
A képviselő-testület 2015. június 25-i zárt ülésén hozott döntések: 

 

160/2015. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés 5/1996. (IV.5.) Kgy. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján  az alábbi személyt 

javasolja Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjra: Ulakcsainé Lovas Jolán  

2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés 5/1996. (IV.5.) Kgy. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján  az alábbi személyt 

javasolja Bács-Kiskun Megye Sport Díjára: Madarász Attila 

3.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés 5/1996. (IV.5.) Kgy. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján  az alábbi személyt 

javasolja Bács-Kiskun Megye Környezetvédelméért és Mezőgazdaságáért Díjra: Fehér Péter 

 

161/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  

22/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 9.§-a  alapján  „Kiskunhalas Város  

Közszolgálatáért” díjat  adományoz  Királyné Téglás Mária  köztisztviselőnek,  példamutatóan 

magas színvonalon végzett közszolgálati  tevékenységéért. 

 

162/2015. Kth. 

Dánfi Árpád fellebbezése 

 

 

A képviselő-testület 2015. június 25-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

163/2015. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 

 

164/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.680.000 Ft összegű támogatást nyújt 

a Kiskunhalasi Utánpótlás-nevelő és Kézilabda Sport Klub részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti 

támogatási szerződés aláírására. 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1., törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp Róbert 

polgármester) - a továbbiakban: Támogató,  

 

másrészről a Kiskunhalasi Utánpótlás-nevelő és Kézilabda Sport Club (6400 Kiskunhalas, 

Kötönyi út 15.), - képviseletében Demeter József elnök - támogatásban részesülő, a 

továbbiakban: Kedvezményezett között az alábbi feltételek szerint: 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. 

(II. 25.) Ktr. sz. képviselő-testületi rendelete a következők szerint állapítja meg a Kiskunhalasi 

Utánpótlás-nevelő és Kézilabda Sport Club támogatásának összegét: 

 



1. A Támogató a Kedvezményezett részére 4.680.000,- Ft-ot, azaz négymillió-

hatszáznyolcvanezer forintot biztosít a Kiskunhalasi Utánpótlás-nevelő és Kézilabda 

Sport Club részére működtetésével kapcsolatos feladatokra: munkabérek és járandóságok 

kifizetése, közüzemi számlák és dologi kiadások, utazási költségek bérleti díjak, versenyek 

rendezése és a működési feltételek javításával kapcsolatos költségek fedezetére.  

 

2. A támogatás folyósításának határideje: 2015. szeptember 30. 

 Bankszámlaszám: 11732064-20062792 

 

3. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban megjelölt összeget 

csak a megjelölt célra használja fel és azt számláján elkülönítetten, kimutathatóan külön 

kezeli. 

 

4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg 

felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, a Támogató részéről betekintést enged a 

könyvelésébe, médiában történő megjelenéskor, beszámolóiban megjeleníti Kiskunhalas 

Város Önkormányzatát, mint támogatót. 

 Kedvezményezett 2016. január 31-ig írásban tájékoztatja – szöveges értékelés és 

pénzügyi beszámoló formájában a Támogatót a támogatás összegének felhasználásáról.  

 

5. A támogatás folyósításának felfüggesztése 
A Támogató a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve 

jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 

A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha 

a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása 

szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van és köztartozását a Támogató 

által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem menti ki; 

b) ha a Támogatónak a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn, 

c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 

d) tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt, 

e) szerződésszegés esetén. 

 

A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 

a) olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után, 

b) ha a Kedvezményezett ellen bármely, támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás 

indul, 

c) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, költségvetési 

sorokkal kapcsolatos adatokat érint, vagy ha a Kedvezményezett olyan változásról tesz 

bejelentést a Támogatóhoz, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé. 

 

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által tűzött 

határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. 

 

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet 

kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele 

szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei 

teljesítése alól. 

 

 



6. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 
1. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei 

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a támogatási cél részben vagy 

egészben meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a 

Támogatónak visszafizeti. 

1.1. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan 

cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett 

1.1.1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a szerződésben 

kitűzött céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység 

megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, 

1.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy 

teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

1.1.3. ha a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a 

Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem - vagy határidőben 

nem - tesz eleget így különösen, ha: 

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a támogatási feltételeknek 

b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben 

foglalt együttműködési kötelezettségének, 

c) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti beszámolási kötelezettségét, nem a 

megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja 

be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás 

kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, 

d) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrök munkáját akadályozza, vagy az 

ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban 

megjelölt határidőig sem teszi lehetővé. 

 

7. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése 
A Támogató a Szerződés módosítása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a 

támogatás visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul 

igénybe vett támogatási összeget a Ptk. 6:47. § (2) bekezdés szerinti kamattal növelt 

mértékben köteles visszafizetni a Támogató által meghatározott határidőn belül, a 

megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan 

felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 

napja. 

Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a 

késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 

 

8. E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezik az önkormányzati 

támogatások rendjéről szóló 26/2013.(XII.20.) Ktr. sz. önkormányzati rendelet 3. és 4. számú 

mellékletei. 

 

Támogatott jelen támogatói szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül, így 

vele a jelen támogatói szerződés megköthető. 

 

Kiskunhalas, 2015. június 26. 

 

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



 Fülöp Róbert Demeter József 

 polgármester elnök 

 

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

 

Erről értesül: 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

 Molnár Nándor csoportvezető, Köznevelési, humánpolitikai és ügyviteli csoport 

 Kiskunhalasi Utánpótlás-nevelő és Kézilabda Sport Club, 6400  

 Irattár 

 



3. sz. melléklet a 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 
 

ÚTMUTATÓ 

önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez 
 

 

A költségvetésekből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló 

követelményei:  

 

 A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell 

igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott 

dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés). 

 

 A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: 

 Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél: 

 pontos leírását, időpontját és helyszínét, 

 résztvevők (célcsoport) létszámát, 

 az együttműködő szervezetek listáját. 

 Hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikk, stb.) 

 

 A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei: 
o a beszámoló mellékleteként az eredeti megállapodás egy másolati példányának 

csatolása, 

o a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla, számviteli 

bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása,  

o kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, 

o az eredeti számlákra a támogatott rávezeti a megállapodásban megadott azonosítót, a 

másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „az eredetivel 

mindenben megegyező másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva”.  
o kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása,  

o az önkormányzati támogatás terhére elszámolt bizonylatokon a megállapodás 1. 

pontjában rögzített határozat számának (pl.: 3/2007 (III.20.) ….) feltüntetése. 

 

 Elszámolható költség típusok, amennyiben a támogatási megállapodás azt 

nevesítetten nem tartalmazza: 

o Működési célú támogatások esetén: a Támogatott székhelyének (telephelyének) 

közmű díjai, tisztítószerek, irodaszerek, terembérlet, kommunikációs költségek (posta, 

telefon, internet, fénymásolási és nyomdai költségek), foglalkoztatott bérköltsége, 

megbízási díj (pl.: könyvelő), kis értékű eszközbeszerzés. 

o Nem működési célra kapott támogatások esetén: 

a támogatott cél megvalósításával, szervezésével kapcsolatos kommunikációs 

költségek (telefon, posta, meghívó nyomdaköltsége, stb.) 

kis értékű eszközvásárlás, eszköz és helyiség bérleti díj, utazási, étkezési, 

szállás költség, 

tiszteletdíjak. 



4.sz. melléklet a 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ 

Bizonylat 
azonosító 

Megnevezés/kifiz
etés jogcíme 

Bizonylat 
dátuma 

Bizonylat 
sorszáma 

Bizonylat 
bruttó 

összege 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Mindösszesen:  
        

      

Kiskunhalas, 20  . …………………………………    

      

   ……………………………………  

   Támogatott aláírása  

 



165/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

mellékletében szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata, illetve a Halasi Városgazda 

Zrt között kötendő Kiskunhalas, Kertész u. 28/A. szám alatti sportpálya üzemeltetési 

szerződését.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a szerződés aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal BKB/001/3328-6/2015 számú törvényességi felhívására figyelemmel 

felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Halasi Városgazda 

Zrt-vel az üzemeltetésre/hasznosításra átadott vagyontárgyakra vonatkozó  szerződések 

megkötésére a jelen előterjesztés mellékletében szereplő sportpályával kapcsolatos 

szerződés minta alapján. A szerződések Képviselő-testületi jóváhagyás után kerülhetnek 

aláírásra.   

 

Üzemeltetési és hasznosítási szerződés 
 

 

amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1., törzsszáma: 724902 adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp Róbert 

polgármester), mint Tulajdonos, 

 

másrészről a Halasi Városgazda Zrt. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem utca 1., 

cégjegyzékszáma: 03-10-100381, adószáma: 13993492-2-03 képviseli: Molnár Ferenc 

vezérigazgató), mint Üzemeltető (továbbiakban együtt: Felek) között,  

 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

       

 I. Előzmények 

 

1. Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll az 

alábbi ingatlan: 

 

Kiskunhalas 2385/4 hrsz-ú, „sporttelep” megnevezésű, természetben 6400 Kiskunhalas, 

Kertész u. 28/A szám alatt található,  85.483 m
2
 területű ingatlan.  

 

2. A Képviselő-testület 302/2007. Kth. számú határozatában döntött  a 1. pontban körülírt 

ingatlan és ingóságok Üzemeltető részére történő üzemeltetésébe adásáról és a 

165/2015. Kth számú határozattal jelen Üzemeltetési szerződés tartalmáról.  

 

3. Felek megállapítják, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat közfeladata a verseny- és 

szabadidősport tevékenység támogatása, a tevékenység végzéséhez szükséges 

infrastruktúra biztosítása és a tevékenység költségvetési támogatása. 

 

4. Felek rögzítik, hogy Üzemeltető részvényeinek kizárólagos tulajdonosa Kiskunhalas 

Város Önkormányzata. Üzemeltető megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (1) pontjában meghatározott feltételeknek.  

 



5. Az Üzemeltető  kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés alapján átlátható szervezetnek 

minősül. 

II. A szerződés célja 

 

Az üzemeltetésbe adás célja az önkormányzat által a verseny- és szabadidősporttal 

kapcsolatos önként vállalt közfeladat ellátása érdekében az önkormányzati tulajdonú 

vagyonelemek hatékonyabb és gazdaságosabb hasznosítása.   

 

III. A szerződés tárgya 

 

1. A szerződés tárgya a I.1. pontban körülírt ingatlan és ingóságok (a továbbiakban: 

vagyon) kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság üzemeltetésébe adása. 

 

 

Az Üzemeltető az üzemeltetési jogot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.  

11. § (17) bekezdés b) pontja alapján, valamint a Képviselő-testület 13/2012. (III. 28.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Vagyonrendelet) 25. § (5) bekezdése 

alapján versenyeztetés nélkül szerzi meg.  

 

 

IV. A szerződés hatálya 

 

1.  Szerződő Felek jelen szerződést a szerződés aláírásának napjától kezdődően 

határozatlan időre kötik.  
 

2. A Felek kijelentik, hogy az ingatlan jelenleg is Üzemeltető birtokában van.  

 

 

V. Az üzemeltetői jog tartalma, 

a vagyon tulajdonjoga 
 

1. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásával, jegyzőkönyv felvételével tételes 

vagyonleltárt készítenek, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, mint 1. 

számú melléklet.  

 

2. Üzemeltetőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik kötelezettségei – ideértve a 

számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget 

is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 

 

3. Az üzemeltetésre átadott vagyon Tulajdonos tulajdonában marad.  

 

4. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan fejlesztéséhez bankhitelt, 

kölcsönt, vagy támogatást kíván felvenni, illetve pályázni kíván, és ahhoz szükséges az 

üzemeltetéssel érintett vagyon, vagy annak egy részének megterhelése, úgy ahhoz 

előzetesen a Tulajdonos hozzájárulását kell kérnie.  

 



5. Amennyiben a vagyont érintően a Tulajdonos pénzeszközeiből értéknövelő beruházás 

történik, e beruházásból keletkező vagyonnövekmény – ha a Szerződő Felek másképp 

nem állapodnak meg – a Tulajdonosé lesz, nem keletkezik közös vagy osztott tulajdon. 

 

6. Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával – az Üzemeltető saját 

forrásaiból és ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból keletkező 

vagyonnövekmény Tulajdonos tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy osztott 

tulajdon.  

 

VI. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei 

 

1. Üzemeltető jogosult a vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, hogy 

azt nem idegenítheti el, meg nem terhelheti, az üzemeltetői jogot át nem ruházhatja, 

továbbá a hasznosítás során keletkezett bevételt jelen szerződésben rögzített vagyon 

üzemeltetésére, illetve önkormányzati közfeladat ellátására kell fordítania.  

 

2. Üzemeltető jogosult a vagyonnal vállalkozási tevékenységet végezni, az 

alapszabályában és jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. Üzemeltető a 

vagyonnal történt vállalkozási tevékenységéből származó bevételt, köteles 

nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni. 

 

3. Üzemeltető a vagyon hasznosításakor köteles figyelembe venni Tulajdonos elsősorban a 

városi sportszakosztályok tevékenységéhez és működéséhez, valamint egyéni és civil 

szervezetek sport- és szabadidős tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítására 

vonatkozó igényét. 

 

4. Az Üzemeltető feladatai ellátásához állandó jelleggel alvállalkozót, vagy közreműködőt 

igénybe venni csak a Tulajdonos hozzájárulásával jogosult.  Üzemeltető tudomásul 

veszi, hogy az alvállalkozónak, illetve közreműködőnek is átlátható szervezetnek kell 

lennie.  

 

5.  Üzemeltető a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal köteles 

gazdálkodni. E kötelezettsége megszegésével okozott kárért, a polgári jog általános 

szabályai szerint felel.  

 

6.  Üzemeltető köteles a vagyon állagát megőrizni, karbantartani. Üzemeltető minden évben 

jelen szerződés 2. számú mellékletében (Gazdasági megállapodás) rögzítettek szerint a 

Tulajdonosnak bérleti díjat fizet. Felek a Gazdasági megállapodást évente 

felülvizsgálják.  Üzemeltető köteles a vagyon után elszámolt és a bevételekben 

megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni.  

 

7.  Üzemeltető köteles a vagyon kezelésénél betartani a vonatkozó jogszabályokat, különös 

tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint egyéb szakmai és 

környezetvédelmi előírásokra.  

 

8.   Amennyiben a Tulajdonos nem rendelkezik vagyonbiztosítással vagy csak részleges a 

vagyonbiztosítása, Üzemeltető a használatba adott ingatlanra vagy vagyonbiztosítással 



nem rendelkező ingatlan részekre vagyonbiztosítást köt, melynek díját köteles viselni. A 

biztosítási értéke minimum az eszközök nettó értéke. 

 

9. Üzemeltető fentieken túlmenően köteles gondoskodni: 

- a vagyon őrzéséről,  

- jogszabályban meghatározott értékhatárt elérő, vagy meghaladó árubeszerzés, 

építési beruházás, szolgáltatás megrendelése esetén a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról,  

- tűrni a Tulajdonos ellenőrzését az üzemeltetéssel kapcsolatban, valamint  

- a vagyonnal kapcsolatos adatok szolgáltatásáról, amennyiben azt jogszabály, vagy 

jelen szerződés előírja.  

 

 

10. Üzemeltető nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségei, a következők:  

 

10.1. Üzemeltető köteles évente üzemeltetési tervet készíteni, amelyet a  Polgármesterrel  

egyeztet. Az üzemeltetési tervet első alkalommal jelen szerződés mindkét fél általi 

aláírását követő egy hónapon belül el kell készíteni. Minden további alkalommal az 

adott évet megelőző év november 30-ig kell elkészíteni. A vagyont az éves 

üzemeltetési terv szerint fejlesztheti, amelynek végrehajtásáról a tárgyévről szóló 

beszámolóval egyidejűleg köteles beszámolni a tulajdonosnak. 

 Az éves üzemeltetési terven felül elvégzendő beruházásokról és felújításokról a 

tevékenység megkezdése előtt egyedi szerződésben egyeznek meg a felek. 

Amennyiben az egyedi szerződés megkötése nélkül kezdődik el a fejlesztés, akkor 

annak minden költsége és költségvonzata az Üzemeltetőt terheli azzal, hogy a 

produktum ingyenesen és térítésmentesen a Tulajdonos tulajdonába kerül, kivéve 

abban az esetben, ha a Tulajdonos nem ért egyet a fejlesztéssel, ekkor Üzemeltető 

köteles saját költségén az eredeti állapot helyreállítására. 

 

10.2. Üzemeltetőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. 

Üzemeltető negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hónap 15-éig köteles 

az üzemeltetésbe vett vagyon változásairól a jegyző által meghatározott módon és 

formában adatot szolgáltatni. 

Az adatszolgáltatás teljesíthetőségéhez az Üzemeltető az üzemeltetésbe vett vagyon 

eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen 

tartalmazza ezek könyvszerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés 

összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.  

Az értékcsökkenést a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 17-19. §-ai szerint kell 

elszámolni azzal, hogy a Tulajdonos által használt értékcsökkenési kulcsokat kell 

alkalmaznia. 

 

10.3. Az üzemeltetésbe adott eszközök év végi kimutatásakor el kell számolni az 

eszközökön a tárgyévben elvégzett beruházások, felújítások, a tárgyévben elszámolt 

és visszaírt terven felüli értékcsökkenés hatását.  

 

10.4. Üzemeltető évente egyszer köteles, a tárgyévet követő év február 15. napjáig az 

üzemeltetésbe vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi 

változásairól adatot szolgáltatni Tulajdonosnak.  

 



10.5. Üzemeltető a kezelt vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési 

kötelezettségét teljesíti.  

 

 

VII. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

1.  A Tulajdonos jogosult a vagyonnal történő gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzés 

kiterjed különösen a fenntartásra és üzemeltetésre, a fenntartási és karbantartási, 

felújítási, állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyonnal történő gazdálkodás 

hatékonyságára. Jogosult továbbá a vagyonra vonatkozó üzemeltetési tervet a tényleges 

eseményekkel összevetni, és ha szükséges, intézkedéseket kezdeményezni.  

 

2. Az ellenőrzés olyan időpontban történhet, hogy szükségtelenül ne zavarja a Üzemeltető 

szakmai feladatellátását. Az ellenőrzés időpontját a Tulajdonos az ellenőrzés 

megkezdése előtt legalább három nappal korábban köteles bejelenteni a Üzemeltetőnek. 

 

3.  Üzemeltető a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető 

minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az 

önkormányzati vagyonra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.  

 

4.  A Tulajdonos köteles továbbá,  

- az Üzemeltető jelen szerződés rendelkezéseinek teljesítése érdekében 

együttműködni,  

- az Üzemeltető által szolgáltatott adatokat a jogszabályoknak megfelelően, 

célszerűen kezelni és felhasználni,  

- a tulajdonosi hozzájárulásokat igénylő kérelmekkel kapcsolatban a kézhezvételt 

követő 1 hónapon belül írásban nyilatkozni.  

 

 

VIII. A kártérítési felelősség alakulása 

 

1.  Üzemeltető a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik, jelen 

szerződésből eredő kötelezettségével, a kezelt vagyonban bekövetkezett kárért. 

  

2.  Üzemeltető a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerződésben 

meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 

megszegésével a Tulajdonosnak okozott kárért.  

 

3.  Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott vagyont az elháríthatatlan külső ok miatt 

bekövetkezett kár esetére is biztosítani. Üzemeltető vállalja, hogy teljes körű biztosítást 

köt oly módon, hogy káresemény esetén a biztosítás a Üzemeltető által vállalt önrész 

figyelembevételével fedezze az adott vagyontárgy Üzemeltető megítélése szerinti 

újraelőállítási értékét. A Üzemeltető köteles a biztosítási összeget a vagyon 

helyreállítására, illetve pótlására fordítani.  

 

5. A vagyon működtetése során harmadik személy által okozott kárért Üzemeltető felel, 

amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé. 



Az átadott ingó és ingatlan vagyon üzemeltetéséből eredő harmadik személynek okozott 

kárért Üzemeltető felel.  

 

5.  A felmerült kárról a Szerződő Felek együttesen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben – 

ha lehetséges - megállapítják a kárfelelőst is. A kár megtérítése ügyében a Szerződő 

Felek közvetlen tárgyalnak és vállalják az őket terhelő kár peren kívüli rendezését.  

 

 

 

 

IX. Az üzemeltetési és hasznosítási szerződés módosítása és  

megszűnése 

 

1. A jelen szerződést a Szerződő Felek írásban – közös megegyezéssel – módosíthatják. A 

módosító javaslat a kezdeményező fél írásban köteles eljuttatni a másik félnek, akinek 

30 nap áll rendelkezésére a módosító javaslatot illető nyilatkozat megtételére. 

 

2. Az üzemeltetői jog megszűnik:  

- a szerződés írásbeli felmondásával,  

- rendkívüli felmondással,  

- az adott vagyontárgyra vonatkozóan, a vagyontárgy megsemmisülésével,  

- az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével a megszűnés napján,  

- ha az Üzemeltető ellen jogerősen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a jogerőre 

emelkedés napján,  

- ha az Üzemeltetőnek adó-, illeték-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék 

tartozása több mint hat hónapja lejárt és megfizetésére halasztást nem kapott,  

- közös megegyezéssel,  

- jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.  

 

3.  Bármelyik fél jogosult a szerződést rendes felmondással 6 hónapos felmondási idővel az 

év utolsó napjára indoklás nélkül felmondani. Rendkívüli felmondás esetén – ide nem 

értve az azonnali hatályú felmondás esetét – a felmondás a közléstől számított 2. hónap 

végéig szól.  

 

4.  A Tulajdonos az üzemeltetési szerződését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti 

meg, ha  

- az Üzemeltető a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos jogszabályi vagy e 

szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati költségvetési 

és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

- az Üzemeltetőnek adó-, illeték-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék tartozása, 

több mint hat hónapja lejárt és megfizetésére halasztást nem kapott,  

- az Üzemeltető ellen az üzemeltetési szerződés tartama alatt csőd-, vagy 

felszámolási eljárás indul.  

 

5.   Azonnali felmondásnak van helye, ha  

- az Üzemeltető az üzemeltetésbe adott vagyon kezelése során jogszabályban vagy 

jelen szerződésben foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

- az Üzemeltető a vagyonban súlyos kárt okoz,  

- amennyiben az Üzemeltető a jogszabályokban és a szerződésben előírt felújítási, 

karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a Tulajdonos felszólítására nem kezdi 



meg – a felszólítás kézhezvételétől számított 120 napon belül – vagy a 

felszólításban megjelölt határidőig nem fejezi be,  

- a Tulajdonos a vagyon tulajdonjogát harmadik személyre az Üzemeltető értesítése 

nélkül átruházza.  

 

6. Közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetése esetén Szerződő Felek a 

megszüntetés és elszámolás feltételeiről megállapodnak.  

 

 

X. Elszámolás a kezelt vagyonnal 

 

1. Üzemeltető üzemeltetési joga gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint 

köteles eljárni és köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, 

üzemeltetésével, karbantartásával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátására. 

Üzemeltető beruházást, felújítást csak a mindenkori költségvetési rendeletben 

szabályozott módon és keretekben végezhet, azzal, hogy az ingatlanon bárminemű 

építési, átalakítási munkák megkezdése előtt Tulajdonos írásbeli hozzájárulását beszerzi. 

Üzemeltető a saját forrásaiból végzett beruházásaihoz, felújításához is köteles előzetesen 

Tulajdonos hozzájárulását beszerezni és a korszerűsítési igényeket legkésőbb a tárgy év 

január 31-ig köteles előterjeszteni.  

 

2. Üzemeltető üzemeltetési joga nem terjed ki az általa használt ingatlanvagyon 

elidegenítésére és megterhelésére. Üzemeltetőt terhelik azok a kötelezettségek, amelyek 

az üzemeltetésébe adott vagyon használatával kapcsolatosak (karbantartás, 

üzemeltetés), és köteles viselni a vagyonhoz fűződő közterheket. 

Az ingatlant érintő közüzemi szerződéseket az Üzemeltető köteles a szerződés aláírását 

követő 15 napon belül megkötni, saját nevére átíratni és a szükséges közművek minden 

költségét (karbantartás és használat) viselni.  

 

3. Üzemeltető a használatra vonatkozó jogosultságának, a szerződés megszűnésekor 

köteles a használatba adott ingatlan vagyontárgyakat rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban visszaadni Tulajdonos részére, a természetes elhasználódás 

figyelembevételével. 

 

4. Üzemeltető köteles a kezelt vagyonnal folyamatosan elszámolni, a hatályos jogszabályi 

rendelkezések és a Tulajdonos rendelkezései szerint elszámolni. Az elszámolás alapját 

az üzemeltetésbe adás időpontjában és az elszámoláskor a Szerződő Felek 

nyilvántartásaiban szereplő – jelen szerződés hatálya alá tartozó - vagyon képezi. 

 

5. Üzemeltető az üzemeltetési jog megszűnésekor köteles a vagyonnak az üzemeltetésbe 

adás időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével 

(csökkenésével, vagy növekedésével) elszámolni. Az elszámolási különbözet 

kiegyenlítésének feltételeiről a Szerződő Felek állapodnak meg.  

 

6. Jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén az Üzemeltető a 

felmondási idő lejártát követő 60 napon belül, rendkívüli, vagy azonnali hatályú 

felmondás esetén 30 napon belül köteles tételesen elszámolni az üzemeltetett 

vagyonnal. Az üzemeltetés egyéb módon történő megszűnése esetén a vagyonnal való 

elszámolás határideje a megszűnést követő 30 nap.  



 

7.  Az elszámolás módja a tételes, helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyről a Szerződő 

Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi eljárás befejezéséig a Üzemeltető 

az üzemeltetésre átadott vagyonnal a felelős őrzés szabályai szerint köteles eljárni.  

 

 

 

 

XI. Záró és egyéb rendelkezések 

 

1. A Szerződő Felek, a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben 

kötelesek 30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést.  

 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény, továbbá a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Vagyonrendelet és más vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései irányadóak. 

 

3.  A szerződés elválaszthatatlan, 1. számú  mellékletét képezi az üzemeltetésbe adott 

vagyonról szóló vagyonleltár jegyzőkönyve, a szerződés megkötés időpontjának 

megfelelően, továbbá 2. számú mellékletként a Gazdasági Megállapodás. 

 

A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

Kiskunhalas, 2015. …….. 

 

             

    Kiskunhalas Város Önkormányzata     Halasi Városgazda Zrt. 

  Tulajdonos              Üzemeltető  

Képv.: Fülöp Róbert polgármester    Képv.: Molnár Ferenc  

     vezérigazgató 
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GAZDASÁGI  MEGÁLLAPODÁS 

Üzemeltetési és hasznosítási szerződés 2. számú melléklete 

 

 

1. Megállapodás tárgya:   

1. A szerződés tárgya az üzemeltetési szerződés I.1. pontjában körülírt ingatlan és 

ingóságok (a továbbiakban: vagyon) kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

üzemeltetésébe adása. 

2. 1. Megállapodás tartalma: 

2.1. A Gazdasági megállapodás létrejött a Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint 

Tulajdonos és a Halasi Városgazda Zrt., mint Üzemeltető között Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 1. pontban rögzített vagyonának 2015. évi bérleti díja valamint annak 

felhasználása tárgyában az alábbiak szerint; 

2.2. Az Üzemeltető vállalja, hogy 2015. évben, bérleti díj címen   

nettó 200.000,- Ft 

azaz 

nettó kettőszázezer 00/100 forint --ot 

megfizet a Tulajdonos javára. 

2.3. Tulajdonos vállalja, hogy az Üzemeltető által összeállított, bemutatott 2015. évi 

üzemeltetési tervében rögzített illetve az indokolt, terven kívüli felújítási és pótlási 

munkákat a Felújítási alap mértékéig és terhére megvalósítja. 

2.3.1. Az Üzemeltető az üzemeltetési tervet annak megkezdése előtt, a soron 

következő Képviselő-testületi ülést megelőzően 2 héttel a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály részére 

egyeztetés céljából megküldi, amelyet a Polgármester hagy jóvá. 

Amennyiben az egyeztetés során eltérő álláspontok alakulnak ki a Képviselő-

testület határozatban dönt az üzemeltetési tervről, mely az Üzemeltető számára 

kötelező érvényű. 

2.4. Felek a felújítási és pótlási munkák forrását képező Felújítási alap összegét a 2015. 

évben  

nettó 200.000,- Ft összegben 

állapítják meg. 

 

2.5. Tulajdonos a bérleti díjat az alábbi ütemezésben, de legkésőbb december 31.-ig 

számlázza ki az Üzemeltető felé. 

- első számla: szeptember 30. 

- második számla: december 20. 

2.6. Az Üzemeltető a felújítási munkák elvégzéséről a számlát a teljesítést követő 15 

napon belül állítja ki, 30 napos fizetési határidővel. 
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2.7. A számla kiállítását megelőzően a munka elvégzését a Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály részére jelezni kell és a számla a teljesítésigazolást követően 

kerülhet kiállításra. 

2.8. Teljesítésigazolásra Kiskunhalas Város Önkormányzata részéről a polgármester 

vagy a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály osztályvezetője jogosult. 

2.9. Felek a pénzügyi rendezés vonatkozásában, eseti megállapodással a fentiektől 

eltérhetnek. 

2.10. Felek kijelentik, hogy amennyiben év közben a Tulajdonos további vagyont kíván 

átadni Üzemeltető részére az jelen szerződésben foglaltak módosításával vagy külön 

arra vonatkozó gazdasági megállapodás megkötésével végzik. 

 

 Kiskunhalas, 2015. ……………………   

 

 ...................................................... ..................................................... 

 Tulajdonos Üzemeltető 

 

 

166/2015. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2014. Kth számú 

határozatát azzal egészíti ki, hogy a fennmaradó 52.000.000.-forint összegű  Halas-T Kft-nek 

nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2015. december 31. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az előterjesztés mellékletében foglalt megállapodás aláírására.  

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., képv.: Fülöp 

Róbert polgármester),mint hitelező 

 

másrészről: 

HALAS-T Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Táraság (6400 Kiskunhalas, Kurucz 

Vitézek tere 22/A., cg.: 03-09-107677, képv.. Molnár Ferenc  ügyvezető, adószám: 

11878283-2-03), mint adós között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1/ Felek egyezően adják elő, hogy a Halas-T Kft. 100% tulajdonosa Kiskunhalas 

Város Önkormányzata tagi kölcsönt folyósított a társaság részére 2013-ben összesen 

93.000.000.-Ft értékben. 

 

2/ A tagi kölcsönből mint követelésből az Önkormányzat 294/2014. Kth. Számú 

határozatával 41.000.000.-Ft-ot apportált.  

 

3/ Ennek alapján a tagi hitel fennmaradó összege 52.000.000.-Ft.  

 

4/ Felek rögzítik, hogy a tagi hitel visszafizetésére adós társaság kötelezettséget 

vállal, hogy  2015. december 31. napjáig visszafizeti. 

 

5/ Egyebekben a korábban kötött szerződésben foglalt rendelkezéseket a felek 

hatályosnak tekintik.  
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Felek jelen okiratban foglaltakat mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 

írnak alá.  

 

Kiskunhalas, 2015. június 25.  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata       HALAS-T Kft. 

Kévp.: Fülöp Róbert polgármester   képv.: Molnár Ferenc ügyvezető 

 

    

167/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint „a megyei önkormányzatok 

rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” című 

pályázat alapján pályázatot (támogatási igényt) nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalék 

előirányzatára, a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy 1. pontban rögzített pályázat benyújtásához a szükséges nyilatkozatokat megtegye, 

megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja. 

 

 

168/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 1. napjától 1 

fő 8 órás köztisztviselői munkakört (1 fő önkormányzati tanácsadó) hoz létre a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatalnál. Az álláshely betöltéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 

2015. évi költségvetésében biztosítja az Önkormányzat. A Képviselő-testület felkéri a 

polgármestert a fedezet beépítésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletébe. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 1. 

melléklete szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 

Működési Szabályzat kihirdetésére. 

 

 

 

 

1. melléklet 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.) 9.§ (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 10.§ (5) bekezdésére, valamint  az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13.§ (1) 

bekezdésében foglaltakra Kiskunhalas Város Önkormányzatának, Harkakötöny Község 

Önkormányzatának, valamint Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testületei a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
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1. A 38/2015. Kth számú határozattal elfogadott Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) III. Fejezet 7. § (2) bekezdése a 

következő l) ponttal egészül ki: 

„l) gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati tanácsadó felett, és ellátja a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükkel kapcsolatos átvételi, kezelési és őrzési 

feladatokat,” 

2. Az SzMSz III. Fejezet 7. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül  ki: 

„ f) Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát az önkormányzati tanácsadó.” 

3.Az SzMSz IV. Fejezet 9.§ (2) bekezdés b) pontjának 4. francia bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„- gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati tanácsadó kivételével, valamint az 

aljegyző kinevezése kivételével a KÖH köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tekintetében 

azzal, hogy kinevezéshez, a munkaviszony létesítéséhez, bérezéshez, a vezetői megbízáshoz és annak 

visszavonásához, a felmentéshez, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben -  a 

polgármester egyetértése szükséges.” 

 

4. Az SzMSz VII. Fejezet 15.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 15.§ 

 (1) A KÖH szervezeti felépítése: 

a.)A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából elkülönült szervezeti egységekre osztályokra, azon 

belül csoportokra,illetve közvetlen a jegyző irányítása alá tartozó csoportokra tagozódik.  

b.) Az egyes belső szervezeti egységeket a jegyző által megbízott vezető beosztású dolgozók vezetik.  

Az osztályok csoportokra tagolódnak, az osztályok vezetését az osztályvezető látja el osztályvezetői 

beosztásban. Osztályt osztályvezető, csoportot osztályvezető vagy csoportvezető vezethet, azonban 

ezen vezetői tevékenységük nem érinti a polgármester irányítási és a jegyző vezetői jogosítványait. 

 

(2)   A KÖH szervezeti felépítését jelen SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) A KÖH az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:  

 

Szervezeti egység:        

                 

A) Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály      

      - Stratégiai Csoport       

      - Önkormányzati Rendészet Csoport        

    (Önkormányzati alkalmazásban álló: 6 fő mezőőr, 1 fő gyepmester közalkalmazott) 

  -  Főépítész                                 

B) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály      

      - Költségvetési Csoport       

      - Könyvelési Csoport         

      - Adócsoport          

C) Közvetlen jegyző irányítása alá tartozó csoportok: 

     - Hatósági Csoport       

     - Építéshatósági Csoport       

     - Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport         

    -  Szociálpolitikai Csoport       

    -  Kirendeltségek        

    -  Belső ellenőr        

D) Aljegyző irányítása alá tartozó csoport: 

    - Jegyzői Titkárság        
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E) Polgármester közvetlen irányítása alá tartozik: 

   - önkormányzati tanácsadó 

 

(4) A Jegyző a Polgármester egyetértésével - a Hivatal összlétszám keretén belül - a szervezeti 

egységek között átcsoportosíthat. 

 

(5) A szervezeti egységek részletes feladatait a IX. fejezet  tartalmazza.” 

 

5. Az SzMSz IX. Fejezete a következő 10. ponttal egészül ki: 

 

“10. Önkormányzati tanácsadó 

- A polgármester programjának szervezése, koordinálása 

- A polgármester tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

- Kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, 

- Protokoll feladatok ellátása, 

- Szakterületének megfelelő pályázatok figyelése, véleményezése, javaslattétel, 

- Városstratégiai kérdésekben a polgármesteri döntés előkészítésének segítése, 

- A munkájához kapcsolódó képviselő-testületi anyagok előkészítése a polgármester megbízása 

alapján, 

- Szoros kapcsolatot tart a Hivatal belső szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel, és 

gazdasági társaságokkal.” 

 

6. Az SzMSz 1. sz. melléklete jelen SzMSz módosítás 1. sz. melléklete szerint módosul. 

 

7. Az SzMSz 2. sz. melléklete jelen SzMSz módosítás 2. sz. melléklete szerint módosul. 

 

8. Jelen SzMSz módosítás 2015. július 1. napjával lép hatályba. 
 

Kiskunhalas, 2015. június 25. 

 

         Dr. Ferenczi Mária  

          jegyző 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete   a  168/2015 (VI. 25.) határozatával, Harkakötöny Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………/2015. (VI. …..) számú határozatával,  Pirtó Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………./2015. (VI. …….) számú határozatával hagyta jóvá.                                                                                                                                                                                                                   

 

1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 
 



7 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. 

évi CLII. törvény alapján a következők szerint állapítja meg a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséggel járó munkaköröket: 

 

 

 Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a köztisztviselő, aki közigazgatási hatósági vagy 

szabálysértési ügyben, közbeszerzési eljárás során, feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb 

pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint önkormányzati 

pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló 

eljárás lefolytatása során, vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 

felhasználással való elszámoltatás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, valamint 

vagyonnyilatkozat tételre kötelezett, a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő. 

 

A fentiekre figyelemmel vagyonnyilatkozat tételre kötelezett:  

 

Jegyző, 

Aljegyző, 

Osztályvezetők, csoportvezetők 

Önkormányzati tanácsadó 

Építéshatósági Csoport:  hatósági ügyintézői munkakörök, 

Belső Ellenőr  

Főépítész 

Közterület Felügyelet: közterület-felügyelői munkakörök, vásár, piac tartással kapcsolatos 

feladatot  ellátó munkakör 

Minden hatósági ügyintézői munkakör:  

 anyakönyvi  igazgatási, hagyatéki feladatot ellátó, 

 birtokvédelmi  ügyeket  intéző, 

 működési, telepengedélyezési eljárással kapcsolatos  feladatokat  ellátó 

                          ügyintézői munkakörök. 

             

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály: hatósági ügyet ellátó ügyintézői munkakör,  

közbeszerzési eljárásban közreműködő ügyintézői munkakör. 

Pénzügyi- és Gazdálkodási  Osztály: 

a)pénzügyi ügyintéző 

b)pénztáros,  

c)intézményi referens 

   munkakörök. 

Adócsoport: 

d)adóbeszedő, 

e)adóügyi ügyintéző   

f)adókönyvelő 

                       munkakörök. 

 

 

169/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a köztemető üzemeltetés 

2014. évi beszámolóját. 

 

170/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Települési Értéktár Bizottságban 

Flösser Tamás bizottsági tagi megbízását 2015. június 30. napjával visszavonja. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Települési Értéktár Bizottságba 

választja 2015. július 1. napjával határozatlan időre Nagy-Apáti Ivettet, a Halasi Média 

és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét. 
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171/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a mellékletben szereplő logó tervek közül a 3. számút 

választja Kiskunhalas Város hivatalos logójának. 

3.számú 

 

172/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere által kiírt 

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázathoz a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklete II 7. aa) pontja szerinti 

támogatási célra benyújtandó pályázat önrészére 500 000 Ft., azaz ötszázezer forint önrészt 

biztosít. 

Az önrész összegét Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelenleg hatályos 1/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelete 2/b melléklet 221. sorszáma tartalmazza. 

 

173/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 1. számú függelékként megjelölt 

Beszerzési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint fogadja el.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

6/2012. Kth-val elfogadott Kiskunhalas Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának függelékében szereplő Beszerzési Szabályzatát. 

 

Beszerzési Szabályzat  

Kiskunhalas Város Önkormányzata a gazdasági verseny tisztaságának biztosítása érdekében a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) hatálya alá nem tartozó 

árubeszerzései, építési beruházásai és szolgáltatásainak megrendelése érdekében az alábbi szabályzatot 

alkotja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011 ( XII.31.) Korm. rendelet 13. § 2.) bekezdés b. pontjában foglaltakra.   

I. 

A szabályzat célja 

 

E szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési 

értékhatárokat  el nem érő, továbbá  a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartozó  árubeszerzések, 

építési beruházások és szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan meghatározza azokat az eljárási 

szabályokat, amelyeket Kiskunhalas Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat vagy 
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ajánlatkérő) költségvetésének terhére megvalósított beszerzések (továbbiakban: beszerzések) 

lefolytatása során  alkalmazni kell.  

II. 

A szabályzat tárgyi hatálya 

 

E szabályzat hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az Önkormányzat költségvetésében 

biztosított fedezetének értékhatára az eljárás megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti értékhatárokat, 

továbbá azokra a beszerzésekre, amelyek a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartoznak.   

III.  

Értelmező rendelkezések 

 

A beszerzés tárgya: árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése. Amennyiben a 

beszerzés –egymással szükségszerűen összegfüggő – beszerzési tárgyat  foglal magába, a meghatározó 

értékű beszerzési tárgy  szerint kell a beszerzést minősíteni.  Szolgáltatás megrendelésének minősül az 

a szerződés, amelynek a tárgya áru beszerzése és szolgáltatás megrendelésére irányul, ha a szolgáltatás 

értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. 

 

Becsült érték: az adott beszerzésre az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésére álló anyagi 

fedezet. 

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a beszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 

 

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve 

építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 

 

Ajánlattételi felhívás: az Önkormányzat által megküldött az ajánlat megtételéhez szükséges 

információkat tartalmazó felhívás 

Összeférhetetlenség: összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és 

lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és 

tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt 

vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként az ajánlatkérő által az eljárással vagy 

annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése 

az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezi, így különösen: 

a) nem lehet az eljárásban ajánlatkérői oldalon résztvevő döntéshozó testület tagja, vagy a 

lebonyolításban, előkészítésben, javaslattételben, részt vevő személy, illetve ezen személyek 

hozzátartozója [Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pont]; 

b) nem állhat az ajánlatkérővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban; 

 

A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló 

összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni ajánlatkérőnek. 

 

Összeférhetetlenségi ügyben vita esetén a polgármester dönt. 

 

IV.  

Alapelvek 
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A beszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles - az egyenlő bánásmód elvének figyelembevételével 

biztosítani, az eljárásban meghívott ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát. 

Az e szabályzatban meghatározott jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban a 

jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. 

 

A beszerzések során az ajánlattevőknek törekednie kell a környezetvédelmi szempontok 

figyelembevételére 

V.  

Az ajánlatkérő nevében eljáró személyek 

Az Önkormányzat beszerzései vonatkozásában az Önkormányzat, mint ajánlatkérő  nevében eljáró 

-  nettó 4.000.000 Ft értékhatárig döntő személy a Polgármester,  

- ezen értékhatár felett a közbeszerzési értékhatárig a Polgármester versenyeztetési eljárás 

keretében  

dönt.  

Az Önkormányzat részéről indított ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása során Kiskunhalas 

Város Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala ( továbbiakban: Hivatal) jár el.   

VI. 

A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai, kivételek a versenyeztetés alól 

A./ Kivételek: 

A versenyeztetés megvalósítása legalább három különböző ajánlattevőnek megküldött ajánlatkérés 

útján valósul meg, az alábbi esetek kivételével:  

- ha  a beszerzés becsült értéke nem haladja meg a nettó 4.000.000 Ft-ot, 

- ha a szerződést műszaki-technikai, jogi vagy egyéb sajátosságok, művészeti szempontok, vagy 

kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes 

teljesíteni, ( Kizárólagos forgalmazó esetében un. kizárólagossági nyilatkozatot kell kérni ),  

- építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött 

szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények   kiegészítő építési beruházás, 

illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges, amelyet műszaki vagy gazdasági okok miatt 

jelentős nehézség nélkül nem lehet a korábbi szerződéstől, vagy elválasztható ugyan, de 

feltétlenül szükséges  az építási beruházás, illetőleg szolgáltatás teljesítéséhez,  

- árubeszerzés esetén, ha korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, vagy bővítése során a 

korábbi nyertes ajánlattevőknek másikkal történő helyettesítése azzal a követelménnyel járna, 

hogy a műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgot kellene beszerezni, 

vagy ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a 

működtetésben, vagy fenntartásban, 
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- a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló azonnali beszerzésekre,  

- ha élet, illetve balesetveszély, valamint a vagyonvédelem elhárítása érdekében haladéktalan 

intézkedés megtétele szükséges a beszerzés megvalósítása érdekében, 

- az olyan beszerzésre, ahol a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és 

kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci 

árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e rész 

szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna, 

 

- közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, vagy teljesített 

szolgáltatások, illetve építési beruházások beszerzésére, 

 

- azon megállapodások, amelyeknél az Önkormányzat  és olyan gazdálkodó szervezet köt 

egymással, amely a Kbt. 9.§ k) pontjában, illetve a Kbt. 118.§ (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feltételeknek megfelel  

 

azzal, hogy a fenti esetekben elegendő egy ajánlat beszerzése, majd  ennek írásbeli megrendelése, 

mely megrendelés megrendelője a Polgármester, s  ellenjegyzője a Jegyző és a pénzügyi osztály 

vezetője.    

Fenti eljárásoknál előzetes  ajánlat bekérése nem indokolt, s nem követelmény.  

A fentiekben írt beszerzések elrendelője, s megvalósítója  a Polgármester, aki a jogkörébe tartozó 

lebonyolított beszerzésekről  hozott döntéséről  a soron következő  Képviselő-testületi ülésen 

tájékoztatja a képviselőket.   

Eljáró Polgármester dönthet fenti beszerzések esetében, hogy a versenyeztetési eljárást 

lefolytatását rendeli alkalmazni.  

B./ Versenyeztetés 

 

A versenyeztetés ajánlatkérés útján valósul meg. 

 

Az Önkormányzatnak a beszerzés megkezdésekor legalább három különböző - a szerződés 

teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági 

szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban kell az ajánlattételi felhívást megküldenie.  

Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének 

megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell 

eljárni. 

Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő 

ajánlatot tehessenek. 

 

A meghívásra kerülő  ajánlattevőkről a Hivatal azon szervezeti egységének vezetője, - amelynél a 

beszerzési igény jelentkezik - javaslata alapján a Polgármester dönt. 

C./ Előkészítés 

Ajánlatkérő képviselője a beszerzési eljárás lebonyolításához bonyolító megbízása felől dönthet.  

Ajánlatkérő képviselője  szükség esetén – a beszerzés tárgyának jellegére, esetleges bonyolultságára is 

figyelemmel – a beszerzési eljárásban megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek köréből külső 

szakértőt kérhet fel a közreműködésre azzal, hogy  a felkért külső szakértő(k) díjazását ajánlatkérő 

biztosítja.  
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Bonyolító igénybevételének hiányában a beszerzési eljárás lebonyolítása a Hivatal feladatát képezi.  

Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívás tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az 

ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen határidőben benyújtott ajánlatok 

összehasonlíthatóak legyenek. 

Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 

 az Önkormányzat neve, címe, telefon száma(i), e-mail elérhetősége, képviselője, 

 a beszerzés tárgya és mennyisége,  műszaki , minőségi és teljesítési követelmények,  

 a beszerzés eredményeként megkötendő szerződés típusának meghatározása, 

 bírálati, értékelési szempontot, szempontokat, mely lehet a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatás, lehet az összességében legelőnyösebb  ajánlat, összességében 

legelőnyösebb bírálati szempont megjelölése esetén a legelőnyösebb ajánlat megítélésre 

szolgáló résszempontok meghatározását,  

 a teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama, 

 a teljesítés helyét,  

 az ajánlattételi határidőt, mely azonos az ajánlatok bontásának időpontjával, 

 az ajánlat benyújtásának határidejét, címét, (helyiség, utca, házszám, emelet szobaszám), 

 az ajánlatkérő kapcsolattartóját, 

 a pénzügyi ellenszolgáltatás feltételeit, 

 eredményhirdetés ideje, módja, 

 e szabályzatra való hívatkozást, 

 a versenyeztetés kommunikációjának meghatározását ( e-mail, posta,vagy  mindkettő )  

 

Az ajánlattételi felhívás szükség szerint tartalmazhatja: 

 

- részajánlat tehető-e  

- többválozatú ajánlat tehető-e  

- jogfenntartást a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné 

nyilvánításáról  

- a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket 

- kizáró okok meghatározását 

- az ajánlattevők alkalmasságának ( pénzügyi, műszaki szakmai ) vizsgálata esetén 

annak meghatározását, hogy mely körülmény megléte, illetőleg hiánya vagy annak 

milyen mértékű fogyatékossága miatt minősíti az ajánlatkérő az ajánlattevőt 

alkalmatlannak a szerződés telejsítésére, 

- alvállalkozók igénybevételére vonatkozó nyilatkozatokat 

- hiánypótlás lehetőségét vagy kizárását, módját, 

- minden egyéb olyan információt, ami a megfelelő ajánlatételhez szükséges  

- üzleti titokra vonatkozó előírások  

- ajánlati biztosíték  adásának előírását, s annak feltéelrendszerét 

- utalást arra, hogy amennyiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, arra 

való utalást, hogy az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

személlyel kíván – e szerződést kötni. 

Összességében az ajánlattételi felhívást közérthetően, célratörően, szabatosan a magyar nyelv általános 

jelentésére figyelemmel, és a műszaki tartalomra, valamint a beszerzési cselekmény körülményeire 

tekintettel kell megfogalmazni.  

Formai és tartalmi kikötések:  

- Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi 

felhívásban, meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi 

határidő lejártáig új ajánlattételi felhívást kell egyidejűleg valamennyi ajánlattevőnek 

küldeni. Az új ajánlattételi határidőt, úgy kell megállapítani, hogy az ajánlattevők 

egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. 
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- Az ajánlattételi felhívást a Polgármester hagyja jóvá.  

- Az ajánlattevő a szerződéskötésig az ajánlatához kötve van. 

- Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlattételi 

felhívást. Erről valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul írásban értesítenie kell. 

- Az ajánlatokat írásban és zárt csomagolásban az ajánlattételi felhívásban megadott 

címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidőig. 

- Az ajánlattevő részére – amennyiben ajánlatát személyesen nyújtja be – az ajánlat 

átvételéről elismervényt kell készíteni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell 

az átvétel időpontját, az átvevő nevét, és aláírását. 

- Az ajánlatokat a benyújtási határidőt követő 15 napon belül  lehetőleg el kell bírálni. 

D./ Bontás  

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell 

megkezdeni. 

Az ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megadott helyen és ajánlattételi határidőben 

mindazok jelenlétében bontja fel, akiket a bontásra meghívott. Bonyolító igénybevétele esetén a 

bonyolító jogosult a bontási eljárás lebonyolítására.  

A  bontás során  az ajánlattevők nevét, címét és az ajánlat bírálati szempont szerinti tartalmi  elemeit 

kell ismertetni.  

A bontásról jegyzőkönyvet kell készíteni, s azt valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni a bontást 

követően.  

E./ Bírálat, az ajánlatok értékelése  

Beszerzésenként a beérkezett ajánlatok elbíráláshoz az Önkormányzat Polgármestere legalább három 

tagú ( jogi, pénzügyi, szakmai felkészültséggel bíró ) bíráló bizottság kijelöléséről dönt. 

A kijelölt bíráló bizottsági tagoknak összeférhetetlenségükről nyilatkozatot kell tenniük.  

A bíráló bizottság tagjai az értékelési eljárást lebonyolítják, ennek körében megvizsgálják a beérkezett 

ajánlatokat jogi, pénzügyi, szakmai szempontokból, véleményezik azokat, s javaslatukat az eljárás 

eredményességéről, eredménytelenségéről, az ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről eljuttatják 

a döntéshozóhoz.  

A bíráló bizottság az értékelő munkáját írásban adminisztrálni köteles.  

F./ Döntéshozatal 

A döntéshozó a bíráló bizottság véleményét és javaslatát mérlegelve hozza meg döntését.  

Az eljárás eredményessége, eredménytelnesége 

Eredménytelen az eljárás ha: 

 az ajánlattételi határidőig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett ( nem nyújtottak be 

ajánlatot ) 

 csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot 

 az ajánlattevők egyike sem felel meg  az ajánlattételi  felhívásban foglalt feltételeknek 
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 egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében a legelőnyösebb  ajánlattevő sem tett  - 

az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő 

ajánlatot 

 az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik 

Amennyiben nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, a beérkezett ajánlatok értékelése 

megkezdhető, vagy az eljárás döntéshozója külön döntése alapján az ajánlatok felbontása nélkül újabb 

ajánlattételre hívhat fel.  

Eredménytelen eljárás esetén az eljárást megindító  dönt(het)  új eljárás lefolytatásáról. 

 

Az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége 

 

Az ajánlat érvényes, amennyiben az ajánlattételi felhívás előírásainak megfelel. 

Érvénytelen az ajánlat ha: 

 amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtja be az ajánlattevő az 

ajánlatát, 

 amennyiben a felhívásban foglalt követelményeknek nem felel meg,  

 amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmatlannak minősíti a szerződés 

megkötésére,   

 amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás nettó összege 

eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt 

 egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek 

 

Ajánlatkérő érvénytelenné teheti a beérkezett ajánlatot, amennyiben ajánlattevő a  beszerzési becsült 

érték fölötti összegre tett ajánlatot. vagy dönthet a kiegészítő forrás biztosításáról. 

 

Az ajánlattevő által  megadott ár alacsony voltának megítélésekor ajánlatkérő a korábbi tapasztalataira, 

a beszerzést megelőzően végzett piacfelmérésének eredményére, vagy a beszerzést  megelőzően a 

szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell, hogy figyelemmel 

legyen.  

 

Az Önkormányzat az eljárást lezáró döntést követően lehetőleg 5 munkanapon belül írásban értesíti 

valamennyi ajánlattevőt az eljárás eredményéről.  

 

 

G./ Szerződéskötés, szerződés módosítás  

 

Eredményes eljárás szerződéskötéssel zárul.  

Az adott beszerzési eljárás során megkötendő szerződés előkészítése bonyolító igénybevétele esetén a 

bonyolító, míg egyéb esetben a Hivatal  feladata . 

 

A szerződés megkötésére a Polgármester jogosult.  

 

Az ajánlatkérő kizárólag a nyertes ajánlattevővel köthet szerződést.  

 

Szerződésmódosítás esetén a döntéshozó megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerződésmódosítás 

jogalapja, s ha igen, úgy megteszi a szükséges  lépéseket a módosítás előkészítésére vonatkozóan. 

A szerződés módosítás jogossága esetén  a döntéshozó, vagy döntéshozó képviselője  a módosításra 

vonatkozó okmányokat jogosult aláírni. 

 

VII. 

 A beszerzések megvalósítása, befejezése 
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A beszerzés megvalósítását csak a beszerzésre vonatkozó pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén 

lehet megkezdeni.  

A beszerzési eljárás akkor tekinthető befejezettnek, ha a beszerzéssel kapcsolatos  valamennyi 

kifizetés megtörtént.  

 

 

VIII. 

A beszerzések dokumentálási rendje, belső ellenőrzése 

A beszerzés során keletkezett valamennyi dokumentumot az Önkormányzat köteles minimum 5 évig 

megőrizni.  A beszerzési eljárások dokumentálása a Hivatal feladata. Külön megbízás alapján a Belső 

ellenőrzésen keresztül  a beszerzések szúrópróbaszerűen, vagy tervezetten ellenőrzésre kerülhetnek.  

IX. 

Záró rendelkezések 

 

Jelen Beszerzési Szabályzat az Önkormányzat ../2015 Kth. határozatával  2015. június  25. napján lép 

hatályba. 

Hatályát veszti a 6/2012. Kth-val elfogadott Kiskunhalas Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

Szabályzatának függelékében szereplő Beszerzési Szabályzat. 

 

Kiskunhalas, 2015. június 25. 

Megismerési nyilatkozat 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának……..…….. –tól hatályos Beszerzési Szabályzatában 

foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok 

betartatni.  

 

 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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174/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisvárosi Önkormányzatok 

Országos Érdekszövetség tagságáról lemond. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 

mellékletében szereplő kilépési nyilatkozat aláírására. 
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175/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

tárgyalások lefolytatására a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház vezetésével a felnőtt háziorvosi 
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ügyelet kórház területén történő elhelyezése, valamint a Gyermekorvosi ügyeleti feladatok 

együttes ellátása tárgyában. 

 

176/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban 

nem kíván a Kiskunok Vidékéért Egyesület tagja lenni, írásban jelzi kilépési szándékát az 

Egyesület felé. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni 

kíván Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülethez, írásban jelzi belépési szándékát az 

Egyesület felé. 

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja a 

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére befizetendő 10.000,-Ft évi tagdíjat. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ezekhez szükséges 

nyilatkozatokat megtegye és az egyéb szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
177/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § 

(2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 

kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Kiskunhalas, belterület 6012/4 helyrajzi számon felvett, 

kivett épület és udvar  megnevezésű, 90.329 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés és a 9.) pontjában 

meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodás  feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 

venni. Az igényelt ingatlant az Önkormányzat egyrészt a  településüzemeltetési, közterület-fenntartási 

feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú társaság működési feltételeink telephellyel történő 

javítására, másrészt a területen található lakás céljára felújítható és átalakítható épületek 

felhasználásával az önkormányzati bérlakásállomány növelésére kívánja felhasználni. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 

ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000 védettség 

alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunhalas belterület 6012/4 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé 

teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunhalas belterület 6012/4 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

A Képviselő-testület a terület tulajdonjogának megszerzését követően költségvetésében biztosítja a 

fenntartáshoz szükséges forrásokat. 

 

 

 

178/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszerkezeti Terv és a Helyi 

Építési Szabályzat módosítási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett írásos 

vélemények megismerését követően megállapítja, hogy az írásos véleményeket az Állami 

Főépítész környezeti vizsgálatot érintő észrevételét kivéve elfogadja, mivel azok a tervezett 

módosítások ellen nem emelnek kifogást. 

 

Az Állami Főépítész környezeti vizsgálatot érintő észrevételét a Képviselő-testület nem 

fogadja el, mert a beépítési intenzitás változása nem jelent olyan mértékű környezeti 
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kockázatot, mely a vizsgálat lefolytatását szükségessé tenné és ezt a környezet védelméért 

felelő államigazgatási szervek sem tartják szükségesnek. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv és a Helyi 

Építési Szabályzat-módosítás tervezetét a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (1) 

bekezdésében foglaltakkal összhangban küldje meg végső szakmai véleményezésre az Állami 

Főépítészi hatáskörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak. 

 

179/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a  Dr. Nagy Mór utca 26. szám alatti Paprika Antal Társasház módosított alapító 

okiratát az alábbi, önkormányzati tulajdonrészeket érintő tartalommal aláírja: 

 

Sorszám: megnevezés:  alapterület:  új tul. hányad: 

38  üzlethelyiség  23 m2     84/10 000 

39  üzlethelyiség  63 m2   232/10 000 

40  üzlethelyiség  10 m2     37/10 000 

 

A Képviselő-testület a 28/2014. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

180/2015. Kth. 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas Thúry József u. 4/B. I. em. 3. alatti 

lakást Volovár Julianna (Kiskunhalas, ) részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek 

a vevőt terhelik. Az ingatlan értékesítési ára a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 

határozata alapján 2.880.000.- Ft. 

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

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

181/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a Kiskunhalas, 

078/73/A hrsz alatti ingatlant érintő elővásárlási jogával.  

 

182/2015. Kth. 

Kiskunhalas város Képviselő-testülete Kiskunhalason a Bethlen Gábor téren az ún. hollós 

szökőkút elbontásához hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a rajta található bronz tábla a 

városfejlesztési osztályra leadásra kerül, valamint felkéri a Halasi Városgazda Zrt.-t, hogy a 

munkálatokat végezze el. 

 

183/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyarországi 

Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja a Holokauszt 70. éves 

évfordulója alkalmából a régi épületrészhez vezető folyosón emléktáblát helyezzen el a 

Felsővárosi Általános Iskolában. 

 

184/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 315/2014. Kth. számú 

határozatának második bekezdését megváltoztatva úgy dönt, hogy a költségvetésben 

biztosított 1 millió Ft felhasználását tekintve nem szab korlátot az el nem számolható 

költségek mértékére vonatkozóan. 

 

185/2015. Kth. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. számú 

módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 

A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, Felügyelő Bizottság 

valamint a Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás ez 

irányú módosítása miatt a Társulási megállapodás 3. számú módosításának aláírására.  

 

 

1.sz.melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

 

3. sz. MÓDOSÍTÁSSAL 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 

 

 

 

 



21 

 

1. 

Bácsalmás Városi Önkormányzat 

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8. 

képviseli: Németh Balázs polgármester 

 

2. 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 

6453 Bácsbokod, gr.Széchenyi I. u. 80. 

képviseli: Kovács László polgármester 

 

3. 

Bácsborsód Községi Önkormányzat 

6454 Bácsborsód, Petőfi utca 3. 

képviseli: Csomor László polgármester 

 

4. 

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat 

6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth u. 15. 

képviseli: Szűcs Gergely polgármester 

 

5. 

Bácsszőlős Község Önkormányzata 

6425 Bácsszőlős, Kossuth u. 16. 

képviseli: Szarvas Róbert Norbert polgármester 

 

6. 

Baja Város Önkormányzat 

6500 Baja, Szentháromság tér 1. 

képviseli: Fercsák Róbert polgármester 

 

7. 

Bátmonostor Községi Önkormányzat 

6528 Bátmonostor, Zrínyi u. 1. 

képviseli: Béleczki Mihály polgármester 

 

8. 

Bátya Község Önkormányzata 

6351 Bátya, Kossuth u. 20. 

képviseli: Zsebics Ilona polgármester 

 

9. 

Bócsa Község Önkormányzata 

6235 Bócsa, Rákóczi u. 27. 

képviseli: Szőke-Tóth Mihály polgármester 

 

10. 

Borota Községi Önkormányzat 

6445 Borota, Szent István u. 43. 

képviseli: Mikó Ferencné polgármester 

 

11. 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 
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6114 Bugac, Béke u. 10. 

képviseli: Szabó László polgármester 

 

12. 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 24. 

képviseli: Kerekes László Zoltán polgármester 

 

13. 

Császártöltés Község Önkormányzata 

6239 Császártöltés, Keceli út 107. 

képviseli: Takácsné Stalter Judit polgármester 

 

14. 

Csátalja Község Önkormányzata 

6523 Csátalja, Kossuth L. u. 2/B. 

képviseli: Kovács Antal polgármester 

 

15. 

Csávoly Községi Önkormányzat 

6448 Csávoly, Arany J. u. 25. 

képviseli: Hamháber Norbert polgármester 

 

16. 

Csikéria Községi Önkormányzat 

6424 Csikéria, Kossuth u. 113. 

képviseli: Korbély László polgármester 

 

17. 

Csólyospálos Község Önkormányzata 

6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62. 

képviseli: Á. Fúrús János polgármester 

 

18. 

Csongrád Városi Önkormányzat 

6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

képviseli: Bedő Tamás polgármester 

 

19. 

Dávod Önkormányzat 

6524 Dávod, Dózsa Gy. út. 61. 

képviseli: Hirtenberg János Sándor polgármester 

 

20. 

Drágszél Község Önkormányzata 

6342 Drágszél, Kossuth u. 18. 

képviseli: Pandur Gábor polgármester 

 

21. 

Dunafalva Községi Önkormányzat 

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. 

képviseli: Magosi György polgármester 
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22. 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 

6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. 

képviseli: Dusnoki Csaba polgármester 

 

23. 

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 

6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57. 

képviseli: Vargyas Mihály polgármester 

 

24. 

Dusnok Község Önkormányzata 

6353 Dusnok, István király u. 9. 

képviseli: Palotai Péter polgármester 

 

25. 

Érsekcsanád Község Önkormányzata 

6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77. 

képviseli: Felső Róbert polgármester 

 

26. 

Érsekhalma Község Önkormányzata 

6348 Érsekhalma, Fő utca 22. 

képviseli: Horváth Roland polgármester 

 

27. 

Fajsz Község Önkormányzata 

6352 Fajsz, Szt. István király u. 20. 

képviseli: Berta Zsolt polgármester 

 

28. 

Felgyő Községi Önkormányzat 

6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 

képviseli: Horváth Lajos polgármester 

 

29. 

Felsőszentiván Községi Önkormányzat 

6447 Felsőszentiván, Rákóczi u. 60. 

képviseli: Vörös Szilárd polgármester 

 

30. 

Foktő Község Önkormányzata 

6331 Foktő, Kossuth u. 2. 

képviseli: Bakai Károly polgármester 

 

31. 

Fülöpjakab Község Önkormányzata 

6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 

képviseli: Szénási Zoltán polgármester 

 

32. 



24 

 

Gara Községi Önkormányzat 

6522 Gara, Kossuth u. 62. 

képviseli: Faa Béla polgármester 

 

33. 

Gátér Község Önkormányzata 

6111 Gátér, Petőfi u. 16. 

képviseli: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester 

 

34. 

Géderlak Községi Önkormányzat 

6334 Géderlak, Kossuth u. 95. 

képviseli: Katona György polgármester 

 

35. 

Hajós Város Önkormányzata 

6344 Hajós, Rákóczi u. 12. 

képviseli: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

36. 

Harkakötöny Község Önkormányzata 

6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

képviseli: Brassó Imre Albert polgármester 

 

37. 

Hercegszántó Község Önkormányzata 

6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. u. 8. 

képviseli: Feigl József polgármester 

 

38. 

Homokmégy Községi Önkormányzat 

6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. 

képviseli: Tapolcsányiné Varga Krisztina polgármester 

 

39. 

Homorúd Községi Önkormányzat 

7716 Homorúd, Hársfa tér 9. 

képviseli: Teszárik József polgármester 

 

40. 

Imrehegy Község Önkormányzata 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

képviseli: Túriné Czeglédi Edit polgármester 

 

41. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat 

6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

képviseli: Czeller Zoltán polgármester 

 

42. 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 
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képviseli: Nagy András polgármester 

 

43. 

Kalocsa Város Önkormányzata 

6300 Kalocsa, Szt. István király út 35. 

képviseli: dr. Bálint József Miklós polgármester 

 

44. 

Katymár Községi Önkormányzat 

6455 Katymár, Kossuth u. 1. 

képviseli: Pál Endre polgármester 

 

45. 

Kecel Város Önkormányzata 

6237 Kecel, Fő tér 1. 

képviseli: Haszilló Ferenc polgármester 

 

46. 

Kéleshalom Községi Önkormányzat 

6444 Kéleshalom, Fő u. 2. 

képviseli: Szvétek Lajos Róbert polgármester 

 

47. 

Kiskőrös Város Önkormányzata 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

képviseli: Domonyi László polgármester 

 

48. 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. 

képviseli: Csányi József polgármester 

 

49. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

 

50. 

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

képviseli: Á. Fúrús András polgármester 

 

51. 

Kisszállás Község Önkormányzata 

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. 

képviseli: Kispál István polgármester 

 

52. 

Kömpöc Község Önkormányzata 

6134 Kömpöc, Petőfi u. 10. 

képviseli: Tisoczki László polgármester 
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53. 

Kunbaja Község Önkormányzata 

6435 Kunbaja, Rákóczi u. 16. 

képviseli: Franczné Lakner Éva polgármester 

 

54. 

Kunfehértó Község Önkormányzata 

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

képviseli: Huszár Zoltán polgármester 

 

55. 

Kunszállás Község Önkormányzata 

6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24. 

képviseli: Kovács Imre polgármester 

 

56. 

Madaras Község Önkormányzata 

6456 Madaras, Báthory u. 1. 

képviseli: Juhász István polgármester 

 

57. 

Mátételke Község Önkormányzata 

6452 Mátételke, Kossuth u. 2. 

képviseli: Nagy Noémi polgármester 

 

58. 

Mélykút Város Önkormányzat 

6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

képviseli: Kovács Tamás polgármester 

 

59. 

Miske Község Önkormányzata 

6344 Miske, Fő u. 18. 

képviseli: Illés Attila Ádám polgármester 

 

60. 

Móricgát Község Önkormányzata 

6132 Móricgát, Deák F. u. 26/b. 

képviseli: Csontos Máté László polgármester 

 

61. 

Nagybaracska Község Önkormányzata 

6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. 

képviseli: Bögi István András polgármester 

 

62. 

Nemesnádudvar Község Önkormányzata 

6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. tér 1. 

képviseli: Dr. Kovács István polgármester 
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63. 

Ordas Községi Önkormányzat 

6335 Ordas, Kossuth u. 8. 

képviseli: Szabó Zsolt polgármester 

 

64. 

Öregcsertő Községi Önkormányzat 

6311 Öregcsertő, Kossuth u. 141. 

képviseli: Kis-Vén László polgármester 

 

65. 

Pálmonostora Község Önkormányzata 

6112 Pálmonostora, Posta u. 10. 

képviseli: Cseszkó László György polgármester 

 

66. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 

6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6. 

képviseli: Szász János Attila polgármester 

 

67. 

Pirtó Község Önkormányzata 

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19. 

képviseli: Nagy Ferenc polgármester 

 

68. 

Rém Község Önkormányzata 

6446 Rém, Május 1. u. 17. 

képviseli: Papp Imréné polgármester 

 

69. 

Soltvadkert Város Önkormányzata 

6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

képviseli: Lehoczki Ferenc polgármester 

 

70. 

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 

6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 201. 

képviseli: Tamás Márta polgármester 

 

71. 

Szakmár Község Önkormányzata 

6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24. 

képviseli: András Gábor polgármester 

 

72. 

Szank Községi Önkormányzat 

6131 Szank, Béke u. 33. 

képviseli: Patkós Zsolt polgármester 

 

73. 

Szeremle Községi Önkormányzat 
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6512 Szeremle, Szabadság u. 1. 

képviseli: Varga György polgármester 

 

74. 

Tataháza Községi Önkormányzat 

6451 Tataháza, Kossuth u. 60. 

képviseli: Vörös István polgármester 

 

75. 

Tázlár Község Önkormányzata 

6236 Tázlár, Templom köz 2. 

képviseli: Bán Róbert László polgármester 

 

76. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

képviseli: Dr. Vancsura István polgármester 

 

77. 

Tömörkény Községi Önkormányzat 

6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 

képviseli: Bánfi Sándor polgármester 

 

78. 

Újtelek Község Önkormányzata 

6337 Újtelek, Alkotmány u. 17. 

képviseli: Simon Sándor Róbertné polgármester 

 

79. 

Uszód Községi Önkormányzat 

6332 Uszód, Árpád u. 9. 

képviseli: ifj. Bedi Gyula polgármester 

 

80. 

Vaskút Községi Önkormányzat 

6521 Vaskút, Kossuth u. 90. 

képviseli: Alszegi Zoltán polgármester 

 

81. 

Zsana Község Önkormányzata 

6411 Zsana, Kossuth u. 3. 

képviseli: Visnyei Miklós polgármester 

 

82. 

Mohács Város Önkormányzata 

(azon településrészei nevében, melyek a Duna-Tisza Közére esnek) 

7701 Mohács, Széchenyi tér 1. 

képviseli: Szekó József polgármester 

 

települési önkormányzatok képviselő-testületei mint alapítók elhatározták, hogy a Magyar 

Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok társulásáról és 
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együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16.§-ában meghatározott társulási 

jog, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87-90. §-ai alapján a résztvevő 

önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására, hulladékgazdálkodási 

rendszerének fejlesztésére jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak 

létre. A társult önkormányzatok az alábbi Társulási Megállapodást kötötték a közöttük 

korábban létrejött Konzorcionális Szerződésben foglalt előzetes kötelezettségvállalásuknak 

megfelelően.  

 

 

Az alapítók Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k.) pontjában és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87-95 §-ai és a hulladékokról 

szóló 2012 évi CLXXXV.tv. (Htv.) alapján a társulásra vonatkozó megállapodásukat 

módosítják és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az 

alábbiak szerint fogadják el. 

 
PREAMBULUM 

 

Ezen társulási megállapodás megkötésénél a fent részletesen felsorolt önkormányzatok, mint 

társulási alapító tagok ( továbbiakban: Tagok), elsősorban az Európai Unió szervei által 

elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításával összefüggő 

hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá a helyi önkormányzatokról 

szóló  1990. évi LXV. törvény (Ötv), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

(Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.)  Korm. rendelet 

(Ámr.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt). és a hivatkozott törvények végrehajtásával 

kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény 

(Ptk.) rendelkezéseit vették figyelembe. A társulás a működése időtartama alatt módosított 

jogszabályokat, a korábban hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a 

helyükbe lépő kihirdetett és hatályba lépett jogszabályokat, azok hatályosságának 

megfelelően alkalmazza működése során. 

 

A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kiemelten a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése, az integrált hulladékhasznosítási és kezelési 

feladatok ellátása érdekében együttesen vállalkoznak komplex, korszerű regionális települési 

szilárdhulladék kezelési rendszer megvalósítására, ennek érdekében a tagok az Európai Unió 

Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással kívánnak komplex hulladékgazdálkodási 

rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, 

pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. 

 

A Tagok a 2001.évben kötött - idő közben módosított - Konzorcionális Szerződésükben a 

következő célokat fogalmazták meg:   

 

Az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős előtámogatásban részesíti az 

Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országokat - így Magyarországot -, illetve azok olyan 

regionális, beruházási projektjeit is, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák 

végrehajtásához, teljesítéséhez. 

 

A Hgt. hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatainak megoldására, a 

korszerű települési hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére, - a hulladékok 

gyűjtésére, szállítására, előkezelésére, újrahasznosítására és a maradék újra nem hasznosítható 

hulladékrész ártalmatlanítására vállaltak kötelezettséget az EU és hazai szabályozásoknak 

megfelelő meglévő, illetve újonnan megvalósítandó (regionális) hulladéklerakókon.  

cdp://1/99200038.TV/87/
cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99200038.TV/
cdp://1/99200038.TV/
cdp://1/A0900292.KOR/
cdp://1/A0000100.TV/
cdp://1/A0000043.TV/
cdp://1/A0000043.TV/
cdp://1/95900004.TV/
cdp://1/95900004.TV/
cdp://1/95900004.TV/
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A Konzorcionális Szerződést aláíró Tagok együttesen vállalkoztak a Homokhátsági Régió 

komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszerének 

megvalósítására, amely terv végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések 

önkormányzatai. Ezen terv a tagi önkormányzatok közigazgatási területét átfogó térségi, 

regionális hulladékgazdálkodás megvalósítását jelenti, magában foglalva a következőket: 

 

- a települési, illetve azzal együtt gyűjthető intézményi szilárdhulladékok teljes körű 

és szelektív szervezett gyűjtését településenként, illetve gyűjtési körzetenként; 

- a hulladékok előkezelését újrahasznosítás céljából; az újrahasznosítható 

hulladékok (másodnyersanyagok) értékesítését; 

- a nem hasznosítható hulladékrész lerakását műszaki védelemmel rendelkező, 

regionális hulladéklerakón (Felgyő, Kiskunhalas és a részben PHARE forrásból 

finanszírozandó Vaskút területén). 

- a cél megvalósításának része a technikai és technológiai rendszerek létrehozása, az 

eszközök, a gyűjtőedényzetek, a gépek, szállítójárművek beszerzése és telepítése, a 

szükséges beruházások megvalósítása. 

 

A Konzorcionális Szerződést aláíró Tagok ezen kívül felvállalták a projekt területén meglévő, 

a természeti környezetet potenciálisan veszélyeztető hulladéklerakó(k) bezárását, 

rekultivációját, illetve rész rekultivációját. A Tagok a projekt keretében megvalósuló 

rendszert olyan magas műszaki-technikai színvonalon és környezetet védő módon kívánják 

működtetni, amely hosszútávon, a mindenkori infrastrukturális rendszerben is képes 

biztosítani a térség természeti környezetének védelmét, kívánatos szinten tartja a térség 

környezetminőségi állapotát és a térségben élő lakosság életminőségét. 

 

A Tagok a folyamatos és hatékony működés érdekében elhatározták szerződés kereteiben, a 

korszerű hulladékgazdálkodási térségi rendszert létrehozását és működtetését. Ennek 

érdekében a Tagok megállapodtak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében önkormányzati 

felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be az ISPA program keretében támogatás 

igénybevételére azzal, hogy Magyarország EU csatlakozását követően a támogatás az EU 

Kohéziós Alapjából (KA) kerül folyósításra, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A 

Konzorcionális Szerződést a Tagok 2008.október 21-én elfogadott módosítása folytán - annak 

XVI. Fejezetében új célokkal, feladatokkal és kötelezettség vállalásokkal egészítették ki: 

 

A Tagok a Konzorcionális Szerződés keretében ISPA (KA) forrásból megvalósuló 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt továbbfejlesztése mellett kötelezték 

el magukat annak érdekében, hogy teljesíthetővé váljanak a Hgt-ben, illetőleg az országos 

hulladékgazdálkodási stratégiában 2008–2016. időszakra megfogalmazott alábbi 

hulladékgazdálkodási célok: 

 

a) települési szilárd hulladék lerakással történő ártalmatlanítás arányának 

csökkentése, 

b) települési szilárd hulladék hasznosítási arányának növelése, 

c) szelektíven gyűjthető hulladékok hasznosítási arányának növelése, 

d) zöldhulladékok hasznosítási arányának növelése, 

e) inert hulladék lerakással történő ártalmatlanítás arányának csökkentése, illetve az 

inert hulladék hasznosítása. 

 

A célok eléréséhez a Tagok az alábbi feladatok teljesítését határozták el:  
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a) A települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizációval történő 

előkezelésének megvalósítása, mechanikai-biológiai hulladékkezelő 

(továbbiakban: MBH) létesítmények telepítésével az alábbi regionális 

létesítményekben: 

 Felgyői lerakó, 

 Kiskunhalasi lerakó, 

 Vaskúti lerakó. 

b) A zöld hulladék házi komposztálásának elősegítése a háztartásokban házi 

komposztáló edények kihelyezésével. 
c) Újrahasználati központok kialakítása a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5 

újrahasználati központ kerülne kialakításra. Az újrahasználat érdekében az 5 

hulladékudvar mindegyikében külön zárt konténerben nyílna lehetőség a még 

funkciójában használható, de a tulajdonos által már megunt bútorok, háztartási eszközök, 

ruhaneműk (külön speciális 0,5 m
3
-es konténerben) leadására. Ezáltal a hulladékudvarok 

egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, nagyobb beruházás 

nélkül. 

d) Házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld hulladék). 

e) Házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra:a 

begyűjtött csomagolási hulladék speciális öntömörítős gépjárművekkel kerülne 

begyűjtésre, majd a már mindhárom területen meglévő, ISPA Projektből létesült 

válogató sorra, majd ezt követően bálázásra kerülne. A meglévő válogató 

kapacitás fedezi a projektben tervezett szelektíven begyűjtendő hulladék 

mennyiség válogatási igényét. A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés során az 

alábbi hulladékok kerülnek begyűjtésre az erre a célra kiadott zsákokkal : 

(csomagolási)papír,(csomagolási)fém; (csomagolási)műanyag. 

 

A Tagok megállapodtak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében a Konzorcium pályázatot 

nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében a 

meglévő Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve 

mechanikai-biológiai előkezelés fejlesztési program Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmánya (RMT), valamint részletes tervei elkészítésének támogatására. A Tagok vállalják 

a lakosságszámok arányában önrész biztosítását. 

 

A Tagok előzetes kötelezettséget vállaltak arra, hogy amennyiben a fenti pályázati projekt 

megvalósítását célzó támogatási pályázaton (II. fordulón) való részvételről döntenének, abban 

az esetben jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre, a Társulási Szerződésben 

részletesen meghatározottak szerint. Jelen Társulási megállapodás ezen együttműködési 

szándékuk megerősítésére, folytatására is szolgál.  

 

A Tagok a projekthez kapcsolódó korábbi előkészítő szerződéseikben, pályázati 

dokumentációikban, Konzorcionális Szerződésükben foglalt kötelezettségvállalásuknak eleget 

téve hozzák létre a HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS-t.  

 

A Társulás megalakítását követően, külön szerződésben rögzíthetik Konzorcionális Szerződés 

hatálya alatt vállalt, illetve szerzett kötelezettségek és jogosultságok szerződéses 

jogutódlásának körét és feltételeit. 

 

Tagok saját forrásaik kiegészítésére, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő 

ellátása céljából igénybe kívánják venni a KA pénzügyi eszközeit. 
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A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 

szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 

arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő 

Tagok feladat- és hatáskörének ellátására. 

 

A Homokhátsági Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tag önkormányzatai 

lehetőséget biztosítanak a jelenlegi szolgáltatási területhez szervesen kapcsolódó területek 

azon önkormányzatai számára, akik a Konzorciumnak nem voltak tagjai, hogy a Társuláshoz 

csatlakozzanak. A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó, Konzorciumban még nem 

részes önkormányzatok: 

 

a) meg tudnak felelni az EU hulladékgazdálkodás irányelveinek azzal, hogy 

a feladatkörükbe tartozó környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kötelezettségeket 

teljesíteni tudják, és 

 

b)  a Konzorcionális Szerződésben és jelen Társulási megállapodásban vállalt 

kötelezettségeket magukra nézve kötelező érvényűnek és hatályúnak elfogadják. 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Társulás neve:  

 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (HRHÖT) 

 

2. A Társulás székhelye: 

 

6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 

3. A Társulás működési területe és társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 

A Társuláshoz tartozó települések alapításkor figyelembe vehető lakosságszámát a 2. 

számú melléklet tartalmazza. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a 

Magyar Államkincstár által nyilvántartott tárgyévet megelőző évi adatok alapján, az 

abban bekövetkező változásokat figyelembe véve kell megállapítani a társulás 

működése során. 

 

4. A Társulás időtartama: 
 

A Társulás határozatlan időre alakul, de legalább, a KEOP vagy egyéb 

hulladékgazdálkodási projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt 

követő 10 éves fenntartási időszakra jött létre. 

 

5. A Társulás jogállása:  
 

5.1.A Társulás költségvetési rend szerint gazdálkodó jogi személyiségű nem 

költségvetési szerv. A jogi személyiséggel rendelkező társulás működése során - külön 

törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 
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 5.2. A Társulás az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 

jogkörrel bír, elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek 

felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai 

alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel) 

rendelkezik vagy azt létrehozza; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató 

feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül - elláthat. A társulás olyan 

vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 

hozzájárulásának mértékét. 

 

6. A Társulás közcélú feladatként ellátandó alaptevékenysége (közfeladata): 

 

A Társulás az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5. pontban meghatározott köztisztaság és 

településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási feladatok, valamint a Htv.. 33-

37.§-ában meghatározott kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatok közül az itt 

felsorolt feladatok, szolgáltatások közös megszervezése. 

 

7. Az alaptevékenység szakágazati besorolása: 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 

429900 Egyéb máshová nem sorolható építés 

 

8. Az ellátott szakfeladatok: 
 

8411631 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés 

8414031 Város-és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 

 

9. A Társulás feladatai:  

 

a) komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, továbbfejlesztése, a 

régió hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése; 

b) a települések hulladékgyűjtésének, hasznosításának és ártalmatlanításának javítása, 

kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása; 

c) a települések hulladékgazdálkodásának javítása, fejlesztése érdekében a szükséges 

tanulmányok készítése; 

d) a projekt menedzselése a résztvevő önkormányzatok érdekében, ennek megfelelően a 

lebonyolításban való részvétel; 

e) a társult önkormányzatok közigazgatási területén, az önkormányzatok 

közszolgáltatói feladatainak, különösen a szilárd hulladékkezelés hatékonyabb 

megoldása céljából közös társulási programok kialakítása; 

f) a társulási programok megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése;a 

szükséges pályázatok előkészítésében, illetve a pénzügyi támogatás elnyerése esetén 

a beruházás lebonyolításában való részvétel;  

g) a társult önkormányzatok fenti tevékenységének összehangolása, valamint a térségi 

kapcsolatok elmélyítésének elősegítése. 

 

10. A Társulás döntéshozó szerve: 

 

10.1. A Társulás irányító és döntéshozó szerve a 9 tagból álló Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

(székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.).  

 

10.2.A Társulási Tanács , egyben a Társulás vezetője a Társulási Tanács elnöke  
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( a továbbiakban: Elnök)  

 

10.3.A Társulási Tanács elnökének helyettese a Társulási Tanács két alelnöke. 

 

11. A Társulási Tanács elnöke, alelnökei, tagjai, helyettes tagjai megválasztásának 

szabályai: 

 

11.1. A Társulás Tagjainak megállapodása alapján a Társulási Tanács elnöki 

tisztségét a Csongrád Város Önkormányzata ( a Társulás Gesztor Önkormányzata) 

mindenkori polgármestere tölti be. Ezért a Társulási Tanács mindenkori elnöke a 

mindenkori Csongrád városi polgármester, aki tisztségét a polgármesteri tisztségére 

történt megválasztásának napjától a polgármesteri megbízatás megszűnéséig 

(Mötv.63.§) gyakorolja. 

 

11.2. Egyebekben a Társulási Tanács alelnökei, tagjai, helyettes tagjai,  

felügyelőbizottság tagjai  (a továbbiakban együttesen: tisztségviselők ) 

megválasztására és visszahívására az alábbi szabályok az irányadók. 

Megválasztottnak kell tekinteni az adott gyűjtőkörzet által választott tisztségviselőt 

akkor, ha az adott gyűjtőkörzethez tartozó önkormányzatok mindegyike meghozta a 

Társulás tisztségviselőjeként történő megválasztásra vonatkozó Képviselő-testületi 

határozatát, az utolsóként meghozott határozat időpontjában. A tisztségviselők 

megválasztásához a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok 

képviselő-testületeinek egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata 

szükséges.. 

 

11.3. Visszahívottnak kell tekinteni az adott gyűjtőkörzet által megválasztott 

tisztségviselőt akkor, ha az adott gyűjtőkörzethez tartozó önkormányzatok mindegyike 

meghozta a Társulás tisztségéből visszahívásra vonatkozó Képviselő-testületi 

határozatát, az utolsóként meghozott határozat időpontjában. A tisztségviselők 

visszahívásához a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok 

képviselő-testületeinek egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata 

szükséges.. 

 

 (A Felgyői, Vaskúti, Kiskunhalasi gyűjtőkörzethez tartozó önkormányzatok 

felsorolását a Társulási Megállapodás 6.sz.melléklete tartalmazza) ) 

 

11.4. A Társulás Tagjainak megállapodása alapján - a Csongrád Városi 

Önkormányzat mindenkori polgármestere által betöltött Társulási Tanács elnöki 

tisztségen kívül - a Társulási Tanácsba a Felgyői gyűjtőkörzet Tag önkormányzatai 2 

Társulási Tanács tagot választanak. Csongrád Városi Önkormányzat mindenkori 

polgármestere a Felgyői gyűjtőkörzet képviseletére jogosult Társulási Tanács tagnak 

minősül. 

 

11.5.  A Társulás Tagjainak megállapodása alapján a Társulási Tanácsba a Vaskúti 

és Kiskunhalasi gyűjtőkörzethez tartozó Tag önkormányzatok  3-3  Társulási Tanács 

tagot választanak az adott gyűjtőkörzethez tartozó önkormányzatok polgármesterei, 

alpolgármesterei vagy más önkormányzati képviselő tagjai közül.  

 

11.6. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása megválasztásuktól  

a) a polgármesteri-, alpolgármesteri-, az önkormányzati képviselői mandátumuk teljes 

idejére, vagy  



35 

 

b) a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok egyhangú – 

minősített többséggel hozott – határozatával történő visszahívásukig szól. 

A Társulási Tanács elnökének megbízatására a 11.1.pontban foglaltak az irányadóak. 

 

11.7. A Társulási Tanács helyettes tagjai: A Társulás Tagjainak megállapodása 

alapján a Társulási Tanácsba a Felgyői-, a Vaskúti - és  a Kiskunhalasi 

gyűjtőkörzethez tartozó Tag önkormányzatok 1-1 fő helyettes tagot választanak, akik 

kizárólag az adott gyűjtőkörzet Tag önkormányzatai által megválasztott és delegált 

Társulási Tanács tago(ka)t helyettesítik annak akadályoztatása esetén. A helyettes 

tagot az adott gyűjtőkörzethez tartozó önkormányzatok választják, valamint hívhatják 

vissza. A helyettes tag tisztségre való megválasztás nincsen polgármesteri, 

alpolgármesteri vagy önkormányzati képviselői tisztséghez kötve. A helyettes tag a 

Társulási Tanács elnökét és alelnökeit – e tisztségükben – nem helyettesítheti. 

 

11.8. A Társulási Tanács helyettes tagjainak megbízatása a 11.2.pont szerinti 

megválasztásuktól a 11.3. pont szerinti visszahívásukig szól.  

 

12. A Társulás képviselete: 

 

12.1. A Társulást képviseli: Csongrád Város Önkormányzata mindenkori 

polgármestere, mint a Társulási Tanács elnöke. 

 

12.2. A Társulás képviseletére jogosultak továbbá a Társulási Tanács alelnökei, kiknek 

képviseleti joga együttes. 

 

13. A Társulás ellenőrző szerve: 

 

A Társulás ellenőrző szerve a 3 tagból álló Felügyelőbizottság, melynek vezetője a 

Felügyelőbizottság elnöke. 

 

14. A Felügyelőbizottság tagjai megválasztásának, visszahívásának szabályai: 

  

14.1. A Társulás Tagjainak megállapodása alapján a Társulás Felügyelőbizottságába 

a Felgyői-, a Vaskúti - és  a Kiskunhalasi gyűjtőkörzethez tartozó Tag 

önkormányzatok 1-1-1 fő felügyelőbizottsági tagot választanak. A felügyelőbizottsági 

tagok megválasztásához a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó 

önkormányzatok képviselő-testületeinek egyhangú – minősített többséggel hozott – 

határozata szükséges. A Társulás felügyelőbizottsági tagjává való megválasztás 

nincsen polgármesteri, alpolgármesteri vagy önkormányzati képviselői tisztséghez 

kötve. 

 

14.2. A Társulás Felügyelőbizottsági tagjainak jogviszonya a  megválasztásuktól a 

választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok egyhangú – minősített 

többséggel hozott – határozatával történő visszahívásukig szól. A felügyelőbizottsági 

tagok visszahívásához a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó 

önkormányzatok képviselő-testületeinek egyhangú – minősített többséggel hozott – 

határozata szükséges.. 

 

15. A Társulási Tanács megválasztott elnökét, alelnökeit, tagjait, helyettes tagjait, a 

felügyelőbizottság tagjait a Társulási megállapodás 1.sz.melléklete tartalmazza. 
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16. A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése:  

 

12.1.  A Társulás munkavállalóinak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

12.2. A Társulás munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási 

Tanács elnöke jogosult.  

 

17.  Pénzkezelés 

 

17.1.A Társulás pénzeszközeit a 17.2. pont szerinti hitelintézetnél nyitott bankszámlán 

kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat. Az Elnök a Tagok részére a 

számláról évente legalább egyszer – az éves költségvetési beszámoló keretében – 

köteles tájékoztatást adni, egyébként betekintést biztosítani. 

 

17.2. Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

17.3.Bankszámlaszám: 11735050-15794550 

 

18. A Társulás adószáma:  

 

 15794550-2-06 

 

19. A Társulás alapításának időpontja:  

 

 2011.08.24. 

 

20. A Társulás működésének kezdete:  

 

A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételét követő hónap első napján 

kezdi meg működését a jogi személyiségű társulás.  

 

II. 

A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

 

1. A Társulás jogállása: a társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan 

működő és gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önálló 

bankszámlával és adószámmal rendelkező költségvetési rend szerint gazdálkodó jogi 

személyiségű nem költségvetési szerv. 

 

2. A társulási megállapodással létrehozott társulás jogállását tekintve jogi személyiséggel 

rendelkező társulás, mely társulás működése során a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a jogi személyiségű társulás az 

Áht. 18/K § szerinti nyilvántartásba való bejegyzéssel jött létre. 

 

3. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban 

meghatározott keretek között, az államháztartás működési rendjéről szóló Ámr-ben 

foglaltak szerint látja el.  

 

cdp://1/99200038.TV/18/K/
cdp://1/A0900292.KOR/
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4. A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt 

felhatalmazásuk alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti 

rendszerét.  

 

5. A Társulási Tanács elnöke a Társulás képviseletében intézkedik a Magyar 

Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságánál történő nyilvántartásba vétel 

végett, illetve az aláírást követő 15 napon belül megküldi törvényességi ellenőrzésre a 

Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz. 

 

III.  

ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK;  

A TÁRSULÁS ÉS TAGJAINAK FELADATAI 

 

 

1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a Környezet és Energia Operatív 

Program (KEOP) 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” pályázati feltételrendszer és a vonatkozó EU Kohéziós Alap támogatási 

előírásai mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Ötv. és a Ttv. 

rendelkezéseit vették figyelembe. Jelenleg az Mötv. szabályozása az irányadó. 

 

2. Az Ötv., a Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, 

széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság 

bevonásával közelíti meg a feladatokat, és a kötelezően megoldandó feladatok között a 

hulladékgazdálkodást, illetve annak kezelését kiemelten kezeli.  

 

3. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok 

alkalmazása mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése 

és alkalmazása szükséges. Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül 

megkülönböztetjük a településekhez tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági 

tájékoztatást – részletesen a szerződés XIII. fejezetében –, illetve az adott településhez, 

régióhoz kötődő lakossági civil szervezetek közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba. 

Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a 

lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba.  

 

4. Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében, 

önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be az KA program keretében 

a megfogalmazott cél megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében 

igénybe vehető támogatásra.  

 

5. Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 

elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.  

 

6. A Társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere 

érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati 

érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely 

szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne. Így különösen nem 

szeghetik meg az Európai Unió és a magyar jog Kohéziós Alapra vonatkozó előírásait 

(4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről),  valamint a megfogalmazott cél 

elérését segítő forrást biztosító pályázati felhívások feltételrendszerét, a kapott 

támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá 

cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99000065.TV/
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eleget kell tenniük a támogatási szerződésben foglalt mindennemű, például törlesztési, 

adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi 

kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.  

 

7. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás 

elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást.  

Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: helyi 

településszerkezeti tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás 

stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projektek végrehajtásához. 

Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési 

szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára 

(rendeletekre) is.  

 

8. A Társulási megállapodást aláíró Tagok a projektek előkészítése, megvalósítása, tagi 

önerő biztosítása érdekében kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. 

Működésük időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KEOP 

pályázati rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését 

vállalják:  

 

 8.1.  Az együttműködési kötelezettség terén:  

 

a) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek megvalósítása érdekében 

kölcsönösen együttműködnek egymással.  

b) Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projektek 

megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan 

kezelendők.  

c) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt 

tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem 

akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a 

saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve 

megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a támogatási 

ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik.  

d) Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a 

megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen 

szerződésben, a pályázati forrásokat meghatározó dokumentumokban foglalt 

rendelkezéseket.  

e) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek végrehajtása során a 

hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe 

veszik a közbeszerzési törvény (2011. évi CVIII. tv.), az árszabályozás előírásait, 

valamint tekintettel lesznek a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes 

szabályait megállapító rendeletekre.  

f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektek terv szerinti 

üzemeltetésére, vagy annak biztosítására.  

 

 8.2.  Szervezeti, gazdasági, jogi területen:  

 

a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok 

hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására; 

b) a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok 

előteremtése, így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel; 

c) tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének 

biztosítására;e tárgykörben tudomásul veszik, hogy a KA támogatási kérelem 

cdp://1/A0300129.TV/
cdp://1/A0300129.TV/
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feltétele az önkormányzati önrész biztosítása; 

d) a projekt kidolgoztatása; 

e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

f) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 

g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása; 

h) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása; 

i) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 

j) költségfelosztás elfogadása a települések között; 

k) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása; 

l) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása; 

m) civil szervezetek bevonása; 

n) pályázati részvételek szervezése (koordinálása); 

o) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

p) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

q) eszközbeszerzési és szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

r) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás 

biztosítása; 

s) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem 

támogatható a KA-ból); 

t) szakértői munka koordinálása; 

u) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán. 

 

 8.3.  Műszaki területen:  

 
a) meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelő 

létesítmények igénybevétele; 

b) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal; 

c) a műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének 

biztosítás; 

d) a projekttel összefüggő egyéb felmérésekben, műszaki megoldásokban, 

szervezési feladatokban való részvétel; 

e) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele, 

f) Házi komposztálók bevezetése:a házi komposztálás megvalósítása első sorban 

a 2000 fő alatti településeken lehetséges, mivel ezeken a településeken az egy 

főre jutó zöldhulladék mennyisége nagyobb, mint a városokban, nagyobb 

községekben, illetve a zöldhulladék külön gyűjtése és elszállítása sokkal 

költségesebben kivitelezhető a kis településeken. 

g) A hulladéklerakástól eltérített szerves hulladék ezen mennyisége elérheti a 

3000 t/év mennyiséget is, melyet a projektterület 2000 fő alatti lakosságszámú 

településein 10.000 db házi komposztáló kiosztásával kívánunk elérni.  Így 

10.000 háztartás, azaz közel 38000 fő számára biztosítunk lehetőséget a házi 

komposzt előállítására. A komposztálókban éves szinten közel 1500 t 

zöldhulladék kerül komposztálásra, így 3000 tonna zöldhulladékot téríthetünk 

el a hulladéklerakótól évente. 

h) A telepen történő kezelés kialakítása: A KEOP céljainak és jogszabályi 

előírásoknak megfelelő lerakástól való szerves anyag eltérítés érdekében a 

meglévő három a hulladéklerakó telepen (Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút) 

mechanikai-biológiai kezelők kialakítása tervezett, amely maximálisan 

racionalizált beruházási költségek mellett támaszkodna a telepeken már 

üzemelő eszközökre, meglévő rosták, aprítók kihasználására. A kiegészítő 
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technológiai elemek által lehetőség nyílik energetikai hasznosításra alkalmas 

frakció előállítására. 

 

9. Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy az Európai Uniós forrásokból, így 

a KEOP keretében is, támogatás csak a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt meg 

nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben 

részletezett beruházások, adott pályázati forrás szempontjából releváns részei kapcsán a 

munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok tudomásul veszik az Európai Uniós, 

valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.  

 

10. Ezen Társulási Megállapodás elfogadása és aláírása a Tagok részéről egyben 

kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A Tagönkormányzatok vállalják, hogy a 

projekt érdekeihez igazodóan, jelen Társulási megállapodásban vállalt 

kötelezettségekkel összhangban a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket, módosítják. 

 

IV. 

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

 

1. A Társulás pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása:  

 

A Társulás pénzügyi , Gazdasági feladatait Csongrád Város Önkormányzata a 

Polgármesteri Hivatal útján látja el, a Polgármesteri Hivatal és a Társulás által 

megkötött szerződés alapján.  A szerződésben felek rendezik a feladat-hatásköröket és a 

felelősségi rendszert. A szerződés kötelező tartalma a következő:  

 

a) költségvetés-tervezés menete, 

b) az előirányzat felhasználásra vonatkozó döntési jogosultságok és azok gyakorlati 

kivitelezésének módja, 

c) a pénzkezelés rendje, szabályai, 

d) a pénzellátás gyakorlata, 

e) a pénzgazdálkodási hatáskörök (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, 

ellenjegyzés) gyakorlásának rendje, 

f) a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetésének kötelezettségei, 

g)  az információáramlás menete, 

h)  a költségvetési beszámoló készítésének menete, 

i)  a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés 

kialakításának, működtetésének gyakorlata. 

 

2. A Társulás bevételei: 

 

2.1. A Társulás alapítói vagyona, működési hozzájárulás, fejlesztési hozzájárulás:  

 

Tagok a jelen Társulási Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy a lakosságszám arányosan meghatározott fizetési kötelezettségek 

teljesítésénél mindenkor a Magyar Államkincstár által nyilvántartott tárgyévet 

megelőző évi adatok alapján meghatározott lakosságszámot tekintik irányadónak 

a tárgyévi fizetés vonatkozásában. (A 2011.évi befizetések alapját képező 

lakosságszámokat a 2010.évi MÁK adatok alapján a jelen Társulási megállapodás 

2. melléklete tartalmazza.)  
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a) A Társulás induló alapítói vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás 

képezi. Az alapítói vagyon az érintett tagi települések lakosainak száma alapján 

kerül megfizetésre. A Konzorciumban részes 82 tagönkormányzat lakosonként 

20,-Ft összegű, míg a Konzorciumban eddig nem részes, újonnan csatlakozó tag 

önkormányzatok lakosonként 60,-Ft összegű alapítói hozzájárulást fizetnek be a 

jogi személyiségű társulás bankszámlájára a társulás nyilvántartásba vételét – vagy 

csatlakozást - követő 60 napon belül. 

 

b) A Tagok kötelezettséget vállalnak éves működési hozzájárulás fizetésére, melyet 

2011. évtől kezdődően – a fentiekben részletezettek szerint számított - 

lakosságszám arányosan megfizetnek, 2011. évben a jogi személyiségű társulás 

bankszámlájára a társulás nyilvántartásba vételét – vagy csatlakozást - követő 60 

napon belül. A tárgyévet megelőző év lakosságszám alapján. A 2011.évre a Tagok 

által megfizetni vállalt működési költség 35 Ft+ÁFA/fő volt.  

 

c) Az éves működési hozzájárulás Tag Önkormányzatokat terhelő összegének 

meghatározása: A tárgyévi működési hozzájárulás Tag Önkormányzatokat 

terhelő összege a Magyar Államkincstár által nyilvántartott tárgyévet megelőző 

évi adatok alapján meghatározott lakosságszám és a Társulási Tanács által a 

tárgyévre meghatározott működési hozzájárulás - egy lakosra jutó -  összegének 

szorzata. A tárgyévi működési költséget a Társulási Tanács határozza meg a 

tárgyévre vonatkozó társulási költségvetés elfogadásával egyidejűleg. Az egyes 

Tagok működési hozzájárulásának összegét a Társulási Tanács külön  

határozatban rögzíti. A tárgyévi működési– annak Társulási Tanács általi 

elfogadását követő hozzájárulás összegéről 30 napon belül – a Társulási Tanács 

elnöke tájékoztatja a társult önkormányzatokat. A 2014. évre meghatározott, a 

Tagokat terhelő működési költség 65 Ft+ÁFA/fő volt.  

 

d) A Tagok a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan 

lakosságszám arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.  

 

e) A működési és fejlesztési hozzájárulásnak igazodnia kell a – Tagok részéről 

felvállalt – Európai Uniós KA pályázat előírásainak feltételeihez. A működési és 

fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács feladata. 

 

f) A tagok az önkormányzatok által vállalt működési hozzájárulás összegét évente 

egyösszegben, előre esedékesen a tárgyév május 15. napjáig kötelesek a Társulás 

bankszámlájára befizetni.  

 

g) Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a 

rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a 

működési hozzájárulás mértékének év közi emelését határozhatja el a Társulás 

tárgyévi költségvetése módosításával, a társult önkormányzatok képviselő-

testületeinek jóváhagyásával.  

 

h) A Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi 

hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

 

i) Amennyiben a tag önkormányzatok a működési hozzájárulás és/vagy a fejlesztési 

hozzájárulás őket terhelő éves összege tárgyév május 15-i határidőben történő 

befizetését elmulasztják, és azt a Társulási Tanács elnökének írásbeli 

felszólításában foglalt póthatáridőben sem teljesítik, a Társulás a tag 
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önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen a póthatáridő lejártát 

követő 15 nap elteltével azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.  

 

j) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a 

számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi 

jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat. A 

felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulás 

elnökének átadni a jelen Társulási Megállapodás aláírását követő 15 napon 

belül. 

 

k) Amennyiben a Gesztor önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt 

fizetési kötelezettségeinek, úgy a Társulási Tanács új Gesztor önkormányzat 

kijelöléséről dönthet, 

 

2.2. Belföldi és nemzetközi támogatások:  

 

A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai 

támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó 

előírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 

2.3. Egyéb bevételek  

 

a) a társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből 

származó bevételek; 

b) természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai; 

c) egyéb pályázati bevételek 

 

3. A Társulás vagyona: 

 

3.1. A Társulás a Tagok által megfizetni vállalt pénzbeli hozzájárulással, mint 

induló alapítói vagyonnal jön létre, egyéb vagyoni hozzájárulással nem 

rendelkezik. A Társulás működése során keletkezett saját vagyona és annak 

szaporulata a Társulást, mint önálló jogi személyt illeti meg. 

 

3.2. A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi 

önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult 

helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Ptk. közös tulajdonra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 

3.3. A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén a Tagok egymással a 

megszűnéskori, felmondáskori vagy kizáráskori állapot szerint elszámolni 

kötelesek.  

 

3.4. A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását 

legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 

veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás kötelező feladatának 

ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a jogi személyiséggel 

rendelkező társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 
 

3.5. A Tagok tudomásul veszik az ISPA/KA és az állami cél-és címzett 

támogatásokhoz kötött speciális szabályokat, különösen a keletkező vagyonra 
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vonatkozó (eszközök, berendezések esetén 5 évig; jármű, létesítmény és 

ingatlan vonatkozásában 10 évig terjedő) elidegenítési tilalmat. 

 

V. 

DÍJPOLITIKA 

 

1. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósulását követő 

közszolgáltatás igénybevételénél - az Európai Uniós követelményrendszerre és a 

fokozatosság elvére figyelemmel, továbbá az érintett települések lakosságának egységes 

teherviselése érdekében - az ISPA/KA, a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése tárgyú projektben meghatározott egységes 

díjpolitikai elveket és a KEOP projektben megvalósított elemek üzemeltetési díjának 

közös összedolgozásával a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani. 

 

2. A KEOP projekt keretében megvalósuló létesítmények és beszerzett eszközök 

üzemeltetési díját be kell építeni a jelenleg érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási 

díjba, mely tartalmazza legalább az alábbi fő tételeket: 

 

a) egységes üzemeltetési és karbantartási költség, 

b) helyi költségek, 

c) a projekt keretében megvalósuló létesítmények és beszerzett eszközök 

amortizációja, 

d) hiteltörlesztés fedezete, törlesztési kötelezettségek fedezete. 

 

3. Tekintettel arra, hogy a jelen Társulási Megállapodás keretein belül díj megállapítási 

hatáskör átadás nem történik, a Tagok a fenti, közösen meghatározott elvek alapján, az 

egységes díjkalkulációból kiindulva kötelezettséget vállalnak saját hatáskörükben, 

önkormányzati rendelet formájában a rendszer fenntartható működését biztosító 

közszolgáltatási díj megállapítására, amennyiben a közszolgáltatási díj megállapítását 

a jogszabály önkormányzati hatáskörbe utalja. 
 

VI. 

SZERVEZETI RENDSZER 

 

Tagok a jelen Társulási Megállapodás aláírásával az alábbi szervezeti rendszer létrehozásában 

és fenntartásában állapodnak meg: 

a) Társulási Tanács 

b) Társulási Tanács elnöke, két alelnöke 

c) Felügyelő Bizottság 

d) Pénzügyi, Gazdasági Lebonyolító Szervezet 

e) Projekt Irányító Munkaszervezet 
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PÉNZÜGYI, 
GAZDASÁGI 

LEBONYOLÍTÓ 
SZERVEZET 

(Csongrád Város Önkormányzata 
PM Hivatal megállapodás alapján) 
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I. Társulási Tanács:  

 

1. A Társulás döntéshozó és irányító szerve a Társulási Tanács. A társult 

tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács tagjait ( helyettes 

tagjait) a Társulási Megállapodás I. fejezetében foglalt szabályok szerint választják. A 

Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott, a Társulás 

tagjai által átruházott, valamint a jogszabályokban meghatározott feladat és 

hatáskörben. 

2. A Társulás döntéshozó szerve a 9 tagú Társulási Tanács. 

3. Szavazati jog:  

5.1. A Társulási Tanácsban a Társulás minden tag önkormányzatát egy szavazat 

illeti meg, melyet a Társulási Tanácsba megválasztott tanácstag ( helyettes tag) útján 

gyakorol. 

5.2. Az egyes Társulási Tanács tagok szavazata az őket megválasztó , adott 

gyűjtőkörzethez tartozó, társulásban résztvevő tag önkormányzatok számának 1/3-át, 

illetve az adott gyűjtőkörzethez tartozó, társulásban résztvevő tag önkormányzat  

települések lakosságszámának 1/3-át képviseli.  

5.3. A Társulási Tanács tagjai által képviselt társulási tagok számát és települési 

lakosságszámot – a MÁK tárgyévi adatai szerint  - a Társulási Tanács ülésének 

jegyzőkönyvében rögzíteni kell. 

4. Határozatképesség: A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a 

szavazatok felével rendelkező , de legalább 7 tag ( helyettes tag) jelen van. 

5.  Határozatképtelenség esetén megismételt Társulási Tanács ülés: A Társulási 

Tanács határozatképtelensége esetén a megismételt Társulási Tanács ülést az eredeti 

időpontot követő 2 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell összehívni, melynek 

határozatképességére alkalmazni kell a 6 pontban írtakat. 

6. Határozathozatal: A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A Társulási 

Tanács érvényes döntéséhez annyi  -  de legalább 7 (hét)-  Társulási Tanács tag 

(helyettes tag) igen szavazata szükséges, amely 

a) eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több, mint felét, és  

b)  az általuk képviselt települések lakosságszámának felét. 

 (minősített többség). 

7. A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazással, kézfeltartás útján hozza meg. 

 

8.A Társulási Tanács kizárólagos feladat-és hatásköre: 

 

a) a Társulási Tanács tagjai közül két alelnök választása ( az alelnökök közül egyiket a 

Vaskúti gyűjtőkörzet által megválasztott , másikat a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzet által 

megválasztott Társulási Tanács tagok közül kell megválasztani), 

b) a Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettesei díjazásának megállapítása,  

c) a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjazásának megállapítása, 

d) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása (2012. évtől kezdődően),  

e) a Társulás tagjait terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,  

f) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével,  

g) a tag kizárása  
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h) a társulási megállapodás módosításának indítványozása ( a Társulási megállapodás 

módosításának  elfogadásához és hatálybalépéséhez a Társulás tag önkormányzatai  

képviselő-testületei mindegyikének egyhangú, minősített többséggel hozott döntése 

szükséges) ; 

i) a Társulás megszüntetésének indítványozása ( a Társulás megszüntetéséhez a 

Társulás tag önkormányzatai  képviselő-testületei mindegyikének egyhangú, 

minősített többséggel hozott döntése szükséges); 

j) a Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves 

mérlegének elfogadása,  

k) az érintett tárcákkal, a területileg illetékes területfejlesztési tanácsokkal, illetve a 

támogatást biztosító irányító hatósággal, közreműködő szervezettel a támogatási és 

egyéb szerződések megkötése,  

l) az egységes hasznosítás elveinek meghatározása,  

m) a közbeszerzési eljárásokat a Társulás nevében lefolytatja, eldönti 

n) a közbeszerzési értékhatár alatti szerződések megkötése 

o) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása,  

p) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 

elemzése és értékelése,  

q) a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás 

a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében.  

r) a Társulás Szabályzatainak elfogadása, 

s) a Társulás Munkaszervezete (Projekt Irányító Szervezet) vezetője tekintetében a 

kinevezési és visszahívási jogkör gyakorlása 

t) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszerek fejlesztése” II. fordulós pályázat benyújtásáról döntés. 

u) Tag kizárásáról döntés a VIII/3.1.pont szerinti esetben. 

 

9.A Társulási Tanács működése:  

 

a) A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell 

hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó 

kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével 

indítványozza, ha azt a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezi.  

b) A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és 

vezeti. Az elnök és az alelnökök együttes akadályoztatása esetén a Társulási Tanács 

ülését a korelnök hívja össze és vezeti. A Társulási Tanács ülését írásban, az ülés 

napját megelőzően legalább 8 nappal korábban kell összehívni. Halaszthatatlan esetben 

a fenti időtartam 3 napra lerövidíthető, a Társulási Tanács tagjainak a rövidítés oka 

egyidejű megjelölésével. 

c) Az akadályoztatott Társulási Tanács tag a személyének helyettesítéséről írásban 

köteles értesíteni a Társulási Tanács elnökét a helyette eljáró helyettes tag 

személyének megjelölésével, valamint a helyettesítésére felhatalmazott helyettes tagot, 

mindkét esetben a Társulási Tanács ülését megelőző nap 12:00 óráig. A helyettes tag a 

Társulási Tanács ülésén az őt meghatalmazó Társulási Tanács tag hiteles 

magánokiratba foglalt  írásbeli meghatalmazása alapján járhat el és gyakorolhatja a 

meghatalmazó tagot megillető feladat és hatásköröket, szavazati jogot, az elnöki és 

alelnöki tisztséghez kapcsolódó hatáskör és képviseleti jog kivételével. 
d) A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb 

személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz 

hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.  
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e) A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. A 

Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon 

belül írásban (elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló 

önkormányzatokat. 

i)  A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni 2 eredeti példányban, 

amelyre az Mötv-nek, a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Tanács elnöke és alelnöke, 

távollétükben a Tanács által felhatalmazott személy írja alá.  

j) A Társulási Tanács tagjai az alapító képviselő-testületeknek szükség szerint, de legalább 

évente egyszer beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.  

k) A Társulási Tanács elnöke, alelnökei, tagjai feladataikat a Társulási Tanács által 

elfogadott összegű tiszteletdíjért látják el. A Társulási Tanács helyettes tagjai 

tiszteletdíjban nem részesülnek. 

l) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében 

bizottságokat alakíthat, mely bizottságok elnökei, tagjai  a rájuk bízott feladatokat 

díjazás nélkül látják el. 

m) A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. ( Mötv.95.§ (3) bek.) 

 

10. A Társulási Tanács elnöke:  

10.1. 

a) önállóan képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, 

bíróságok és más hatóságok előtt,  

b) a Társulás részére a székhely szerint illetékes önkormányzat számlavezető 

pénzintézeténél bankszámlát nyit és tart fenn, 

c) intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás 

nyilvántartásba vétele végett, benyújtja a társulási szerződést a Csongrád Megyei 

Kormányhivatalhoz törvényességi ellenőrzés céljából,  

d) a Társulási Tanács felé utólagos beszámolási kötelezettséggel irányítja a Társulás 

gazdálkodását és a projektek megvalósításának teljes menetét,  

e) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,  

f) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítéséről, könyvvizsgálatáról, 

g) a Társulás mérlegét a Tagok és a Felügyelő Bizottság számára hozzáférhetővé teszi, 

h)  ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,  

i) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,  

j) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási 

Tanács számára előír,  

k) benyújtja a pályázati Közreműködő Szervezethez a Társulási Tanács által jóváhagyott 

pályázatot, illetve a szükséges dokumentációt,  

l) a Társulás nevében aláírja a támogatási szerződést, a Társulási Tanács által 

jóváhagyott egyéb szerződéseket és megállapodásokat, 

m) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 

közreműködő bármely érdekeltet, 

n) a Társulás munkaszervezetének (Projekt Irányító Szervezet) vezetője tekintetében az 

egyéb munkáltatói jogok gyakorlása ide nem értve a kinevezés és visszahívás jogát. 

o) a Társulás pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás 

megkötése, 
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p) önállóan dönt az 1.000.000 Ft összeghatárt el nem érő szerződések, megállapodások 

megkötéséről, melyekről a Társulási Tanács soron következő Társulási Tanács 

ülésén a Társulási Tanácsnak utólagos beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

 

10.2.A Társulási Tanács elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. 

Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.  

 

10.3.A Társulási Tanács két alelnöke az elnök munkáját elősegítik, illetve akadályoztatása 

esetén teljes jogkörrel helyettesítik, együttes képviseleti joggal.  

 

11.A Felügyelő Bizottság:   

 

11.1.A Tagok megállapodnak abban, hogy – a Társulási Megállapodás I.fejezetében 

szabályozott (3 gyűjtőkörzethez igazodó) választási és delegálási szabályok mellett – 

ellenőrző – felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 

 

11.3.A Felügyelő Bizottság működése: 

 

a) A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül egyszerű többséggel elnököt választ. A 

Felügyelő Bizottság saját ügyrendje alapján működik. 

b) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

c) A felügyelő bizottsági tagok megbízatása az adott helyi önkormányzati választási 

ciklus lejártáig tart, feladataikat a Társulási Tanács által meghatározott tiszteletdíjért 

látják el.  

d) A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 

elvárható gondossággal kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével 

a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

e) A Felügyelő Bizottság tagjai a Társulási Tanács ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek.  

f) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

össze kell hívni. Az ülést az elnök hívja össze, de a bizottság bármely két tagja is 

összehívhatja írásban az ok és cél megjelölésével, ha a bizottság összehívására 

irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. 

g) A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök 

feladata, de a napirend összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga 

van.  

h) A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően 

legalább 8 nappal korábban. Halaszthatatlan esetben a fenti időtartam 3 napra 

lerövidíthető, a Felügyelő Bizottság tagjainak a rövidítés oka egyidejű megjelölésével. 

i) A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottság tagjainak 

több mint fele jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, 

képviseletnek nincs helye, 

j) A Felügyelő Bizottság minden tagját egy szavazat illeti meg. Szavazategyenlőség 

esetén az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. 

k) Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 30 napon belüli időpontra kell 

az újabb ülést összehívni. A megismételt ülésre alkalmazni kell az i.) pont szerinti 

határozatképességre vonatkozó szabályokat.  

l) Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként 

tudomására jut, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba ütközik, 

vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles haladéktalanul a 

Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve napirendjére jogosult 

javaslatot tenni. 
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m) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni 2 eredeti 

példányban. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő Felügyelő Bizottsági 

tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a 

szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a 

képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az 

eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és a Felügyelő 

Bizottság által felhatalmazott személy írja alá. 

n) A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a Felügyelő Bizottság ügyrendjében 

foglalt és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. ( Mötv.95.§ (3) bek.) 

 

11.4.A Felügyelő Bizottság feladat-és hatásköre: 

 

a) kiemelt feladata a társulás költségvetési felügyelete, a beruházás működési és 

pénzügyi ellenőrzése; 

b) megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves 

költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját, valamint a 

Társulási Tanács ülésének napirendjére kerülő valamennyi üzletpolitikai, 

gazdálkodást érintő jelentést, előterjesztést, beszámolót az adatok valódisága és 

jogszabálynak való megfelelés szempontjából és erről beszámolót (véleményt) 

készít a Társulási Tanács számára. 

c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Táraulás pénztárát, szerződéseit, 

bankszámláját megvizsgálni; 

d) felvilágosítást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől; 

e) vizsgálatainak eredményéről évente köteles beszámolót előterjeszteni a Társulási 

Tanács számára. 

 

12. Projekt Irányító Szervezet  

 

12.1. ATársulás a projekt végrehajtó szervezeteként Projekt Irányító Szervezetet (PIU, 

Project Implementation Unit) hoz létre, melyre vonatkozóan az egyes feladatok 

ellátására értékhatártól függően beszerzési vagy közbeszerzési eljárást folytat le. A 

PIU létrehozásáig a polgármesteri hivatal látja el a projekt végrehajtásához kapcsolódó 

feladatokat. 

 

12.2.Projekt Irányító Szervezet feladatai:  

 

1. a Társulással és annak szerveivel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet 

ellátja, tájékoztatja Tagokat, 

2. koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintett 

összes céggel, szakértővel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, 

minisztériumokkal, intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben, 

jóváhagyásban, tenderfolyamatokban, építés felügyeletben és üzembe 

helyezési eljárásokban érintett felekkel,  

3. részt vesz a projekt előkészítés és a tendereztetés technikai 

segítségnyújtásában,  

4. havonta elkészíti a projekttel kapcsolatos költségkimutatásokat, összesítőket a 

Tagok számára, a beruházást követően ellenőrzi az üzemeltetési költségeket,  

5. a havi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tűrő 

alkalommal is köteles költségkimutatást készíteni,  

6. a beruházás forrás-összetételét alakítja, koordinálja az EU Önerő Alap 

pályázaton való részvételt,  
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7. pénzügyi ütemtervet készít, ellenőrzi annak megvalósulását, arról adatot 

szolgáltat a Közreműködő Szervezetnek és a Kifizető Hatóságnak,  

8. részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal, 

9. végrehajtja a Társulás határozatait,  

10. operatív ügyekben döntést hoz, stratégiai döntések meghozatalát kezdeményezi 

a társult önkormányzatoknál,  

11. jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról,  

12. megszervezi az egyes ülések lebonyolítását, azokról emlékeztetőket készít,  

13. előkészíti az esetleges szerződéseket, a szerződések módosítását,  

14. összegzi a Tagok munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra,  

15. átfogó ütemtervet készít, azt frissíti és nyomon követi a megvalósulását,  

16. ellátja a földvásárlás jogi és pénzügyi feladatait, beszerzi a hivatalos 

értékbecsléseket,  

17. a területrendezési tervekkel kapcsolatos feladatok,  

18. lebonyolítja a munkaterület időbeni birtokba vételét, biztosítja a munkaterület 

alkalmasságát,  

19. az engedélyek megszerzése,  

20. a pénzügyi források biztosításával kapcsolatos feladatok,  

21. a támogatási kérelem aláírásának és benyújtásának megszervezése,  

22. a támogatási szerződés aláírásának megszervezése,  

23. a támogatási szerződés által delegált feladatok ellátása,  

24. a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének 

szervezése (PR tevékenység, pl. honlap működtetése, média megjelenés, 

tájékoztató/emléktáblák) 

25. a projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, beindítása a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően,  

26. adatszolgáltatás, informatikai rendszerek összehangolása,  

27. visszaélések kezelése és jelentése a felelős szerveknek,  

28. a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, szerződéskötés előkészítése, 

29. rendszeres monitoring jelentések (Monitoring Sheet) készítése, részvétel a 

monitoring bizottság ülésein, napi monitoring végzése,  

30. teljesítési biztosítékok és biztonsági garanciák visszaszolgáltatása,  

31. a munka eredményének ellenőrzése a Bizottsági Határozatban, illetve a 

Támogatási Szerződésben lefektetett fizikai indikátorokkal összhangban,  

32. helyszíni ellenőrzések koordinálása, felügyelete,  

33. a megvalósítás során felmerült változások ellenőrzése, korrekciók 

megszervezése,  

34. mintavételi és vizsgálati eljárások megszervezése és koordinálása,  

35. a vállalkozók elszámoltatása,  

36. a munkák átvételének megszervezése, a próbaüzemi ütemterv ellenőrzése és a 

próbaüzem előkészítése,  

37. jótállási igények érvényesítése,  

38. a beruházás aktiválásának szervezése,  

39. vállalkozói szerződések lezárása (pénzügyileg is),  

40. zárójelentés készítése, a projekt befejezésének jelzése a Közreműködő 

Szervezet felé,  

41. a projekt dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és 

archiválása, 

42. üzemeltetés megszervezésében, a létesítmények irányításában a 

Kedvezményezett Társulás segítése,  

43. felkészülés az auditálásra,  
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44. a projekttel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében aktív részvétel 

és segítségnyújtás.  

 

VII. 

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

 

 

1.A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 

képviseleti jogkörrel felruházva az elnök és az alelnökök képviselik.  

 

2.A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel 

vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét 

önállóan írja alá.  

 

3.A Társulást az alelnökök együttesen képviselhetik akként, hogy a géppel vagy kézzel előírt, 

előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt a két elnökhelyettes teljes nevét együttesen írja 

alá.  

 

VIII. 

TAGSÁGI JOGVISZONY 

 

 

1. Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak 

arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi 

szabályokat.  

 

2. A Társulási megállapodás felmondása, kiválás a társulásból  

 

2.1. A Társulási megállapodást felmondani a társulásból kiválni csak a naptári év utolsó 

napjával – december 31-i hatállyal - lehet. A  kiválásról szóló minősített többséggel 

hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és 

a Társulási Tanácsot értesíteni a döntésről. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése 

meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.  

 

2.2. A kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 

kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési 

felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással kiválással 

összefüggő kárra vonatkoztatják.  

 

2.3. Tag általi kiválás esetén a Társulás 60 napos határidővel köteles a Taggal 

elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési 

kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is,. A társulásból történő kiválás 

esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási megállapodásban 

meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak 

természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az 

esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.  

 

2.4. A kiváló Tag a projektek megvalósítása érdekében általa befizetett önrészt nem 

követelheti vissza a Társulástól; a nem teljesült önrészt pedig köteles a pályázatban 

meghatározott önrész erejéig kiegészíteni (a hitelből finanszírozott önrészből a kiváló 

tagra eső részre kiterjedően). 
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2.5. Az EU Önerő Alap pályázatokon résztvevő tagi önkormányzatok vállalják a 

pályázati előírások betartását, különösen azon kötelezettséget, hogy az önerő alapra 

jogosultsággal nem rendelkező vagy az esetlegesen később kiváló települések saját 

forrás részét – annak hiánya esetén – közös tagi döntésük alapján fogják finanszírozni.  

 

3. Tagi kizárás 

 

3.1. Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét 

megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő 

határidő tűzésével felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak 

kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban 

rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel dönt a 

Társulásból történő kizárásról. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás 

jogkövetkezményeivel.  

 

4.Tagfelvétel  

 

4.1. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulási Tanács és a tagönkormányzatok 

képviselő-testületei a Társulási Megállapodás módosításával hagyják jóvá, kizárólag 

azon önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely 

önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá 

akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik 

el.  

 

4.2. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulás Tagjai a képviselő-testületeik által 

minősített többséggel hozott határozattal járulnak hozzá. A csatlakozás elfogadása 

esetén a Társulás társulási megállapodását a Tagokra nézve módosítani kell és a 

változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.  

 

4.3. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok 

képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek 

tartalmaznia kell, hogy a képviselő-testület elfogadja a Társulás céljait, jóváhagyja a 

Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső valamennyi 

költségvetési hozzájárulást biztosítja.  

 

4.4. Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer 

létrehozása, továbbfejlesztése, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi 

előfeltételek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tag 

önkormányzatnak vállalnia kell a Társulás célja szerinti hulladékgazdálkodási rendszer 

létesítését, fejlesztését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a 

tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől számítottan az éves működési 

hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. Azon csatlakozni 

kívánó új tag esetén, aki megelőzőleg egy másik hulladékgazdálkodási társulat tagja 

volt, a Társulási Tanács – figyelemmel a csatlakozás körülményeire – egyedileg 

állapíthatja meg a visszamenőlegesen fizetendő működési hozzájárulás összegét. 

 

IX. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 

 

1. A Társulási szerződés hatálya a projektek megvalósítására, a vagyonkezelésre terjed ki.  
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2. A Társulás megszűnik, ha:  

a) célja KEOP II. ütemre vonatkozó támogatási kérelem elutasítása, és egyéb 

pályázati lehetőségek megszűnése miatt lehetetlenné válik;  

b) valamennyi Társulási Tag minősített többséggel hozott döntéssel elhatározta a 

Társulás megszüntetését; 

c)  a Tagok száma két főre csökken;  

d) bíróság jogerős döntése alapján.  

 

3. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek.  

 

4. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.  

 

5. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni 

hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel, a működési hozzájárulásra vonatkozó 

szabályok figyelembevételével. 

 

6. Tagok az Áht. 96.§-a szerinti megszüntető okiratban rendelkeznek a megszüntetéshez 

kapcsolódó egyéb kérdésekben.  

 

X. 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

 

 

1. A tag önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A 

szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel 

a megfelelő nyilvánosság biztosítása.  

 

2. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil 

szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a 

kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét az integrált 

hulladékhasznosítási és kezelési és feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint 

információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházások előnyeiről.  

 

3. Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 

tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, 

hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok 

szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése, hírlevél).  

 

4. Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási Megállapodás keretében kiépítésre kerülő 

szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok 

elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására 

kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, 

illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.  

 

5. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a 

civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése 

biztonságának megőrzésére is.  

 

XI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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1. Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagönkormányzatok képviselő-

testületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása szükséges.  

 

2. A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el.  

 

3. Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat 

képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.  

 

4. A Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 

változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.  

 

5. A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet 

bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályok betartásával. 

 

6. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály 

vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem 

érintett - része teljes hatályban fennmarad.  

 

7. A helyi önkormányzatok, mint a társulás tagjai képviselő-testületei között a társulás 

működése során felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti 

egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egymás közötti egyeztetésekbe a Tagok kötelesek 

bevonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a Közreműködő Szervezetet. 

Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni.  

Az egyeztetés eredménytelensége miatt indítandó peres vagy peren kívüli bírósági eljárás 

tekintetében a Tagok a Társulás székhelye szerint illetékes Szegedi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. [Mötv.92.§] 

 

8. A Társulás és a Tag önkormányzata(i) között felmerült perben a hatáskörrel rendelkező 

Csongrádi Járásbíróság illetőleg Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a 

Tagok. 

 

 9. Tagok rögzítik, hogy e megállapodásnál alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó 

magyar jogszabályokat.  

 

10. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. 

valamint az Áht., illetve annak végrehajtására kiadott Ámr. az irányadó.  

 

11. A fentiek szerint ezen megállapodást – a 3. mellékletet képező aláírási íven – Tagok 

jóváhagyólag aláírták. 

 

12. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:  

 

1. melléklet: Társulási Tanács névsora 

2. melléklet: Részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó önrész összege, 

társult tagok tulajdoni arányai 

3. melléklet: Aláírólap 

4. melléklet: Képviselő-testületi határozatok   

5. melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok  

6. melléklet: Társult önkormányzatok felsorolása gyűjtőkörzetenként 
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Tagok a jelen  a 3  számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást, amely a módosuló vagy új rendelkezéseket dőlt vastag betűvel tartalmazza, 

aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték és az abban foglaltakat elfogadták.  

 

 

Csongrád, 2014 …………………………. 
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HRHÖT_1.melléklet 

 

 

TÁRSULÁSI TANÁCS NÉVSORA 

 

 

 

 

 

 

Felgyői gyűjtőkörzet 

delegáltja  

 

Kiskunhalasi gyűjtőkörzet 

delegáltja  

Vaskúti gyűjtőkörzet 

delegáltja  

Bedő Tamás Csongrád 

polgármestere 

Fülöp Róbert  Kiskunhalas 

polgármestere 

Fercsák Róbert Baja 

polgármestere 

Balla László 

Kiskunfélegyháza 

alpolgármestere 

Á. Fúrús András 

Kiskunmajsa polgármestere 

Kinyóné Lakatos Melinda 

Kalocsa alpolgármestere 

Horváth Lajos Felgyő 

polgármestere 

Domonyi László Kiskőrös 

polgármestere 

Király Sándor Csátalja 

alpolgármestere 

 

 

Felgyő gyűjtőkörzet 

helyettese 

Kiskunhalasi gyűjtőkörzet 

helyettese 

Vaskúti gyűjtőkörzet 

helyettese 

Lénárt József 

Kiskunfélegyháza 

Önkormányzata 

Baics Tamás Kiskunhalas 

Önkormányzata 

Szalai Ottó Baja 

Önkormányzata  

 

 

 

 

Felügyelő Bizottság névsora: 

 

 

Felgyői gyűjtőkörzet 

delegáltja 

 

Kiskunhalasi gyűjtőkörzet 

delegáltja 

Vaskúti gyűjtőkörzet 

delegáltja 

Horváth Gábor 

Kiskunfélegyháza 

önkormányzati képviselője 

Haszilló Ferenc Kecel 

polgármestere 

Bócsa Ferenc Barnabás Baja 

Marketing Kft. ügyvezetője 
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HRHÖT_2. melléklet 

 

Részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó önrész összege,  

társult tagok tulajdoni arányai 

 

Sor-

szá

m 

Település 

Pénzügyi 

hozzájárulá

s/Tulajdono

si rész 

Lakosság-

szám 

2010.01.01

. 

Vagyoni 

hozzájárul

ás 

Éves működési 

hozzájárulás (tagdíj) 

Összese

n 

% fő 

20 Ft * 

lakosságszá

m 

35 Ft * 

lakosságsz

ám 

8,75 Ft áfa 

* 

lakosságsz

ám 

Ft 

1. Bácsalmás 2,28% 7 270 145 400 254 450 63 613 463 463 

2. Bácsbokod 0,93% 2 959 59 180 103 565 25 891 188 636 

3. Bácsborsód 0,40% 1 280 25 600 44 800 11 200 81 600 

4. 
Bácsszentgyör

gy 
0,06% 184 3 680 6 440 1 610 11 730 

5. Bácsszőlős 0,12% 388 7 760 13 580 3 395 24 735 

6. Baja 11,82% 37 736 754 720 1 320 760 330 190 
2 405 

670 

7. Bátmonostor 0,52% 1 650 33 000 57 750 14 438 105 188 

8. Bátya 0,68% 2 173 43 460 76 055 19 014 138 529 

9. Bócsa 0,59% 1 891 37 820 66 185 16 546 120 551 

10. Borota 0,45% 1 430 28 600 50 050 12 513 91 163 

11. Bugac 0,90% 2 873 57 460 100 555 25 139 183 154 

12. 
Bugacpusztahá

za 
0,10% 311 6 220 10 885 2 721 19 826 

13. Császártöltés 0,80% 2 561 51 220 89 635 22 409 163 264 

14. Csátalja 0,49% 1 574 31 480 55 090 13 773 100 343 

15. Csávoly 0,62% 1 995 39 900 69 825 17 456 127 181 

16. Csikéria 0,29% 931 18 620 32 585 8 146 59 351 

17. Csólyospálos  0,54% 1 713 34 260 59 955 14 989 109 204 

18. Csongrád 5,63% 17 963 359 260 628 705 157 176 
1 145 

141 

19. Dávod 0,68% 2 180 43 600 76 300 19 075 138 975 

20. Drágszél 0,12% 383 7 660 13 405 3 351 24 416 

21. Dunafalva 0,30% 962 19 240 33 670 8 418 61 328 

22. Dunapataj 1,08% 3 449 68 980 120 715 30 179 219 874 

23. 
Dunaszentbene

dek 
0,28% 892 17 840 31 220 7 805 56 865 

24. Dusnok 1,01% 3 220 64 400 112 700 28 175 205 275 

25. Érsekcsanád 0,93% 2 955 59 100 103 425 25 856 188 381 

26. Érsekhalma 0,21% 673 13 460 23 555 5 889 42 904 

27. Fajsz 0,57% 1 835 36 700 64 225 16 056 116 981 

28. Felgyő 0,41% 1 303 26 060 45 605 11 401 83 066 

29. Felsőszentiván 0,61% 1 963 39 260 68 705 17 176 125 141 

30. Foktő 0,52% 1 670 33 400 58 450 14 613 106 463 
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31. Fülöpjakab 0,36% 1 141 22 820 39 935 9 984 72 739 

32. Gara 0,76% 2 434 48 680 85 190 21 298 155 168 

33. Gátér 0,32% 1 007 20 140 35 245 8 811 64 196 

34. Géderlak 0,34% 1 073 21 460 37 555 9 389 68 404 

35. Hajós 1,02% 3 258 65 160 114 030 28 508 207 698 

36. Harkakötöny 0,28% 888 17 760 31 080 7 770 56 610 

37. Hercegszántó 0,66% 2 110 42 200 73 850 18 463 134 513 

38. Homokmégy 0,47% 1 493 29 860 52 255 13 064 95 179 

39. Homorúd 0,21% 656 13 120 22 960 5 740 41 820 

40. Imrehegy 0,23% 736 14 720 25 760 6 440 46 920 

41. Jánoshalma 3,00% 9 582 191 640 335 370 83 843 610 853 

42. 
Jászsszentlászl

ó 
0,81% 2 586 51 720 90 510 22 628 164 858 

43. Kalocsa 5,53% 17 660 353 200 618 100 154 525 
1 125 

825 

44. Katymár 0,70% 2 223 44 460 77 805 19 451 141 716 

45. Kecel 2,81% 8 985 179 700 314 475 78 619 572 794 

46. Kéleshalom 0,15% 485 9 700 16 975 4 244 30 919 

47. Kiskőrös 4,62% 14 742 294 840 515 970 128 993 939 803 

48. 
Kiskunfélegyh

áza 
9,87% 31 520 630 400 1 103 200 275 800 

2 009 

400 

49. Kiskunhalas 9,33% 29 794 595 880 1 042 790 260 698 
1 899 

368 

50. Kiskunmajsa 3,73% 11 904 238 080 416 640 104 160 758 880 

51. Kisszálás 0,83% 2 640 52 800 92 400 23 100 168 300 

52. Kömpöc 0,23% 736 14 720 25 760 6 440 46 920 

53. Kunbaja 0,53% 1 677 33 540 58 695 14 674 106 909 

54. Kunfehértó 0,70% 2 230 44 600 78 050 19 513 142 163 

55. Kunszállás 0,54% 1 718 34 360 60 130 15 033 109 523 

56. Madaras 0,99% 3 148 62 960 110 180 27 545 200 685 

57. Mátételke 0,18% 564 11 280 19 740 4 935 35 955 

58. Mélykút 1,75% 5 584 111 680 195 440 48 860 355 980 

59. Miske 0,60% 1 901 38 020 66 535 16 634 121 189 

60. Moricgát  0,16% 504 10 080 17 640 4 410 32 130 

61. Nagybaracska 0,75% 2 381 47 620 83 335 20 834 151 789 

62. 
Nemesnádudva

r 
0,62% 1 983 39 660 69 405 17 351 126 416 

63. Ordas 0,15% 473 9 460 16 555 4 139 30 154 

64. Öregcsertő 0,29% 921 18 420 32 235 8 059 58 714 

65. Pálmonostora 0,60% 1 905 38 100 66 675 16 669 121 444 

66. Petőfiszállás 0,49% 1 575 31 500 55 125 13 781 100 406 

67. Pirtó 0,32% 1 014 20 280 35 490 8 873 64 643 

68. Rém 0,43% 1 373 27 460 48 055 12 014 87 529 

69. Soltvadkert 2,41% 7 682 153 640 268 870 67 218 489 728 

70. Sükösd 1,23% 3 924 78 480 137 340 34 335 250 155 

71. Szakmár 0,40% 1 265 25 300 44 275 11 069 80 644 

72. Szank 0,81% 2 589 51 780 90 615 22 654 165 049 
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73. Szeremle 0,49% 1 575 31 500 55 125 13 781 100 406 

74. Tataháza 0,41% 1 310 26 200 45 850 11 463 83 513 

75. Tázlár 0,55% 1 760 35 200 61 600 15 400 112 200 

76. Tiszaalpár 1,62% 5 187 103 740 181 545 45 386 330 671 

77. Tömörkény 0,58% 1 851 37 020 64 785 16 196 118 001 

78. Újtelek 0,14% 432 8 640 15 120 3 780 27 540 

79. Uszód 0,35% 1 115 22 300 39 025 9 756 71 081 

80. Vaskút 1,13% 3 621 72 420 126 735 31 684 230 839 

81. Zsana 0,26% 836 16 720 29 260 7 315 53 295 

82. 
Mohács-

szigetek 
0,35% 1 107 22 140 38 745 9 686 70 571 

  Összesen 100,00% 319 225 6 384 500 11 172 875 2 793 219 
20 350 

594 



1 

 

HRHÖT_3. melléklet 

Aláírólap 

 

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 

Ssz Ir.szám Tagönkormányzat neve közterület jellege hsz. Képviselő Aláírás 

1 6430 

 

 

 

 

 

Bácsalmás Városi Önkormányzat Gróf Teleki József  utca 4-8. Németh Balázs   

2 6453 

 

 

 

 

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Gróf Széchenyi I. utca 80. Kovács László   

3 6454 

 

 

 

 

 

Bácsborsód Községi Önkormányzat Petőfi S.  utca 3. Csomor László   

4 6511 

 

 

 

 

 

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 15. Szűcs Gergely   

5 6425  Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 16. Szarvas Róbert Norbert   



2 

 

 

 

 

 

Bácsszőlős 



3 

 

 

6 6500 

 

 

 

 

 

Baja Város Önkormányzat Szentháromság  tér 1. Fercsák Róbert   

7 6528 

 

 

 

 

 

Bátmonostor Községi Önkormányzat Zrínyi M.  utca 1. Béleczki Mihály   

8 6351 

 

 

 

 

 

Bátya Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 20. Zsebics Ilona   

9 6235 

 

 

 

 

 

Bócsa Község Önkormányzat Rákóczi F.  utca 27. Szőke-Tóth Mihály   

10 6445 

 

 

 

 

 

Borota Községi Önkormányzat Szent István utca 43. Mikó Ferencné   



4 

 

 

11 6114 

 

 

 

 

 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Béke utca 10. Szabó László   

12 6114 

 

 

 

 

 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Számadó  utca 24. Kerekes László Zoltán   

13 6239 

 

 

 

 

 

Császártöltés Község Önkormányzata Keceli  út  107. Takácsné Stalter Judit   

14 6523 

 

 

 

 

 

Csátalja Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 2/B Kovács Antal   

15 6448 

 

 

 

 

 

Csávoly Községi Önkormányzat Arany János  utca 25. Hamháber Norbert   



5 

 

 

16 6424 

 

 

 

 

 

Csikéria Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 114. Korbély László   

17 6135 

 

 

 

 

 

Csólyospálos Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 62. Á.Fúrús János   

18 6640 

 

 

 

 

 

Csongrád Városi Önkormányzat Kossuth L.  tér 7. Bedő Tamás   

19 6524 

 

 

 

 

 

Dávod Önkormányzat Dózsa Gy.  út  61. 

Hirtenberg János 

Sándor   

20 6342 

 

 

 

 

 

Drágszél Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 18. Pandur Csaba   



6 

 

 

21 6513 

 

 

 

 

 

Dunafalva Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 4. Magosi György   

22 6328 

 

 

 

 

 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Petőfi S.  utca 20. Dusnoki Csaba   

23 6333 

 

 

 

 

 

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 57. Vargyas Mihály   

24 6353 

 

 

 

 

 

Dusnok Község Önkormányzata István király  utca 9. Palotai Péter   

25 6347 

 

 

 

 

 

Érsekcsanád Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 77. Felső Róbert   



7 

 

 

26 6348 

 

 

 

 

 

Érsekhalma Község Önkormányzata Fő utca 22. Horváth Roland Károly   

27 6352 

 

 

 

 

 

Fajsz Község Önkormányzata Szent István utca 20. Berta Zsolt   

28 6645 

 

 

 

 

 

Felgyő Községi Önkormányzat Széchenyi I.  utca 1. Horváth Lajos   

29 6447 

 

 

 

 

 

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Rákóczi F.  utca 60. Vörös Szilárd   

30 6331 

 

 

 

 

 

Foktő Község Önkormányzata Kossuth L.  út  2. Bakai Károly   



8 

 

 

31 6116 

 

 

 

 

 

Fülöpjakab Község Önkormányzata Alkotmány utca 1. Szénási Zoltán   

32 6522 

 

 

 

 

 

Gara Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 62. Faa Béla   

33 6111 

 

 

 

 

 

Gátér Község Önkormányzata Petőfi S.  utca 16. 

Jánosiné Gyermán 

Erzsébet   

34 6334 

 

 

 

 

 

Géderlak Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 95. Katona György   

35 6344 

 

 

 

 

 

Hajós Város Önkormányzata Rákóczi F.  utca 12. 

Estók Mihályné 

Szalczer Erzsébet   



9 

 

 

36 6136 

 

 

 

 

 

Harkakötöny Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 1. Brassó Imre Albert   

37 6525 

 

 

 

 

 

Hercegszántó Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 8. Feigl József   

38 6341 

 

 

 

 

 

Homokmégy Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 16. 

Tapolcsányiné Varga 

Krisztina   

39 7716 

 

 

 

 

 

Homorúd Községi Önkormányzat Hársfa tér 9. Teszárik József   

40 6238 

 

 

 

 

Imrehegy Község Önkormányzata Kossuth L.  tér 11. Túrin Czeglédi Edit   



10 

 

 

41 6440 

 

 

 

 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Béke tér 1. Czeller Zoltán   

42 6133 

 

 

 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Dózsa Gy.  utca 8. Nagy András    

43 6300 

 

 

 

 

 

Kalocsa Város Önkormányzata Szent István út  35. 

dr. Bálint József 

Miklós   

44 6455 

 

 

 

 

 

Katymár Községi Önkormányzat Szent István utca 27. Pál Endre   

45 6237 

 

 

 

 

 

Kecel Város Önkormányzata Fő tér 1. Haszilló Ferenc   



11 

 

 

46 6444 

 

 

 

 

 

Kéleshalom Községi Önkormányzat Fő utca 2. Szvétek Lajos Róbert   

47 6200 

 

 

 

 

 

Kiskőrös Város Önkormányzata Petőfi S.  tér 1. 

Domonyi László 

Mihály   

48 6100 

 

 

 

 

 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Kossuth L.  utca 1. Csányi József   

49 6400 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Hősök tere 1. Fülöp Róbert   

50 6120 

 

 

 

 

 

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Fő utca 82. Á. Fúrús András   



12 

 

 

51 6421 

 

 

 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Felszabadulás u. 28. utca 28. Kispál István   

52 6134 

 

 

 

 

 

Kömpöc Község Önkormányzata Petőfi S.  utca 10. Tisoczki László   

53 6435 

 

 

 

 

 

Kunbaja Község Önkormányzata Rákóczi F.  út  16. Franzné Lakner Éva   

54 6413 

 

 

 

 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Szabadság tér 8. Huszár Zoltán   

55 6115 

 

 

 

 

 

Kunszállás Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 24. Kovács Imre   



13 

 

 

56 6456 

 

 

 

 

 

Madaras Község Önkormányzata Báthory István  utca 1. Juhász István   

57 6452 

 

 

 

 

 

Mátételke Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 2. Nagy Noémi   

58 6449 

 

 

 

 

 

Mélykút Város Önkormányzat Petőfi S.  tér 1. Kovács Tamás   

59 6344 

 

 

 

 

 

Miske Község Önkormányzata Fő utca 18. Illés Attila Ádám   

60 6132 

 

 

 

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Deák Ferenc utca 26/B Csontos Máté László   



14 

 

 

61 6527 

 

 

 

 

Nagybaracska Község Önkormányzata Szabadság tér 10. Bögi IstvánAndrás   

62 6345 

 

 

 

 

 

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Dózsa Gy.  tér 1. dr.Kovács István   

63 6335 

 

 

 

 

 

Ordas Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 8. Szabó Zsolt   

64 6311 

 

 

 

 

 

Öregcsertő Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 141. Kis-Vén László   

65 6112 

 

 

 

 

 

Pálmonostora Község Önkormányzata Posta utca 10. 

Cseszkó László 

György   



15 

 

 

66 6113 

 

 

 

 

 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 6. Szász János Attila   

67 6414 

 

 

 

 

 

Pirtó Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 19. Nagy Ferenc   

68 6446 

 

 

 

 

 

Rém Község Önkormányzata Május 1. utca 17. Papp Imréné   

69 6230 

 

 

 

 

 

Soltvadkert Város Önkormányzata Kossuth L.  utca 6. Lehoczki Ferenc   

70 6346 

 

 

 

 

 

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Dózsa Gy.  utca 201. Tamás Márta   



16 

 

 

71 6336 

 

 

 

 

 

Szakmár Község Önkormányzata Bajcsy-Zsliinszky utca 24. András Gábor   

72 6131 

 

 

 

 

 

Szank Községi Önkormányzat Béke utca 33. Patkós Zsolt   

73 6512 

 

 

 

 

 

Szeremle Községi Önkormányzat Szabadság utca 1. Varga György   

74 6451 

 

 

 

 

 

Tataháza Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 60. Vörös István   

75 6236 

 

 

 

 

 

Tázlár Község Önkormányzata Templom köz 2. Bán Róbert László   



17 

 

 

76 6066 

 

 

 

 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Árpád tér 1. dr. Vancsura István   

77 6646 

 

 

 

 

 

Tömörkény Községi Önkormányzat Ifjúság utca 8. Bánfi Sándor   

78 6337 

 

 

 

 

 

Újtelek Község Önkormányzata Alkotmány utca 17. 

Simon Sándor 

Róbertné   

79 6332 

 

 

 

 

 

Uszód Községi Önkormányzat Árpád utca 9. Bedi Gyula   

80 6521 

 

 

 

 

 

Vaskút Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 90. Alszegi Zoltán   



18 

 

81 6411 

 

 

 

 

Zsana Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 3. Visnyei Miklós   

82 7701 

 

 

 

 

Mohács Város Önkormányzata Széchenyi I.  tér 1. Szekó József   



 

19 

 

 

 

HRHÖT_4. melléklet  

Képviselő-testületi határozatok 

 

Ss

z Tagönkormányzat neve 

jóváhagyó 

határozat 

száma 

1. sz. módosítás 

jóváhagyó 

határozat száma 

2. sz. 

módosítás 

jóváhagyó 

határozat 

száma 

1 Bácsalmás 

Városi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

154/2011.(IV.2

6.) 

396/2011.(XII.20

.) 

190/2013.(

VI.25.) 

2 Bácsbokod 

Nagyközség 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 68/2011.(IV.20) 

203/2011.(XII.14

.) 

96/2013 

(VI.26.) 

3 Bácsborsód 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 37/2011 133/2011 

102/2013.(

VI.27.) 

4 

Bácsszentgy

örgy 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

31/2011.(IV.27.

) 91/2011.(XI.29.) 

51/2013.(V

I.26.) 

5 Bácsszőlős 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 26/2011.(V.5.) 58/2011.(XII.21.) 

63/2013.(V

III.28.) 

6 Baja 

Város 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

88/2011.(IV.14.

) 

497/2011.(XII.15

.) 

300/2013.(

VI.27.) 

7 Bátmonostor 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

34/2011.(IV.12.

) 

152/2011.(XII.20

.) 

90/2013.(V

I.26.) 

8 Bátya 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 34/2011 80/2011. 

57/2013 

9 Bócsa 

Község 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 43/2011 111/2011. 

31/2013 

10 Borota 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

138/2011.(V.25

.) 

325/2011.(XI.28.

) 

278/2013.(

VI.27.) 

11 Bugac 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 6/2011. 12/2011. 

24/2013 

12 

Bugacpuszta

háza 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 6/2011. 11/2011. 

18/2013 

13 

Császártölté

s 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

41/2011.(IV.27.

) 

101/2011.(XI.30.

) 

53/2013 

(VI.28.) 

14 Csátalja 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

18/2011.(IV.13.

) 79/2011.(XI.30.) 

42/2013(VI

.26.) 

15 Csávoly 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 95/2011.(V.5.) 8/2012.(II.29.) 

94/2013.(V

II.15.) 

16 Csikéria 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

20/2011.(IV.28.

) 62/2011.(XII.12.) 

43/2013.(V

III.29.) 

17 

Csólyospálo

s 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

29/2011.(IV.28.

) 89/2011.(XII.12.) 

55/2013.(V

I.27.) 

18 Csongrád Városi Képviselő- 111/2011.(IV.2 264/2011.(XI.17. 106/2013.(



 

20 

 

Önkormányzat testülete 1.) ) VI.27.) 

19 Dávod Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

23/2011.(04.12.

) 77/2011.(11.28.) 

44/2013.(0

6.27.) 

20 Drágszél 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 34/2011 121/2011. 

37/2013 

21 Dunafalva 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

46/2011.(IV.13.

) 

120.2011.(XI.30.

) 

67/2013.(V

I.27.) 

22 Dunapataj 

Nagyközség 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 51/2011. 133/2011. 

76/2013 

23 

Dunaszentbe

nedek 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

25/2011.(IV.26.

) 90/2011.(XI.28.) 

54/2013.(V

I.24.) 

24 Dusnok 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 39/2011. 129/2011. 

64/2013 

25 Érsekcsanád 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

65/2011.(IV.12.

) 

250/2011.(XI.29.

) 

166/2013.(

VI.26.) 

26 Érsekhalma 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 48./2011. 133/2011. 

86/2013 

27 Fajsz 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 75/2011. 

178/2011.(XI.28.

) 

59/2013.(V

II.3.) 

28 Felgyő 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

48/2011.(IV.28.

) 

101/2011.(XI.29.

) 

47/2013.(V

I.27.) 

29 

Felsőszentiv

án 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

63/2011.(III.22.

) 

242/2011.(XI.29.

) 

93/2013.(V

II.15.) 

30 Foktő 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

96/2011 

(VII.7.) 23/2012 (I.25.) 

102/2013.(

VI.26.) 

31 Fülöpjakab 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 55/2011. 

169/2011.(12.14.

) 

60/2013.(0

6.25.) 

32 Gara 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

54/2011.(IV.28.

) 

185/2011.(XI.28.

) 

70/2013.(V

I.26.) 

33 Gátér 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 57/2011. 141/2011 

73/2013.(V

I.27.) 

34 Géderlak 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

98/2011.(04.12.

) 

177/2011.(XI.29.

) 

54/2013.(V

I.25.) 

35 Hajós 

Város 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 24/2011. 68/2011 

34/2013 

36 Harkakötöny 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

26/2011.(IV.29.

) 

117/2011.(XI:29.

) 

38/2013.(V

I.4.) 

37 

Hercegszánt

ó 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

19/2011.(IV.21.

) 89/2011.(XII.15.) 

33/2013.(V

I.27.) 

38 Homokmégy 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 48/2011 271/2011 

117/2013 

39 Homorúd 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

32/2011.(IV.27.

) 85/2011.(XII.14.) 

69/2013.(V

I.27.) 

40 Imrehegy 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 23/2011. 66/2011. 

26/2013 
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41 Jánoshalma 

Városi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

158/2011.(IV.2

8.) 

404/2011.(XII.15

.) 

202/2013.(

VI.25.) 

42 

Jászszentlás

zló 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

93/2011.(IV.27.

) 

232/2011.(XI.30.

) 

99/2013.(V

I.26.) 

43 Kalocsa 

Város 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 86/2011. 257/2011 

174/2013 

44 Katymár 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 29/2011. 79/2011. 

49/2013.(V

II.30.) 

45 Kecel 

Város 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 46/2011. 121/2011. 

80/2013 

46 Kéleshalom 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

38/2011.(IV.28.

) 11/2011.(XI.29.) 

102/2013.(

VI.27.) 

47 Kiskőrös 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 46/2011. 147/2011. 

117/2013 

48 

Kiskunféleg

yháza 

Város 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 88/2011. 230/2011 

161/2013.(

VI.27.) 

49 Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 110/2011. 261/2011. 

188/2013 

50 Kiskunmajsa 

Városi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 95/2011. 381/2011 

192/2013.(

VII.10.) 

51 Kisszállás 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 75/2011.(V.05.) 

153/2011.(XI.29.

) 

84/2013. 

(VI.26.) 

52 Kömpöc 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

24/2011.(IV.29.

) 84/2011.(XII.27.) 

41/2013.(V

I.25.) 

53 Kunbaja 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

54/2011.(IV.14.

) 

161/2011.(XII.22

.) 

66/2013.(V

II.4.) 

54 Kunfehértó 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

73/2011.(IV.26.

) 

179/2011.(XI.30.

) 

55/2013.(V

II.16.) 

55 Kunszállás 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

36/2011.(04.27.

) 

103/2011.(XII.19

.) 

73/2013.(V

I.24.) 

56 Madaras 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

43/2011.(IV.13.

) 

130/2011.(XI.30.

) 

85/2013.(V

I.26.) 

57 Mátételke 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 40/2011.(IV.27) 95/2011 (XI.30.) 

69/2013.(V

I.27.) 

58 Mélykút 

Város 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

60/2011.(IV.26.

) 

189/2011.(XI.29.

) 

127/2013.(

VI.25.) 

59 Miske 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

32/2011.(IV.14.

) 

86/2011. 

(XII.15.) 

37/2013.(V

I.27.) 

60 Móricgát 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

31/2011.(IV.27.

) 

105/2011.(XI.28.

) 

55/2013.(V

I.26.) 

61 

Nagybaracsk

a 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

29/2011.(IV.13.

) 

102/2011.(XI.30.

) 

43/2013.(V

I.27.) 

62 

Nemesnádud

var 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 44/2011. 145/2011 

85/2013.(V

I.27.) 

63 Ordas Községi Képviselő- 37/2011.(IV.13. 100/2011.(XI.30. 59/2013.(V
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Önkormányzat testülete ) ) I.27.) 

64 Öregcsertő 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 37/2011 140/2011 

97/2013.(V

I.26.) 

65 

Pálmonostor

a 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 38/2011. 114/2011. 

72/2013.(V

I.25.) 

66 Petőfiszállás 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

112/2011.(IV.2

6.) 

335/2011.(XII.13

.) 

114/2013.(

VI.26.) 

67 Pirtó 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 19/2011.(V.9.) 51/2011.(XII.12.) 

34/2013.(V

I.27.) 

68 Rém 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

33/2011.(IV.14.

) 

119/2011.(XI.30.

) 

77/2013.(V

I.05.) 

69 Soltvadkert 

Város 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

50/2011.(IV.28.

) 

114/2011.(XII.22

.) 

88/2013.(V

I.27.) 

70 Sükösd 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

42/2011.(IV.13.

) 

168/2011.(XI.30.

) 

89/2013.(V

I.26.) 

71 Szakmár 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 28/2011. 113/2011. 

38/2013.(V

I.27.) 

72 Szank 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 53/2011.(V.11.) 

135/2011.(XII.07

.) 

97/2013.(V

I.25.) 

73 Szeremle 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

43/2011.(IV.18.

) 357-67/2011. 

67/2013.(V

I.28.) 

74 Tataháza 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 33/2011. 99/2011. 

46/2013.(V

I.27.) 

75 Tázlár 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 23/2011.(V.10.) 53/2011.(XII.13.) 

42/2013. 

76 Tiszaalpár 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 78/2011.(V.4.) 

302/2011.(XII.13

.) 

243/2013.(I

X.24.) 

77 Tömörkény 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 35/2011.(V.25.) 78/2011.(XI.25.) 

56/2013.(V

I.25.) 

78 Újtelek 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 21/2011. 74/2011. 

41/2013.(V

I.26.) 

79 Uszód 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

45/2011.(04.11.

) 

126/2011.(XI.29.

) 

88/2013.(V

I.26.) 

80 Vaskút 

Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

78/2011.(IV.20.

) 

255/2011.(XI.29.

) 

155/2013.(

VI.27.) 

81 Zsana 

Község 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

67/2011.(IV.28.

) 

205/2011.(XI.29.

) 

112/2013.(

VI.25.) 

82 Mohács 

Város 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 

66/2011.(IV.29.

) 

178/2011.(XII.15

.) 

95/2013.(V

I.28.) 
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HRHÖT_5. melléklet  

Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok 

 

 

 

 

Alulírott __________________________ nyilatkozom, hogy a Csongrádon 2014. 

______________________________ napján megalakított  Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöki/Elnökhelyettesi/Tagi 

tisztségét a mai napon elfogadom.  

Nyilatkozom, hogy az általam jelen ülésen elfogadott tisztség egyéb más, általam betöltött 

tisztséggel nem összeférhetetlen. 

 

Csongrád, 2014._________________ 

 

 

 _______________________________ 

 Elnök/Alelnök/Tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott __________________________ nyilatkozom, hogy a Csongrádon 2014. 

______________________________ napján megalakított  Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottsága Elnöki/Tagi tisztségét a 

mai napon elfogadom.  

Nyilatkozom, hogy az általam jelen ülésen elfogadott tisztség egyéb más, általam betöltött 

tisztséggel nem összeférhetetlen. 

 

Csongrád, 2011._________________ 

 

 

 _______________________________ 
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 Felügyelő Bizottsági Elnök/Tag 
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HRHÖT_6.melléklet 

Társult önkormányzatok felsorolása gyűjtőkörzetenként 

 

Kiskunhalasi hulladéklerakó körzete: 

 

Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

1. 
Bócsa Község 

Önkormányzat 
Szőke-Tóth Mihály  6235 Bócsa, Rákóczi u. 27. 

2. 
Csólyospálos Község 

Önkormányzata 
Á. Fúrús János  6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62. 

3. 
Harkakötöny Község 

Önkormányzata 
Brassó Imre Albert  6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

4. 
Imrehegy Község 

Önkormányzata 
Túriné Czeglédi Edit  6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

5. 
Jánoshalma Városi 

Önkormányzat 
Czeller Zoltán  6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

6. 
Kecel Város  

Önkormányzata 
Haszilló Ferenc  6237 Kecel, Fő tér 1. 

7. 
Kéleshalom Községi 

Önkormányzat 
Szvétek Lajos Róbert  6444 Kéleshalom, Fő. u. 2. 

8. 
Kiskőrös Város 

Önkormányzata 
Domonyi László  6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

9. 
Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 
Fülöp Róbert  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

10. 
Kiskunmajsa Városi 

Önkormányzat 
Á. Fúrús András  6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

11. 
Kömpöc Község 

Önkormányzata 
Tisoczki László 6134 Kömpöc, Petőfi u. 10. 

12. 
Kunfehértó Község 

Önkormányzata 
Huszár Zoltán  6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

13. 
Pirtó Község 

Önkormányzata 
Nagy Ferenc  6414 Pirtó,Dózsa Gy. U. 19. 

14. 
Soltvadkert Város 

Önkormányzata 

Lehoczki Ferenc 

Sándor  
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

15. 
Szank Községi 

Önkormányzat 
Patkós Zsolt  6131 Szank, Béke u. 33. 

16. 
Tázlár Község 

Önkormányzata 
Bán Róbert László  6236 Tázlár, Templom köz 2. 

17. 
Zsana Község 

Önkormányzata 
Visnyei Miklós  6411 Zsana, Kossuth u. 3 
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Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és körzetét is): 

 

Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

1.  
Bátya Község 

Önkormányzata 
Zsebics Ilona  6351 Bátya, Kossuth u. 20. 

2. 
Drágszél Község 

Önkormányzata 
Pandur Gábor  6342 Drágszél, Dózsa Gy. u. 61. 

3. 
Dunapataj Nagyközség 

Önkormányzata 
Dusnoki Csaba  6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. 

4. 
Dunaszentbenedek Község 

Önkormányzata 
Vargyas Mihály  

6333 Dunaszentbenedek, Kossuth 

.57. 

5. 
Foktő Község 

Önkormányzata 
Bakai Károly  6331 Foktő, Kossuth u. 2. 

6. 
Géderlak Községi 

Önkormányzat 
Katona György  6334 Géderlak, Kossuth u. 95. 

7. 
Homokmégy Községi 

Önkormányzat 
 Tapolcsányiné 

Varga Krisztina 
6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. 

8. 
Kalocsa Város 

Önkormányzata 

dr. Bálint József 

Miklós 

6300 Kalocsa, Szt. István király út. 

35. 

9. 
Miske Községi 

Önkormányzat 
 Illés Attila Ádám 6344 Miske, Fő u. 18. 

10. 
Ordas Község 

Önkormányzat 
Szabó Zsolt 6335 Ordas, Kossuth u. 8. 

11. 
Öregcsertő Községi 

Önkormányzat 
Kis-Vén László 6311 Öregcsertő, Kossuth. 141. 

12. 
Szakmár Község 

Önkormányzata 
András Gábor  6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 22. 

13. 
Újtelek Község 

Önkormányzata 
 Simon Sándor 

Róbertné 
6336 Újtelek, Alkotmány u. 17. 

14. 
Uszód Községi 

Önkormányzat 
 Ifj. Bedi Gyula 6332 Uszód, Árpád u. 11. 

15. 
Bácsalmás Városi 

Önkormányzat 
Németh Balázs 

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-

8. 

16. 
Bácsbokod Nagyközség 

Önkormányzata 
Kovács László 6453 Bácsbokod, Tolbuchin u. 80. 

17. 
Bácsborsód Községi  

Önkormányzat Csomor László  
6454 Bácsborsód, Petőfi út 3. 

18. 
Bácsszentgyörgy Községi 

 Önkormányzat 
Szűcs Gergely  

6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth u. 

15. 

19. 
Bácsszőlős Község 

Önkormányzata 
Szarvas Róbert Norbert  6425 Bácsszőlős, Kossuth u. 16. 

20. 
Baja Város  

Önkormányzat 
Fercsák Róbert  6500 Baja, Szentháromság tér 1. 

21. Bátmonostor Községi Béleczki Mihály  6528 Bátmonostor, Zrínyi u. 1. 
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Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

Önkormányzat 

22. 
Borota Községi  

Önkormányzat 
Mikó Ferencné  6445 Borota, Szent István u. 43. 

23. 
Császártöltés Község  

Önkormányzat 
Takácsné Stalter Judit  6239 Császártöltés, Keceli u. 107. 

24. 
Csátalja Község 

Önkormányzata 
Kovács Antal  6523 Csátalja, Petőfi út 2. 

25. 
Csávoly Községi  

Önkormányzat 
Hamháber Norbert  6448 Csávoly, Arany J. u. 25. 

26. 
Csikéria Községi  

Önkormányzat 
Korbély László  6424 Csikéria, Kossuth u. 113. 

27. 
Dávod 

Önkormányzata 

Hirtenberg János 

Sándor 
6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 61. 

28. 
Dunafalva Községi 

Önkormányzat 
Magosi György 7713 Dunafalva, Kossuth u. 4. 

29. 
Dusnok Község 

Önkormányzata 
Palotai Péter 6353 Dusnok, István király u. 9. 

30. 
Érsekcsanád Község 

Önkormányzata 
Felső Róbert 6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77. 

31. 
Érsekhalma Község 

Önkormányzata 
Horváth Roland Károly 6348 Érsekhalma, Fő út 22. 

32. 
Fajsz Község  

Önkormányzata 
Berta Zsolt 6352 Fajsz, Szt. István király u. 20. 

33. 
Felsőszentiván Községi 

Önkormányzat 
Vörös Szilárd 6447 Felsőszentiván, Rákóczi u. 60. 

34. 
Gara Községi  

Önkormányzat 
 Faa Béla 6522 Gara, Kossuth u. 62. 

35. 
Hajós Város 

Önkormányzata 

Estók Mihályné 

Szalczer Erzsébet 
6344 Hajós, Rákóczi u. 12. 

36. 
Hercegszántó Község  

Önkormányzata 
Feigl József 6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. u. 8. 

37. 
Homorúd Községi 

Önkormányzat 
Teszárik József 7716 Homorúd, Hársfa tér 9.  

38. 
Katymár Községi 

Önkormányzat 
Pál Endre 6455 Katymár, Kossuth u. 1. 

39. 
Kunbaja Község 

Önkormányzata 
Franzné Lakner Éva 6435 Kunbaja, Rákóczi u. 16. 

40. 
Kisszállás Község 

Önkormányzata 
Kispál István 

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 

28. 

41. 
Madaras Község 

Önkormányzata 
Juhász István 6456 Madaras, Báthory u. 1. 

42. 
Mátételke Község 

Önkormányzata 
Nagy Noémi 6452 Mátételke, Kossuth u. 2. 

43. Mélykút Város  Kovács Tamás 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 
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Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

Önkormányzat 

44. 

Mohács Város 

Önkormányzata 

(Szigeti Települési 

Önkormányzatok) 

Szekó József 7701 Mohács, Széchenyi tér 1. 

45. 
Nagybaracska Község 

Önkormányzata 
Bögi István András 

6527 Nagybaracska, Szabadság t. 

10. 

46. 
Nemesnádudvar Község 

Önkormányzata 
dr. Kovács István 

6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. t. 

1 

47. 
Rém Község 

Önkormányzata 
Papp Imréné 6446 Rém, Május 1. u. 17. 

48. 
Sükösd Nagyközségi 

Önkormányzat 
Tamás Márta 6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 201. 

49. 
Szeremle Községi 

Önkormányzat 
Varga György 6512 Szeremle, Szabadság u. 1. 

50. 
Tataháza Községi 

Önkormányzat 
Vörös István 6451 Tataháza, Kossuth u. 60. 

51. 
Vaskút Községi  

Önkormányzat 
Alszegi Zoltán 6521 Vaskút, Kossuth u. 90. 

 

Felgyői (Csongrádi) hulladéklerakó körzete: 

 

Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

1. 
Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat 
Szabó László  6114 Bugac, Béke u. 10. 

2. 
Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat 
Kerekes László Zoltán  

6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 

24. 

3. 
Csongrád Városi 

Önkormányzat 
Bedő Tamás  6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

4. 
Felgyő Községi 

Önkormányzat 
Horváth Lajos  6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 

5. 
Fülöpjakab Község 

Önkormányzata 
Szénási Zoltán  6116 Fülöpjakab Alkotmány u. 1. 

6. 
Gátér Község 

Önkormányzata 

Jánosiné Gyermán 

Erzsébet  
6111 Gátér, Petőfi u. 16. 

7. 
Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 
Nagy András  

6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 

8. 

8. 
Kiskunfélegyháza Város 

Önkormányzata 
Csányi József  6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth 1. 

9. 
Kunszállás Község 

Önkormányzata 
Kovács Imre  6115 Kunszállás Dózsa Gy. U. 24. 

10. 
Móricgát Község 

Önkormányzata 
Csontos Máté László  6132 Móricgát, Deák F. u. 24. 
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Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

11. 
Pálmonostora Község 

Önkormányzata 
Cseszkó László György  6112 Pálmonostora, Posta u. 10. 

12. 
Petőfiszállás Községi 

Önkormányzata 
Szász János Attila  6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6. 

13. 
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat 
Dr. Vancsura István  6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

14. 
Tömörkény Községi 

Önkormányzat 
Bánfi Sándor  6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 
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186/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft. 

kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2014. évi beszámolóját. 

 

187/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló június havi beszámolót.  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

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

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

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

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 5.718.918 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 5.670.313 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  4.754.177 e Ft-ban 

c) működési többletét 18.314 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát  18.314 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét 916.136 e Ft-ban 

2. finanszírozási kiadások összegét 48.605 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását 

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 460.804 e Ft-ban 

2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 464.648 e Ft-ban 
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3. felhalmozási célú hitel igénybevételével 39.289 e Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.629.809 

eFt-ban állapítja meg.”  

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 

2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei lépnek. 

 

3. § 

 

 

Ez a rendelet 2015. június 25-én 18:00 órakor lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2015. június 25. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében, 107.§-ában, 109.§ (4) 

bekezdésében, 143.§ (4) bekezdés i) pontjába, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló törvény 138.§ (1) bekezdés j) pontjában a nemzeti vagyonról szóló  2011. 

évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (6) 

bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a  Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint  a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET  

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 
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1.§ 

(1) E rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi jogokat 

gyakorló szervekre, az önkormányzati tulajdonú nemzeti vagyon használóira, valamint az 

önkormányzat vagyonára terjed ki. 

(1) Külön önkormányzati rendelet rendelkezik 

a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek hasznosításának  és 

értékesítésének,  

b) a közterületek használatának  

részletes szabályairól. 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§  

E rendelet alkalmazásában: 

a) forgalmi értékbecslés: ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői 

vélemény,ingó esetében tárgyszakértői vélemény, 

b) gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások 

nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az   ellenszolgáltatásért   vállalt 

kockázatot, 

c) menekülési érték: az ingatlanértékelés során az ingatlanforgalmi szakértő által 

megállapított, a forgalmi, piaci értéknél alacsonyabb azon összeg, amelyen 

az ingatlan a kialakult piaci viszonyok között viszonylag rövid időn belül, 

azonban még a szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékarányossága mellett 

értékesíthető, 

d)  mezőgazdasági   rendeltetésű   ingatlan:    a   termőföld    és   az    ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett művelési ágától függetlenül minden olyan 

ingatlan vagy ingatlanrész,  melyen  mezőgazdasági  művelés folyik,  vagy 

arra alkalmas,  és a hasznosítása mezőgazdasági művelésre irányul, 

e)  működtetés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ 

(4) bekezdésében meghatározott tevékenység, amelyet az önkormányzati 

költségvetési szerv a Képviselő-testület kijelölése alapján lát el, 

f)  vállalkozás: minden gazdasági tevékenységet végző személy vagy szervezet, 

függetlenül jogi helyzetétől és finanszírozási formájától. 

3. Általános rendelkezések 

3.§ 

(1) E rendelet alkalmazásában az önkormányzati vagyon használója az önkormányzati költségvetési 

szerv, a vagyonkezelő, a használatra törvény alapján jogosult állami szerv, valamint a vagyontárgyat 

polgári jogi szerződés alapján hasznosító átlátható szervezet vagy természetes személy. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak működéséhez és feladatellátásához biztosított 

vagyon kivételével minden más önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vagyon használatát és 
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kezelését a Képviselő-testület döntése alapján a Halasi Városgazda Beruházó Szolgáltató és 

Vagyonkezelő Zrt. végzi. 

(3) Az önkormányzat  nevében  a tulajdonosi jogokat hatáskörtől függően a Képviselő-

testület, a  feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság és a polgármester gyakorolja. 

(4) Az önkormányzat vagyona az önkormányzat tulajdonában lévő  nemzeti vagyonból  

áll, beleértve a  vagyoni  értékű jogot, az önkormányzatot  megillető követelést, valamint az 

önkormányzatot terhelő tartozást. 

(5) Az önkormányzat a tulajdonjoga gyakorlásával összefüggő egyes feladatait az (1)-(3) 

bekezdésben foglaltak közreműködésével látja el. 

 

II. FEJEZET  

 

Az önkormányzat vagyona 

 

4. A törzsvagyon 

 

4.§ 

 

(1) Törvényben meghatározottakon túl a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű vagyonba tartozik és forgalomképtelen: 

a) a helyi védettségű és a védett természeti terület, 

b) a közterületen elhelyezett műalkotás, 

c) Sós-tó. 

(2) Törvényben meghatározottakon túl a törzsvagyonba tartozik és korlátozottan 

forgalomképes: 

a) sportpályák és sportcélú létesítmények, 

b) műemlékek, műemlék jellegű és városképi szempontból védett ingatlanok, muzeális 

gyűjtemények és muzeális emlékek külön jogszabály alapján, 

 

5. Az üzleti vagyon 

 

5.§ 

 

(1) A törzsvagyon tárgyai közé nem tartozó vagyonból 

a) a nem kötelező közszolgáltatást nyújtó önkormányzati költségvetési szerv 

működéséhez szükséges vagyon, 

b) állami szerv ingyenes használatába adott vagyon 

mindaddig nem idegeníthető el, amíg az adott feladat ellátását szolgálja, kivéve, ha az 

elidegenítés a feladatot ellátó, átvállaló részére történik. 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata helyi közügyként közfeladatának tekinti az üzleti 

vagyonába tartozó  ingatlanokkal való  hatékony gazdálkodást, mint az önkormányzati 

feladatok ellátása anyagi feltételeinek egyik biztosítékát, összhangban a mindenkor 
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hatályos településrendezési eszközökben kitűzött településfejlesztési, és a gazdasági 

programban meghatározott célokkal. 
 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott közfeladat átadásához kapcsolódóan vagyonkezelési 

szerződés a 14. § alapján köthető, azzal, hogy a vagyonkezelési  tevékenység a Képviselő-

testület által jóváhagyott a vonatkozó tulajdonosi döntések alapján folytatható. 

 

6. A vagyontárgyak besorolása 

 

6.§ 

 

Egyes vagyontárgyak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé, korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyonná, üzleti vagyonná nyilvánításáról a Képviselő-testület dönt. 

 

III. FEJEZET  

 

A vagyongazdálkodás szabályai 

7. A vagyongazdálkodási terv 

7.§ 

(1) A vagyongazdálkodási terv tartalmazza az önkormányzat vagyonának kezelésére, 

hasznosítására, átruházására és gyarapítására vonatkozó közép- és hosszú távú 

célkitűzéseket. 

(2) Az önkormányzat vagyonának kezelésére, hasznosítására, átruházására és  gyarapítására a 

vagyongazdálkodási tervvel összhangban kerülhet sor. 

8. A tulajdonosi jogok gyakorlása 

8.§ 

(1) Forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes elidegenítéséről 

a) nettó 3 millió forint értékhatár alatt a polgármester 

b) nettó 3 millió forintot elérő,  azonban nettó 25 millió forintot el nem érő  értékhatár 

között a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ( továbbiakban: 

Bizottság), 

c) nettó 25 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékhatár esetén a Képviselő-testület dönt. 

(2) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik forgalomképes ingó- és ingatlan 

visszterhes hasznosításáról 
a) nettó 5 millió forint értékhatár alatt a polgármester, 

b) nettó 5 millió forintot elérő, azonban nettó 25 millió forintot el nem érő  értékhatár 

között a Bizottság, 

c) nettó 25 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékhatár esetén a Képviselő-testület 

dönt. 
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(3) Termőföld visszterhes elidegenítéséről és - a vagyonkezelésbe adott ingatlan kivételével - 

haszonbérbe adásáról értékhatártól függetlenül a Bizottság dönt. 

(4) Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó közterületi ingatlan, vagy annak 

meghatározott része kártalanítás ellenében történő – külön jogszabály szerinti - 

igénybevételével megvalósuló, közszolgáltatás nyújtását szolgáló vonalas létesítmény 

elhelyezésére irányuló megállapodás kötéséről a polgármester dönt. 

(5) Az önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, és az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő gazdasági társaság kezelésében lévő a feladat ellátás szempontjából 

szükségtelenné vált, továbbá a pótlási kötelezettséggel járó tárgyi eszköz értékesítéséhez, 

selejtezéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról 

a) nettó 3 millió forintot el nem érő  egyedi nyilvántartási érték esetén a polgármester, 

b) nettó 3 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó egyedi nyilvántartási érték esetén a 

Képviselő-testület dönt. 

(6) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatban 

a) telekmegosztáshoz, telekösszevonáshoz, közterületet nem érintő telekhatár 

rendezéshez, közterület  művelési  ága, besorolása és tulajdoni viszonyai  közül 

egyiket sem érintő telekhatár-rendezéshez, 

b) ingatlanügyi, kereskedelmi igazgatási, birtokvédelmi, építési engedélyezési, 

bejelentési és egyéb építésügyi vagy létesítési eljárás lefolytatásához, 

c) elidegenített ingatlan esetében az elidegenítési és terhelési tilalmak törléséhez, valamint 

azok hatálya alatt a további megterheléshez, 

d) nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, 

e) hasznosításnak nem minősülő igénybevételhez 

szükséges, vagy azzal összefüggő nyilatkozatokat - más tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe 

utalt ügyekben annak felhatalmazása alapján - a polgármester adja meg. 

9. A vagyontárgyak értékelése 

9.§ 

(1) Önkormányzati vagyon visszterhes elidegenítését, hasznosítását vagy megterhelését 

megelőzően - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak betartásával – annak forgalmi értékét, valamint 

a szolgáltatás értékarányos ellenértékét meg kell állapítani. 

(2) Ingatlan és ingó visszterhes elidegenítése vagy hasznosítása, ingatlan vásárlása, valamint 

ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog,  haszonélvezeti jog  visszterhes  alapítása  vagy  

megszerzése esetén a forgalmi  érték, valamint a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

értékarányosságának megállapítása érdekében – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 

külső forgalmi értékbecslést kell beszerezni. Amennyiben e rendelet másként nem 

rendelkezik a 8.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt értékhatárok alkalmazása tekintetében a 

forgalmi értékbecslésben meghatározott forgalmi érték az irányadó. 
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(3) A (2) bekezdéstől eltérően nem kell forgalmi értékbecslést beszerezni ingó esetén, ha az 

azonos rendeltetésű ingó dolog kereskedelmi, vagy piaci ára alapján a forgalmi érték 

megállapítható. 

(4) A tőzsdei forgalomban szereplő értékpapírok visszterhes elidegenítése vagy megszerzése 

esetén a forgalmi értéket az aktuális piaci ár, a tőzsdei forgalomban  nem szereplő, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a befektetési szolgáltatók által közzétett 

másodlagos piaci forgalomban kialakult ár alapján kell  meghatározni. 

 

(5) Üzletrész, tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír visszterhes elidegenítése vagy 

vásárlása esetén a forgalmi érték nem lehet kevesebb a névértéknél, kivéve ha üzleti értékelés 

alapján lett meghatározva annak értéke. 

10. A vagyontárgyak megszerzése 

10.§ 

(1) Az elővásárlási jog gyakorlásáról - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a megszerezni 

kívánt ingatlan értékére tekintettel 

a) bruttó 3 millió forint vételár alatt a polgármester, 

b) bruttó 3 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó vételár esetén a Képviselő-testület dönt. 

(2)Amennyiben az elővásárlási joggal érintett ingatlan vételára a bruttó 10 millió forintot 

nem haladja meg, és az önkormányzat által megbízott ingatlanforgalmi szakértő annak forgalmi 

értékét az adásvételi szerződésben meghatározott vételárhoz képest több mint 10 százalékkal 

alacsonyabb összegben határozta meg, úgy az önkormányzatot megillető elővásárlási jogról 

való lemondásról a polgármester dönt. 

(3) Az ingatlan megszerzéséről bruttó 3 millió forint értékhatárig a polgármester dönt az 

adott évi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig. 

(4) Az ingó vagyontárgy megszerzésére az önkormányzat hatályos beszerzési, illetve 

közbeszerzési szabályzata vonatkozik. 

 

11. A vagyontárgyak visszterhes átruházása 

 

11.§ 

 

(1) Vagyont visszterhesen elidegeníteni a költségvetési törvényben meghatározott 

értékhatár felett csak versenyeztetési eljárás alkalmazásával lehet, kivéve ha törvény a 

versenyeztetés mellőzését lehetővé teszi.  

 

(2) Vagyon visszterhes átruházásakor a fizetési határidő a szerződés aláírásától számított 15 

napnál hosszabb csak akkor lehet, ha: 

a) az ellenérték megfizetése részben, vagy egészben pénzintézeti kölcsön  

igénybevételével történik, 
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b) a fizetési határidőt a 8. § (1)  bekezdés  a)-c) pontja  szerinti tulajdonosi 

joggyakorló legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja. 

 

(3)Az ellenérték megfizetésének határideje a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a szerződés 

aláírását követő 90 napnál hosszabb nem lehet. 

 

(4) Amennyiben az ellenérték 20 százaléka foglalóként átadásra kerül, a 8.§ (1) bekezdés b)-

c) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorló 

a) 10 millió forintot meg nem haladó ellenérték fizetési kötelezettség esetén legfeljebb 2 éves 

időtartamra, 

b) 10 millió forint feletti ellenérték fizetési kötelezettség esetén legfeljebb 4 éves időtartamra 

részletfizetési kedvezményt adhat a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a mindenkori 

jegybanki alapkamat felszámítása mellett. 

 

 

 

(5) Vételárkedvezményt, valamint azzal egyenértékű, az ellenszolgáltatásból nyújtott 

kedvezményt kizárólag a Képviselő-testület biztosíthat. Vállalkozás részére 

vételárkedvezmény, valamint azzal  egyenértékű, az ellenszolgáltatásból  nyújtott 

kedvezmény csak az uniós állami támogatási szabályok szerint adható. 

 

12. A vagyontárgyak visszterhes hasznosítása 

12.§ 

 

(1) Vagyont visszterhesen hasznosítani a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár 

felett csak versenyeztetési eljárás alkalmazásával lehet, kivéve ha törvény a versenyeztetés 

mellőzését lehetővé teszi. 

(2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hasznosítás időtartama az 5 évet abban az 

esetben haladhatja meg, ha ahhoz a Képviselő-testület hozzájárul. 

(3) Bérleti díj kedvezmény, valamint azzal egyenértékű, az ellenszolgáltatásból nyújtott 

kedvezmény biztosítására vonatkozóan a 11.§ (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. 

 

13. Az ingyenes tulajdonba adás és az ingyenes hasznosítás 

 

13.§ 

 

(1) Vagyon ingyenes tulajdonba adásáról, valamint ingyenes hasznosításáról a Képviselő-

testület - törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén – minősített többségű 

határozatával dönt. 

(2) Az ingyenes használatba adott vagyon fenntartásáról, állagának megóvásáról az ingyenes 

használó saját költségére köteles gondoskodni, kivéve, ha jogszabály vagy a Képviselő-

testület minősített többségű határozatával eltérően rendelkezik. 
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(3) Az ingyenes használó kérelme alapján,  az ingyenes használatába adott  ingatlanon 

általa tervezett 1 millió forintot meg nem haladó bekerülési értékű építési beruházáshoz való 

hozzájárulásról a Bizottság dönt. 

 

14. A vagyonkezelés 

 

14.§ 

 

(1) Az önkormányzati  közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Képviselő-testület a 

tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az Mötv., valamint az Nvtv. rendelkezései szerint 

vagyonkezelői jogot létesíthet. Közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog 

létesítéséről, a vagyonkezelési szerződés megkötéséről való döntés a Képviselő-testület át nem 

ruházható hatásköre. 

 

(2) Vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolva ellenérték fejében, 

vagy ingyenesen lehet megszerezni és gyakorolni. A vagyonkezelői jog megszerzésének 

feltétele, hogy a vagyonkezelő a feladatellátással összefüggő jogokat, kötelezettségeket 

átvegye. 

 

 

(3) A vagyonkezelési szerződés kötelező tartalmi elemeit az Nvtv. és az Mötv. vagyonkezelésre 

vonatkozó szabályai, az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön jogszabály és e rendelet 

határozza meg. 

(4) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel az önkormányzati közfeladatra és az 

ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmazni kell: 

 

a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladat és az ellátható 

egyéb tevékenységek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkezelő a közfeladaton 

kívüli egyéb tevékenységet csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne 

veszélyeztesse az átadott közfeladat ellátását, 

b) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg közreműködők 

igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, 

használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket, 

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi 

önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzéket értékével 

együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon 

megjelölését, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó 

rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit, 

d) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve az 

ingyenesség tényét, a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati 

vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és 

formáját, 

e) az önkormányzat költségvetését megillető – a vagyonkezelésbe adott vagyon 

kezeléséből származó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal 

történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, 

f) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, 
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g) a teljesítés biztosítására szolgáló mellék-kötelezettségeket és egyéb biztosítékokat, 

h) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra 

vonatkozó előírásokat, 

i) a vagyonkezelési szerződés időtartamát. 

 

(5) A vagyonkezelésbe átadott vagyon birtokba adása tehermentesen, előzetes vagyonleltár 

elkészítésével történhet. 

 

(6) A vagyonkezelői jog jogosultja köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. 

 

14/A.§ 

 

A vagyonkezelői jog ellenértéke, ingyenes átengedésének feltételei 

 

(1) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése ellenérték fejében történik, az ellenértéket 

pénzösszegben, vagy a vagyonkezelő  által a szerződésben vállalt, a vagyonkezelésbe adott 

vagyonelem állagát, értékét megőrző, vagy annak növekedését eredményező vagyonkezelői 

tevékenységeként kell meghatározni a vagyonkezelői szerződésben. Az ellenérték 

meghatározásánál figyelembe kell venni a vagyonelem sajátos jellegét, valamint a 

vagyonkezelő által végzett gazdasági feltételeit. Az ellenértékként végzett tevékenység 

hónapokban vagy években meghatározott időtartamra eső, pénzben kifejezett értékét a 

vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell. Ellenértékként végzett tevékenységnek minősül 

a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét 

növelő beruházás, felújítás. 

 

(2) Vagyonkezelői jog ingyenesen kizárólag az önkormányzat kötelező és önként vállalt 

közfeladata ellátása céljából alapítható. Vagyonkezelői jog ingyenesen nem alapítható olyan 

vagyonkezelő részére, mely a vagyonkezeléssel összefüggésben átvállalt közfeladatot 

vállalkozási tevékenység keretében látja el, kivéve az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

álló gazdálkodó szervezetet, mely a vagyonkezelés eredményével az önkormányzat felé köteles 

elszámolni.  

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység értékét a vagyonkezelő előzetes tételes 

költségvetéssel és a megvalósítást követően számlákkal köteles igazolni, és azt a képviselő-

testületnek a 15.§ (4) bekezdés szerinti beszámolójában bemutatni. 

 

 

15. Vagyonkezelői jog gyakorlása 

15. § 

(1) A vagyonkezelő a rábízott vagyont – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül 

– e rendelet és a hatályos jogszabályok szerint, illetve a vagyonkezelési szerződésében 

foglaltak szerint a jó gazda gondosságával kezeli. 
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(2) A vagyonkezelő az Nvtv-ben, Mötv-ben és a Ptk-ban előírt kötelezettségeken túl köteles 

a) a rábízott vagyon biztosítására, 

b) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására, 

c) önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítésére, 

d) a vagyonkezelői jog ellenértékeként meghatározott pénzösszeg vagy más 

ellenszolgáltatás szerződés szerinti megfizetésére illetve teljesítésére, 

e) az önkormányzatra vonatkozó nyilvántartási jogszabályoknak és belső szabályzatoknak 

megfelelően nyilvántartani a vagyont. 

 

(2) A vagyonkezelő az átvállalt feladatok ellátását saját szervezete útján,- vagy a 

szerződésében foglalt felhatalmazással – más személyek közreműködésével látja el. A 

közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

 

(4) A vagyonkezelő köteles évente egyszer a tárgyévet követő év február 15-éig a 

vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól az Önkormányzat 

ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egységnek a megfelelő 

bizonylatokat, dokumentumokat átadni. 

 

(5) Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon, illetve annak meghatározott eleme bármely 

okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelő által vállalt közfeladat ellátására, illetve a feladat 

ellátására való szükségessége megszűnik, a vagyonkezelő köteles a polgármestert 8 napon belül 

értesíteni  A vagyonkezelésből való kivonásról, a szerződés módosításáról a Képviselő-testület 

dönt. 

 

16. Vagyonkezelői jog ellenőrzése 

16. § 

 

(1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét az 

Mötv.  109. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Polgármester – az 

önkormányzat  hivatala közreműködésével - ellenőrzi. 

 

(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, 

különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és 

helyességének biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit 

sértő, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása 

és a jogszerű állapot helyreállítása. 

 

(3) A Polgármester, illetve a Polgármester felhatalmazásával az önkormányzat  hivatala a 

tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult: 

 a) az ellenőrzött szerv az önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésében álló ingatlan 

területére belépni, 

 b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi 

előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt 

készíttetni, 
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 c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban  

felvilágosítást, információt kérni. 

 

(4) A Polgármester, illetve a polgármester felhatalmazásával az önkormányzat  hivatala a 

tulajdonosi ellenőrzés során köteles: 

a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és rendeltetésszerű 

működését a lehető legkisebb mértékben zavarja, 

 b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjét az ellenőrzés 

megkezdése előtt legalább 3 nappal tájékoztatni, 

 c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a 

jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének 

megküldeni. 

 

(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője jogosult: 

 a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, 

 b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt  tenni. 

 

(6) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője köteles: 

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, 

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, 

nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani 

c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, 

adatok) teljességéről nyilatkozni, 

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, 

 e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről  Önkormányzatot 

tájékoztatni. 

 

17. Vagyonkezelői jog  megszűnése 

 

17. § 

 

(1) A vagyonkezelői jog megszűnését az Mötv.109.§ (10) bekezdése, a Nvtv. 11. § (4) 

bekezdése szabályozza. Azonnali hatályú felmondás esetén a vagyonkezelő köteles a kezelt 

vagyon azonnali birtokba adására, oly módon, hogy szükség esetén biztosítsa az Önkormányzat 

részére a közfeladat folyamatos ellátásához a saját személyi és tárgyi infrastruktúráját. 

 

(2) A vagyonkezelő, a kezeléséből kivont vagyon Önkormányzat részére való birtokba adására 

köteles, azt nem tagadhatja meg, feltételhez nem kötheti. A vagyonkezelői jog megszűnése nem 

veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladat folyamatos ellátását. 

 

(3)A vagyonkezelői jog megszűnésekor a vagyonkezelő köteles gondoskodni a jog ingatlan – 

nyilvántartásból való törléséről. 

 

18. A törzsvagyonra vonatkozó szabályok 

 

18.§ 
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(1)A korlátozottan   forgalomképes  törzsvagyon ellenérték fejében történő elidegenítéséről, e 

rendelet eltérő rendelkezése hiányában hasznosításának átengedéséről, nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulásként gazdasági társaság rendelkezésére bocsátásáról, megterheléséről a Képviselő-

testület dönt. 

 

(2) E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában forgalomképtelen vagyontárgy visszterhes 

hasznosításáról a Képviselő-testület dönt, mely esetben a 11.§-t és a IV. fejezetet csak 

akkor kell alkalmazni, ha törvény azokkal ellentétes tartalmú rendelkezést nem állapít meg. 

(3)A Képviselő-testület és hivatala elhelyezésére szolgáló épület szabad kapacitása 

elsősorban az épület vagy épületrész funkciójával összhangban álló tevékenység céljára 

hasznosítható. 

 

19. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó szabályok 

19. § 

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője az alapfeladat sérelme nélkül a költségvetési 

szerv használatában, működtetésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

hasznosításának - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb 1 év határozott  időtartamra  

történő  visszterhes  hasznosításáról  saját hatáskörében dönthet. Az 1 év időtartamot meghaladó 

visszterhes hasznosítás esetében a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges a szerződés 

megkötéséhez. 

(2) A vagyon visszterhes hasznosításának feltétele, hogy a karbantartási, fenntartási, üzemben 

tartási költségek a hasznosítás idejével arányosan a díjban  megtérüljenek. 

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában, működtetésében lévő kollégium 

szabad helyiségeit ideiglenes jelleggel bérbe adhatja. E rendelet rendelkezéseit e bérbeadás 

során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy nem kell pályázatot kiírni, és a bérleti díj nem 

lehet kevesebb a költségvetési szerv mindenkor hatályos önköltség számítási szabályzata 

alapján, a bérbe adott helyiség nagyságát és minőségét figyelembe véve megállapított 

önköltségi árnál. 

(4) Az önkormányzati költségvetési szervtől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a 

Képviselő-testület - harmadik személyek részére történő kártalanítás fizetése mellett - 

megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok 

megvalósítását hatékonyabban szolgálja. 

(5) Az önkormányzati költségvetési szerv részéről a vállalkozási tevékenység folytatásának 

feltétele, hogy a vállalkozót terhelő tárgyévi költségek az adott évben legalább megtérüljenek, 

ezt köteles a mindenkori számviteli  előírásoknak megfelelően dokumentálni. A költségvetési 

szerv a vállalkozásból származó eredményét köteles az alaptevékenység színvonalának 

javítására fordítani. 

(6) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában lévő ingó dolgokat az alapító 

okiratban jóváhagyott alap- és vállalkozási feladatokhoz kapcsolt jogszerű használat során 

bekövetkezett elhasználódás miatt pótlási kötelezettséggel - a 8.§ (5) bekezdés szerinti 
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tulajdonosi hozzájárulás alapján - értékesítheti. Az értékesítésből származó bevétel a 

költségvetési szervet illeti meg. 
 

(7) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés, vagy feladatváltozás miatt  feleslegessé 

válik, annak hasznosításáról, valamint más önkormányzati költségvetési szerv részére történő 

átadásáról a polgármester gondoskodik. A hasznosításból  származó bevétel az 

önkormányzatot illeti meg. 

(8) Az önkormányzati költségvetési szerv használatában, működtetésében lévő vagyon 

hasznosítása átengedésével, valamint a (6) bekezdés szerinti értékesítéssel kapcsolatos 

szerződés aláírására - amennyiben e rendelet előírja, úgy a hatáskörrel rendelkező tulajdonosi 

joggyakorló előzetes hozzájárulásával - a költségvetési szerv vezetője jogosult. 

 

 

 

 

 

20. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok 

 

20. § 

 

(1) A részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság működése során a 

Képviselő-testület, illetve meghatalmazottja nem hozhat, illetve nem kezdeményezhet, 

fogadhat el olyan határozatot, amellyel felelőssége meghaladja vagyoni hozzájárulása 

mértékét, vagy a kötelező feladatainak ellátását veszélyezteti.  

 
(2) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület 

jogosítványait az e rendeletben foglalt eltérésekkel a polgármester gyakorolja.  

(3) A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik, amit jogszabály a tulajdonos hatáskörébe utal, különösen: 

a) a társaság üzleti tervének elfogadása, módosítása, 

b) Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása 

c) a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről, 

ingatlan megterheléséről, vásárlásról való döntés, 

d) tárgyi eszköz értékesítése 2.000.000,-Ft feletti nettó értékhatár esetén, 

e) vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása.  

f)igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása  

g) felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása, 
h) a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről,  

i) ingatlan megterheléséről, vásárlásról való döntés 

j) gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése, 

k) társasági szerződés módosítása. 
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(4) A 100 %-os  önkormányzati tulajdonrészt el nem érő gazdasági társaságok esetében a 

társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben meghozandó döntést 

megelőzően a Bizottság álláspontját ki kell kérni: 

 - társasági szerződés módosítása, 

 - üzleti terv és mérlegbeszámoló elfogadása, 

 - ügyvezető (vezető tisztségviselő) kinevezése, visszahívása, díjazásának 

 megállapítása, 

 - az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése,  

 - vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása. 

 

(5) Az egyszemélyes részvénytársaság igazgatósági üléseinek időpontjáról és helyéről a 

polgármestert értesíteni kell.  

 

(6) A polgármester tulajdonosi jogosítványainak gyakorlása során jogosult magát 

meghatalmazottal képviseltetni. 

21.§ 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonosi részesedésével rendelkező gazdasági 

társaság köteles üzleti tervet készíteni. Az üzleti terv és a beszámoló tartalmára vonatkozó 

előírásokat a 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A tulajdonos képviselő-testület az üzleti tervet az éves költségvetés elfogadásakor 

tárgyalja meg. 

(3) Az önkormányzati tulajdonú társaságok vezetői kötelesek a tulajdonos képviselő 

testületnek  munkatervéhez igazodóan, legalább  a képviselő-testületi ülést megelőző  15 

nappal benyújtani üzletpolitikai jelentéseiket, a számviteli törvény szerinti beszámolójukat, 

és minden olyan előterjesztési javaslatot, amely a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(4) Az üzleti terv, valamint a (3) bekezdésben felsoroltak  a társaság felügyelő bizottsága 

írásbeli jelentésének birtokában - kivéve ha jogszabályban meghatározottak alapján nem 

rendelkezik felügyelő bizottsággal - azzal egyidejűleg nyújthatók be a tulajdonos 

képviselő-testülethez megtárgyalásra. 

(5) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolási és adatszolgáltatási 

kötelezettsége az önkormányzat jogszabályokban előírt beszámolási, adatszolgáltatási 

kötelezettségéhez kapcsolódik, melyet a jegyző felhívására kell teljesíteni.  

(6) A benyújtott  dokumentumok tartalmának ellenőrzésében az önkormányzat hivatala 

közreműködik, melynek keretében ellenőrzi az igényelt önkormányzati támogatás 

felhasználását, vizsgálja a javaslatok megalapozottságát az önkormányzat költségvetésének, 

illetve gazdálkodási feltételeinek tükrében, szakmai jellegű vizsgálatot  az önkormányzat 

hivatalának arra illetékes osztálya látja el.  
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(7) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak törvényben meghatározott 

kötelezően közzé teendő információikat, szerződéseket a saját honlapjukon kell közzé 

tenni. 

21. A követelésekre vonatkozó szabályok 

22.§ 

(1) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót – tételenként feltüntetve, 

hogy mely, kormányrendeletben meghatározott jogcím alapján vált behajthatatlanná az egyes 

követelés - minden tárgyévet követő év április 30. napjáig a polgármester nyújtja be a 

Képviselő-testületnek. 

(2) Az egy évet meghaladóan keletkezett, a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott kisösszegű követelés törléséről a polgármester dönt. 

 

(3) A mindenkor hatályos költségvetési törvényben  megállapított kisösszegű  értékhatár 

feletti követelésről lemondani a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal a Képviselő-

testület jogosult. 

 
(4) Természetes személlyel szemben a kisösszegű értékhatár feletti követelésről akkor lehet 

lemondani, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi 

nyugdíj 80 százalékát. 

(5) Vállalkozásnak a gazdasági tevékenységével összefüggő kisösszegű értékhatár feletti 

tartozásáról lemondani nem lehet, kérelmére részletfizetés, valamint legfeljebb a kamat 

összegének 50 százaléka erejéig kamatcsökkentés engedélyezhető az uniós állami támogatási 

szabályokkal összhangban. 

 

22. A szerződések nyilvántartása 

 

23.§ 

 

A vagyonkezelés kivételével a vagyongazdálkodás valamennyi e fejezetben meghatározott 

területén létrejött szerződésről az önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet. A vagyonkezelő 

kivételével a vagyon használója a megkötött szerződés egy példányát köteles a 

szerződéskötést követő 30 napon belül az önkormányzat hivatalának megküldeni. 

 

23. A vagyon nyilvántartása 

 

24.§ 

 

(1) A vagyonnyilvántartás rendszerét - figyelemmel a vonatkozó magasabb szintű 

jogszabályokra - a jegyző határozza meg. 

 

(2) A vagyonnyilvántartás feladatait az önkormányzat hivatala, továbbá a vagyonkezelők, az 

önkormányzati költségvetési szervek és a vagyont használó  önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok látják el. 
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(3) Az önkormányzati költségvetési szervek és a vagyont használó önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok kötelesek a rájuk bízott vagyont nyilvántartani, 3 évente leltározni a 

leltározási szabályzatban foglaltak szerint, kötelesek továbbá a vagyont érintő változásokat az 

önkormányzat hivatalának jelenteni, továbbá évente az önkormányzat éves beszámolójának 

elkészítéséhez szükséges leltárt készíteni. 

(4) A vagyonnyilvántartás felfektetéséért, folyamatos vezetéséért, a számvitellel, az ingatlan-

nyilvántartással vagy más jogszabály alapján létrehozott nyilvántartással, valamint a 

természetbeni állapottal való egyezőségéért a jegyző felel. 

 

IV. FEJEZET  

A versenyeztetés szabályai 

 

24. A versenyeztetés általános szabályai 

 

25.§ 

(1) A versenyeztetés formái: 

a) nyilvános pályázat, 

b) zártkörű pályázat, 

c) árverés. 

 

(2) Nyilvános és zártkörű pályázat esetén a pályázat bontását, szükség szerint a kiegészítő 

tájékoztatást, valamint a beérkezett írásbeli ajánlatok érvényességének megvizsgálását követően 

kerül sor a pályázat elbírálására. 

(3) Nyilvános és zártkörű pályázat esetén lehetőség van tárgyalás tartására a 32. §-ban 

meghatározottak szerint. 

(4) Zártkörű pályázat akkor írható ki, ha a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon 

jellege, jelentősége, valamint annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok 

megoldása előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, vagy társasági partnerek részvételét 

teszi szükségessé. 

(5) Árverést akkor lehet tartani, ha feltételezhető, hogy pályázat lebonyolítása  aránytalan 

késedelemmel, nehézséggel, vagy számottevő többlet kiadással járna. 

(6) A versenyeztetés formájáról, a pályázati kiírásról vagy az árverési hirdetményről, valamint 

a pályázat elbírálásáról a hatáskörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló, valamint 

a) vagyonkezelésben lévő vagyon tekintetében a vagyonkezelő, 

b) önkormányzati költségvetési szerv használatában,  működtetésében lévő vagyon tekintetében a 

költségvetési szerv vezetője, 

c) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok használatában lévő vagyon 

tekintetében a vezető tisztségviselő jogosult dönteni (a továbbiakban együtt: kiíró). 
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(7) Az e fejezetben foglalt szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a vagyon 

visszterhes elidegenítése, hasznosítása esetén e rendelet szerint versenyeztetni nem kell, 

azonban a kiíró a versenyeztetés mellett dönt. 

 

25. A pályázati felhívás és a pályázati kiírás 

26.§ 

(1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a kiíró  megnevezését, székhelyét, továbbá, ha a pályázati felhívásra a Képviselő-

testület vagy a bizottság döntése alapján kerül sor, az erre való utalást a határozat számának 

megjelölésével, 

b) a pályázat célját, formáját, 

c) a pályázat tárgyának megjelölését, 

d) a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az indulási árat, ellenszolgáltatást, 

e) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét, 

f) a részletes pályázati kiírás, dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyét, módját, 

idejét és a kiíró ez irányú döntése esetén annak költségét, 
g) hivatkozást arra, hogy a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának  jogát 

fenntartja. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részletes pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 

a) a hasznosítandó vagyon vagy vagyonrész adatait: 

aa) ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartási adatokat, a beépíthetőségre, 

közművesítettségre, tartozékokra és a jellemző sajátosságokra vonatkozó adatokat, 

ab) ingó esetén annak leírását, 

b) az ajánlatok elkészítéséhez szükséges valamennyi technikai információt, 

c) az esetleges hatósági előírások megtartására történő utalást, 

d) a pályázat tárgyára vonatkozó esetleges elővásárlási, vagy előbérleti jogot, 

e) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, további információszerzés,  

konzultáció helyének, idejének a megjelölését, 

f) a benyújtáshoz szükséges példányszámot és a csatolandó mellékletek, iratok, 

igazolások felsorolását, 

g) az ajánlati kötöttség vállalására vonatkozóan a kiíró által elvárt feltételeket, 

h) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját és módját, az eredményhirdetés helyét, 

határidejét és módját, 

i) a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését, 

j) az ajánlatok elbírálásának szempontrendszerét, a döntéshozatal során kiemelt 

jelentőséggel bíró elbírálási szempontokat, 

k) az ajánlott vételár, ellenszolgáltatás felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket, 

I) hivatkozást arra, hogy a pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben e rendeletben 

foglaltak megfelelően alkalmazandóak, 

m) minden egyéb adatot, amelyet a kiíró szükségesnek tart. 

 (3) A kiíró a pályázati kiírásban úgy is rendelkezhet, hogy a pályázaton történő részvétel 

lehetőségét a pályázati kiírás, dokumentáció megvásárlásához köti. A pályázati kiírás, 
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dokumentáció ellenértékét a pályázattal összefüggésben a kiíró részéről felmerülő költségek 

figyelembe vételével kell meghatározni. 

 

 

26. A közzététel 

27.§ 

(1) A pályázat, és az árverési hirdetmény közzétételéről a polgármester vagy a 25. § (6) 

bekezdés a)-c) pontjában felsoroltak kötelesek gondoskodni. Amennyiben az árverés 

lebonyolítására külső személy, vagy szervezet kapott megbízást, akkor az  árverési 

hirdetmény közzétételéről e megbízott gondoskodik. 

(2) A nyilvános pályázatot az önkormányzat honlapján, az önkormányzat hivatala 

hirdetőtábláján kell meghirdetni. Az ajánlatok benyújtására a pályázat önkormányzat 

honlapján történő közzétételétől számított legalább 30 napot kell biztosítani. 

(3) Az árverési hirdetményt az önkormányzat honlapján, az önkormányzat hivatala 

hirdetőtábláján kell közzétenni legalább az árverés időpontját megelőző 5 nappal. 

27. Az óvadék 

28.§ 

(1) A pályázaton, árverésen való részvétel óvadék adásához is köthető, melyet az ajánlat 

benyújtásával egyidejűleg vagy a pályázati kiírásban megjelölt időpontig és  módon, valamint 

árverés esetén legkésőbb az árverést megelőző napon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani. 

(2) Az óvadék összegét a pályázat kiírója állapítja meg. Árverés esetében az óvadék 

összege az indulási ár 10 százaléka. 

 

(3) Az óvadékot a pályázat visszavonása, az ajánlat érvénytelenségének megállapítása, a 

pályázat eredménytelenné nyilvánítása, valamint a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel a 

pályázat elbírálása után - kamat nélkül - 15 napon belül kell 

visszafizetni. 

(4) Nem jár vissza az óvadék, ha 

a) az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, 

b) a  pályázó  az  ajánlatát az  ajánlati   kötöttsége   beálltát  követően,   annak 

időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból  

hiúsult meg. 
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(5) Árverés esetén a második legmagasabb ajánlatot tevő részére az óvadékot a 

legmagasabb ajánlatot tevővel történő szerződéskötést követő 15 napon belül, a  

többi árverési résztvevőnek pedig az árverés befejezését követő 15 napon belül kell 

visszafizetni. A (4) bekezdésben foglaltakat árverés estén is megfelelően alkalmazni 

kell. 

28. A pályázat visszavonása, eredménytelenné nyilvánítása 

29.§ 

(1) A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. E 

döntést a pályázati kiírásra vonatkozó szabályok szerint közzé kell tenni. 

(2) A kiíró a pályázatot a pályázati kiírásban foglaltak szerint az ajánlatok  benyújtására 

megjelölt időpont lejártát követően indokolási kötelezettség nélkül eredménytelenné 

nyilváníthatja. E döntést valamennyi ajánlatot benyújtó pályázóval írásban közölni kell. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt esetekben, amennyiben a pályázati dokumentáció 

rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében történt, úgy azt a pályázóknak a pályázat 

visszavonását, eredménytelenné nyilvánítását követő 15 napon belül vissza kell téríteni. 

29. Az ajánlatra vonatkozó szabályok 

30.§ 

(1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó árajánlatát, ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, értékesítés esetén a 

fizetési ütemezést, 

b) a pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására  

vonatkozóan, 

c) a pályázó ajánlati kötöttség vállalására vonatkozó nyilatkozatát, 

d) amennyiben a pályázati kiírás előírja, az óvadék, valamint a pályázati kiírás, 

dokumentáció ellenértéke befizetését igazoló dokumentumot, 

e) a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait 

f) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési 

nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, 

g) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy 

nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, nyilatkozatát az 

átláthatóságról, 

h)  jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb 

nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint 

képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát, nyilatkozatát az 

átláthatóságról, 
i)  az a)-h) pontokon túl mindazt, amit a pályázati kiírás előír. 

 

(2) Érvényes az ajánlat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve  megfelel a 

pályázati kiírásban foglaltaknak. 
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(3) Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki vagy amely nem jogosult a pályázaton részt venni, 

beleértve azt az esetet is, ha a kiíró a pályázaton való részvétel lehetőségét  óvadék 

megfizetéséhez, valamint a pályázati dokumentáció megvásárlásához kötötte, és a 

pályázó az óvadékot, valamint a pályázati dokumentáció ellenértékét nem, vagy nem a 

kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére, 

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, 

d) a pályázó az árajánlatát, ellenszolgáltatásra irányuló ajánlatát nem egyértelműen határozta 

meg. 

 

30. Az ajánlat bontása 

 

31.§ 

 

(1) Az ajánlat beérkezésekor az átvétel pontos időpontját az ajánlatot tartalmazó borítékon fel 

kell tüntetni. 

 

(2) A beérkezett ajánlatokat a pályázat lebonyolításában részt vevő személyek jelenlétében 

kell bontani. 

 

(3) Az ajánlatok bontása nyilvánosan történik, az ajánlatokat mellékleteivel együtt bírálati 

sorszámmal kell ellátni. 

 

(4) Közjegyzői jelenlétről akkor kell gondoskodni, ha azt a kiíró  szükségesnek tartja. 

 

(5) Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, 

lakóhelyét vagy székhelyét, az ajánlatok lényeges tartalmát azon adatok kivételével, 

melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta.  A pályázó nem tilthatja 

meg a nevének, lakóhelyének vagy székhelyének, az ajánlott  vételárnak, 

ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt  határidőnek a 

nyilvánosságra hozatalát. 

 

(6) Az ajánlatok bontásáról, valamint ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

(7) Az érvénytelen ajánlatokat - az érvénytelenség okának a megjelölésével lehetőség 

szerint az ajánlatok bontásakor, de legkésőbb az eredményhirdetéskor - ismertetni kell. 
 

31. A tárgyalás 

 

32.§ 

 

(1) A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: 

a) a tárgyalás helyét és idejét, 

b) a pályázat megjelölését, amelyben a tárgyalásra sor kerül, 
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c) a tárgyaláson részt vevő, azon részt venni jogosultak azonosító adatait, 
d) a pályázók tárgyalás során tett ajánlatát, érvénytelen ajánlat esetén az érvénytelenség 

okát. 

 

(2) A tárgyalásokat mindaddig folytatni kell, amíg több pályázó van versenyben,  vagy 

valamennyi pályázó a végleges ajánlatát meg nem teszi. 

 

32. A pályázat elbírálása 

 

33.§ 

 

(1) Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat a benyújtási határidő 

lejártát követő 30 napon belül, vagy amennyiben a pályázat kiírója testületi szerv, és a 

pályázat elbírálására e határidőn belül nincs lehetőség, úgy legkésőbb e határidő lejárta után, a 

soron következő testületi ülésen el kell bírálni. 

(2) A szabályszerűen benyújtott és érvényes ajánlatokat a kiíró bírálja el. 

(3) Amennyiben a kiíró a Képviselő-testület, akkor a pályázat tárgya szerint feladat- és 

hatáskörrel rendelkező bizottság véleményezése után bírálható el a pályázat. 

(4) A pályázat elbírálásában részt vevő nem lehet az, aki: 

a) a pályázatot benyújtotta, vagy a pályázó közeli hozzátartozója, 

b) a pályázóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c) egyéb okból kifolyólag nem képes a pályázat elfogulatlan elbírálására. 

(5) Az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló kizárási okot köteles  haladéktalanul 

bejelenteni. 
 

(6) Eredménytelen a pályázat, ha: 

a) a kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett, 

b) a kiíró a pályázatot a 29. § (2) bekezdés alapján, vagy a szerződés megkötésének 

elmaradása miatt eredménytelenné nyilvánítja. 

 

(7) Eredménytelen pályázat esetén a kiíró új pályázat kiírásáról dönthet. Az új pályázatban, 

amennyiben annak tárgya ingatlan visszterhes átruházása, lehetőség van – az ellenszolgáltatás 

értékarányossága érdekében – legalább a menekülési értéket elérő vételár ellenében történő 

értékesítésre. 

 

(8)Ha az ajánlat elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a kiíró a pályázótól 

felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlat azonban ekkor nem módosítható. 

 

(9)Az ajánlatok értékelésénél azonos feltételek vállalása esetén a pályázók  között - az 

árverési szabályok megfelelő alkalmazásával - árversenyt kell tartani. 

 

(8) Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése - a szerződéskötésre 

rendelkezésre álló határidőben - meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a 
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nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a  kiíró 

a szerződéstől eláll,  vagy felmondja azt,   úgy a kiíró jogosult a második 

legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. 

 

(10) A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha a pályázati 

kiírás erre lehetőséget adott és a pályázót a pályázat eredményének kihirdetésekor a kiíró a 

nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősítette. 

 

33. A zártkörű pályázat szabályai 

 

34.§ 

 

(1) Zártkörű pályázat esetén e fejezet rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdésben foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

(2) A zártkörű pályázati kiírást nem kell közzétenni, a kiíró gondoskodik annak - valamennyi 

a zártkörű pályázatra meghívott részére történő –közvetlen megküldéséről. 

 

(3) Zártkörű pályázat esetén legalább 3 érintettnek kell egyidejűleg megküldeni a 

pályázati felhívást. Ajánlat benyújtására legalább a zártkörű pályázati kiírás 

kézhezvételétől számított 15 napot kell biztosítani. 

 

(4) A zártkörű pályázati kiírásban előírható, hogy a pályázat bontására sor  kerülhet a 

pályázat benyújtási határidő lejárta előtt akkor, ha valamennyi a zártkörű pályázatra meghívott 

ajánlatát már benyújtotta. 

34. Az árverés szabályai 

 

35.§ 

 

(1) Árverés esetén  e fejezet  rendelkezéseit a  (2)-(13)  bekezdésben foglalt eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

 

(2) Az árverési hirdetményben fel kell tüntetni: 

a) az árverés helyét és idejét, 

b) a kiíró ez irányú döntése esetén az árverési óvadék összegét, 

c) ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartási adatokat (település, helyrajzi szám, utca, 

házszám, művelési ág, terület nagyság), 

d) ingatlan esetén annak beépíthetőségét, közművesítettségét, tartozékait és a 

jellemző sajátosságokat, 

e) ingó esetén annak leírását, 

f)az indulási árat, 

g)a fizetési feltételeket. 

 
(3) Árverésen ajánlatot tenni, licitálni személyesen vagy meghatalmazott útján  lehet. A 

meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

 

(4) Az árverésen az eladási ár az indulási ár alá nem csökkenthető. 
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(5) Az árverést a kiíró által megbízott személy vezeti. 

 

(6) Az árverés megkezdésekor az árverés vezetője a  részt vevőkkel közli a kiindulási 

árat és felhívja őket az ajánlatuk megtételére. A licitálás a kiindulási ár  legalább 2 

százalékának megfelelő licitlépcsőkkel történik. 

 

(7) Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat  nincs, az 

árverés vezetője a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a 

legtöbbet ajánló a vagyontárgyat megvette. 

(8) Az óvadék az árverésen legmagasabb ajánlatot tevővel történő szerződéskötés esetén 

szerződési biztosítékká alakul. 

(9) Az árverés  nyertesével történő szerződéskötés meghiúsulása esetén a szerződést az adott 

vagyontárgyra tett második legjobb ajánlat tevőjével kell megkötni. 

(10) Az árverés eredménytelen, ha: 

a) a vagyontárgyra érvényesen senki nem tett ajánlatot, 

b) a legmagasabb ajánlatot tevővel a szerződés nem jön létre, és második  

legmagasabb ajánlatot tevő nincs, vagy nem kíván szerződést kötni. 

(11) Az árverés eredménytelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet  részt az, aki 

az előző árversenyen nyertesként, vagy a nyertes helyébe lépve,  második legjobb 

ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az ellenszolgáltatást határidőn 

belül nem fizette meg. 

(12) Az árverésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza: 
 

a) az árverés helyét és idejét, 

b) az árverés lebonyolítójának nevét, 

c) az árverésen részt vevő, azon részt venni jogosultak azonosító adatai, 

d) az elárverezett vagyontárgy indulás árát, 

e) a legmagasabb, és az azt követő ajánlatot tevő árverező nevét, személyazonosító 

adatait, az általuk megajánlatott árat. 

(13) Az árverési jegyzőkönyvet az árverés vezetője és amennyiben közjegyző jelen van a 

közjegyzővel írja alá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. FEJEZET  
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Záró rendelkezések 

 

36.§ 

 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba. 

 

(2) E rendelet  rendelkezéseit a hatályba lépését követően kiírásra kerülő pályázatokra kell 

alkalmazni. 

 

(3) E rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogok és kötelezettségek 

gyakorlását e rendelet rendelkezései nem érintik. 

 

(4) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdés sérelme nélkül - a hatályba lépését 

megelőzően beérkezett, de még el nem bírált kérelmekre, ajánlatokra, valamint a hatályba 

lépése előtt megkötött, önkormányzati vagyon hasznosításának átengedésére irányuló 

szerződések időtartamának meghosszabbítására is alkalmazni kell. 

 

37.§ 

Hatályát veszti : 
1. Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 

13/2012 ( III.28.) önkormányzati rendelet 

2. Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 

13/2012 ( III.28.) önkormányzati rendeletet módosító 28/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet 

3. Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 

13/2012 ( III.28.) önkormányzati rendeletet módosító 20/2014. ( XII.19.) önkormányzati 

rendelet. 

Kiskunhalas, 2015. június 25. 

Fülöp Róbert Dr. Ferenczi Mária 

        polgármester jegyző 

 

 
1. melléklet a  16 /2015.(VI.26.) önkormányzati rendelethez 

  

Gazdasági társaság üzleti terv részei: 

 

1. A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése. 

 

2. A várható bevételek – költségek részletezése. 

 a., A számviteli törvény szerinti éves beszámoló összköltség eljárással készített 

 eredménykimutatás „A” változata szerint. 

b., Bevételek-kiadások főbb tevékenységenként (szakfeladatonkénti/ költséghelyenkénti/ 

 ágazatonkénti bontásban), különös tekintettel a támogatási szerződésben foglalt 
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 közszolgáltatásokra. Az előző évi terv és tény adatokkal való tárgy évi terv adat 

 összehasonlítás részletes szöveges indoklással.  

 

3. Létszámterv, illetmény adatok a szervezet irányítási, végrehajtási és ellenőrzési szintjeire bontva 

 ágazatonként. 

 

4. Cash-flow kimutatás (Amennyiben jogszabály a gazdasági társaság részére kötelezővé teszi) 

 

5. Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségvállalások ismertetése. 

 

6. Hitel állomány alakulásának ismertetése (tény, várható felvétel, törlesztés ütemezése). 

 

7. Fejlesztési terv. 

 

8. Vezetői összefoglaló. Vállalkozás működése szempontjából egyéb lényeges adatok, információk. 

 

 Gazdasági társaság beszámolójának részei: 

 

1. A bevételek – költségek részletezése. 

 

 a., A számviteli törvény szerinti éves beszámoló összköltség eljárással készített 

 eredménykimutatás „A” változata szerint. 

 

b., Bevételek-kiadások főbb tevékenységenként (szakfeladatonkénti/ költséghelyenkénti/ 

 ágazatonkénti bontásban), különös tekintettel a támogatási szerződésben foglalt 

 közszolgáltatásokra. Az előző évi tény adatokkal való tárgy évi tény adat 

összehasonlítás  részletes szöveges indoklással. Mérleg és kiegészítő mellékletek. 

 

2. Létszám és illetmény adatok a szervezet irányítási, végrehajtási és ellenőrzési szintjeire bontva 

 ágazatonként. 

 

3. Cash-flow kimutatás ( Amennyiben jogszabály a gazdasági társaság részére kötelezővé teszi) 

 

4. Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségek ismertetése. 

 

5. Hitel állomány alakulásának ismertetése (nyitó állomány, forgalom és záró állomány. ). 

 

6. Fejlesztési kiadások részletezése. 

 

7. Vállalkozás működése szempontjából egyéb lényeges adatok, információk, mellékletek. 

 

8. Felügyelő Bizottság határozata és Könyvvizsgáló auditálása a beszámolóhoz. (Amennyiben 

jogszabály a gazdasági társaság részére kötelezővé teszi.) 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 
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az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a.) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) 

bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva 

a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint  a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 
 

A védetté nyilvánítás célja 
 

1.§ 
 

 A védetté nyilvánítás célja a természeti emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az 

eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a hiányzó 

egyedek pótlása, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása. 

 

A védett természeti emlékek egészségi állapotának 

megőrzése érdekében végzendő munkálatok 

 

2.§ 

 

(1) A védett természeti emlékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő 

munkálatok: 

a) A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása (permetezés). 

b) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, fasebkezelés. 

c) A megfelelő növőtér – és a lombkoronának megfelelő földterület – állandó gondozása. 

(2) A védett természeti emlék termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet a 

törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 2 méterrel 

megnövelve. A védőövezet a védett cserjére is vonatkozik. 

(3) A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben a védőövezeten 

belül már létezik burkolat, úgy a védőövezet betartása annak felújításakor érvényes. 

(4) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő 
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ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor fafajának 

megfelelő, túlkoros méretű fa lehet. 

(5) A védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő 

munkálatokat  az önkormányzati tulajdonú területen lévő védett természeti értékek esetében az 

önkormányzat a  mindenkori vagyonkezelő útján végzi, a nem önkormányzati tulajdonú 

területen lévő védett természeti értékek esetében megállapodást köthet a terület tulajdonosával 

a feladat ellátására.  

(6) A védelem alá vont természeti emlékeket „Védett fa (fák), „Védett facsoport”,  

„Védett cserje” illetve „Védett fasor” feliratú táblával kell ellátni. 
 

Helyi védettség tárgyai 
 

3.§ 
 

(1) A helyi védelem tárgyát képezik mindazok a település területén lévő, országos védelem 
alatt nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai, tudományos, vagy helytörténeti 
jelentőségük miatt fontos, természeti területek és értékek, melyeket a Képviselő-testület 
védelem alatt állónak minősít.   

 
(2) Kiskunhalas helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékét e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza.  

 
 

 

 

 

Természetvédelmi hatósági jogkörök 

 

4.§ 

 

(1) A védelem alá vont helyi jelentőségű védett fasor esetében első fokú természetvédelmi 

hatósági jogkört az 1996. évi LIII. törvény és a 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet alapján a 

jegyző gyakorolja. 

 

(2) A jegyző engedélye szükséges a védett fasorban lévő, valamint egyes védett egyedek 

természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához. Az erre vonatkozó döntést 

megelőzően az önkormányzat képviselő-testülete véleményt nyilvánít, kivéve, ha a fakivágás 

azonnali balesetveszély-elhárítás érdekében történik. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

5.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követőn napon lép hatályba. 
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6.§ 

 

Hatályát veszti : 

 

1. az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló  31/2007. 

(XII.05.) önkormányzati rendelete. 

2. az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló  31/2007. 

(XII.05.) önkormányzati rendeletet módosító 26/2008.(X.1.)önkormányzati rendelet.  

 

 

Kiskunhalas, 2015. június 25. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

1. melléklet a 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A rendelet 1. §-ában előírt természetvédelmi védettséget élvező egyes fák, cserjék és fasorok 

jegyzéke: 

1. Név: Taxodium distichum (mocsárciprus) 

Termőhely: Kiskunhalas, Alsótelep 

Hrsz.: 10.064, 10.088 

Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Védetté nyilvánítás indok: a városban egyedülálló facsoport fenntartásának biztosítása 

       Egyedszám: 15 db 

 

 

Védett fák: 

1. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy) 

Termőhely: Kiskunhalas, Fejérföld utca 1. előtt  

Hrsz.: 5563/2 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 140 cm 

Koronaátmérő: 26 m 

       Egyedszám: 1 db 

2. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy) 

Termőhely: Kiskunhalas, Kurucz Vitézek tere 22. előtt 

Hrsz.: 4730/31 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
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Törzsátmérő: 110 cm 

Koronaátmérő: 14 m 

       Egyedszám: 1 db 

3. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy) 

Termőhely: Kiskunhalas, Kisfaludy utca - Csokonai utca sarok 

Hrsz.: 1968 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 85 cm 

Koronaátmérő: 14 m 

       Egyedszám: 1 db 

4. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy) 

Termőhely: Kiskunhalas, Tó u. 12. előtt 

Hrsz.: 4173 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 120 cm 

Koronaátmérő: 10 m 

       Egyedszám: 1 db 

5. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy) 

Termőhely: Kiskunhalas, Szabadság tér 6. 

Hrsz.: 2171 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 120 cm 

Koronaátmérő: 14 m 

       Egyedszám: 1 db 

6. Név: Platanus x hybrida. (juharlevelű platán) 

Termőhely: Kiskunhalas, ÁMK udvara-Kossuth utca 23. 

Hrsz.: 4802/2 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 120 cm 

Koronaátmérő: 16 m 

       Egyedszám: 1 db 

7. Név: Platanus x hybrida. (juharlevelű platán) 

Termőhely: Kiskunhalas, Szent Imre utca plébániánál 

Hrsz.: 4580 

 Terület tulajdonosa: Alsóvárosi Római Katolikus Egyházközség 

 Terület kezelője: Alsóvárosi Római Katolikus Egyházközség 
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Törzsátmérő: 100 cm 

Koronaátmérő: 12 m 

       Egyedszám: 1 db 

8. Név: Ginkgo biloba. (páfrányfenyő) 

Termőhely: Kiskunhalas, MÁV PFF udvara-Kossuth utca 49. 

Hrsz.: 5749/15 

 Terület tulajdonosa: Kossuth utca 49/A társasház 

 Terület kezelője:  MÁV PFF udvara-Kossuth utca 49. 

Törzsátmérő: 99 cm 

Koronaátmérő: 10 m 

       Egyedszám: 1 db 

 

9. Név: Corylus colurna. (török mogyoró) 

Termőhely: Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 

Hrsz.: 4671 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 45 cm 

Koronaátmérő: 8 m 

       Egyedszám: 1 db 

10. Név: Fraxinus excelsior. (magas kőris) 

Termőhely: Kiskunhalas, Katolikus temető 

Hrsz.: 5160/3 

 Terület tulajdonosa: Római Katolikus Egyházközség 

 Terület kezelője: Római Katolikus Egyházközség 

Törzsátmérő: 85 cm 

Koronaátmérő: 10 m 

       Egyedszám: 1 db 

11. Név: Ulmus laevis. (vénic-szil) 

Termőhely: Kiskunhalas, Katona József utca 

Hrsz.: 4790 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 110 cm 

Koronaátmérő: 12 m 

       Egyedszám: 1 db 

12. Név: Taxodium distichum (mocsári ciprus) 

Termőhely: Kiskunhalas, Semmelweis tér 

Hrsz.: 2528/21 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
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 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 60 cm 

Koronaátmérő: 9 m 

       Egyedszám: 1 db 

13. Név: Paulownia tomentosa (nagylevelű császárfa) 

Termőhely: Kiskunhalas, Zrínyi utca 25. előtt 

Hrsz.: 1905 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 88 cm 

Koronaátmérő: 15 m 

       Egyedszám: 1 db 

14. Név: Acer platanoides. (korai juhar) 

Termőhely: Kiskunhalas, Dékány Árpád utca 4. udvara 

Hrsz.: 4766 

 Terület tulajdonosa: Dékáni Á. utcai Társasház 

 Terület kezelője: Dékáni Á. utcai Társasház 

Törzsátmérő: 65 cm 

Koronaátmérő: 8 m 

       Egyedszám: 1 db 

 

 

 Védett facsoportok: 

1. Név: Quercus robur. (kocsányos tölgy) 

Termőhely: Kiskunhalas, Apeh udvara-Nagy Szeder utca 

Hrsz.: 2524/6 

Terület tulajdonosai: Magyar Állam, Halasvíz Kft., Győri Kereskedelmi és Szolgáltató 

Betéti Társaság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Terület kezelői: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár 

Törzsátmérő: 80-120 cm 

Koronaátmérő: 10-12 m 

       Egyedszám: 3 db 

2. Név: Quercus robur. (kocsányos tölgy) 

Termőhely: Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 

Hrsz.: 4671 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 35-75 cm 

Koronaátmérő: 8-12 m 

       Egyedszám: 8 db 
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3. Név: Quercus robur. (kocsányos tölgy) 

Termőhely: Kiskunhalas, Thermál fürdő-Nagy Szeder István utca 1.  

Hrsz.: 2524/6 

Terület tulajdonosai: Magyar Állam, Halasvíz Kft., Győri Kereskedelmi és Szolgáltató 

Betéti Társaság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Terület kezelői: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár 

Törzsátmérő: 100-130 cm 

Koronaátmérő: 10-14 m 

       Egyedszám: 4  db 

 

 

   4. Név: Fraxinus excelsior (magas kőris) 

Termőhely: Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 

Hrsz.: 4671 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 75-90 cm 

Koronaátmérő: 12-14 m 

       Egyedszám: 2 db 

 

   5. Név: Taxus baccata (tiszafa) 

Termőhely: Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér-Hősök tere 

Hrsz.: 3, 4671 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 30-40 cm 

Koronaátmérő: 4-6 m 

       Egyedszám: 6 db 

 

   6. Név: Taxodium distichum (mocsári ciprus) 

Termőhely: Kiskunhalas, Thermál fürdő-Nagy Szeder István u. 1.  

Hrsz.: 2524/6 

Terület tulajdonosai: Magyar Állam, Halasvíz Kft., Győri Kereskedelmi és Szolgáltató 

Betéti Társaság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Terület kezelői: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár 

Törzsátmérő: 30-50 cm 

Koronaátmérő: 4-6 m 

       Egyedszám: 5 db 

 

   7. Név: Platanus x hybrida (Juharlevelű platán) 

Termőhely: Kiskunhalas, Thermál fürdő-Nagy Szeder István u. 1.  



 

64 

 

Hrsz.: 2524/6 

Terület tulajdonosai: Magyar Állam, Halasvíz Kft., Győri Kereskedelmi és Szolgáltató 

Betéti Társaság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Terület kezelői: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár 

Törzsátmérő: 50-100 cm 

Koronaátmérő: 10-14 m 

       Egyedszám: 7 db 

 

   8. Név: Sophora japonica (Japán akác) 

Termőhely: Kiskunhalas, Hősök tere  

Hrsz.: 2567 

Terület tulajdonosa: Magyar Állam 

Terület kezelője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

Törzsátmérő: 40-80 cm 

Koronaátmérő: 8-10 m 

       Egyedszám: 2 db 

 

   9. Név: Celtis occidentalis (nyugati ostorfa) 

Termőhely: Kiskunhalas, Hősök tere  

Hrsz.: 2246 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 35-55 cm 

Koronaátmérő: 8-10 m 

       Egyedszám: 47  db 

 

  10. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán) 

Termőhely: Kiskunhalas, MÁV PFF-Kossuth utca 49. 

Hrsz.: 5749/15 

 Terület tulajdonosa: Kossuth utca 49/A társasház 

 Terület kezelője: MÁV PFF-Kossuth utca 49. 

Törzsátmérő: 80, 120 cm 

Koronaátmérő: 12, 14 m 

       Egyedszám: 2 db 

 

  11. Név: Aesculus x carnea (piros gesztenye) 

Termőhely: Kiskunhalas, Schönfeld udvar 4-5. 

Hrsz.: 4613/4 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 25-35 cm 

Koronaátmérő: 5-6 m 
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       Egyedszám: 2 db 

 

  

 12. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán) 

Termőhely: Kiskunhalas, Dékány Árpád utca 4. udvara  

Hrsz.: 4766 

 Terület tulajdonosa: Dékáni Á. utcai Társasház 

 Terület kezelője: Dékáni Á. utcai Társasház 

 Törzsátmérő: 90-110 cm 

Koronaátmérő: 10-16 m 

       Egyedszám:  4 db   

 

  13. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye) 

Termőhely: Kiskunhalas, Dékány Árpád utca 4. udvara  

Hrsz.: 4766 

 Terület tulajdonosa: Dékáni Á. utcai Társasház 

 Terület kezelője: Dékáni Á. utcai Társasház 

 Törzsátmérő: 60-90 cm 

Koronaátmérő: 6-8 m 

       Egyedszám: 1 db 

 

 

Védett fasorok: 

 

   1. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye) 

Termőhely: Kiskunhalas, Dózsa György utca  

Hrsz.: 2568 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 30-50 cm 

Koronaátmérő: 5-6 m 

       Egyedszám: 34 db 

 

   2. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye) 

Termőhely: Kiskunhalas, Batthyány utca  

Hrsz.: 5123/1 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 20-28 cm 

Koronaátmérő: 5-14 m 

       Egyedszám: 87  db 

 

   3. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye) 

Termőhely: Kiskunhalas, Vasút utca 
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Hrsz.: 4898/1, 4898/2 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 30-39 cm 

Koronaátmérő: 6-14 m 

       Egyedszám: 51 db 

 

   

 4. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye) 

Termőhely: Kiskunhalas, Henger utca 

Hrsz.: 708 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 20-80 cm 

Koronaátmérő: 5-14 m 

       Egyedszám: 43 db 

 

   5. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán) 

Termőhely: Kiskunhalas, Dózsa György utca 

Hrsz.: 2568 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 50-70 cm 

Koronaátmérő: 8-14 m 

       Egyedszám: 2 db 

 

   6. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán) 

Termőhely: Kiskunhalas, Szabadság tér, Kölcsey utca 

Hrsz.: 1904, 2171 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 50-90 cm 

Koronaátmérő: 10-14 m 

       Egyedszám: 22 db 

 

   7. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán) 

Termőhely: Kiskunhalas, Széchenyi út (Kárpát utca és Bajza utca között) 

Hrsz.: 560/1 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 10-60 cm 

Koronaátmérő:  m 

       Egyedszám: 90 db 
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   8. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán) 

Termőhely: Kiskunhalas, Kőrösi út (Sóstó csárdánál) 

Hrsz.: 1810 

Terület tulajdonosa: Magyar Állam 

Terület kezelője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

Törzsátmérő: 50-80 cm 

Koronaátmérő: 6-10 m 

       Egyedszám: 23 db 

 

   9. Név: Corylus colurna (törökmogyoró) 

Termőhely: Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky utca két oldala 

Hrsz.: 124 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 19-38 cm 

Koronaátmérő: 3-6 m 

       Egyedszám: 22  db 

 

  10. Név: Corylus colurna (törökmogyoró) 

Termőhely: Kiskunhalas, Szabadság tér 1-5. 

Hrsz.: 2171 

 Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsátmérő: 35-55 cm 

Koronaátmérő: 5-7 m 

       Egyedszám: 10 db 

 

  11. Név: Corylus colurna (törökmogyoró) 

Termőhely: Kiskunhalas, Szabadkai út 2-6. 

Hrsz.: 4579 

 Terület tulajdonosa: Magyar Állam 

 Terület kezelője: Magyar Közút Kht. 

Törzsátmérő: 20-40 cm 

Koronaátmérő: 4-10 m 

       Egyedszám: 18 db 

 

Egyéb fasorok: 

 

1.    Név: Celtis occidentalis (nyugati ostorfa) 

Termőhely: Kiskunhalas, Kossuth u. (Jósika u. és Bercsényi u. között) 

Hrsz.: 4745/3,4745/4 

Terület tulajdonosa: Magyar Állam, Kiskunhalas Város Önkormányzata (4745/4) 
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Terület kezelője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

Törzsátmérő: 20-80 cm 

Koronaátmérő: 6-12 m 

       Egyedszám: 70 db 

 

   2. Név: Tilia cordata (kislevelű hárs) 

Termőhely: Kiskunhalas, Kossuth u. mindkét oldala (53. sz. főút és a MÁV-állomás között) 

Hrsz.: 4745/2, 4745/3, 4745/4 

Terület tulajdonosa: Magyar Állam, Kiskunhalas Város Önkormányzata (4745/4) 

Terület kezelője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

Törzsátmérő: 20-80 cm 

Koronaátmérő: 6-12 m 

       Egyedszám: 70 db 

 

 

Kiskunhalas, 2015. 06. 26.                  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a 

sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

55. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja 

1.§ 

 (1) Kiskunhalas Város Önkormányzata illetékességi területén a helyi adottságokat figyelembe 

véve biztosítja a város polgárai számára a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil 

tevékenység alapvető feltételeit, a sportegyesületekkel, sportvállalkozásokkal (továbbiakban 

sportszervezetek) való együttműködést, az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények 

fenntartását, működését, az óvodai, iskolai, diáksport, sporttevékenység feltételeinek 

megteremtését, ide értve a fogyatékkal élők által végzett sporttevékenységet is. 

2. A rendelet hatálya 

2.§ 

E rendelet hatálya kiterjed: 

(1) A kiskunhalasi testnevelési és sporttevékenység gyakorlásában 

a) résztvevő természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre, aki 

Kiskunhalason érvényes lakó, vagy tartózkodási hellyel, székhellyel rendelkezik, 
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b) Kiskunhalason bejegyzett, vagy működő sportszervezetekre. 

c) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére 

d) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványra 

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt természetes személy, jogi személy és jogi személyiség 

nélküli szervezet támogatásának lehetőségét e rendelet 7.§ (4) bekezdése szabályozza. 

3. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

3.§. 

(1) Az Önkormányzat meghatározza a sportkoncepciót és gondoskodik annak végrehajtásáról. 

(2) Kapcsolatot tart, együttműködik a sportszervezetekkel és igény szerint koordinálja azok 

tevékenységét. 

(3) Gondoskodik a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartásáról, üzemeltetéséről 

továbbá az anyagi lehetőségeinek függvényében azok fejlesztésről 

(4) Az Önkormányzat támogatja: 

a) az iskolai diáksport szervezetek működését; 

b) a tanulók igényeinek megfelelő sportági választék és sportolási lehetőségek biztosítását, 

bővítését; 

c) a diáksport szervezetek és sportszervezetek közötti kölcsönös előnyökön alapuló 

együttműködés kialakítását; 

d) városi óvodai és iskolai sportversenyek megtartását, fejlesztését; 

e) a lakossági szabadidősport feltételrendszerének kialakítását, fejlesztését, továbbá az 

egészségügyi szűrővizsgálatok, valamint az egészséges életmódot népszerűsítő városi 

programok szervezését; 

f) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportját, illetve a nagyarányú 

részvételével zajló sportrendezvényeket; 

f) a sportszervezetek működését, ezen belül kiemelten az utánpótlás-nevelési tevékenységét; 

g) nemzetközi sportkapcsolatokat. 

4. Támogatási célok 

4.§ 

(1) Támogatás adható: 

a) a sporttevékenységet folytató, támogatásra jogosult sportszervezet részére; 

b) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a nagy létszámú részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolítására; 

c) nemzetközi sportkapcsolatok támogatására; 

d) diáksport szervezetek működési feltételeinek javítására. 

e) nemzetközi sportkapcsolatok lebonyolítására 

(2) Az önkormányzat, a tulajdonában álló sportlétesítmény fenntartása, működtetése  

5. A sport önkormányzati támogatásának rendszere 

5.§ 

1.) A támogatás forrása: Az önkormányzat a városi sporttevékenység folytatásához az e 

rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához évente a költségvetési rendeletében 

meghatározott összegű támogatást nyújt. A támogatás összege nem lehet kevesebb mint az éves 
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tervezett helyi adóbevétel 1,5%-a.  Ebbe az összegbe nem értendő bele a 4.§. (2) bekezdése 

szerinti támogatás. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási összeg 50%-ának megfelelő összeggel az 

Önkormányzat Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványt támogatja. 

(3) A fennmaradó 50% támogatási összegből a 4.§. (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt célok 

támogatásáról a Képviselő-testület dönt az éves költségvetési rendeletében. 

(4) A 4.§. (1) bek. a) pontjában meghatározott feladatok támogatására Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány pályázatot ír ki. 

6.§ 

(1) A támogatás feltételeire és folyósítására Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati 

rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány által kiírt pályázat esetében is alkalmazni 

kell az (1) bekezdés rendelkezéseit. 

6. A támogatások nyújtásának rendje 

7.§ 

(1) Az önkormányzati támogatás a 4.§. (1) bekezdés b)-e) pontok tekintetében kérelem útján 

nyerhető el, illetve a 4.§. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás pályázat útján. 

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet Kiskunhalas Város polgármesteréhez kell 

benyújtani a tárgyévet megelőző év november 30-áig. 

(3) A kérelmező a sporttámogatásra való jogosultság elbírálásához köteles adatokat szolgáltatni 

tevékenységéről. 

(4) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány minden év március 31. napjáig pályázatot ír ki 

sporttevékenységet folytató sportszervezetek részére. 

(4) A 2.§ (2) bekezdés szerinti természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli 

szervezet támogatásáról minden esetben a Képviselő-testület határoz. 

(5) Az önkormányzat, a tulajdonában álló sportlétesítmény fenntartásának és működtetésének 

támogatásáról a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében dönt. 

 

 

7. Záró rendelkezések 

8.§ 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2015. július 1. napján lép hatályba. 

(2) Az 5.§. (1)-(3) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba. 

(3 Hatályát veszti a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, 

valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 13/2002. (V.30.) önkormányzati  

rendelet. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. június 25. 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 
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