivel egyeztetett költségvetési rendelet-
tervezetet a az állandó bizottságok elé terjeszti, annak megtárgyalása és a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság általi véleményezése végett.  
(7) Önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a Közös Önkormányzati 
Hivatal közreműködésével látja el. A Képviselő-testület által polgármesterre átruházott 
feladat- és hatáskörök jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. 
(8) A Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva -  a jegyző 
javaslatának figyelembevételével - meghatározza a Közös Önkormányzati Hivatal feladatait. 
(9) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 
hatásköreinek gyakorlását átruházhatja. 
 (10) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat és 

meghatározza – jogszabályok keretei között – illetményét.  A képviselő-testület   munkáltatói 

jogkörében hozott  határozatok, jogszabályi rendelkezés  végrehajtásával kapcsolatos 

kiadmányozást az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnöke gyakorolja.  
(11) A hatáskörébe tartozó ügyekben, szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
(12) Zárt ülés keretében negyedévente tájékoztatást nyújt a  Képviselő-testületnek az 
Önkormányzat bíróság előtti pereiről, valamint a megszületett ítéletekről. 
(13) Javaslatot tesz az Önkormányzat kizárólagos, ill. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó 
szervezetek legfőbb szervének az ügyvezetők és a Felügyelő Bizottságok elnökeinek és 
tagjainak tiszteletdíjára. 

 

38. AZ ALPOLGÁRMESTER 

 

45.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a polgármester munkájának segítésére és a polgármester 

helyettesítésére egy főállású alpolgármestert, továbbá meghatározott feladat ellátására  egy 

társadalmi megbízatású nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert 

választ. 

(2) Az alpolgármesterek feladataikat a  polgármester irányításával, annak távollétében, 

vagy akadályoztatása esetén a polgármesterrel egyeztetve látják el. 

(3) Az alpolgármesterek feladatkörét a polgármester határozza meg. 

 

 

39. JEGYZŐ 

 

46.§ 

 

 

(1) A polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.  

(2) A jegyző feladata: 

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 



b) a polgármester irányításával vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, megszervezi 

annak munkáját,  

c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,  

d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, 

e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, szabályozza a kiadmányozás rendjét,  

f) tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és a Képviselő-testület 

bizottságainak ülésén, 

g) rendszeresen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, bizottságoknak, 

polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, 

h) tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, 

i) szervezi a jogi felvilágosító munkát, 

j) gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzésérôl, 

k) gyakorolja  a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői 

tekintetében, a polgármester meghatározhatja azon kinevezéssel, vezetői megbízással, 

felmentéssel, a vezetői megbízás visszavonásával, jutalmazással kapcsolatos ügyeket, 

melyek tekintetében egyetértési jogot gyakorol, 

l) biztosítja a képviselők munkájának tárgyi és személyi feltételeit. 

(3) Előkészíti a Képviselő-testületi előterjesztéseket, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal 

illetékes osztályán keresztül a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket. A költségvetési 

szervek vezetőivel egyezteti és írásban rögzíti a költségvetési rendelet-tervezetet. Ellátja a 

Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos 

feladatokat. A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak, a 

polgármesternek, alpolgármesternek,  ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. 

(4) A jegyző és az aljegyző tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása 

esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzői képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselője látja el, 

akit a polgármester jelöl ki. 

 

40. ALJEGYZŐ 

 

47.§ 

 

(1) A polgármester a jegyzô helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására  

- a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki. 

 

 

41. A KÉPVISELŐ 

 

48.§ 

 

   

(1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak 

az  érdekeit. A képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. A települési képviselő az alakuló 

ülésen az Mötv 1. melléklete szerint esküt tesz.  

(2) A képviselő: 

a) részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk 

szervezésében és       ellenőrzésében,  

b) részt vesz a Képviselő-testület ülésein, 

c) felszólalhat, 

d) indítványt tehet, 



e) kérdéseket  tehet fel, 

f) interpellálhat,  

g) szavaz a döntést igénylő ügyekben a képviselő-testület ülésén a polgármestertől,  

alpolgármestertől,  a jegyzőtől,  a bizottság elnökétől   önkormányzati   ügyekben   

felvilágosítást   kérhet,   amelyre   az   ülésen   - vagy legkésőbb 15 napon belül - 

írásban - érdemi választ kell adni.  

h) Kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, 

illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.  

i) Tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottsági ülésén. Javasolhatja a bizottság 

elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság 

legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell 

hívni. 

j) Megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.  

k) e) A  Képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges 

tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Az igénylést a jegyzőn keresztül előzetesen 

egyeztetett időpontban érvényesítheti. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a 

Képviselő-testület  hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi 

választ köteles adni. 

 

49. § 

 

 

(1) A képviselő, a bizottság nem képviselő tagja a vonatkozó jogszabályi elôírásoknak 

megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint 

köteles figyelembe venni a magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályi előírásokat. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll. A 

Képviselő-testület  és a képviselő-testület bizottsága zárt ülésére kiküldött előterjesztés, azok 

mellékletei, a zárt ülésen elhangzottak, az ott történtek közül, csak az hozható nyilvánosságra, 

amelyet a polgármester, illetve a levezető elnök, bizottsági elnök a nyílt ülésen bejelent. A 

zárt ülés papír alapú előterjesztéseit azok valamennyi mellékletét a képviselő köteles a 

testületi ülést követően a jegyzőnek haladéktalanul átadni, az elektronikusan küldött 

előterjesztéseket megsemmísiteni köteles, ennek tényéről a jegyzőt elektronikus úton 

értesíteni kell a képviselő-testületi ülést követő nap 16 óráig.    

(2) A titokvédelem biztosítása a képviselő-testület ülését vezető polgármesterre, 

alpolgármesterre, a bizottsági ülések során a bizottság elnökére hárul. 

(3)  A képviselő köteles:  

a) részt venni a képviselő-testület munkájában,  

b) felkérés alapján részt venni a testületi ülések elôkészítésében, valamint a különböző 

vizsgálatokban, 

c) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, illetve a lakosság önszerveződő közösségeivel.  
(4)A képviselő döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza. Szavazatát 
megindokolni nem köteles, emiatt semmiféle hátrány nem érheti. 

 
42. KÉPVISELŐI CSOPORTOK 

 

50.§ 

 

(1)A képviselők képviselőcsoportokat (frakciókat) hozhatnak létre úgy, hogy egy képviselő 

csak egy képviselőcsoport tagja lehet és képviselőcsoport alakításához legalább kettő 

képviselő részvétele szükséges. Az ugyanazon párthoz tartozó képviselők csak egy frakciót 

alkothatnak.  



(2)
 

A képviselőcsoport megalakulását a Képviselő-testületnek be kell jelenteni. A 
bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a csoport vezetőjének és 
helyettesének nevét, a képviselőcsoport tagjainak névsorát, valamint ezen adatok 
megváltozását. 
(3)A képviselőcsoportot a Képviselő-testület előtt megnevezett vezetője (frakcióvezető) vagy 
akadályoztatása esetén Képviselő-testület előtt megnevezett helyettese képviselik. 
(4) A képviselőcsoportok vezetőit a polgármester és az alpolgármester és a legnagyobb 
képviselőcsoport vezetője egyeztető tárgyalásra összehívhatják. Az egyeztető tárgyalást össze 
kell hívni, ha a képviselőcsoportok vezetői közül legalább 2 fő írásban kéri. 

 

43. KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

 

51. § 

 

(1) A Képviselô-testület bizottságai előkészítő, szervező és ellenôrzô feladatokat látnak el.  

(2) A bizottságok lehetnek: 

a)  állandó bizottságok, 

b)  ideiglenes bizottságok 

(3) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

a) Ügyrendi és Szociális Bizottság 6 fő 

b) Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 6 fő 

c) Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 6 fő 

(4) A bizottságok részletes feladat és hatáskörét  a 3. melléklet tartalmazza. 

 

52.§ 

 

(1) A bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület választja meg. A bizottság elnökét és 

tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az 

alpolgármester, nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja. 

(2) A bizottság elnökének személyére vonatkozóan előzetesen ki kell kérni a Képviselő-

testületbe jutott pártok és társadalmi szervezetek véleményét. 

(3) A bizottságok létszámáról és összetételéről a képviselô-testület a polgármester 

előterjesztésére külön határozattal rendelkezik. 

(4) Tanácskozási joggal meghívott személyekre vonatkozó szabályok: 

a) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, a jegyzőt, az 

alpolgármestert, továbbá a  képviselő-testületi és bizottsági előterjesztés tárgyalásakor 

azt, akit az előterjesztő tanácskozási joggal meghívni javasolt. 

b) A bizottság állandó tanácskozási jogot adhat azon személyeknek – maximum 3 fő - 

akik részvételét a bizottsági munkában szükségesnek tartja.  

c) A bizottság eseti tanácskozási jogot adhat egyes napirendi pontok tárgyalásának 

idejére azon személyeknek, akik véleményének megismerését az adott ügy tisztázása 

érdekében szükségesnek tartja. 

d) A bizottság elnöke a napirendi pontok tárgyalásához bárkit meghívhat, aki 

véleményének megismerését az adott határozat meghozatalához szükségesnek tartja. 

(5) A bizottságok ellenőrzik a Közös Önkormányzati Hivatalnak,  a képviselő-testületi 

döntések előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját, céljaitól való eltérést, az 

önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a 

polgármester intézkedését kezdeményezheti.   

(6) A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, ellenőrzi a 

döntések végrehajtását.  

(7) A bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni. 



(8) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a 

képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett 

döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

(9) A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját személyesen 

érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. Kizárásról elnök 

esetében a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.  

 

53.§ 

 
(1) A Képviselő-testület állandó bizottságai ellátnak minden olyan feladatot és hatáskört, 
amelyet helyi önkormányzati döntés a bizottság számára meghatároz. 
(2) Döntenek: 

a) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben,  

b) a Képviselő-testület helyi rendeletében a bizottság részére megállapított 

hatáskörökben, 
(3) Előkészítik:  

a) a szakterületüket érintő önkormányzati koncepciókat ,  

b) a feladatkörükbe tartozó testületi előterjesztéseket, 

c) döntési jogkörükbe tartozó célfeladat előirányzat felhasználásának alapelveit,  

d) a hatályos önkormányzati rendeletek hatáskörükbe tartozó szükség szerinti 

módosítását. 
(4) Javaslatot tesznek: 

a) a szakterületükhöz tartozó intézmények vezetői álláshelyének betöltésére beérkező 

pályázatokat értékelő bizottságok személyi összetételére, 

b) javaslatot tesznek az éves munkaterv összeállításához, 

c) az önkormányzat felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő gazdasági társaságok, 

intézmények létesítésével, átalakításával, megszüntetésével, átvételével és 

ellátottságával kapcsolatos testületi döntésekre, 

d) javaslatot tesznek a Képviselő-testület helyi rendeletének vonatkozó szakaszai alapján 

kitüntetések odaítélésére és megvonására.  
(5) Véleményezik: 

a) a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések feladatkörükbe tartozó kérdéseket, 

b) az önkormányzat éves pénzügyi tervének és költségvetési rendelet-tervezetének 

szakterületüket érintő részét, a szakterületükhöz tartozó 100%-os, vagy részben 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, intézmények szakmai munkáját, 

c) a hatályos önkormányzati rendeletek hatáskörébe tartozó szükség szerinti módosítását.  
(6) Ellenőrzik: 

a) a Képviselő-testület és bizottsági döntések végrehajtását, 

b) a Képviselő-testület tartozó intézmények működését. 
(7) Beszámolnak: a bizottság éves tevékenységéről, a bizottsági célfeladat előirányzat 

felhasználásáról és azok  végrehajtásáról. 
(8) Kezdeményezik: a szakterületükhöz tartozó önkormányzati rendeletek szükség szerinti 
módosítását. 

 

44. IDEIGLENES BIZOTTSÁG 

 

54.§ 

 

 

(1)   Képviselô-testület  meghatározott feladat ellátására, javaslat kidolgozására bármely 

képviselő javaslatára,  a polgármester előterjesztése alapján ideiglenes bizottságot  is 

létrehozhat. 



(2) Az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét, elnevezését, tagjainak 

számát  a Képviselő-testület  a bizottság felállításakor határozza meg.  

(3) Ideiglenes bizottság elnöke lehet más állandó vagy ideiglenes bizottság elnöki tisztjét 

ellátó képviselő is. 
 

45. BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE 
 

55.§ 

 

(1) A bizottságok  működésük  szabályait maguk állapítják meg. 

(2) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. A meghívó és 

előterjesztések megküldésére e szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni. 

(3) Kizárólag a bizottság által tárgyalt  előterjesztésekkel kapcsolatos eljárási szabályok 

megegyeznek a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szabályaival.  

(4) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.  

(5) A bizottság  határozatát  szótöbbséggel hozza. 

(6) A bizottságok állásfoglalásuk, döntéseik kialakításához esetenként szakértőt vehetnek 

igénybe és  más szakbizottsággal együttes ülést is  tarthatnak.   

 (7) Amennyiben a  két szakbizottság együttes ülést  tart, abban az esetben az alábbi szabályok 

szerint kell eljárni: 

a) Együttes bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon jelen van a megválasztott 

tagoknak több mint a fele.  

b) Az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a jelenlévő bizottsági tagok jelölik ki. 

c) Az együttes bizottsági ülésen hozott határozatok meghozatalához a jelenlévő tagok 

több mint felének egybehangzó szavazata szükséges. 

 (8)  A bizottsági ülés időpontját és várható napirendjeit a bizottság elnökével egyeztetni kell, 

a meghívót a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa megbízott  képviselő  

bizottsági tag írja alá.  A bizottsági meghívó az elnök egyetértésével  sk. jelzéssel, aláírás 

nélkül is kiküldhető. 

(9) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

Külön jegyzőkönyvet kell készíteni: 

a) A bizottságok átruházott hatáskörének gyakorlásakor 

b) A bizottság előkészítő, véleményező feladatkörének ellátásakor  

A  jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét,  a jelenlévők nevét (jelenléti ív), a bizottság  

számmal ellátott  határozatba foglalt javaslatát, a szavazás eredményét,  a bizottság tagjának 

kérésére a külön véleményét.  

A jegyzőkönyv elkészítésérôl a jegyző  gondoskodik.  A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, 

illetve a levezető elnök  és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát megőrzés és 

nyilvántartás végett a jegyzőnek kell átadni.  

(10) A bizottság üléséről hangfelvétel készül, melyet a keletkezéstől számított 1 évig  meg 

kell őrizni.  

(11) A zárt ülés és a titkos szavazás képviselő-testületre megállapított szabályai a 

bizottságokra is vonatkoznak. 

(12) A képviselő-testület éves munkatervében határozza meg azokat a témaköröket, amelyek: 

a) előkészítését,  

b) véleményezését kéri a bizottságoktól. 

 

56.§ 

 

 



(1) A bizottságok tevékenységükről választási ciklusonként legalább egy alkalommal 

kötelesek a képviselő-testület előtt számot adni.  

(2) A beszámolási kötelezettség időpontját a Képviselő-testület éves munkatervében határozza 

meg. 

 

46. GAZDASÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET 

 

57.§ 

 

(1) A polgármestert feladatai ellátásában Gazdasági Tanácsadó Testület segíti. 

(2) A testület felállításának elsődleges célja, hogy a város ügyeiben a lehető 

legkörültekintőbben születhessenek meg a  legjobb döntések. 

A városhoz kötődő befolyásos, tapasztalt és információkkal rendelkező vállalkozók számára 

lehetőséget és fórumot biztosítson a város vezetése. 

(3) A Gazdasági Tanácsadó Testület  tagjait a polgármester  kéri fel a tisztségre. A város 

elismert szakemberei a fontosabb gazdasági, pénzügyi, városüzemeltetési, oktatási, kulturális 

és társadalmi szervezeteket érintő döntések előkészítésében segítik a polgármester és a  

képviselők munkáját. 

(4) A Gazdasági Tanácsadó Testület évente két rendes ülést tart, melyet a polgármester hív 

össze. 

A tagok megbízólevél birtokában végzik tevékenységüket, amelyet számukra a polgármester 

ad át. Tevékenységükért  díjazásban nem részesülnek.  

 

47. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 

58.§ 
 

(1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, a 

polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, személyi és tárgyi feltételeit éves 

költségvetésében biztosítja. A hivatal hivatalos elnevezése: Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal  

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal  ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben 

meghatározott feladatokat, továbbá azon társulások munkaszervezeti feladatait, melyben 

Kiskunhalas Város Önkormányzata székhely önkormányzat. 

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal a képviselő-testület által meghatározott  önkormányzati 

ügyeket készíti elő, az önkormányzati döntéseket hajtja végre és végzi a képviselő-testület, 

valamint a szakbizottságok  működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 

(4) A Közös Önkormányzati Hivatalt a polgármester irányítása mellett a  jegyző vezeti. 

(5) A  Közös Önkormányzati Hivatalnak Szervezeti és Működési Szabályzatot kell készíteni, 

mely tartalmazza: 

a) a hivatal belső tagozódását, szervezetét, 

b) irányítását,  vezetését, 

c) a hivatali munkaidőt, 

d) az ügyfélfogadás  rendjét, 

e) munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, 

f) a hivatali szervezetek  között a feladatok elosztását, 

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét a 

jegyző javaslata alapján a polgármester   terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett. 

 



48. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA 

 

59.§ 

 

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

hétfőn  8-12 óráig, 

szerdán  8-12 óráig és 13-17 óráig, 

csütörtökön 13-17 óráig. 

(2) Az állampolgárok ügyeinek intézésére a polgármester, alpolgármester előre egyeztetett 

időpontban, a jegyző  szerdai napon 8-12 óráig tart fogadóórát. 

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal épületében hivatali időben (hétfő, kedd 8.30-12.00 óráig, 

13.00-15.45 óráig, szerda, csütörtök 8.30-12.00 óráig, 13.00-17.00 óráig, pénteken 8.30-12.00 

óráig ) iroda áll rendelkezésre a képviselők munkájának segítése és a fogadóórák megtartása 

céljából. Az iroda  működésének személyi és tárgyi feltételeiről a jegyző gondoskodik.  

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal épületében,  előre egyeztetett időpontban, az 

önkormányzati képviselői  frakció ülések megtartása céljából iroda  vehető igénybe.   

 

60.§ 

 

49.ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI 

 

(1) A Képviselő-testület  a társulási megállapodások megkötése során az Mötv. helyi 

önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint jár el. 

(2) A Képviselő-testület  a közös érdekű feladatok célszerű, gazdaságosabb és hatékonyabb 

megvalósítása, a polgároknak nyújtott közszolgáltatásai színvonalának javítása, térségi 

kapcsolatok elmélyítése céljából társulási megállapodást köthet. 

A folyamatos kapcsolattartás a polgármester feladata. 

 

 

VII. FEJEZET 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA 

 

50. KÖLTSÉGVETÉS 

 

61.§ 

 

(1) A Képviselő-tetstület az önkormányzat  költségvetését  rendeletben határozza meg. A 

költségvetés összeállításának részletes szabályait és a finanszírozás rendjét az 

államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 

Korm.rendelet, az állami hozzájárulás mértékét a Magyarország központi költségvetéséről 

szóló törvény határozza meg. 

 (2) A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló törvény, valamint az 

államháztartás végrehajtásáról szóló Korm.rendelet figyelembevételével  a jegyző készíti el. 

A jegyző  a  költségvetési rendelet-tervezetet egyezteti  a költségvetési szervek vezetőivel, azt 

írásba foglalja. A polgármester a tervezetet  a képviselő-testület állandó bizottságai és az 

Érdekegyeztető Tanács  elé terjeszti. 

Az állandó bizottságok és az Érdekegyeztető Tanács véleményével a polgármester a 

költségvetési rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti. 



(3) A zárszámadási rendelet-tervezet elkészítésére és előterjesztésére a (5) bekezdésben 

foglalt szabályok az irányadók. 

 

 

51. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI PROGRAMJA 

 

62. §. 

 

(1) A Képviselő-testület meghatározza gazdasági programját. 

(2) A gazdasági program  meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a 

költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági 

adottságok átfogó figyelembevételével  az önkormányzat által  nyújtandó kötelező és 

önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.  A gazdasági program 

tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek 

elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, 

továbbá  a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. 

(3) A gazdasági programot a Képviselő-testület alakuló ülését követő 6 hónapon belül fogadja 

el. 

 

52. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 

63.§ 

 

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.  

(2) Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti  

a) folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és    

ellenőrzés) FEUVE – és 

b) belső ellenőrzés útján biztosítja.  

(3) Az önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodik a hivatal és a felügyelt 

költségvetési szervek belső- és felügyeleti ellenőrzéséről.  
(4) A közös önkormányzati  hivatal a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírt belső ellenőrzési kötelezettségét belső ellenőr 
útján látja el. A belső ellenőr ellenőrzési feladatkörében független, nem utasítható, és csak a 
jegyzőnek van alárendelve. A belső ellenőrzés rendjét részletesen a belső ellenőrzési 
kézikönyv tartalmazza. 
 

53. ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 

 

64.§ 

 

(1)  Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni 

jellegű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.  

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  külön önkormányzati 

rendelet  rendelkezik. 

(3) A polgármester az őt megillető kötelezettségvállalási és utalványozási jog gyakorlásáról a 

jegyzővel közösen külön rendelkezést ad ki. 

 

 

VIII. FEJEZET 

 

HELYI NÉPSZAVAZÁS 



 

54. HELYI NÉPSZAVAZÁS 

 

65. § 

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma a település 

választópolgárainak 25%-a. 

 

 

IX. FEJEZET  

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK, BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK, BIZOTTSÁGI 

TAGOK  ÉS TANÁCSNOKOK TISZTELETDÍJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

55. TISZTELETDÍJ 

66.§ 

(1) A képviselőt – megválasztása napjától megbízatása megszűnéséig – havonata bruttó 

75.000,-Ft tiszteletdíj illeti meg. 

(2) A bizottság elnökét az alapdíjon felül kiegészítő tiszteletdíjként bruttó 60.000,- Ft illeti 

meg. 

a)  Amennyiben a bizottság elnöke más bizottságnak is tagja, kiegészítő tiszteletdíjként bruttó 

70.000,- Ft-ra összegű tiszteletdíjra jogosult.  

b) Amennyiben a bizottság elnöke két bizottságnak is tagja, kiegészítő tiszteletdíjként  bruttó 

75.000,- Ft. tiszteletdíjra jogosult. 

(3) A bizottság képviselő tagját kiegészítő tiszteletdíjként bruttó 30.000,-Ft illeti meg, ha a 

képviselő két bizottságnak tagja, kiegészítő tiszteletdíja bruttó 35.000,-Ft. 

(4) A nem képviselő bizottság tagját kiegészítő tiszteletdíjként bruttó 30.000,-Ft illeti meg. 

(5) A tanácsnokot kiegészítő tiszteletdíjként – más tisztségek egyidejű betöltése esetén is – 

bruttó  67.500,- Ft  kiegészítő tiszteletdíj illeti meg. 

 

67.§ 

 

(1) A képviselő kötelessége és így a 66.§-ban meghatározott tiszteletdíj teljes összegű 

kifizetésének feltétele, hogy a képviselő minden képviselő-testületi ülésen, illetve – 

amennyiben bizottság tagja -  minden bizottsági ülésen részt vegyen. A képviselői 

kötelezettségét megszegő képviselővel, illetve bizottság tagjával szemben a képviselő-testület 

a (2)-(4) bekezdés szerint jár el. 

(2) A képviselő-testületi és bizottsági ülésen a megjelenést a jelenléti ív és a jegyzőkönyv 

igazolja. 

(3) A képviselő-testület tagjának és a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíját  25 %-al  

csökkenteni kell abban a hónapban, amelyben igazolatlanul maradt távol a képviselő-testület, 

illetve a bizottság üléséről. 

(4) Igazoltnak tekintendő az a képviselő-testület, bizottsági ülésről történő távolmaradás, 

amelyet a polgármester, vagy a bizottság elnöke igazol. 

(5) Ha az adott hónapban képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés nem volt, a tiszteletdíj 

teljes egészében megilleti a képviselőt, illetve a bizottság tagját. 

(6) A távolmaradás miatti tiszteletdíj-megvonást a tárgyhót követő kifizetéseknél kell 

számításba venni. 



(7) A tiszteletdíj kifizetéséről  a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell gondoskodni.  

X. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

68.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti: 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete 

2. az önkormányzati képviselők , bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok 

tiszteletdíjáról szóló 2/2008. (I.30.) önkormányzati rendelet 

3. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok 

tiszteletdíjáról szóló 2/2008. (I.30.) önkormányzati rendeletet módosító 4/2009. (III.4.) 

önkormányzati rendelet. 

 

Kiskunhalas, 2014. november 27. 

 

 

         Fülöp Róbert                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

 

1. melléklet a 18./2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT 

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 

 

1.IDEGENFORGALOM ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály 

megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.   testvérvárosi kapcsolatok 

szervezése, külföldi 

önkormányzatokkal való 

együttműködés, ezeken belül 

programok, rendezvények, 

látogatások szervezése, 

együttműködés kialakítása, 

civil szervezetekkel való 

külkapcsolatok 

Alaptörvény 32.cikk 

k)pont 

2.   idegenforgalom helyi 

fejlesztésének összehangolása, 

idegenforgalom alakulásának 

elemzése, értékelése 

Magyarország helyi 

önkormányzatairól 

szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 



13. § (1) bekezdés 13. 

pont 

 

 

2.SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály 

megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  szociális 

alapszolgáltatások 

 Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 8. pont, 

A szociális 

igazgatásról és a 

szociális ellátásokról 

szóló 1993.évi III. tv. 

(továbbiakban: Sztv.) 

57.§ (1) bekezdés és 

90. § (4) bekezdés 

2.    hajléktalan személyek 

átmeneti szállása 

Sztv. 86.§ (1)-(2) 

bekezdés 

3.   idősek otthona Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 8.pont, 

Sztv.86.§ (1)-(2) 

bekezdés 

4.   Időskorúak gondozóháza Sztv. 86.§ (1) –(2) 

5.  bölcsődei ellátás  Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 8.pont, 

A gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi 

XXXI.tv 

(továbbiakban: Gytv.) 

94. § (3) bekezdés a) 

pont 

6.   családok átmeneti otthona Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 8.pont, 

Gyvt. 94.§ (3) 

bekezdés c) pont 

7.  közfoglalkoztatás  a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. 

évi IV. tv. (8.§ (4) 

bekezdés a) pont,  

a közfoglalkoztatásról 

és a 

közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint 



egyéb törvények 

módosításáról szóló 

2011. évi CVI. törvény 

1.§ (3) bekezdés, 

Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 12. pont és 

15.§ 

 

8.  gyermekek és tanulók 

közétkeztetés 

 Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 8.pont, 

Gyvt. 151.§ (2) 

bekezdés 

9.  méltányossági 

közgyógyellátás 

 Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 8.pont, 

Sztv.50.§ (3) bekezdés 

Szociális 

rászorultságtól függő 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátásokról szóló 

15/2011.(VI.01.) önk. 

rendelet 

10.  önkormányzati segély  Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 8.pont, 

Sztv. 45.§ (1) bekezdés 

Szociális 

rászorultságtól függő 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátásokról szóló 

15/2011.(VI.01.) önk. 

rendelet 

11.  köztemetés  Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 8.pont, 

Sztv. 48.§ (1)-(2) 

bekezdés 

Szociális 

rászorultságtól függő 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátásokról szóló 

15/2011.(VI.01.) önk. 

rendelet 

12.   személyi térítési díj 

csökkentése, elengedése 

Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 8.pont, 

Sztv. 115.§ (3) 

bekezdés, 

A személyes 

gondoskodást nyújtó  

szociális ellátásokról 



szóló 16/2011. (VI.01.) 

 

3.EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály 

megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ellátás 

 Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 4.pont, 

Az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. 

tv. (továbbiakban: 

Eütv.) 152. § (1) 

bekezdés a) pont 

2.  fogorvosi alapellátás  Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 4.pont, 

Eütv. 152.§ (1) 

bekezdés b) pont 

3.  fogászati röntgen  Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 4.pont, 

Eütv. 152.§ (3) 

bekezdés  

4.  alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti 

ellátás 

 Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 4.pont, 

Eütv. 152.§ (1) 

bekezdés c) pont 

5.  védőnői ellátás  Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 4.pont, 

Eütv. 152.§ (1) 

bekezdés d) pont 

6.  iskola-egészségügyi 

ellátás 

 Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 4.pont, 

Eütv. 152.§ (1) 

bekezdés e) pont 

7.  szakellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltató 

működtetése 

 Eütv. 152.§ (3) 

bekezdés  

8.  köztisztasági és 

településtisztasági 

feladatok 

 Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 5.pont, 

Eütv. 153.§ (1) 

bekezdés a) pont 

 

9.  rovar- és 

rágcsálómentesítési 

feladatok 

 Mötv.13.§ (1) 

bekezdés 5.pont, 

Eütv. 153.§ (1) 

bekezdés b) pont 

 

4.KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK 

 



 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  városi múzeum 

fenntartása 

 (önkormányzat) 

 2012. évi CLII. tv. a  

muzeális 

intézményekről, a 

nyilvános könyvtári 

ellátásról és a 

közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 

módosításáról 

 (Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 7.pont 

2.  könyvtár fenntartása  közművelődési törvény 

64.§ (1) bekezdés, 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

7.pont 

3.  helyi közművelődés 

feltételeinek biztosítása, 

a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása 

 közművelődési törvény 

73.§ (2) bekezdése; 

76.§ (1) bekezdése, 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

7. és 15. Pont, 

a közművelődésről 

szóló 19/2013. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet 

3.§ (2) bekezdés 

4.  közművelődési intézmény 

biztosítása  

 

 

 közművelődési törvény  

75.§ 78.§ (2) bekezdés,  

a közművelődésről 

szóló 19/2013. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet 

5.  kulturális örökség 

védelme 

 A kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. törvény 5.§ 

(1) bekezdés 

6.   városi nagyrendezvények 

szervezése, lebonyolítása, 

kiemelt kulturális programok 

támogatása 

a közművelődésről 

szóló 19/2013. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet 

7.§ 

7.   tematikus múzeumok, 

közérdekű muzeális 

gyűjtemények és kiállítóhelyek 

működésének támogatása 

az önkormányzat 

mindenkor hatályos 

éves költségvetési 

rendelete 

8.   közművelődési célú 

tevékenységet folytatók 

támogatása 

közművelődési törvény 

80.§-a, 

a közművelődésről 

szóló 19/2013. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet 

9.§  

 



5.KÖZNEVELÉSI FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók 

óvodai nevelése, a többi 

gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, 

oktatható sajátos 

nevelési igényű 

gyermekek óvodai 

nevelése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

6.pont, 

A nemzeti 

köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 

74.§ (1) bekezdése 

2.  köznevelési intézmények 

működtetése szakképző 

iskola kivételével 

 2011. évi CXC: törvény 

74.§ (4) bekezdése 

 

6.SPORT FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  helyi sportfejlesztési 

koncepció 

meghatározása és annak 

megvalósítása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

A sportról szóló 2004. 

évi I. törvény 

(továbbiakban: 

sporttv.) 55.§ (1) 

bekezdés a) pont 

2.  együttműködés a helyi 

sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

sporttv.55.§ (1) 

bekezdés b) pont 

3.  önkormányzat tulajdonát 

képező 

sportlétesítmények 

fenntartása és 

működtetése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

sporttv.55.§ (1) 

bekezdés c) pont 

4.  iskolai testnevelés és 

sporttevékenység 

gyakorlása feltételeinek 

megteremtése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

sporttv.55.§ (1) 

bekezdés d) pont 

5.    A területén tevékenykedő 

sportszövetségek működése 

alapvető feltételeinek segítése 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

 

6.   A sportági és iskolai területi 

versenyrendszerek 

kialakításában, valamint az e 

körbe tartozó 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

 



sportrendezvények 

lebonyolításában való 

közreműködés 

7.   Adottságainak megfelelően 

részvétel a nemzetközi 

sportkapcsolatokban 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

 

8.  iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy ezek 

feladatait ellátó 

diáksport-egyesületek 

feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges 

feltételek biztosítása a 

köznevelésről szóló 

törvényben 

meghatározottak szerint 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

sporttv.55.§ (2) 

bekezdés  

 

7.KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KOMMUNÁLIS FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

a)  víziközmű szolgáltatás 

(közműves ivóvízellátás 

és szennyvízelvezetés-

tisztítás) 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

21. pont, 

a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX.tv 

b)  a nem közművel 

összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtése 

 A vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. 

tv.(továbbiakban: 

víztv.) 4.§ (1) bek.d) 

a nem közművel 

összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 

4/2014. (II.28.) 

önkormányzati rendelet 

c)  vízgazdálkodási 

feladatok 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

víztv. 4..§ 

d)  közvilágítás  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont 

 

e)   lakossági önerős 

közműfejlesztések támogatása 

 

f)  köztemető fenntartása és 

üzemeltetése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. Pont, 

feladattv. 18.§,  

Temetőkről és 



temetkezésről szóló 

17/2000. (IV.18.) 

önkormányzat rendelet 

A temetőkről és a 

temetkezés rendjéről 

szóló 1999. évi XLIII. 

tv. 5.§ (3) 

g)  helyi közutak fejlesztése, 

fenntartása és 

üzemeltetése, közlekedés 

szervezés, forgalmi rend 

kialakítása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont, 

A közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. tv. 

(továbbiakban: közúti 

tv.) 8.§ (1) bekezdés, 

34.§ (2)-(3) és (5) 

bekezdés 

h)  közterületen járművel 

való várakozás 

biztosítása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont, 

közúti tv. 8.§ (1) 

bekezdés c) pont 

 

i)   lakossági önerős út- és 

járdaépítések támogatása 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont, 

közúti tv. 31.§ (1) 

bekezdés  

 

j)  helyi közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása 

és fenntartása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont, 

A helyi környezet 

védelméről, a 

közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a 

település tisztaságáról 

szóló 59/2005. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet 

 

k)  hulladékgazdálkodás   Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

19. pont, 

A hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. 

törvény 33.§ (1) 

bekezdése 

 

l)  kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás 

 kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló 

2012. évi XC. törvény 

3.§,  

A kötelező 

kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás 

ellátásáról és 



igénybevételéről szóló 

20/2011. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 

m)  épített környezet 

akadálymentesítése 

 A fogyatékos személyek 

jogairól és 

esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény 

5.§ (1) bekezdés 

n)   helyi közösségi közlekedés 

biztosítása 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

18. pont, 

A személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 

2012. évi XLI. törvény 

4.§ (4) bekezdés 

 

o)  környezetvédelmi 

feladatok, együttműködés 

a környezetvédelmi 

feladatokat ellátó 

szervezetekkel 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

A környezet 

védelmének általános 

szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 

(továbbiakban: 

környtv.) 37.§ (1) 

bekezdés, 46. § (1) 

bekezdés, 48. § (1)-(2) 

és (4) bekezdés 

 

p)  Környezetvédelmi 

Program készítése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

környtv.46.§ (1) 

bekezdés b) pont, 

Kiskunhalas város 

környezetvédelmi 

programjáról szóló  

 

q)  környezeti állapot 

értékelése, lakosság 

tájékoztatása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

környtv. 46.§ (1) 

bekezdés e) pont 

 

r)  környezetvédelmi célú 

rendezvények szervezése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

környtv. 54.§ (1)-(2) 

bekezdése 

 

s)   Környezetvédelmi Alap 

működtetése 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

környtv.58.§ (1) 

bekezdés, 



Az önkormányzati 

Környezetvédelmi 

alapról szóló 54/2004. 

(XII.1.) önkormányzati 

rendelet 

t)  természetvédelmi 

feladatok 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

1996. évi LIII.törvény 

24.§ (1) bekezdés b) 

pontja, 30.§ (2) 

bekezdés b) pontja, 

36.§ (1) bekezdés, 55. § 

(1) bekezdés 

 

u)  katasztrófavédelem  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

12. pont, 

A 

katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények 

módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 15.§ (1)-(2) 

bekezdés, 16.§ 

 

v)  állat-egészségügyi 

feladatok 

 Az élelmiszerláncról és 

a hatósági felügyeletről 

szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 19.§ (2) 

bekezdés 

w)  távhőszolgáltatás  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

20. pont, 

A távhőszolgáltatásról 

szóló 2005. évi XVIII. 

törvény 6.§, 

A távhőszolgáltatásról 

szóló 20/2013. (II. 1.) 

önkormányzati rendelet 

 

 

8.LAKÁSGAZDÁLKODÁS 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály 

megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  önkormányzati tulajdonú lakás 

céljára szolgáló ingatlanok 

hasznosítása/lakásgazdálkodás 

 Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 9. pont, 

Lakásrendelet 

A lakások és 



helyiségek bérletére, 

valamint 

elidegenítésére 

vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. 

tv. 

2.   helyi 

lakásépítési/lakásvásárlási 

támogatás 

Lakásépítés és 

vásárlás helyi 

támogatásáról szóló 

13/2004. (IV.29.) 

önkormányzati 

rendelet 

(továbbiakban: 

lakástámogatási 

rendelet) 

3.   helyi lakbér-, albérleti 

támogatás 

lakástámogatási 

rendelet   

4.  lakbértámogatás  A lakások és 

helyiségek bérletére, 

valamint 

elidegenítésükre 

vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 

1993.évi LXXVIII. tv 

(továbbiakban: 

lakástv.) 34.§ (3) 

bekezdés, 

lakástámogatási 

rendelet 

5.   lakástörvény 85/F §-a szerinti 

elővásárlási jog gyakorlása 

Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 9. pont, 

lakástörvény 85/F § 

(1)-(5) bekezdés,  

lakásrendelet 

 

6.   városrehabilitációs feladatok  

 

9.VAGYONGAZDÁLKODÁS 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  kataszteri nyilvántartás 

vezetése 

 Egyes állami 

tulajdonban lévő 

vagyontárgyak 

önkormányzati 

tulajdonba adásáról 

szóló 1991.évi 

XXXIII.törvény 42.§, 



A nemzeti vagyonról 

szóló 2011.évi 

CXCVI.törvény 

(továbbiakban: 

vagyontörvény), 

Az önkormányzati 

tulajdonban lévő 

ingatlanvagyon 

nyilvántartási és 

adatszolgáltatási 

rendjéről szóló 

147/1992. (XI.6.) 

Korm.rendelet, 

Az önkormányzat 

tulajdonában álló 

vagyonnal való 

rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 

13/2012. (III.28.) 

önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: 

vagyonrendelet) 8.§ 

2.  településrendezési eszköz 

változása, vagy az ott 

előírt korlátozás miatti 

kártalanítás, kisajátítás 

 Az épített környezet 

átalakításáról és 

védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. Törvény 

(továbbiakban: Étv.) 

30.§, 

A kisajátításról szóló 

2007. évi CXXIII. 

Törvény 

3.   önkormányzati vagyon 

ingyenes hasznosítása 

vagyontörvény 11.§, 

vagyonrendelet 

4.  önkormányzati 

tulajdonnal kapcsolatos 

feladatok 

 A polgári 

törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 

5:30.§,  

Mötv. 106-110.§, 

vagyontv., 

vagyonrendelet 

 

 

 

10.EGYÉB FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos feladatok 

 Az esélyegyenlőségről 

és az esélyegyenlőség 



előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. 

törvény 31.§ (1) 

bekezdés 

2.   ifjúságpolitikai feladatok, és 

bűnmegelőzési feladatok 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. és 17. pont 

 

3.  településfejlesztési 

koncepció készítése, 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiai készítése, 

karbantartása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

1. pont, 

Étv.6.§, 

A településfejlesztési 

koncepcióról, az 

integrált 

településfejlesztési 

stratégiáról és a 

településrendezési 

eszközökről, valamint 

egyes 

településrendezési 

sajátos 

jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rend.  

4.  településrendezési 

feladatok ellátása: 

-helyi építési szabályzat 

és szabályozási terv 

készítése és 

karbantartása 

-településszerkezeti terv 

készítése és 

karbantartása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

1. pont, 

Étv.6.§ 

5.   településképi véleményezési 

eljárás-önkormányzati 

tervtanács működtetése,  

Étv.6/A §, 

HÉSZ 

 

6.   az épített környezet védelme, 

valamint a helyi építészeti 

örökség védelme 

Étv. 6/A § (1) bekezdés 

aa) pont 

7.   közterület-felügyelet 

működtetése 

A közterület-

felügyeletről szóló 

1999.évi LXIII.tv. 1.§ 

(1)-(2) 

 

8.  választási bizottságok 

(szavazatszámláló 

bizottság, helyi választási 

bizottság, országgyűlési 

egyéni választókerületi 

választási bizottság) 

tagjainak megválasztása 

 A választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. 

tv. 22-23.§ és 24.§ (1) 

bekezdés 



9.  bírósági ülnökök 

megválasztásának 

lebonyolítása 

 A bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 

2011.évi CLXII.törvény 

213-215.§ (1) bekezdés 

 

10.  a települési nemzetiségi 

önkormányzatok részére 

az önkormányzati 

működés személyi és 

tárgyi feltételeinek 

biztosítása, továbbá a 

működéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatok 

ellátása 

 A nemzetiségek 

jogairól szóló 2011.évi 

CLXXIX.törvény 80.§ 

(1) bekezdése 

11.   városi kitüntetések, elismerő 

címek, díszoklevelek 

adományozása 

a kitüntető díjak 

alapításáról és 

adományozásáról szóló 

28/2013. (XII.20.) 

önkormányzati 

rendelete 

 

12.   nemzeti ünnepekhez 

kapcsolódó megemlékezések 

szervezése 

az önkormányzat 

mindenkor hatályos 

éves költségvetési 

rendelete 

 

13.   települési nemzetiségi 

önkormányzatok támogatása 

az önkormányzat 

mindenkor hatályos 

éves költségvetési 

rendelete 

 

14.   önkormányzati közlemények, 

hirdetmények megjelentetése 

 

15.   piac fenntartása Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

14. pont, 

az önkormányzat 

mindenkor hatályos 

éves költségvetési 

rendelete 

 

16.   polgárőr egyesületek 

támogatása 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

12. és 17. pont, 

 

17.  közterületek 

fellobogózása 

 Magyarország 

címerének és 

zászlajának 

használatáról, valamint 

állami kitüntetésekről 

szóló 2011.évi CCII. 

törvény 6.§ (6) 



bekezdés, Kiskunhalas 

város középületeinek, 

köztereinek 

fellobogózásáról, 

díszkivilágításáról 

szóló 29/2008. (X.29.) 

önkormányzati rendelet 

18.   együttműködés más 

önkormányzattal, tagság 

érdek-képviseleti szövetségben 

Alaptörvény 32.cikk (1) 

bekezdés k) pontja 

19.   helyi adókkal kapcsolatos 

feladatok 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

13. pont, 

A helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1.§ 

(1) bekezdés,  

A helyi adókról szóló 

38/2011. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet 

 

20.  gyepmesteri feladatok 

ellátása 

 az állatok védelméről 

és kíméletéről szóló 

1998.évi XXVIII.tv. 

48/A. § 

21.   mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági 

őrségről, a 

természetvédelmi és a 

mezei őrszolgálatról 

szóló 1997.évi CLIX.tv. 

16.§ (1) bekezdés 

 
 

 

2. melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

5. POLGÁRMESTER 

6.  ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN VÉGZETT FELADATAI 

 

1. A polgármester 

 

1.1 Engedélyezi a város címerének  felhasználását 

 

1.2 Engedélyezi Kiskunhalas  város nevének használatát,   

 

1.3 Dönt a  város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“  

nyilvánításáról. 

 

1.4 Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület 

tulajdonosi jogosítványait  gyakorolja,  

 



1.5Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 

nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-

testületet  képviseli.  Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról  

gondoskodik,  

 

1.6 Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a  vagyonhasznosítási 

jogügyletek, bérleti   szerződések  megkötésére. 

 

1.7 Jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének  megkötésére, 

 

1.8 Jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi  és biztonságtechnikai 

szerződések megkötésére 

 

1.9 Dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra  vonatkozóan az 

elővásárlási jogról 3 millió forint értékhatárig. 

 

1.10  Jogosult az önkormányzat nevében  pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az 

önkormányzati önerőt nem igényel   és az elnyert támogatás  a későbbiekben  

működési többletköltséget nem eredményez. 

 

1.11 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

meghatározott önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások 

 

1.12 Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére biztosítandó legalább 30 

munkanap időtartamú foglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el,  

 

1.13 Krízishelyzet esetén /pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó 

betegség stb./ kivételes méltányosságból önkormányzati segélyt állapíthat meg,  

 

1.14 Közérdekű feladat megoldására  ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján 

jelöli ki azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati 

érdek  fűződik,  

 

1.15 Dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,  

 

1.16 Ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági 

feladatokat,  

 

1.17 A helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatást nyújt,  

 

1.18 Gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 

portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd 

burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről  az erre a 

célra létrehozott szervezetek útján.  

 

1.19 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati 

hatáskörbe tartozó közútkezelői feladatok, kivéve: forgalmi rend kialakítása és 

felülvizsgálata 

 



1.20 Jogosult  a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni, 

 
 

1. melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI FELADATKÖRE, ÁTRUHÁZOTT FELADAT  

ÉS  HATÁSKÖRÖK 

 

1. Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

1.1  Ügyrendi és Szociális Bizottság feladatai: 

        

1.1.1 a polgármester, alpolgármester és az önkormányzati képviselők által tett 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése, vizsgálata 

1.1.2.elvégzi az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés 

kivizsgálását és átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről 

szóló írásban megerősített lemondó nyilatkozatokat 

1.1.3.a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetében 

vizsgálat lefolytatása 

1.1.4.az SzMSz 24.§ (4) bekezdése szerinti titkos szavazás lebonyolítása 

1.1.5.folyamatos kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal, véleményezi a nemzetiségek 

ügyeivel kapcsolatos előterjesztéseket 

1.1.6.véleményezi a képviselő-testület elé terjesztett kötelezettségvállalással terhelt határozati 

javaslatokat, rendelet tervezeteket, szerződés-tervezeteket, felügyeli és ellenőrzi ezek 

végrehajtását 

1.1.7.felügyeli a képviselő-testület határozatainak és rendeleteinek, szerződéseinek 

törvényességét,  

1.1.8.véleményezi és felülvizsgálja a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlását, 

vizsgálja a képviselők jogainak, kötelezettségeinek érvényesülését, 

1.1.9.felülvizsgálja a képviselő-testület döntése előtt a képviselő, illetve a közös önkormányzati  

hivatal valamennyi dolgozóját érintő,- képviselő-testület elé kerülő  előterjesztést, 

1.1.10.ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését, 

1.1.11.jogi szempontból vizsgálja a szakbizottságok részére átruházott hatáskörök közül az 

önkormányzat intézményei szervezeti és működési szabályzatát, 

1.1.12.a jegyző közreműködésével figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő peres eljárásokat, 

1.1.13.polgármester, alpolgármester illetményének megállapítására vonatkozóan előterjesztést 

nyújt be a képviselő-testületnek, 

1.1.14.véleményezi a városi egészségügyi alapellátás szervezését,  

1.1.15.figyelemmel kíséri az alapellátás helyzetét, és közreműködik az  egészségügyi ellátást 

igénylô lakossági kapcsolatok erôsítésében, 

1.1.16.véleményezi a város közegészségügyével foglalkozó elôterjesztéseket, 

1.1.17.figyelemmel kíséri a város egészségügyi rendszerét,  

1.1.18.véleményezi Kiskunhalas Város Egészségügyéért díj odaítélésére tett javaslatokat, 

1.1.19.figyelemmel kíséri a város szociális ellátását biztosító intézmények működését,  

1.1.20.véleményezi a szociális szolgáltatásokat érintô képviselô-testületi elôterjesztéseket, 

elôsegíti a szociális szolgáltatást igénylô lakossági kapcsolatok erôsítését, érdekegyeztetéseket, 

1.1.21.véleményezi, illetve javaslatot tesz a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

tárgyában – átruházott hatáskörben a Polgármester által - hozott döntés ellen benyújtott 

fellebbezések elbírálásával kapcsolatban, 

1.1.22.véleményezi a szociális intézményvezetôi pályázatokat,  

1.1.23.véleményezi „Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért“ díjra tett javaslatokat, 

1.1.24.jogosult közreműködni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások felülvizsgálatában, 

1.1.25.véleményezi a  hatáskörébe tartozó szociális és egészségügyi tárgyú előterjesztéseket, 

1.1.26.véleményezi a szociális,  gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények alapításával és 

megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket, 



1.1.27.kapcsolatot tart a város területén működő szociális tevékenységet is folytató társadalmi 

szervezetekkel, 

1.1.28.az önkormányzat egészségügyi feladatainak  ellátására vonatkozó  döntések végrehajtását 

koordinálja, 

1.1.29.a feladatkörébe tartozó, de pénzügyi jellegű döntések  előkészítésében közreműködik, 

1.1.30.figyelemmel kíséri az  egészségügyi ellátást, javaslatot tesz annak fejlesztésére, 

1.1.31.elemzi az egészségügyi ellátás szükségleteit, 

1.1.32.figyelemmel kíséri a város gyógyszerellátását, részt vehet a felmerülő problémák 

megoldásában, 

1.1.33.a képviselő-testület megbízása alapján  tájékozódhat a feladatkörébe tartozó ügyekben, 

ilyen megbízás kiadását maga is kezdeményezheti, 

1.1.34.véleményezi a szociális intézmények fejlesztésére adott támogatások megállapítását, 

1.1.35.véleményezi a  feladatkörébe  tartozó gazdasági és pénzügyi döntésre vonatkozó 

előterjesztéseket, 

1.1.36.véleményezi a bizottság munkájával kapcsolatos személyi jellegű előterjesztéseket. 

 

 

1.2 . Átruházott hatáskörben: 
 

1.2.1.jóváhagyja  a képviselő-testület döntésének megfelelően a pályázatok, versenytárgyalások, 

10 millió forint feletti ingatlanértékesítések, közbeszerzési eljárások során készült szerződéseket, 

illetve azok esetleges módosításait, 

1.2.2.dönt a feladatkörébe tartozó jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről, elengedéséről, 

részletfizetés   engedélyezéséről. 

1.2.3 dönt a  bérbeadó javaslata alapján a szociális helyzetük miatt rászorult lakásigénylők részére 

a lakás kiutalásáról. 

1.2.4. dönt polgármester feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó ügyekben. 

 

2. Pénzügyi, Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság   

 

2.1. Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság feladatai: 

 

2.1.1.részt vesz  a  gazdasági program elôkészítésében, 

2.1.2.véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló beszámoló tervezeteit,  

2.1.3.közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet elôkészítésében,  

2.1.4.figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-csökkenés) alakulását, értékeli az azt elôidézô 

okokat,  

2.1.5.vizsgálja a hitelfelvétel indokait, és gazdasági megalapozottságát,  

2.1.6.ellenôrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 

érvényesítését,  

2.1.7.véleményezi a képviselô-testület által alapított alapítvány induló forrásait,  

2.1.8.részt vesz a képviselô-testület által alapított gazdasági társaságok tulajdonosi döntéseinek 

elôkészítésében, 

2.1.9.véleményezi az önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó képviselő-testületi 

előterjesztést, 

2.1.10.véleményezi az önkormányzati tulajdonnal rendelkezô  gazdasági társaságok alapítását és 

működését,  

2.1.11.véleményezi és javaslatot ad az ingatlan-értékesítési-, bérleti ügyekben, ingatlan-

hasznosítás lebonyolításában, szervezésében,  

2.1.12.javaslatot tesz az önkormányzati vállalkozásokra, felmérést készít a vállalkozás várható 

hatásairól,  

2.1.13.közreműködik az idegenforgalommal kapcsolatos koncepció kialakításában,  

2.1.14.véleményezi a lakásgazdálkodási koncepcióról szóló előterjesztést,  



2.1.15.közreműködik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok, (törzsvagyon, 

forgalomképtelen, forgalomképes vagyontárgyak) körének meghatározásában, javaslatot tesz 

annak gazdaságos működésére,  

2.1.16.az önkormányzati vagyon értékesítésének,  hasznosításának ellenőrzése, 

2.1.17.javaslatot tehet a képviselő-testületnek ingatlanok, üzletrészek, részvények és egyéb 

vagyontárgyak vásárlására, 

2.1.18.véleményezi a szolgáltatás- fejlesztési programokat és az ezzel kapcsolatos 

előterjesztéseket, 

2.1.19.segítséget nyújthat a vállalkozási program kidolgozásához, 

2.1.20.vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a képviselő-

testület megbízza, ilyen megbízás kiadását maga a  bizottság is kezdeményezheti, 

2.1.21.kezdeményezi a feladatkörébe tartozó országos, térségi és városi szintű  társaságok, 

szövetségek, egyesületekhez történő csatlakozást és véleményezi más feladatkörökhöz tartozó 

hasonló tagsági részvételeket. 

2.1.22.közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásában, 

2.1.23.közreműködik a város idegenforgalmi lehetőségének bővítésében, 

2.1.24.részt vesz a forgalmi rend felülvizsgálatában, 

2.1.25.véleményezi a közutak forgalmi rendjének kialakítását, 

2.1.26.véleményezi a településfejlesztési és városüzemeltetési feladatokat,  

2.1.27. véleményezi az idegenforgalommal kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket, 

 a városfejlesztési,  idegenforgalmi és turisztikai koncepciókat, programokat, terveket, a város 

közműveinek fejlesztése tárgykörébe tartozó, valamint az önkormányzati intézmények 

elhelyezésével kapcsolatos koncepciókat, az idegenforgalommal, városarculattal kapcsolatos 

fejlesztési terveket, előterjesztéseket, 

2.1.28.véleményezi az önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos előterjesztéseket, 

a településfejlesztési, építőipari, közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi, lakás és kommunális 

ellátási és fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.1.29. véleményezi a szolgáltatás-fejlesztési programok kialakítása tárgyában készített 

előterjesztéseket a város fejlődését elősegítő vállalkozások, társaságok támogatási, 

együttműködési formáinak kialakítását, 

2.1.30. véleményezi a közműellátással és az önkormányzati tulajdonban lévő telkek kialakításával 

összefüggő előterjesztéseket, 

2.1.31. véleményezi a városüzemeltetést érintő intézmények, költségvetési szervek létesítését, 

alapítását, átalakítását, 

2.1.32. véleményezi az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítását, 

2.1.33. véleményezi a településrendezési tervről és a részletes rendezési tervről szóló rendelet 

tervezeteket és azok módosításait, 

2.1.34.véleményezi a közműellátási, vízügyi, lakás és kommunális ellátási és fejlesztési 

tevékenységgel kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.1.35. vélemnyezi a város infrastrukturális ellátását biztosító szolgáltató szervezetek fejlesztési 

programjait, 

2.1.36. véleményezi az önkormányzati intézmények, szervezetek, vállalkozások létesítését, 

alapítását, átalakítását, 

2.1.37. véleményezi a városfejlesztési, a város közműveinek fejlesztése tárgykörébe tartozó, 

valamint az önkormányzati intézmények elhelyezésével kapcsolatos koncepciókat, 

2.1.38.véleményezi a feladatkörébe tartozó jelentősebb önkormányzati beruházásokat előkészítő 

terveket, döntéseket, pályázati kiírásokat, központi pénzalapok elnyeréséhez készülő pályázatokat. 

figyelemmel kíséri a kereskedelmi alapellátást, 

2.1.39.együttműködhet a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyekkel, jogi 

személyiség-nélküli gazdasági társaságokkal az alapvetően helyi lakossági érdekeket szolgáló 

közút építésére, 

2.1.40.figyelemmel kíséri a természetjárás és a turizmus  feltételeinek biztosítását, 

2.1.41.kezdeményezi a feladatkörébe tartozó országos, térségi és városi szintű társaságokhoz, 

szövetségekhez, egyesületekhez  való csatlakozást,         



2.1.42.véleményezi a mezôgazdasági hasznosítású ingatlanok értékesítésérôl szóló képviselô-

testületi elôterjesztéseket,  

2.1.43.szakvéleményt nyújt a mezôgazdasági  vállalkozások pályázati lehetôségeihez és 

figyelemmel kíséri a pályázati felhívásokat,  

2.1.44.jelzéssel élhet a parlagterületek felszámolása ügyében,  

2.1.45.a környezetvédelmi feladatok ellátásához szakértôi csoportot működtet, 

2.1.46.figyelemmel kíséri a környezetvédelmi munkaprogramban rögzített tájvédelmi, 

természetvédelmi, környezetvédelmi feladatok végrehajtását, 

2.1.47.figyelemmel kíséri a mezőgazdaságból élő őstermelők, gazdálkodó szervezetek  

megvalósulási terveit, 

2.1.48.a kistérségben élők termékértékesítési elképzeléseinek figyelemmel kísérése, 

2.1.49.elemzi és értékeli a lakóhelyi környezet állapotának alakulását, annak az emberi egészségre 

gyakorolt hatását, és arról szükség szerint tájékoztatja a lakosságot, 

2.1.50.közreműködik a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak kijelölésében, 

2.1.51.közreműködik a környezetvédelmi tárgykörbe tartozó koncepciók megalkotásában, 

2.1.52.véleményezi a képviselő-testület elé kerülő környezetvédelemmel kapcsolatos rendeleteket 

és előterjesztéseket, 

2.1.53.kapcsolatot tart a helyi és térségi környezetvédelemmel foglalkozó csoportokkal, 

szervezetekkel, 

2.1.54.külterületi utak kijelölését véleményezi, 

2.1.55.együttműködik a  hegyközséggel, a tőle kért tájékoztatást megadja, 

2.1.56.részt vesz a zöld napok keretében szervezett akcióban, 

2.1.57.figyelemmel kíséri a város zöldterületgazdálkodását és fejlesztését véleményezi, 

2.1.58.véleményezi a környezetvédelmi alap felhasználását., 

2.1.59.figyelemmel kíséri a Halasi Többcélú Kistérségi társulás és Kiskunhalas Város  

önkormányzata között létrejött megállapodások végrehajtását. 

2.1.60.a közbiztonság helyzetének javítása érdekében folyamatosan együttműködik a rendvédelmi 

szervekkel, polgárőrséggel, 

2.1.61.elôkészíti a városi rendészet rendszerének kialakítását, működését ellenôrzi,  

2.1.62.véleményezi a városi rendészettel kapcsolatos képviselô-testületi rendeleteket és az ehhez 

kapcsolódó képviselô-testületi elôterjesztéseket,  

2.1.63.kivizsgálja a közrendre vonatkozó lakossági panaszokat, 

 

 

2.2.Átruházott hatáskörben: 

 

2.2.1.engedélyezi az intézményi többletbevételből származó költségvetési előirányzat módosítást, 

2.2.2.meghatározza az önkormányzat tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságok 

taggyűlésére a tulajdonosi álláspontot, 

2.2.3.dönt ingó vagyontárgy vásárlásáról az önkormányzat (intézményi) költségvetésében 

tervezetten felül, 

2.2.4.dönt ingó vagyontárgy értékesítéséről, a vagyon használatának, illetve a hasznosítási jogának 

átengedéséről, cseréjéről, biztosítékul adásáról és egyéb módon való megterheléséről, 

2.2.5.dönt a behajthatatlan követelések törléséről a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott értékhatárig, 

2.2.6.figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon értékesítését, ellenőrzi a hasznosítását, 

2.2.7.engedélyezi a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – 

határozott időtartamú bérbeadását, 

2.2.8.a vagyonkezezlő – kivéve az önkormányzati tulajdonosi irányítás alatt működő gazdasági 

társaságok – használatában, kezelésében lévő tárgyi eszköz értékesítése, 

2.2.9.vagyonkezelő részére az önkormányzat (intézményi) költségvetésében tervezetten felül 

tárgyi eszköz  vásárlása, 

2.2.10.szakképzési alapból történő, egy évnél több működési többletkiadással járó vásárlások, 

2.2.11.jutalmat állapíthat meg a polgármester meghatározott időszakban végzett munkája 

értékelése alapján, 



2.2.12.dönt az  önkormányzat kizárólagos, ill. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek 

legfőbb szervének az ügyvezetők és a Felügyelő Bizottságok elnökeinek és tagjainak polgármester 

által javasolt tiszteletdíjáról 

2.2.13.dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanon és 

közterületen történô építés, bontás, fennmaradás,  valamint rendeltetés módosítás esetén. 

2.2.14. előzetesen jóváhagyja az önkormányzat azon pályázatainak kötelezettségvállalással 

összefüggő, polgármester hatáskörébe adott döntéseit, melyben a polgármester és közeli 

hozzátartozója között összeférhetetlenség áll fenn 

2.2.15. Dönt a városban a korlátozott várakozási övezet helyéről és idejéről. 

 

 

3.Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

3.1.Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság feladatai: 

 

3.1.1.közneveléssel, művelôdéssel kapcsolatos érdekek feltárása, egyeztetése,  

3.1.2.véleményezi Kiskunhalas Város Közneveléséért díj odaítélésére tett javaslatot, 

3.1.3.köznevelési és művelôdési intézmények, helyi média működési feltételeinek figyelemmel 

kísérése,  

3.1.4.szükség szerint javaslat kidolgozása, költségvetési prioritások meghatározása,  

3.1.5.közneveléssel, művelődéssel, médiával  kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködô 

szervezetek és önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás elôkészítése, koordinálása, 

3.1.6.pedagógiai programok véleményezése, 

3.1.7.képviselô-testület által történô megbízás alapján véleményezés, javaslattétel köznevelési, 

kulturális, helyi média  témakörökben,  

3.1.8.Kiskunhalas város kulturális életének egyeztetése, új folyamatainak kezdeményezése, 

támogatása, új tevékenységi, új működési formák véleményezése,  

3.1.9.önkormányzat éves - évközi - támogatási rendszerének kidolgozása, (elkülönített kulturális 

alap, művészeti alap) létrehozására javaslattétel,  

3.1.10.kulturális élet szereplôinek átképzésére, továbbképzésére, támogatására, oktatási iskolán 

kívüli művelôdésre, közösségfejlesztési tevékenység támogatására javaslattétel,  

3.1.11.köznevelési, művelődési intézményvezetôi állás betöltésére benyújtott pályázat 

véleményezése,  

3.1.12.a képviselô-testületekkel, testvérvárosokkal és egyházakkal kötött megállapodások 

véleményezése, azok végrehajtásának elôkészítése és ellenôrzése, 

3.1.13.véleményezi a Kiskunhalas Város Közművelődéséért díj odaítélésére benyújtott 

javaslatokat, 

3.1.14.a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre 

szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 

megvalósításával kapcsolatos előterjesztések véleményezése, 

3.1.15.a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek figyelemmel kísérése,  a 

művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, 

3.1.16.javaslatot tehet külső szakértő felkérésére a művelődési, közgyűjteményi és művészeti  

tevékenységgel kapcsolatos  feladatok szakmai jellegű megvizsgálására, 

3.1.17.figyelemmel kíséri a művelődési, a média, közgyűjteményi, és művészeti tevékenységgel 

kapcsolatos feladatokat, 

3.1.18.véleményt nyilváníthat a nem önkormányzati tulajdonú épületen meglévő művészeti 

alkotások védelme érdekében, 

3.1.19. közreműködik a  város közterületeinek elnevezésével kapcsolatos előterjesztések 

elkészítésében, 

3.1.20.figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó  intézmények, gazdasági szervezetek és az 

önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek működését, 

3.1.21.javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó költségvetési prioritások meghatározásához, 

3.1.22.közreműködik a feladatkörébe  tartozó szolgáltatások megszervezésében, önkormányzatok 

közötti együttműködések, társulások kialakításában, 



3.1.23.feladatkörébe tartozó ügyekben véleményezi a nemzetközi kapcsolatok kialakítását, 

koordinálását, 

3.1.24.figyelemmel kíséri  a köznevelési intézmények működését, értékeli  a pedagógiai 

programjukban meghatározott feladatok végrehajtását, 

3.1.25.közreműködik a köznevelési és kulturális témakörben készülő koncepciók előkészítésében, 

3.1.26.figyelemmel kíséri a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, 

érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátását, 

3.1.27.értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkoztatási, illetve pedagógiai programjában 

meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét, 

3.1.28.elôkészíti a diák -, szabadidôsport és versenysporttal kapcsolatos képviselô-testületi 

döntéseket, végrehajtását és ellenôrzését, 

3.1.29.figyelemmel kíséri a kül- és  belföldi sportrendezvényeket, 

3.1.30. közreműködik  a város középtávú sport, ifjúsági  koncepciója elkészítésében, figyelemmel 

kíséri az abban foglaltak megvalósulását, 

3.1.31.elősegíti az ifjúsági és gyermekkorosztály szabadidő eltöltési, sportolási lehetőségeinek 

fejlesztését, bővítését, 

3.1.32.folyamatos kapcsolatot tart fenn a város sportegyesületeivel, együttműködik a sportot 

támogató  gazdasági és civil szervezetekkel, intézményekkel, 

3.1.33.segítséget nyújt az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények sporttevékenységgel 

kapcsolatos  tárgyi és személyi feltételek kialakításában, 

3.1.34.figyelemmel kíséri  a testnevelés, a diáksport, szabadidősport, a verseny és élsport, 

természetjárás feltételeinek biztosítását, 

3.1.35.figyelemmel kíséri a testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátását, 

3.1.36.véleményezi  a sporttal foglalkozó  szervezet fejlesztését, támogatását, 

3.1.37.körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, önkormányzatok közötti együttműködések, 

társulások kialakításában való közreműködés, 

3.1.38.feladatkörének megfelelően részt vesz a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, 

koordinálásában, 

3.1.39.tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, amellyel a képviselő-testület 

megbízza, ilyen megbízás kiadását a bizottság is kezdeményezheti, 

3.1.40.figyelemmel kíséri a Kiskunhalason megrendezésre kerülő ifjúsági és diák rendezvényeket, 

3.1.41.fokozott figyelmet fordít a fiatalok kriminalizálódásának megelőzésére, e tárgykörben 

kapcsolatot tart a középiskolákkal, 

3.1.42.figyelemmel kíséri az ifjúsági és gyermek jogok, érdekek érvényesítési lehetőségek 

alakulását, 

3.1.43.támogatja az ifjúsági információs, segítő, tanácsadó feladatok elvégzéséhez szükséges háttér 

megteremtését, 

3.1.44.közreműködik az informatikával kapcsolatos koncepciók kidolgozásában, 

3.1.45.kapcsolatot tart a helyi és térségi informatikával, kommunikációval foglalkozó csoportokkal, 

szervezetekkel, intézményekkel, iskolákkal, 

3.1.46.figyelemmel kíséri a   város  informatikai rendszerének fejlesztését, segíti a város belső és 

külső kommunikációját, 

3.1.47.pályázati feltételeket dolgoz ki a városi sporttámogatási alap felosztásához  és javaslatot tesz 

annak elbírálására 

 

3.2.Átruházott hatáskörben: 

 

3.2.1.jóváhagyja az önkormányzat által alapított közvevelési, művelődési intézményei szervezeti    

és működési szabályzatát,házirendjét, intézményi minőségirányítási programját 

 

 
 

2. melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 



HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADATOK: 

 

1. Szociális és gyermekjóléti alapellátás, szakellátás és  intézményi feladatellátás: 

Családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása/idősek 

klubja, idősek otthona, idősek átmeneti otthona, fogyatékosok otthona, hajléktalan szállás, 

szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona, fogyatékosok nappali 

otthona, szociális foglalkoztatás. 

2. Forrásokat gyűjthet a fejlesztési programok megvalósításához.  

3.  Képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben.  

4. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 

5. A jogszabály szerinti források felett rendelkezik. 

6. A társulás és tagjai közbeszerzési eljárásainak közös szervezése és bonyolítása. 

7. A kommunikációs rendszer kistérségi szintű egységes működtetése. 

 
 

 

3. melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Az előterjesztések formai kellékei: 

 

( az előterjesztő  SZMSZ 15.§ (3)) 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E  
a Képviselő-testület (dátum)  -i ülésére 

………………………. tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

(Tartalma: az SZMSZ 15.§ (4) bekezdése alapján) 

 

Határozati javaslat: 

 

1.… 

 

2.… 

 

 

 

       

       Kiskunhalas, ….év….hó……nap         

 

 

                                                                                                                       …………………. 

                                                                                                                      előterjesztő aláírása 

         Határidő: …………. 

         Felelős: ……………. 

        Képviselő-testület határozatáról értesülnek:…………. 

                                                                                         



 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 35/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 20.§ 

(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában megjelölt feladatkörében, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29.§-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Bérbeadó jogosult a bérlemény rendeltetésszerű használatának tulajdonos köréből eredő 

akadályoztatása esetén a bérleti díj módosítására: 

a)A bérleti díj mértéke 30 napot elérő akadályoztatás esetén a bérleti díj 50%-a. 

A bérleti díj mértéke 30 napot meghaladó akadályoztatás esetén az első hónapban a bérleti díj 

50 %-a. A második hónaptól kezdve az akadályoztatás idejére 50 %-kal csökkentett bérleti 

díj, melynek különbözetét- a teljes bérleti díjhoz képest- az akadályoztatás megszűnése után a 

bérlőnek vissza kell fizetnie a bérbeadónak. A visszafizetésre részletfizetés adható.”  

 

2.§ 

A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

3.§ 

 
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Kiskunhalas, 2014. november 27. 

 

 

         Fülöp Róbert                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

Záradék:  

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 



Kiskunhalas, 2014. november 28. 

 

                          Dr. Ferenczi Mária         

                                     Jegyző 

 

1. melléklet a 19/2014. (XI.28.) önkormányzati  rendelethez 

 

 

Szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja: 

Ft/m2/hó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esze Tamás lakótelep bérlakásai: 515/hó/m
2
 

 

 

 

 

 

 
 I. övezet  II. övezet  

  m2/hó  m2/hó  

földszint I-II. em  

összkomfortos  304 254 

komfortos, 

gázfűtéses  304 254 

komfortos  194 165 

félkomfortos  97 83 

komfort nélküli, 

szükség  61 50 

 
összkomfortos  246 218 

komfortos, 

gázfűtéses  246 218 

komfortos  164 143 

félkomfortos  83 68 

komfort nélküli  53 47 

Szociális 

szükséglakás  21 
 


