
 

1 

 

A képviselő-testület 2016. február 25-i zárt ülésén hozott döntés: 

 

36/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunhalas Városért” kitüntetést 

adományoz: 
 

Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesületnek a város kulturális, zenei életében betöltött 

kiemelkedő tevékenységéért, 

 

Péter Imréné tanárnőnek pedagógusként és a város külkapcsolatainak fejlesztéséért végzett 

kiemelkedő munkájáért. 

 

37/2016. Kth. 

Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott 

állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása 

 

 

 

A képviselő-testület 2016. február 25-i nyílt ülésén hozott döntés: 

 

38/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 

 

39/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 

szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2019. évekre várható adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összegét. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2019. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek 

összege 

adatok ezer Ft-ban 

Stabilitási törvény 3. § 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
*
  

2017. 2018. 2019. 

Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés 

Működési célú hitelek összesen 0 0 0 

Felhalmozási célú hitelek összesen 

 

28 076 28 076 28 076 

Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen 0 0 0 

Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés 0 0 0 

Önkormányzat adósságszolgálata mindösszesen 28 076 28 076 28 076 

        

353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele 2017. 2018. 2019. 

Helyi adóból származó bevétel 985 032 968 227 955 372 

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel  58 583 20 000 22 732 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 1 100 1 100 2 080 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy 

privatizációból származó bevétel 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 15 135 15 135 8 000 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  0 0 0 

Saját bevétel mindösszesen 1 059 850 1 004 462 988 184 

        

Önkormányzat adósságszolgálata a saját bevételek arányában  2,65 % 2,80 % 2,84 % 
*
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) c-f.) pontjai esetében 0 eFt. 

 

 

 



 3   

3 

 

 

40/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által a 

2011. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra a „Az önkormányzatok pénzügyi és 

vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - Kiskunhalas„ tárgyban folytatott 

vizsgálat megállapításaira készített intézkedési tervet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

2. A V-0654-248/2016 számú számvevői jelentésben foglaltak alapján - a feltárt hiányosságok 

megszüntetése érdekében - készített intézkedési tervet meg kell küldeni az Állami Számvevőszék 

(1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) részére. 

 

Szám:S/…./2016 
INTÉZKEDÉSI TERV 

 
„Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről 

- Kiskunhalas„ készített a  2011. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó Állami Számvevőszéki jelentésre intézkedési terv. 

 

I. Polgármester  

 

1. Intézkedjen a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Halasi Városgazda Zrt. 

részére üzemeltetésre, hasznosításra átadott önkormányzati tulajdonú (nemzeti vagyon 

körébe tartozó) eszközökről jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződések megkötéséről. 

 ( 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény) 

Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

osztályvezető 

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2017. június 30. 

 

2. Intézkedjen a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályok – vagyonkezelői jog 

ellenértékének meghatározása, ingyenes átengedés részletes szabályai – meghatározása 

érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendelettervezet Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

(Mötv. 109.§ (4) bekezdés) 

Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

Határidő: azonnal (Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet már tartalmazza.) 

 

3. Rendezze a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Halas-T Kft. pénzügyi-vagyoni 

helyzetét, ennek hiányában a helyzet rendezése érdekében intézkedjen a társaságnak más 

társasággá történő átalakításáról, vagy jogutód nélküli megszüntetéséről. 

(Gt. 143.§ (3) bekezdés) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: azonnal (A Halas-T Kft. tőke szerkezetének rendezése megtörtént.) 

 

4. Intézkedjen az ÁSZ által a számviteli nyilvántartások vezetése, a költségvetési tervezés, a 

kockázatkezelési rendszer és a belső ellenőrzés működése, a vagyongazdálkodás 

szabályszerűsége, az ingatlanvagyon-kataszter vezetése tekintetében feltárt hiányosságok, 
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illetve a Halas-T Kft. és a Halas-Távhő Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés díj 

átadásra vonatkozó pontjainak be nem tartása, az Önkormányzat írásbeli szerződés nélkül 

gazdasági társasága részére üzemeltetésre átadott eszközök tekintetében az ÁSZ által 

feltárt szabálytalanságok alapján a munkajogi felelősség tisztázására irányuló eljárás 

megindítása iránt, és ennek eredménye ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

II. Jegyző 

 

1. Intézkedjen a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályok – vagyonkezelői jog 

ellenértékének meghatározása, ingyenes átengedés részletes szabályai – meghatározása 

érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendelettervezet Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

(Mötv. 109.§ (4) bekezdés) 

Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

osztályvezető  

Határidő: azonnal (Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet már tartalmazza.) 

 

2. Intézkedjen a hatályos jogszabályoknak (Ámr., Áht.) megfelelően likviditási terv 

készítéséről. 

(Áht2 78.§)   

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: 2016. december 31. 

 

3. Intézkedjen a jogszabály előírásoknak megfelelő költségvetési rendelettervezetek 

előkészítéséről, figyelemmel arra, hogy a költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 

( Mötv. 111.§ (4) bekezdés: A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő:2016. február 15. (a 2014. évi költségvetési rendelettől kezdve már így készült és 

készül) 

 

4. Intézkedjen, hogy a költségvetési kiadásokat a költségvetésben megállapított kiemelt 

kiadási előirányzatok mértékéig teljesítsék. 

( Áht.2  36.§ (1) bekezdés) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: azonnal (a 2015. évtől így történik) 

5. Intézkedjen a jogszabály előírásoknak megfelelő zárszámadási rendelettervezet 

előkészítéséről figyelemmel az Áht. 91. § (2) bekezdésére. (az önkormányzat tulajdonában 

álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek bemutatásával) 

( Áht.2 91.§ (2) d) pont) 

Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

osztályvezető 

Határidő: 2017. május 30. (a 2016. évi zárszámadás már így készül) 

 

6. Intézkedjen az éves költségvetési beszámoló mérlegének a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő alátámasztásáról. (Jogszabályoknak megfelelő leltározással) 
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(Áhsz1 27.§ (3), (4, (7) bekezdés) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

7. Intézkedjen, hogy az éves beszámoló mérlegében kizárólag elismert követelést 

mutassanak ki.  

(Számv. tv. 29.§ (1) bek., Áhsz1  22.§ (1) a) pont) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: megtörtént 2015-től 

 

8. Intézkedjen a gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél 

az eszközök értékelésének jogszabályoknak megfelelő elvégzéséről. 

( Számv.54.§ (1) bekezdés, Áhsz1  31.§ (1) (4) bek.) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: 2016. május 30. (a 2015. évi zárszámadás már így készül) 

 

9. Intézkedjen az éves költségvetési beszámoló jogszabályi előírásoknak megfelelő 

előkészítéséről, a költségvetési beszámoló mellékletében a részesedések mennyiségének 

bemutatásáról, az Önkormányzat gazdasági társaságaiban meglévő tulajdoni 

részesedésének bemutatásáról. 

(Áhsz1  40.§ (9) bekezdése) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: 2016. május 30. (a 2015. évi zárszámadás már így készül) 

 

10. Intézkedjen, hogy minden gazdasági műveletről, amely az eszközök, illetve az eszközök 

forrásának állományát vagy összetételét megváltoztatja a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő bizonylat készüljön.  

( Számv. tv. 167.§ (1) bekezdés a), c), (i) pontja) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

11. Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkimutatás elkészítéséről, 

figyelemmel a nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök 

állományára, a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekre (kezességvállalással 

kapcsolatos függő kötelezettségekre is), a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonként az 

Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaiban fennálló társasági 

részesedésekre. 

(Áhsz1  44/A.§ (3) bekezdés, Nvtv. 5.§ (5) bekezdés c) pontja) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

12. Intézkedjen az ingatlanvagyon-kataszter és a földhivatal ingatlan-nyilvántartás 

adatainak egyezőségéről, továbbá az ingatlanvagyonban bekövetkezett változásának a 

jogszabályban előírt határidőig az ingatlanvagyon kataszteren történő átvezetéséről. 

( 147/1992 ( XI.6) Korm. rendelet 1.§ (2) bek., 4.§ (1) bekezdés) 

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

Határidő: 2016. május 30. (a 2015. évi zárszámadás már így készül) 
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13. Intézkedjen a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok felméréséről és az ezen 

kockázatok jogszabályi előírásoknak megfelelő kockázatkezelési rendszerben történő 

kezeléséről, figyelemmel a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok beazonosítására, 

felmérésére, a kockázatok mérséklése érdekében történő intézkedések meghozatalára. 

( Áht1  121.§ (2) bekezdés, b) pontja, Ámr. 157.§ (1) –(3) bekezdés, Bkr. 7.§ (1)-(2) bekezdés) 

Felelős: László Mária belső ellenőr 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

14. Intézkedjen a közérdekű adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéről. 

( Eisztv. 6.§ (1) bekezdés, Eisztv mellékletének III/4. pontja, Info tv. 37.§ (1) bek. és 1. melléklet 

III/4. pontja) 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

Határidő: azonnal (a jogszabályok által kötelező közzététel megtörtént) 

 

Az intézkedési terv folyamatos határidős. A határidős feladatok végrehajtásának 

ellenőrzése: 2016. június 30. után a határidő lejártát követő 3 hónapon belül. 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Rövidítések : 

Áht1  1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 

Áht2  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

Eisztv.  az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény  

Info tv.  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi   CXII. törvény 

Mötv  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről 

 Áhsz1  249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 

Áhsz2  4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 

Ávr.  368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

Bkr.   370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

 

 

Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 

 

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

                Fülöp Róbert                                                   Komlósné Dr. Fekete Anikó 

                 polgármester                                                                        jegyző 

 

 

41/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2015. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 
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42/2016. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 65/F (1) bekezdésében foglalt fogyatékos személyek  nappali ellátás kötelezően 

ellátandó feladatát a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézménye 

útján kívánja ellátni. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata és 

a Magyarországi Baptista Egyház között kötendő feladat-ellátási szerződést az 1.számú melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata és 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás között az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok 

ellátása átadás-átvételi megállapodás 1. pontját 2016. március 1. napjától az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

 „1. A Felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

(Szoctv.) meghatározott: 

- étkeztetés (62. §), 

- házi segítségnyújtás (63. §),  

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. (174. § (4)), 

- család- és gyermekjóléti központ, 

- támogató szolgáltatás (65/C. §),  

- idősek nappali ellátása (idősek klubja) (65/F. § (1) bek.)  

szociális alapszolgáltatás feladatát,  

 

- idősek otthona (68. § (1) bek.) 

- fogyatékos személyek otthona (69. § (1) bek.) 

- időskorúak gondozóháza (82. §) 

- hajléktalan személyek átmeneti szállása (84. § (2) bek.)  

szakosított ellátás feladatát,  

 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (Gyvt.) meghatározott: 

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. (174. § (4)),  

- családok átmeneti otthona (51. §)  

gyermekjóléti alapellátás feladatát 

 

a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata(i) alapján teljes körűen átadja határozatlan 

időre a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak.” 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert az 2. és 3.pontban 

meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására. 

 

43/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata egy éves időtartamra bérbe veszi a Kiskunsági Víziközmű 

Szolgáltató Kft. 138/10000-ed arányban tulajdonát képező  6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder 
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István utca 1. szám alatti ingatlanrészt, jelen előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés 

alapján, orvosi pihenőszoba biztosítása céljából. 

   

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

előterjesztés mellékletében lévő bérleti  szerződés aláírására. 

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely köttetett egyrészről  

Név:     Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. 

Székhely:    6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 

Cégjegyzékszám:   03-09-126654  

Adószám:    24688886-2-03 

Képviseli:    Mátyus Zoltán, ügyvezető, (önálló aláírási jogosultsággal), mint 
Bérbeadó (a továbbiakban bérbeadó),  
 

másrészről 

Név:     Kiskunhalas Város Önkormányzata,  

Törzskönyvi azonosító:   724902  

Székhely:     6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  

Adószáma:     15724904-2-03  

Képviselő:     Fülöp Róbert polgármester,  mint Bérlő között (továbbiakban 

Bérlő) az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel: 

 

1. Bérbeadó kijelenti, hogy 138/10000-ed arányú tulajdonát képezi a kiskunhalasi 2524/6 

hrsz. alatt felvett, 46.63 m2 területű, természetben 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder 

István utca 1. szám alatti ingatlanrész. 

 

2. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bérbe 

veszi az 1.) pontban megjelölt ingatlanrészt orvosi ügyeleti ellátás céljára. 
 

3. Bérbeadó kijelenti, hogy jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott ingatlanrész 

hasznosítására vonatkozó joggal rendelkezik és szavatosságot vállal azért, hogy az 

ingatlanrész tekintetében harmadik személynek olyan joga nem áll fenn, amely a Bérlőt 

a birtokbavételben, illetve a rendeltetésszerű használatban akadályozná.  
 

4. A bérlet időtartama: 2016. március 01. napjától szólóan 1 éves, határozott időtartamra 

(az Emergency Service Kft. részére a Központi Orvosi Ügyelet biztosítása feladati 

ellátására, a 2015. novemberében megkötött feladatellátásról szóló megállapodásban 

foglalt határidőig) szól.  

 

5. Bérlő az 1.) pontban írt ingatlanrész bérletéért 23.175 ,- Ft + ÁFA/hó azaz 29.432,- 

Forint havi bérleti díjat fizet Bérbeadó részére minden hónap 15. napjáig, számla 

ellenében.   
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6. Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt az ingatlanrészt rendeltetésszerűen használni, a 

szokásos és a rendeltetésszerű használatnál rendszeresen felmerülő javítási munkákat 

saját költségén elvégezni. 
 

7. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben csak Bérbeadó előzetes írásbeli 

engedélyével és saját költségére végezhet beruházásokat, átalakításokat. 
 

8. A Bérlő köteles az ingatlanrész állagát minden tekintetben óvni, az értékekre vigyázni. 
 

9. Közüzemi díjak megfizetése: A Felek a birtokbaadáskor rögzítik az ingatlanrészhez 

tartozó víz-, gáz, és villanyórák gyári számát és mérőórák állását, valamint az 

ingatlanban található berendezéseket és berendezési tárgyakat. A közüzemi díjakat 

Bérlő köteles megfizetni. 
 

10. Felek a jelen bérleti szerződést a hatályos jogszabályok alapján jogosultak felmondani.  
 

11. Az egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és egyéb ide 

vonatkozó jogszabályi  rendelkezések az irányadók. 
 

12. A szerződésből eredő jogviták eldöntésére Felek a Kiskunhalasi Járásbíróság 

illetékességét kötik ki.  
 

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

megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  
 

14. Jelen szerződés 5 példányban készült, melyből – aláírás után - Bérbeadót 2 példány, 

Bérlőt 3 példány illet meg.  
 

Kiskunhalas, 2016………………. 
 
.........................................................                    ........................................................ 

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.  Kiskunhalas Város Önkormányzata, 

Bérbeadó      Bérlő 

 

Jogi ellenjegyzés:  Komlósné Dr. Fekete Anikó, Jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  Csernák Lajos ,Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
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44/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Kft. 2016. évi üzleti tervét  

4.372 eFt  2016. évre tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, azzal, hogy 2016. évben 

rendezni szükséges a fennálló 44 millió Ft tagi kölcsön szerződés szerinti visszafizetését. 

 

45/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2016. évi üzleti 

tervét  3.679 eFt 2016.évre tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

46/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert polgármester 2016.  évi 

összesen 41 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

március 5.  1 nap 

március 29.   1 nap 

június 13-22.  8 nap 

július 25-29.  5 nap 

augusztus 1-5.  5 nap 

augusztus 8-12.  5 nap 

augusztus 15-19. 5 nap 

október 15.  1 nap 

november 2-4.  3 nap 

december 1.  1 nap 

december 22-30.   6 nap 

 

47/2016. Kth. 

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

Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjaivá 2016. február 1. napjától 2019. november 30. 

napjáig az alábbi személyt választja meg: 

-Dr. Kecskés Patrícia (7140 Bátaszék, Perczel u.19.) 

 

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

Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 4.1.2. és 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

4.1.2 

90.01.08 Előadó-művészet 

 

4.2. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység köre: 

17.23.08         Irodai papíráru gyártása  

18.12.08.        Nyomás / kivéve napilap /  

18.13.08         Nyomdai előkészítő tevékenység  

18.14.08         Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás    

18.20.08         Egyéb sokszorosítás 

55.20.08          Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely –szolgáltatás  

56.21.08          Rendezvényi étkeztetés 

56.30.08          Italszolgáltatás 

58.11.08          Könyvkiadás  
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58.12.08.         Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

59.14.08 Filmvetítés  

59.20.08 Hangfelvétel készítése, kiadása 

60.10.08 Rádió műsorszolgáltatás 

60.20.08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 

61.10.08 Vezetékes távközlés 

61.20.08 Vezeték nélküli távközlés 

61.90.08  Egyéb távközlés 

62.03.08  Számítógép üzemeltetés 

63.11.08  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

63.91.08  Hírügynökségi tevékenység 

63.99.08           M.n.s egyéb információs szolgáltatás  

68.20.08           Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.21.08  PR, Kommunikáció 

70.22.08           Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  

73.11.08  Reklámügynöki tevékenység 

73.12.08  Médiareklám 

73.20.08  Piac- és közvélemény-kutatás 

 74.20.08  Fényképészet 

77.39.08  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

81.10.08.         Építményüzemeltetés 

82.30.08          Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99.08          M.n.s.egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  

85.52.08          Kulturális képzés  

96.09.08          M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  

 

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

Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az 1. és 2. pontban meghatározott módosításokkal egységes 

szerkezetben az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, egyúttal felhatalmazza a 

polgármester annak aláírására. 

 

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

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága felé járjon 

el az Alapító Okirat változásának bejegyzése érdekében.  

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(a 2008. 02. 25., 2008. 03. 31., 2008. 04. 09., 2008. 12. 01., 2009. 04. 30., 2009. 07. 01., 2009. 

09. 30., 2009. 10. 26. , 2010. 12. 01., 2011. június 01., 2013. március 28., 2013. 07.31. , 

2014.05.29,2014.12.01., 2015. február 01., 2015. április 01., valamint 2016. február 25. napján 

kelt 

módosításokkal (módosítás félkövér,  dőlt betűvel jelezve) egységes szerkezetbe foglalt szövege) 

 

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, és módosításra, hogy a 3. pontban 

megjelölt alapító a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 

többszörösen módosított 2006. évi V. törvény (Ctv), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. 
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törvény ( továbbiakban: Civil tv. ) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös 

gazdasági tevékenység folytatására létrehozott egyszemélyes nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratát félkövér dőlt betűvel jelezve a társaság főtevékenységének és a 

felügyelő bizottsági tagjának módosítását, változtatását érinti.  

 

1. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe 

1.1. A társaság cégneve: 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 

1.2. A társaság székhelye:   6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D 

1.3. A társaság telephelyei:                6400 Kiskunhalas, Sétáló. u. 8. 

                                                           6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u. 5. 

 6400 Kiskunhalas, Eskü tér 1. 

                                                           6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 22. 

 

2. A társaság jogállása 

A társaság által ellátandó közfeladatát a jogszabályi változás következtében a Civil tv.  VII. 

fejezetének rendelkezései szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el. 

3. A társaság alapítója 

3.1. Név:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviseli:  Fülöp Róbert polgármester 

                                    Születési hely, idő: Mosonmagyaróvár 

                                    Anyja neve: László Ilona 

                                    Adóazonosító jele: 8412170482 

                                    Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 27/C. fszt. 2. 

Adószám:  15338806-2-03 

Székhely:  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

 

 

4. A társaság tevékenysége 

4.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi köre:  

                          

4.1.1. A társaság közhasznú tevékenységi köre: ( a közhasznúság olyan tevékenység, amellyel 

a társaság közvetlenül, vagy közvetve jogszabállyal meghatározott állami vagy önkormányzati 

közfeladat elvlégzését segíti. )  

A társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. § ( 1 ) bekezdése alapján a következő:  

A társaság közhasznú tevékenységei:  
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- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása; 

- sport, ifjúsági ügyek; 

- nemzetiségi ügyek; 

- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § ( 1 ) 7, 15, 16 

, 17  pontja alapján 

A társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységei:  

             

 58.14.08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 58.19.08 Egyéb kiadói tevékenység 

 59.11.08 Film-, video-, televízió műsor gyártás 

 59.12.08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 

 59.13.08 Film-, video- és televíziós program terjesztése 

            85.59.08          M.n. s. egyéb oktatás  

 85.32.08 Szakmai középfokú oktatás 

            90.02.08         Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  

            90.03.08          Alkotóművészet 

            90.04.08          Művészeti létesítmények működtetése   

            91.01.08          Előadó-művészet 

            91.03 08          Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

   

 

4.1.2. A társaság TEAOR szerinti főtevékenysége 

 

 90.01.08          Előadó-művészet 

 

4.2. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység köre: 

 

  

17.23.08         Irodai papíráru gyártása  

18.12.08.        Nyomás / kivéve napilap /  

18.13.08         Nyomdai előkészítő tevékenység  

18.14.08         Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás    

18.20.08         Egyéb sokszorosítás 

55.20.08          Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely –szolgáltatás  

56.21.08          Rendezvényi étkeztetés 

56.30.08          Italszolgáltatás 

58.11.08          Könyvkiadás  

58.12.08.         Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

59.14.08 Filmvetítés  

59.20.08 Hangfelvétel készítése, kiadása 

60.10.08 Rádió műsorszolgáltatás 
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60.20.08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 

61.10.08 Vezetékes távközlés 

61.20.08 Vezeték nélküli távközlés 

61.90.08  Egyéb távközlés 

62.03.08  Számítógép üzemeltetés 

63.11.08  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

63.91.08  Hírügynökségi tevékenység 

63.99.08           M.n.s egyéb információs szolgáltatás  

68.20.08           Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.21.08  PR, Kommunikáció 

70.22.08           Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  

73.11.08  Reklámügynöki tevékenység 

73.12.08  Médiareklám 

73.20.08  Piac- és közvélemény-kutatás 

 74.20.08  Fényképészet 

77.39.08  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

81.10.08.         Építményüzemeltetés 

82.30.08          Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99.08          M.n.s.egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  

85.52.08          Kulturális képzés  

96.09.08          M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  

 

A felsorolt tevékenységek közül a társaság nem kívánja gyakorolni az előzetes engedélyhez 

kötött tevékenységeket az engedély megszerzésének időpontjáig. A képesítéshez kötött 

tevékenységeket a szükséges kiépítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával, illetve a 

szükséges képesítés birtokában kívánja gyakorolni a társaság. 

5. A társaság működésének időtartama 

5.1. A társaság időtartama: határozatlan. 

A társaság első üzleti éve a társasági szerződés Cégbírósághoz történő benyújtásától kezdődően 

december 31. napjáig tart. 

6. A társaság törzstőkéje 

6.1. A társaság törzstőkéje 21.620.000,-Ft, azaz huszonegymillió-hatszázhúszezer forint amely 

a) 17.470.000,-Ft azaz Tizenhétmillió-négyszázhetvenezer forint készpénzből áll, amely a 

törzstőke 80.8  %-a 

Ebből az alapításkor befizetett összeg 17.470.000,-Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100%-a. 

b) 4.150.000,-Ft azaz Négymillió-százötvenezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a 

törzstőke 19.2 %-a. 

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás 100 %-a. 

6.2. Az alapító további pótbefizetésről nem  rendelkezik: 

 

 

7. A tag törzsbetétje 

7.1. Név: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzsbetét összege: 21.620.000,-Ft 
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Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 17.470.000,-Ft. 

b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 4.150.000,- Ft  

8. A társaság közhasznú jogállású megszerzésének feltétele, 

rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról és a befektetési tevékenység 

gyakorlásáról 

8.1. A társaság  a Civil  törvény 32 § (1) b.) pontjában  meghatározottak  szerint olyan egyéb 

szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi, s  a 

közhasznú jogállás feltételeinek megfelel közszolgáltatási szerződést kötött és magánokiratban 

vállalja, a közhasznúsági feltételek teljesítését. 

A társaság közhasznú tevékenységének folytatása során nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 

részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.  

8.2. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez.  

8.3. A társaság gazdálkodása során elért eredményét  nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja és az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

8.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

8.5. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.  

9. A közhasznú jogálláshoz fűződő kedvezményekre való jogosultság időpontja 

9.1. A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság 

közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású 

társaságként történő nyilvántartásba vételének időpontjától jogosult. 

10. Üzletrész 

10.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely 

a társaság bejegyzésével keletkezik. 

10.2. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot 

az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik. 

Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése során 

képződött nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

Az üzletrész forgalomképes és a Ptk 3:166. §-a szerint a társaság tagjai között szabadon 

átruházható. 

Az alapító az üzletrészt harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza. 

11. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

11.1. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. 

11.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 

taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 

társasági szerződésre módosítani. 

11.3. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
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12. Az alapítói határozat 

12.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító képviselő-testülete határozattal 

dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. 

12.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a törvény a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem ütköznek a nyereség felosztásának 

tilalmi rendelkezésébe. 

12.3. A közhasznú jogállással rendelkező nonprofit közhasznú kft. alapítójának hatáskörébe 

tartozik a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe nem ütköző – rendelkezésein kívül még: 

a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység 

folytatásának feltételeiről kötött megállapodás, 

b) a közhasznúsági jelentés elfogadása, 

c) befektetési szabályzat elfogadása, 

d) a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása 

12.4. A döntéshozatalt megelőzően az alapító képviselő-testülete köteles az ügyvezető és a 

felügyelő szerv, véleményének megismerésére. Az alapító a társaság működésével és 

gazdálkodásával összefüggő kérdésköröket tárgyaló képviselő-testületi ülésére a felügyelő 

bizottság elnökét és tagjait valamint az ügyvezetőt – véleményezési joggal – köteles meghívni. 

12.5. A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító vezető 

szerve – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A számviteli 

törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve 

csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

12.6  A véleményezési jog gyakorlása ülésen: 

12.6.1. A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a 

véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni. 

12.6.2. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló 

és a közhasznúsági jelentés elfogadására. 

12.6.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell véleményezési jog jogosultjának a 

véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 

alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a 

tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. 

12.6.4. Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az ülésre 

meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet haladéktalanul 

köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. 

12.6.5. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az 

ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott 

személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs 

jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülés 

az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, azonos napirendi 

pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni. 

12.6.6. Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető és a     

felügyelő bizottság, vagy a véleményezési jog jogosultjai véleményezték. 
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12.6.7. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések 

nyilvánosságának biztosítása kötelező. Írásos vélemények, illetve az ülésről készült 

jegyzőkönyvek nyilvánosak. 

12.6.8. Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés 

helyét és idejét, a jelenlévőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen 

lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet a tag és az 

ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos 

nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános. Az alapító vezető 

szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden olyan 

kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos. 

12.7. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül: 

12.7.1. Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő 

bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles 

döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. 

Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és 

tagjainak megküldeni. Jogosult az alapító döntéstervezetek közvetlen megküldésére a 

véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és 

tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket 

írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság 

székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos 

határidő betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul 

köteles az alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani. 

12.7.2. Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultjai, 

vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a döntést véleményezték. 

Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak 

külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt. 

12.7.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának 

véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 

alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a 

tervezet szerint szerződést kell kötni. 

12.7.4. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói döntések 

tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő alapítói 

döntést. 

12.7.5. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére 

továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy 

kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható 

legyen. 

12.7.6. Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az 

ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai 

véleményezték. 

12.7.7. A nyilvánosság az alapítói döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a véleményezési 

eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, a jelen okiratban foglalt szabályozás szerint. 
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12.8. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító, illetve az alapító 

képviselő-testülete hozhat döntést. 

13. A társaság nyilvánossága 

13.1. A társaság működésével kapcsolatos döntésekről az Alapító képviselő-testülete köteles 

jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket 

és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya és személye is megállapítható. 

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és az Alapító képviselő-testületének két tagja írja alá. A 

jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. 

13.2. Az Alapító képviselő-testülete a társaságot érintő határozatait a meghozataluktól számított 

15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapító 

székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé kell tenni legalább 30 napra a meghozott 

határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben 

azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeire vonatkozó 

hirdetőtáblát biztosítani egyrészt az alapító, másrészt külön a társaság székhelyén legkésőbb a 

társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor. 

13.3. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével 

történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot 

készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, 

írásban, vagy a társaság www.halasmedia.hu honlapján. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét 

a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető 

akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 

13.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 13.3. pontban meghatározott 

feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes 

cégbíróságon is. 

13.5. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a 

szolgáltatást igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói ülések 

összehívásának rendjével. A szolgáltatás igénybevevői köre Bács-Kiskun megye területére 

korlátozódik. Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más feltétellel nem zárt és 

nem korlátozott. 

13.6. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás 

igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 13.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán a hozott 

határozat jellegétől függően. 

13.7. A társaság „határozatok tára” címmel folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a vezetői 

döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket támogatók és ellenzők 

számaránya megállapítható. A társaság vezető szervének döntéseit az ügyvezető írásban, 

közvetlenül közli. A társaság a döntések nyilvánosságát a www.halasmedia.hu honlapon 

biztosítja. 

14. Az ügyvezető 

14.1. A társaság ügyvezetője:  

Név: Nagy-Apáti Ivett 

Születési helye, ideje: Kiskunhalas, 1976. július 5. 
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Anyja neve: Weitz Terézia 

Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Hajó utca 11/A. 

Adóazonosító jel: 8399974862 

Az ügyvezető megbízatása a kinevezésre jogosult szerv döntésének meghozataláig, határozatlan 

időre szól.  

 

A megbízás kezdő időpontja: 2015. február 01. 

14.2. Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, 

harmadik személyekkel szemben. 

Az ügyvezető vezeti a társaság nyilvántartásait, irányítja a társaság munkáját. 

Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.  

14.3. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 

15. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok  

a Civil törvény alapján 

15.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 

szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

15.2. A vezető tisztségviselők (az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjai), illetve az ennek jelölt 

személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, 

hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. 

15.3.Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, a felügyelő bizottság tagjait valamint ezen személyek 

hozzátartozóit – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél 

szerinti juttatásban nem részesíthetni. 

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 

16.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik.  

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Modok Lászlóné  6400 Kiskunhalas, Tóköz utca 2. (szül.: Kiskunhalas, 1965.05.19., an.: 

Fenyvesi Terézia, adóazonosító jele: 8359321701) 

 A felügyelő bizottsági tag megbízatása: 2014. december 01. napjától  - 

2019. november 30. napjáig szól 
Csanádi Lajos 6400 Kiskunhalas, Víz utca 5. (szül.: Kiskunhalas, 1962.06.01., an.: Rédei 

Gizella, adóazonosító jele: 8348493611) 

 A felügyelő bizottsági tag megbízatása: 2014. december 01. napjától  - 

2019. november 30. napjáig szól 

Dr. Kecskés Patrícia  7140 Bátaszék, Perczel utca 19. (szül.: Kiskunhalas, 1981.08.05., an.: 

Nagy Erika, adóazonosító jele: 8418540737) 

 A felügyelő bizottsági tag megbízatása: 2016. február 1. napjától - 2019. 

november 30. napjáig szól 

 

16.2. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

16.3. A felügyelő bizottság legalább három tagból áll. 



 20   

20 

 

16.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ 

elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a 

jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottság 

ülését ismételten össze kell hívni. A felügyelő bizottság döntéseiről a felügyelő bizottság elnöke 

nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők száma. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülést 

megelőző 8 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével. 

16.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Feladata a társaság, 

annak szervei és tisztségviselői működése törvényszerűségének, szabályszerűségének, 

vagyonkezelésének ellenőrzése. E körben ellenőrzi a társaság költségvetésének végrehajtását, a 

pénz és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, a zárszámadást és az alapul szolgáló okmányokat 

is. A felügyelő bizottság határozza meg és rögzíti saját ügyrendjében a fegyelmi eljárás részletes 

szabályait. 

16.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő 

bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági 

társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság 

legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha a jogszabály így 

rendelkezik. A felügyelő bizottság tevékenységéről jelentést tesz a társaság legfőbb szervének. 

16.7. A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján működik. Ügyrendjét maga állapítja meg, 

amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ülését évente legalább egy alkalommal 

össze kell hívni. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság 

ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével 

vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell 

állapítani. 

16.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám 

alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő 

bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb 

szervének ülését. 

16.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 

illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

16.10. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású 

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és 

határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, 

szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. 

16.11. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a 

felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

16.12. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a 

társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy 

egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság 

legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 

16.13. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést a szervezet munkavállalóitól, pedig tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet azokat 

megvizsgálhatja. 
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16.14. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

16.15. Az intézkedésre jogosult vezetőszerv a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől 

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

vezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

16.16. A felügyelő bizottság hiányosság észlelése esetén, annak súlyához mérten 

a) felhívja a tisztségviselőt a helyes magatartásra, 

b) felhívja a legfőbb szervet az állásfoglalásra és a hiba kijavítására, 

c) az Alapító képviselő-testülete rendkívüli összehívását indítványozza. 

16.17. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet. 

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

a) az Alapító képviselő-testület tagja, 

b) a társaság ügyvezetője, 

c) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

d) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

e) az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

17. A cégjegyzés 

17.1. A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, 

hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre 

jogosult személy a nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 

18. Az Alapító Okirat módosítása, a társaság megszűnése 

18.1. Az Alapító Okirat módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alapító 

képviselő-testületének határozata szükséges. 

18.2. A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges. 

18.3. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások 

kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, 

legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a 

cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés 

hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti. 

18.4. A nonprofit gazdasági társaság megszűnik, ha: 

a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel 

megvalósult; 

b) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését, 



 22   

22 

 

d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 

e) jogszabály így rendelkezik; 

f) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); 

g) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg  

19. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságának biztosítása 

19.1. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 

készíteni. 

A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig  a 

www.halasmedia.hu honlapon nyilvánosságra hozza. 

19.2. Az éves közhasznúsági jelentést tartalmazza: 

- a számviteli beszámolót; 

- a költségvetési támogatás felhasználását; 

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

- a cél szerinti juttatások kimutatását; 

- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 

- a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 

- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

20. Egyéb rendelkezések 

20.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a társaságnak  vagyoni és 

személyi viszonyaira a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 

többszörösen módosított 2006. évi V. törvény (Ctv), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény ( Civil tv )  rendelkezéseit kell alkalmazni. 

20.2. A társaság tevékenységét jogutód társaságként az egyesülés (beolvadás cégbejegyzésének 

napjával kezdi meg.  

20.3. Alapító nyilatkozik, hogy jelen módosítás a módosításkor hatályos jogszabályokkal 

összhangban álló továbbműködése szerinti hatályosítását jelenti.   

20.4. A társaság alapítójának képviselője  a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag írta alá. 

20.5. A jelen alapító okirat módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzata képviselő-testületének 

47/2016 Kth. számú határozatán alapul. 

Kelt, Kiskunhalas, 2016. február 26. napján   

 

 

_______________________________ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tag képviseletében 

Fülöp Róbert Polgármester  

Ügyvédi ellenjegyzés:  
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Alulírott Piegelné Dr. Csényi Magdolna 6400 Kiskunhalas, Thúry J. utca  4/B 1 em. 4. szám 

alatti székhelyű ügyvéd igazolom, hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a létesítő okirat- módosítás alapján hatályos tatalmának. A módosítás a létesítő 

okiratban –félkövér, dőlt betűvel jelezve- a főtevékenységi kör megváltozását és a felügyelő 

bizottsági tag változását, módosítását érinti. A fenti egységes szerkezetű létesítő okiratot 

ellenjegyzem.  

Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. Törvény , valamint a Magyar Ügyvédi 

Kamara 2/2007 ( XI.19 ) Szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos 

követelményeknek, ill. minősítet elektronikus aláírással rendelkezem. 

Kiskunhalas, 2016. február -------------. napján   

 

 

/:Piegelné Dr. Csényi Magdolna:/   

                  Ügyvéd 

 

48/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés melléklete szerint a 

Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervét 250 155 Ft. – azaz 

kettőszázötvenezer százötvenöt forint - mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

49/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Média és Kultúra 

Non-profit Szolgáltató Kft.  2015. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját, jelen 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

(A mellékletet formátumára tekintettel nem tudjuk közölni.) 

 

50/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen előterjesztés 1. melléklete szerint 

jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit 

Korlátolt Felelősségű Társaság között kötött közművelődési megállapodás 1. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen előterjesztés 2. melléklete 

szerint jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit 

Korlátolt Felelősségű Társaság között kötött városmarketing program 1. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

1. melléklet 

A Kiskunhalason 2015. március 26-án, Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött 

közművelődési megállapodás 1. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 

1.sz., képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Megbízó,  
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másrészről a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 

Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D.sz., képviseli: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető) mint a 

közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott között, alulírott helyen és 

napon, a következő feltételek mellett. 

 

1. A Közművelődési Megállapodás 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép. 

1. melléklet 

Az önkormányzat által megrendelt közhasznú közművelődési feladatok 2016. március 1-től 2017. 

február 28-ig. 
(A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL 

törvény alapján.) 

a.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése: 

 Ezen belül: 

 Non-formális képzések, tanulási tevékenységek: az iskolarendszeren kívüli, főleg ismeretterjesztő 

képzési formák megvalósítása. 

     Évi: 2-6 képzési folyamat 

 Informális képzések, tanulási tevékenységek: A napi élettevékenységek során létrejövő, nem 

feltétlen tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységek.  

    Évi: folyamatos 

b.) A város környezetei, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, 

a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben: 
 Ezen belül: 

Komplex közművelődési rendezvények: szellemi örökségünket, intézményeinket bemutató országos 

rendezvényekhez kapcsolódó események: 

    Kultúrházak éjjel-nappal 

Művészeti kiállítások: A nemzetközi, hazai és városi művészeti élet kiemelkedő alkotóinak 

kiállításai és az ezekhez kapcsolódó programok. 

    Évi: 10-15 alkalommal 

 Táncházak: rendszeresen megszervezett táncházak, amelyekben a tánctanítás mellett a 

 kézművességgel is megismertetik a látogatókat. 

     Évi: 4-6 alaklommal 

  

 Városi ünnepek, jeles napok:  
     Újévi koncert 

     Magyar Kultúra Napja 

     Városi Gyermeknap 

    A Magyar Sajtó Napja 

    Halasi csata –Aradi vértanúk emléknapja 

    A Nemzeti Összetartozás Napja 

    A Kommunista diktatúrák áldozatainak napja 

    Hatvani Zoltán szavalóverseny 

    Holokauszt Emléknap 

    Megemlékezés a doni áttörés áldozatairól 

    Városi gyermeknap 

    Városi gyermekkarácsony 

    Halasi advent és karácsony 

    Halas Hajtás nemzetközi triatlon verseny 

    Szüreti futás 

    Kulturális Örökség Napja 
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    Kuláküldözés Áldozatainak Napja  

 Állami, nemzeti ünnepek: 
    Március 15. 

    Augusztus 20. 

    Október 6. 

    Október 23 - november 4. 

c.) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 

megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása: 

 Fesztiválok szervezése: 
    Város Napja 

d,) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása: 

  Komplex ismeretterjesztő kiállítások: országos, vagy helyi akciókhoz illeszkedő, a kiállítást más 

közművelődési eszközökkel is megtámogató programok (Környezet- és természetvédelem jeles napjai, 

díszmadár, ásvány,  stb.) 

      Évi: 5-10 alkalommal 

  Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok 

     Évi: 10-15 alkalommal 

 Közművelődési közösségek fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek: az itt működő 

 művészeti, alkotóművészeti közösségek életének szervezése, koordinálása 

    Évi: melléklet szerint. 

e.) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése: 

A fentieken túl 

 Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési  folyamatokba: 

 kapcsolatuk fejlesztése az együttműködés erősítése 

 pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása 

 módszertani támogatás, szaktanácsadás 

 fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint 

 kiskunhalasi bejegyzett székhelyű civil szervezetek rendezvényeire évente 

három alkalommal ingyenes helyiség biztosítás 

 Kulturális információk gyűjtése, rendszerezése, közzététele: 
Információs tájékoztató rendszer működtetése, honlap üzemeltetése 

f.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 

 Színháztermi események szervezése, rendezése, fogadása: 

  Színházi, táncszínházi előadások, bérletek, komoly és könnyűzenei koncertek 

szervezése, fogadása lebonyolítása minden korosztály részére 

 Évi: 23-28 alkalommal 

Az 1. mellékletben szereplő megrendelt programok, rendezvények és események önkormányzati 

támogatását tartalmazza Kiskunhalas Város Önkormányzatának a Halasi Média és Kultúra Non-profit 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2016. évi költségvetésben szereplő támogatási összeg. 

Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 

 Kiskunhalas Város Polgármestere   Halasi Média és Kultúra Np. Kft.  

        ügyvezetője 

 Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett 

 Megbízó Megbízott 
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2. A Közművelődési Megállapodás 2. melléklete helyébe az alábbi 2. melléklet lép. 

2.sz. melléklet 

A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú tevékenységeinek 

részvételi díjai a 2016. március 1-től, 2017. február 28-ig 
 

a.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése: 

 Ezen belül: 
  Non-formális képzések, tanulási tevékenységek: (/fő): 

   Képzési formánként:   ingyenes-20.000 Ft. 

  Informális képzések, tanulási tevékenységek (/fő): 

   Játszóházak:    ingyenes – 2.000 Ft. 

   Vásárok, bemutatók (/alkalom): ingyenes – 30.000 

   Vetélkedők:    ingyenes – 1.000 Ft. 

   Közösségi programok:  ingyenes – 2.500 Ft. 

   Tanácsadás:   ingyenes – 1.000 Ft. 

   Mentálhigiénés programok:  ingyenes – 20.000 Ft. 

 

b.) A város környezetei, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, 

a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása: 
 

Komplex közművelődési rendezvények: mivel külön megállapodások alapján 

valósulnak meg, ezért ezek részvételi díjait is ezek tartalmazzák, de lehetőség 

szerint ingyenesek: 

  Művészeti kiállítások: (/fő) 

   Alkalmanként: ingyenes – 1.500 Ft. 

  Táncházak: (/fő) 

   Alkalmanként: ingyenes – 1.000 Ft. 

 

c.) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 

megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása: 
 

  Fesztiválszervezés: 
A külön megállapodásban rögzítettek alapján, illetve a fesztiválon belül az adott 

rendezvénytípusnál meghatározottak szerint. 

   Város Napja 

 

d,) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása: 
   Komplex ismeretterjesztő kiállítások: (/fő) 

     Helyi hatókörű eseményeknél:  100 – 1.000 Ft. 

     Országos hatókörű eseményeknél:  500 – 2.500 Ft. 

 

    Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok: (/fő) 

     Előadások:    ingyenes - 2.000 Ft. 

     Tanfolyamok:    5.000 – 50.000 Ft. 

 

e.) A helyi társdalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése : 
A fentieken túl: 

 

  Közösségi tér: 

   Nyitva tartási időn belül ingyenes 
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  Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési   

  folyamatokba 

   Ingyenes 

  Kulturális információk gyűjtése, közzététele: 

   Ingyenes 

 

f.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 

 

  Színháztermi események:(/fő) 

   Gyermek előadások:   500 – 3.000 Ft 

   Gyermek bérletek:   1.500 – 8.000 Ft 

   Felnőtt előadások:  2.500 – 8.000 Ft 

   Felnőtt bérletek:  8.000 – 15.000 Ft 

  Zenei események: (/fő) 

   Komolyzenei koncertek:  500 – 8.000 Ft 

   Könnyűzenei koncertek:  500 – 9.000 Ft 

   Pódium előadások:  1.000 – 7.000 Ft 

    

 

Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 

 

 Kiskunhalas Város Polgármestere   Halasi Média és Kultúra Np. Kft.  

        ügyvezetője 

 Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett 

 Megbízó Megbízott 

 

A közművelődési megállapodás 1. sz. módosítása 2016. március 1. napján lép hatályba. A 

közművelődési megállapodás további részeit a módosítás nem érinti, azok változatlan formában 

és tartalommal érvényben maradnak. 

A közművelődési megállapodás 1. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 

 

 

 ……………..…………………   ……………………………… 

  /: Fülöp Róbert :/     /: Nagy-Apáti Ivett :/ 

  polgármester       ügyvezető 
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2. melléklet. 

A Kiskunhalason 2015. március 26-án, Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött 

városmarketing együttműködési program 1. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 

1.sz., képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Megbízó,  

másrészről a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 

Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D.sz., képviseli: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető) mint a 

közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott között, alulírott helyen és 

napon, a következő feltételek mellett. 

 

1. A Városmarketing Együttműködési Program 1. melléklete helyébe az alábbi 1. 

melléklet lép. 

1. melléklet 

A Városmarketing terv 2016.március 1. és 2017. február 28. között végrehajtandó feladatai. 

VÁROSMARKETING IRODA 

Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D szám alatti iroda üzemeltetése. 

Kiskunhalashoz köthető tárgyak értékesítése, turisztikai célú kiadványok, információs anyagok, 

szórólapok kiadványok terjesztése. 

TURISZTIKAI CÉLÚ KIADVÁNYOK 

Kiskunhalas turisztikai nevezetességeihez kapcsolódó szórólap készítése. 

Protokoll falinaptár. 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

Egységes arculatú közösségi oldalak üzemeltetése: 

- Facebook 
- Pinterest 
- Youtube 
- Instagram 

IMÁZSFILM, SPOTOK 

- városimázs-film aktualizálása 
- 5-7 db programspot készítése 

PROGRAMNAPTÁR 

- havi programfüzet nyomtatásban a Halasi Tükör újságban terjesztve 
- éves online eseménynaptár kialakítása és gondozása 

RENDEZVÉNYEK 

- Nyárindító Főtérparty – június 3-4. 
- Szent Iván napi-vigadalom –június 25. 

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK 
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- kerékpártúra a Város Napjára Szabadkáról Kiskunhalasra – május 7-8. 
- kerékpártúra a szabadkai város napjára Kiskunhalasról Szabadkára – augusztus 27. 

CIVIL KOORDINÁTOR 

A képviselő-testület által elfogadott Városmarketing Terv részét képezi a civil koordinátor 

személye, akinek a feladatai közé tartozik  

- civil esemény-naptárat készít, aktualizál, publikál, 
- civil adatbázist készít, aktualizál, publikál, 
- rendszeres hírlevelet készít az önkormányzati eseményekről, 
- rendszeres hírlevelet készít a pályázati, jogi, adózási, egyéb civil információkról, 
- adatbázist épít a civilek számára ingyen/kedvezményesen elérhető önkormányzati, állami, 

vállalkozói szolgáltatásokról, 
- ismertető kiadványokat készít a civil szférát érintő információkból, 
- konferenciákat, workshopokat, továbbképzéseket szervez, 
- támogatja, irányítja a civil szervezetek ügyintézéseit, 
- civil pályázatok figyelése, ajánlása, szakmai támogatása, kapcsolattartás a pályázati 

szervezetekkel, 
- képviseli a civil szervezeteket az önkormányzati döntéshozók előtt, 
- civil fejlesztési tervet állít össze és aktualizál, a civil szervezetek bevonásával, 
- civil ház létrehozását megvalósítja, működtetését ellátja. 

A Városmarketing Terv szerint ez a személy(ek) civil szervezetektől független, akivel szemben a 

szervezetek véleményezési joggal élhetnek a cégvezető felé. 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 1 főt nevezett ki civil koordinátornak, de a 

munkafolyamatokba a programszervezők is bekapcsolódnak. 

 

 
Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 

 

 Kiskunhalas Város Polgármestere   Halasi Média és Kultúra Np. Kft.  

        ügyvezetője 

 Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett 

 Megbízó Megbízott 

 

A városmarketing együttműködési program 1. sz. módosítása 2016. március 1. napján lép 

hatályba. A városmarketing együttműködési program további részeit a módosítás nem érinti, 

azok változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak. 

A városmarketing együttműködési program 1. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 ……………..…………………   ……………………………… 

  /: Fülöp Róbert :/     /: Nagy-Apáti Ivett :/ 

  polgármester       ügyvezető 
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51/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2015. évi szakmai munkájáról készített 

beszámolóját, jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2016.5 évi munkatervét, jelen előterjesztés 2. sz. 

melléklete szerint. 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

THORMA JÁNOS MÚZEUMA 
 

 

BESZÁMOLÓ 

A 2015. ÉVRŐL 
 

 

I. BEVEZETÉS 

 

A legfontosabb eredmények a következők voltak. 2015-ben is sikerült a múzeum gyűjtő, 

rendszerező, közlő funkcióit ellátni.  

A 2015. év legnagyobb eredménye volt, hogy májusban megjelent Kovács Zita – Büki Barbara: 

Thorma János című könyve, melynek könyvbemutatóját három országban, hét helyszínen tudtuk 

megszervezni (Kiskunhalas, München, Budapest, Nagybánya, Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Jászberény). 

Visegrad Fund Standard Grant Serial No 21510564 pályázaton 6.750 eurót nyertünk. Pályázati 

partnereink Szegedi Tudományegyetem, Szeged; Univerzita Komenského, Bratislave, 

Masarykovo Muzeum, Hodonine, Muzeum Okregowe, Nowy Sacz. A pályázat megvalósítása két 

ütemben történik. Az első ütem workshop (2015. aug. 31. – szept. 2.), a második ütem régészeti 

ásatás (2016. ápr. 4-8.) 

2015-ben is folytatódott a középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálata, négy helyi 

középiskolával van együttműködési megállapodása intézményünknek. Ezekből az iskolákból 21 

tanuló végzett különböző múzeumi munkát. 

Ebben az évben négy múzeumi kiadványt jelentettünk meg. A fenntartón kívül a múzeum 

legfontosabb helyi támasza a Halasi Múzeum Alapítvány. A múzeumbaráti kör létszáma 172 fő 

volt.  

 

II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 

 

Az alábbiakban felsoroljuk múzeumunk munkatársainak nevét, beosztását s ezen kívül, a 

gyakorlat alapján kialakult egyéb elvégzendő tevékenységét a 2015 januári állapot szerint: 

 Szakál Aurél múzeumigazgató, történész-néprajzos muzeológus (vezetés, irányítás, 

személyi kérdések, munkaszervezés, ellenőrzés, kapcsolattartás, néprajz, numizmatika, 

képzőművészet, iparművészeti gyűjtemények teljes körű ellátása, közművelődési feladatok, 

kiállítások, kiadványok stb.). 

 Gyarmati Andrea történész, muzeológus (történelem, eredeti fotógyűjtemény, adattár 

teljes körű ellátása, közművelődési feladatok, kiállítás rendezés stb.). 
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 Varga Zsuzsanna régész, múzeumpedagógus (régészet, régészeti adattár teljes körű 

ellátása, tárlatvezetés, közművelődési feladatok, kiállítás-rendezés, múzeumpedagógiai 

foglalkozások stb.) 

Laki Rita múzeumi titkár, könyvtáros, 8 órás (könyvtár kezelése, tárlatvezetés, 

részvétel kiállítás-rendezésben, pénzügyi ügyintézés stb.). 

 Szabó Krisztina múzeumpedagógus, 8 órás (múzeumpedagógiai foglalkozások, 

tárlatvezetés, közművelődési feladatok, részvétel fotó- és adattári leltározásban, revízióban, 

kiállítás rendezésekben, számítógépes munkában, digitalizálásban stb.) 

 Valentiny-Dóra Csilla segéd-restaurátor, 8 órás (restaurálás, részvétel revízióban, 

kiállítás rendezésekben stb.). 

 Farkas László teremőr, gondnok, 8 órás (kiállítás nyitva tartás, felügyelet, részvétel 

kiállítás rendezésben, tűzvédelem, karbantartás, aktuális munkákban részvétel stb.) 

 Toklász Ibolya takarító, 8 órás (Thorma János Múzeum épületeinek takarítása, 

kertészkedés, aktuális munkákban részvétel stb.) 2015. március 31-én közös megegyezéssel 

távozott intézményünkből, helyét Varsányi Gézáné tölti be 2015. április 1-től. 

 

III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA 

 

III.1. Gyűjteménygyarapítás 

III.1.a. Feltárás, terepbejárás 

2015-ben régészeti szakfelügyelet öt helyszínen végeztünk.  

2015. március 23-25. között a Kiskunhalas É-i és K-i részén terepbejárást végeztünk. 

 

III.1.b. Egyéb gyarapítás eredményei 

Régészet, numizmatika 

 Régészeti gyűjtemény gyarapodás:       101 db. 

 Összesen:       19313 db. 

 Numizmatikai gyarapodás:             2 db. 

 Összesen:         7050 db. 

 Ajándék 2 db. 

Néprajz 

 Néprajzi gyűjtemény gyarapodás:         13 db. 

 Összesen:         7600 db. 

 Ajándék 5 db, vétel 3 db, törzsanyag 5 db. 

Helytörténet 

 Történeti tárgyak és dokumentumok gyarapodása:      131 db. 

 Összesen:         3979 db. 

 Ajándék 100 db, vétel 31 db. 

 Eredeti, tudományos forrásértékű, illetve művészi  

 alkotásnak számító fénykép gyarapodás:       177 db. 

 Összesen:         1969 db. 

 Ajándék 175 db, vétel 1 db, törzsanyag 1 db. 

Képző- és iparművészet 

 Képzőművészeti gyűjtemény gyarapodás:         21 db. 

 Összesen:         1794 db. 

 Ajándék 13 db, vétel 8 db. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyűjteménye:   4335 db 

 Mindösszesen:        6129 db. 
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Iparművészeti gyűjtemény gyarapodás:           0 db. 

 Összesen:           176 db. 

Természettudomány 

 Gyűjteményfejlesztés nem történt. 

 Összesen:               9 db. 

 

III.1.c. Legkiemelkedőbb tárgy-együttesek, darabok:  
5 db Thorma János rajz (Női akt, Festő és modell, Férfi fej, Anya gyermekével, Pásztorok 

imádása); Berki Viola: Szentendre című festménye; Diószegi Balázs: Édesanyám akvarell; Bodor 

Miklós önarcképe és 10 db grafikája; Korda Imre levelezése 1879-1888 közötti időkből (18 db); 

Thorma János végelbocsátó levele, vázlatfüzete; 81 db jánoshalmi fotó; Bodor Miklós által 

készített 48 db természetfotó a pirtói, kunfehértói, bugaci tájról; 8 db monogramos bélyegzővas. 

 

III.1.d. Gyűjtési napok száma: 15 nap 

 

III.2. Nyilvántartás:  

A leltározásban lényeges elmaradás nincs.  

 

III.3. Gyűjteményrendezés, revíziók, selejtezés; kölcsönzések, letétek 

Letétbe adás:  
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnak Bodor Miklós: Kék szamárkenyér 12.  

című műve. (2012.1.10.6.; papír, színes tus; 70x100 cm). 2015. január 21-től. 

 

Letétbe adás meghosszabbítás: - 

Letétbe adás megszűnése: - 

Letétbe vétel: - 

Letétbe vétel meghosszabbítás: - 

Letétbe vétel megszűnése: - 

 

Kölcsönbe adás: 

 Bibó István Gimnáziumnak a Városok a pusztában. A Kiskunhalasi járás és az Észak-

bácskai körzet kulturális út kiállítási anyagát kiállítás céljából. 2015. január 12.-21. 

  Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-nek 15 db Thorma János festményt kiállítás 

céljából . 2015. február 26.-2015. május 7. 

Kecskeméti Katona József Múzeumnak 3 db közlekedési járművet kiállítás céljából. 2015. 

június 20.- 2016. március 31. 

 Kecskeméti Katona József Múzeumnak 2 db török kori korsót és tálat kiállítás céljából. 

2015. június 26.-2016. március 31. 

 Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központnak 32 db Bodor Miklós grafikát 

kiállítás céljából. 2015. július 21.-2015. október 15. 

 Fehérváry Lászlónak 5 db Thorma János rajzot restaurálás céljából. 2015. október 21.-

2016. január 22. 

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának 25 db Bodor Miklós grafikát kiállítás céljából. 

2015. november 3.-2015. december 16. 

 Zadravecz Máriának a múzeumban letétben lévő Jánoshalmi Helytörténeti Gyűjteményből 

4 db jánoshalmi fotót kiállítás céljából. 2015. december 21.-2016. február 16. 

 

Kölcsönbe vétel:  
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Mészáros Endrétől 70 db jánoshalmi szódásüveget, 25 db fényképet, plakátot, szórólapot 

kiállítás céljából. 2015. június 17.-2015. szeptember 17. 

Baka Szilviától 5 db kiskunhalasi szódásüveget kiállítás céljából. 2015. június 29.-2015. 

szeptember 15. 

Polgár Zoltántól 54 db I. világháborús jelvényt, érmet, fényképet, szuronyt kiállítás 

céljából. 2015. június 29.-2015. szeptember 18. 

Vajgel Páltól 12 db festmény kiállítás céljából 2015. október 12.-2016. március 15. 

 

 

Revízió: Az Adat- és Dokumentumtár 23120 tételéből 7868 tétel revíziója valósult meg. 

A Régészeti Gyűjtemény 19313 darab tárgyából 3630 db tárgy revíziója teljesült. 

III.4. Adattári dokumentumgyűjtemény:  

 Gyarapodás:          37 tétel 

 Összesen:    23.120 tétel 

 

 Adattári fényképgyűjtemény:  

 Gyarapodás:             97 tétel, 97 db 

 Összesen:    23.739 tétel, 24.977 db 

 

III.5. Könyvtár: 

Gyarapodásunk túlnyomó részét az ajándékba, cserébe kapott könyvek teszik ki. 

 Könyv gyarapodás:     110 tétel, 117 kötet.  

 Könyv összesen:  8316 tétel, 10.508 kötet 

 Ajándék 115 kötet, vétel 2 kötet. 

 Folyóirat gyarapodás:  Nem volt. 

 Folyóirat összesen:  2116 tétel. 

 

III.6. Műtárgyvédelem:  

Saját műhelyünkben az idén 901 db néprajzi, képzőművészeti tárgy és eredeti fénykép tisztítását, 

67 db néprajzi, történeti, régészeti tárgy konzerválását végeztük el. Külső restaurátorok 1 db 

képzőművészeti és 101 db régészeti tárgy restaurálását készítették el. 

 

IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG – 

A GYŰJTEMÉNYI ANYAG TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE 

 

IV.1. Kiadványok:  

Kiskunhalasi könyvek sorozat: 
 2. Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János  

Thorma János Múzeum Könyvei sorozat: 

39. Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságon 

40. Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. 

      évfordulójára 

Thorma János Múzeum Füzetei sorozat: 

 21. Szakál Aurél (szerk.): Berki Viola. Diószegi Balázs 

 

IV.2. Egyéb megjelent publikációk: 

 Szakál Aurél 

Önálló publikációk: 

- Thorma János Múzeum 2009-2014. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 4. 
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 Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára. Kiskunhalas, 2015. 7-20. p. 

- Szégyenkő Kiskunhalason. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 4.  Emlékkönyv a 

Thorma János Múzeum 140. évfordulójára. Kiskunhalas, 2015. 237-244. p. 

- Halasi csipke érmek. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma  

 János Múzeum 140. évfordulójára. Kiskunhalas, 2015. 545-547. p. 

Szerkesztések: 

- Kiskunhalasi értékek. Kiskunhalas, 2015. 8 p. 

- Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János. Kiskunhalasi könyvek. 2. Kiskunhalas, 2015. 

 320 p. 

- Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságon. Thorma János Múzeum Könyvei 39. 

 Kiskunhalas,  2015. 168 p. 

- Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára. Thorma János  

 Múzeum Könyvei 40. Kiskunhalas, 2015.552 p. 

- Berki Viola. Diószegi Balázs. Thorma János Múzeum Füzetei 21. Kiskunhalas, 2015. 16 p. 

 Gyarmati Andrea 

- Kiskunhalasi Iparos Dalárda története. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 4. 

 Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára. Kiskunhalas, 2015. 311-330. p., 

- Kiskunhalasi ipari szövetkezetek. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a 

 Thorma János Múzeum 140. évfordulójára. Kiskunhalas, 2015. 391-416. p.,  

- Kiskunhalas és környéke viseletei 1850-1950. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 4. 

 Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára. Kiskunhalas, 2015. 485-516. p. 

 Kocsisné Varga Zsuzsanna 

- Kiskunhalas–Zöldhalom Árpád-kori temetője. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 4.  

 Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára. Kiskunhalas, 2015. 95-150. p. 

 

 Laki Rita 

- Kiskunhalas és környéke válogatott történeti bibliográfiája 2009-2014. In: Szakál Aurél 

 (szerk.): Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára 

. Kiskunhalas, 2015. 459-464. p., 
 

IV.3. Kutatások, kutatási témák: 

Gyarmati Andrea:  

- Kiskunhalas és környéke viseletei, kiskunhalasi ipari szövetkezetek, Kiskunhalasi Iparos 

Dalárda 

Kocsisné Varga Zsuzsanna: 

- Kiskunhalas környéke az avar és az Árpád-korban 

Szakál Aurél: 

- Thorma János, Diószegi Balázs, Berki Viola, Gyárfás István, szégyenkövek 

 

IV.4. Konferenciák, értekezletek, munkahelyi tudományos viták:  

Szakál Aurél: Bács-Kiskun megyei múzeumi konferencia, Lakitelek 2015. június 23.; 

Museology in practice. Workshop of IVF Standard Grant projekt. Serial No. 21510564. 

Kiskunhalas, Thorma János Múzeum. 2015. augusztus 31-szeptember 2. 

Gyarmati Andrea: Museology in practice. Workshop of IVF Standard Grant projekt. Serial No. 

21510564. Kiskunhalas, Thorma János Múzeum. 2015. augusztus 31-szeptember 2.; 

Múzeumi Digitalizálási Konferencia Budapest, 2015. november 3.; 

Divattörténeti Konferencia Budapest, 2015. november 5. 
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Kocsisné Varga Zsuzsanna: IX. Medievisztikai Konferencia Szeged, 2015. június 17-19.; 

Museology in practice. Workshop of IVF Standard Grant projekt. Serial No. 21510564. 

Kiskunhalas, Thorma János Múzeum. 2015. augusztus 31-szeptember 2.; 

Fiatal Középkoros Régészek VII. Konferenciája Salgótarján, 2015. november 19-21.  

Szabó Krisztina: Múzeumi Digitalizálási Konferencia Budapest, 2015. november 3. 

 

IV.5. Felhasznált kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége: 10 nap 
 

IV.6. Részvétel átfogó tudományos intézményközi programokban:  
 

IV.7. Részvétel a szakági továbbképzés, ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként vagy 

szervezőként):  

Kocsisné Varga Zsuzsanna óraadó az SZTE-BTK Régészeti Tanszékén 

 

IV.8. Egyéni továbbképzés (minősítések, posztgraduális, hét éves továbbképzés):  

Szakál Aurél elvégezte A Korszerű menedzsment a közgyűjteményekben 100 órás 

továbbképzést. 

Varga Zsuzsanna III. éves hallgatója az SZTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola 

Medievisztika Képzésnek. 

 

IV.9. Kutatószolgálat; külső kutatók száma: 27 fő 

 

V. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG 

 

V.1. Közművelődési koncepció megvalósulása  

Nagyon fontos, hogy a múzeum körül minél népesebb baráti kör szerveződjön. 2014. évben 172 

fő volt a múzeumbaráti kör tagjainak száma.  

 

V.2. Megvalósult programok, kiállítások 

A tárgyévben látogatható állandó kiállítások: 

Thorma János Múzeum: 

 - Kincsek a homokban (2007-ben nyílt) 

 - Halas, a kiskun mezőváros (1979-ben nyílt, 1998-ban felújítva) 

 - Thorma János képei (1998-ban nyílt) 

 - Kiskunsági népművészet (2011. december 21-én nyílt.) 

 - Magyarországi pénzek. Kiskunhalasi érmek, jelvények. (1998-ban nyílt) 

Berki Galéria: 

- Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek kiállítása (2014. október 3-án nyílt.) 

 

A tárgyévben az alábbi időszaki kiállításokat rendeztük, tartottuk nyitva: 

Thorma János Múzeum: 

- Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban. Rendezte: Gyarmati Andrea-Kocsisné 

Varga Zsuzsanna - Szakál Aurél. Helyszín: 1-5. terem, Mini Galéria, Thorma Galéria, 

Látványraktárak, Folyosó Galéria. 2014. december 5-2015. június 22. 
- Háború és béke. Az első világháború emlékezete – Élet a frontokon. Rendezte: Gyarmati Andrea - 

Szakál Aurél. Helyszín: Mini Galéria. 2015. július 1-2015. 2016. május 15.  

- Háború és béke. Jánoshalmi és halasi szódásüvegek. Rendezte: Mészáros Endre - Szakál Aurél. 

Helyszín: 2. terem. 2015. július 1-2015. szeptember 12. 
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- Lótartás a Kiskunságon. Rendezte: Szakál Aurél. Helyszín 2. terem. 2015. szeptember 25. -2016. 

február 13. 

Berki Galéria: 

- Szalai József: Miért szeretem a sárkányokat? Rendezte: Szalai József. Helyszín: 5. terem. 2015. 

március 27-2015. június 26. 

- Bodor Miklós: A Kiskunság színei. Rendezte: Szakál Aurél. Helyszín: 5. terem. 2015. július 3-2015. 

október 9. 

- Vajgel Pál: Kiskunhalas kulturális út. Rendezte: Szakál Aurél. Helyszín: 5. terem. 2015. október 16-

2016. március 12. 

 

V.3. A kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

V.3.a. Látogatók száma:  

2015. évben az összes látogató száma a Thorma János Múzeumban: 6501fő. Ebből teljes árú 

belépőt fizetett: 122 fő; kedvezményes (diák, nyugdíjas, családi, csoportos) belépőt fizetett: 877 

fő; ingyenes látogató: 5502 fő volt. Az összes látogatóból a diák látogatók száma: 2750 fő volt. 

2015. évben az összes látogató száma a Berki Galériában: 1279 fő. Ebből teljes árú belépőt 

fizetett: 11 fő; kedvezményes (diák, nyugdíjas, családi, csoportos) belépőt fizetett: 42 fő; 

ingyenes látogató: 1226 fő volt. Az összes látogatóból a diák látogatók száma: 439 fő volt. 

V.3.b. Látogatói felmérések: - 

 

V.3.c. Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások:  

Tárlatvezetést igény szerint tartunk. A tárlatvezetők, fontosabb alkalmakkor a muzeológus tart 

vezetést. A TÁMOP, TIOP pályázatok fenntartási kötelezettségének eleget téve rendszeresen 

tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat óvodások, ill. általános és középiskolások 

számára. A 2016-ig tartó TÁMOP fenntartási időszakra 2015-ben 175 főt terveztünk, ezt sikerült 

teljesíteni, összesen 324 fő vett részt ezeken a foglalkozásokon. A szintén 2016-ig tartó TIOP 

fenntartási kötelezettségből adódóan 2015-ben 250 főt terveztünk, ami meg is valósult (309 fő). 

Új TÁMOP pályázatból 2015. évre a teljesítési kötelezettség 100 fő volt, ezt sikerült teljesíteni, 

170 fő vett részt ezen a múzeumpedagógiai foglalkozáson. Ezen kívül az időszaki 

kiállításainkhoz kapcsolódóan is voltak múzeumpedagógiai foglalkozások, ezeken 210 fő vett 

részt.  

Állandó múzeumpedagógiai kínálatunk a következő: Óvodásoknak: múzeumi séta, Céhláda 

kincsei, Múzeumőr, Népi bútor és kerámia látványraktárt ismertető foglalkozások. Alsó- és felső 

tagozatosoknak: Ifjú régész, Kis történész, Festőiskola, Ötvösműhely, Szimbólumok a népi 

tárgyakon elnevezésű foglalkozások.  

A Berki Galériában tartott múzeumpedagógiai foglalkozásainkon 113 diák vett részt. 

 

 

V.3.d. Kifejezetten közművelődési célú kiadványok (leporelló, szórólap, feladatlap stb.):  

2015. március 17. június 22, szeptember 15., december 3. Múzeumi Hírek 2015/1-4.szám. A 

Thorma János Múzeum Baráti Körének Hírlevele. (Évente négyszer jelenik meg 200 példányban, 

A/5 méretben, négy oldalon).  

 

V.3.e. Egyéb rendezvények, előadások:  

Január 23. Örsi Julianna: A Jászkunság tudósai 1. Gyárfás István emlékezete című előadás. 

Thorma János Múzeum 

Február 13. Filmest Diószegi Balázsról. Berki Galéria 

Március 6. Mítosz és identitás. Thorma János (1870-1937) festőművész kiállítása. Pécsi 

Galéria, Pécs 
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Március 31. Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságon című könyv bemutatója. Thorma 

János Múzeum 

Április 9. Rosta Szabolcs: Középkori monostorok a Duna-Tisza közén. Egy elfeledett 

nemzetségi monostor Bugacon című előadás. Thorma János Múzeum 

Május 7. Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára című 

könyv bemutatója. Thorma János Múzeum 

Május 15. Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János című könyv bemutatója. Thorma János 

Múzeum 

Május 22. Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János című könyv bemutatója. Künstlerhaus, 

München 

Május 28. Szücs György: Nagybánya. Művészek, művek, helyszínek című előadás és a 

Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban című kiállítás záró rendezvénye. 

Thorma János Múzeum 

Május 30. Múzeumbaráti kirándulás: Esztergom, Párkány 

Június 10. Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János és Büki Barbara – Kovács Zita: Bay-

gyűjtemény című albumok bemutatója. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

Június 20. Múzeumok Éjszakája rendezvény. Thorma János Múzeum, Berki Galéria 

Július 13. Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János és Büki Barbara – Kovács Zita: Bay-

gyűjtemény című albumok bemutatója. Teleki Magyar Ház, Nagybánya 

Július 14. Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János és Büki Barbara – Kovács Zita: Bay-

gyűjtemény című albumok bemutatója. Magyar Konzulátus, Kolozsvár 

Szeptember 3. Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János és Büki Barbara – Kovács Zita: Bay-

gyűjtemény című albumok bemutatója. Bernárdi-ház, Marosvásárhely 

Szeptember 10. HÁBORÚ ÉS BÉKE. Az első világháború emlékezete – Élet a frontokon. 

Jánoshalmi és halasi szódásüvegek kiállítások záró rendezvénye. Thorma János 

Múzeum 

Október 3. Múzeumbaráti kirándulás: Bugac 

Október 9. Szakmai kirándulás a keszthelyi Balatoni Múzeumban 

Október 15. Forrás Est. A Forrás folyóirat októberi számának bemutatója, különös tekintettel 

az abban szereplő halasi művészekre: Berki Viola, Diószegi Balázs, Thorma János. 

Berki Galéria  

November 6. Múzeumbaráti vacsora, Thorma János Múzeum 

November 19. Dr. Biczó Piroska: Középkori Királyok és Halas. A székesfehérvári királyi 

bazilika, a középkori Magyar Királyság koronázó templom. Thorma János 

Múzeum 

November 26. Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János című könyv bemutatója. Városháza, 

Jászberény 

 

V.4. Média-kapcsolatok és internetes megjelenés: 

Szakál Aurél rendszeresen szerepel a Halas TV-ben, ahol múzeumról és egyéb kulturális 

tevékenységekről számol be.  

Thorma János Múzeum honlap címe: www.muzeum.halas.hu.  

Egyéb honlapjaink: www.thormajanos.hu, www.kiskunhalas-kulturalis-ut.hu 

 

V.5. Egyéb reklámtevékenység:  

Kiállításainkat, rendezvényeinket, kiadványainkat médiák útján, meghívókkal (300 

meghívó/kiállítás), plakátokkal, szórólapokkal reklámozzuk. 2015-ben is nyomtattunk 

http://www.muzeum.halas.hu/
http://www.thormajanos.hu/
http://www.kiskunhalas-kulturalis-ut.hu/
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kártyanaptárt (1000 példány). 2015. évben 4000 db könyvjelző (kétféle) kiadásával is 

reklámoztuk intézményünket. 

 

VI. SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK 

 

VI.1. Nemzetközi kapcsolatok:  
Museology in practice. Workshop of IVF Standard Grant projekt. Serial No. 21510564. 

Együttműködés cseh, lengyel, szlovák partnerekkel. Workshop a Thorma János Múzeum 

szervezésében.  

 

VI.2. Munkatársak tevékenysége, tisztsége szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai 

érdekvédelmi szervezetekben:  

Szakál Aurél: Halasi Múzeum Alapítvány titkár, Kiskunhalasi Értéktár Bizottság elnök, Pulszky 

Társaság választmányi tag, Szilády Áron Társág vezetőségi tag. 

 

VII. A BELSŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A SZAKMAI ÉS A PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 

 

Múzeumunk kis létszámából következően gyűjteményi osztályokkal nem rendelkezünk. Az 

aktuális feladatok megbeszélése közösen vagy egyénenként történik. Az elvégzett munka 

ellenőrzése is folyamatos, ill. a munka lezárása után történik. 

 

VIII. BIZTONSÁG; VAGYONVÉDELEM 

 

A múzeumnak jelenleg két kiállító, hivatali, műhely funkciókat ellátó épülete (Köztársaság u. 2, 

Kossuth u. 21.) és egy raktárépülete van (Rekettyei Raktár). Mindegyiken elfogadható a 

mechanikai védelem. Mindegyik épületben létezik és működik az elektromos riasztórendszer.  

Havi váltásban történik az éjszakai mobiltelefonos ügyeletesi feladat ellátása. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. január 15. 

 

 

Szakál Aurél 

Múzeumigazgató 
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2. sz. melléklet 

 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

THORMA JÁNOS MÚZEUMA 
 

MUNKATERV 

A 2016. ÉVI MUNKÁRÓL 
 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

 

1. Közönségkapcsolatok: 

a) Közművelődési rendezvények és rendezvények résztvevőinek száma:  

2016. évben 12 db közművelődési rendezvényt tervezünk, melyen várhatóan 800 fő vesz részt. 

Rendezvényeink a következők:  

1. Lótartás a Kiskunságon kiállítás záró rendezvénye 

2. Kiskunsági és halasi korsók, poharak kiállítás megnyitója 

3. S Császár Anna kiállítás megnyitója 

4. Múzeumi éjszaka a Berki Galériában 

5. Kulturális út túra (gyalogosoknak, kerékpárosoknak, motorosoknak) 

6. Múzeumbaráti kirándulás Veszprémbe 

7. Az első világháború emlékezete. Élet a hátországban kiállítás megnyitója 

8. Múzeumok Éjszakája rendezvény 

9. Diószegi Balázs kiállítás megnyitója Székely Gábor magángyűjtő festményeiből 

10. Kiskunsági és halasi korsók, poharak kiállítás záró rendezvénye 

11. Bronzkor a Kiskunságon kiállítás megnyitója  

12. Múzeumbaráti vacsora 

 

b) A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a 

társadalmi együttélést és felzárkózást elősegítő programok és programok résztvevőinek 

száma: - 

 

c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és programok résztvevőinek száma: - 

 

d) Ismeretterjesztő előadások és résztvevők száma: 

2016. évben 6 db ismeretterjesztő előadást tervezünk, a résztvevők számát 300 főre becsüljük. 

1. Pálóczi Horváth András: Keleti népek a középkori Magyarországon című könyv 

    bemutatója  

2. Vörös Gabriella: Szarmata temetőrészlet Kunfehértóról a 2-3. századból című előadás  

3. Sümegi György: Thorma levelek 2. könyv bemutatója 

4. Diószegi Balázs monográfia bemutatója 

5. A Jászkunság 1699-ben. A Pentz-féle összeírás könyv bemutatója 

6. Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról album bemutatója 

 

e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és hasznosított példányok száma 

Tárgyévben 4 db ismeretterjesztő kiadványt tervezünk megjelentetni. 

1. Diószegi Balázs monográfia. Megjelenik 1000 példányban, hasznosított példányok száma: 

    300 db. 
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2. Sümegi György: Thorma levelek 2. Megjelenik 300 példányban, hasznosított példányok 

    száma: 150 db. 

3. A Jászkunság 1699-ben. A Pentz-féle összeírás. Megjelenik 300 példányban, hasznosított  

   példányok száma: 100 db. 

4. Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. Megjelenik 1000 példányban, hasznosított  

    példányok száma: 300 db. 

5. Kiskunhalas járás kulturális út térkép. Megjelenik 1000 példányban, hasznosított példányok 

    száma 500 db. 

6. Múzeumpedagógiai kínálat leporelló. Megjelenik 500 példányban, hasznosított példányok 

    száma 250 db. 

 

f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma - 

 

2. Köznevelési hasznosítás 

a) A gyűjteményre és a kiállításra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a 

foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások 

száma 

1. TÁMOP pályázatból adódó fenntartási kötelezettség 175 fő 

2. TIOP pályázatból adódó fenntartási kötelezettség 250 fő 

3. TÁMOP (2.) pályázatból adódó fenntartási kötelezettség 100 fő 

4. Berki Viola és Diószegi Balázs állandó képzőművészeti kiállításhoz kapcsolódó 

    foglalkozások 500 fő. 

5. Kiskunsági és halasi korsók, poharak kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás 100 fő. 

6. Bronzkor a Kiskunságon kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás 150 fő. 

 

A honlapunkon 14 féle múzeumpedagógiai foglalkozás található, ezek a következők:  

Foglalkozások óvodásoknak: Múzeumi séta óvodásoknak 1., Múzeumi séta óvodásoknak 2., Népi 

bútor látványraktár, Népi kerámia látványraktár. 

Foglalkozások általános iskolásoknak: Ötvösműhely, Festőiskola, Ifjú régész, Népi bútor 

látványraktár, Népi kerámia látványraktár. 

Foglalkozások középiskolásoknak: Kincsek a homokban, Festőiskola, Ifjú régész, Népi bútor 

látványraktár, Népi kerámia látványraktár. 

 

b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és hasznosított példányok száma: 

Meglévő: 

Négyféle múzeumpedagógiai kiadványunk van: 

1. Régészeti füzet diákoknak. Példányszáma: 326 db, hasznosítani tervezett száma: 20 db. 

2. Múzeumi foglalkoztató füzet 1. Példányszáma: 421 db, hasznosítani tervezett száma: 20db. 

3. Múzeumi foglalkoztató füzet 2. Példányszáma: 906 db, hasznosítani tervezett száma: 20db. 

4. Ismerd meg a Thorma János Múzeumot! Múzeumpedagógiai, módszertani foglalkoztató 

    kezdő múzeumlátogatóknak. Példányszáma: 992 db, hasznosítani tervezett száma: 100 db. 

 

2016. évi fejlesztés: 

1. Árendás Rozália - Kocsisné Varga Zsuzsanna - Szabó Krisztina: Berki Viola és Diószegi  

    Balázs állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet. Megjelenik 

    1000 példányban, hasznosítani tervezett száma: 500 db. 

 

c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és programok résztvevőinek száma - 
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d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és programok résztvevőinek 

száma - 

 

e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 

száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban 

eltöltött órák száma 

 

Négy kiskunhalasi középiskolával van együttműködési megállapodásunk: Bibó István 

Gimnázium; Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma; II. Rákóczi Ferenc 

Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatika Szakközépiskola és Gimnázium; 

Kiskunhalas SZC Humán Szakképző Iskolája (Kiskunhalas), valamint három vidéki iskolával 

van szerződésünk: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged); KT Általános és 

Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája (Kiskőrös); Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 

(Pécs). 

Az iskolai közösségi szolgálat keretében várhatóan 20 diák 300 órát fog intézményünkben 

eltölteni. 

 

4. Hozzáférés 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 

Kutatószolgálatot igény szerint látunk el. 2015. évre 20 külső kutatót 30 alkalommal 

gondolunk a korábbi igények alapján. 

 

b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások 

száma: 

Könyvtárunkat igény szerint bocsátjuk rendelkezésükre a látogatóknak. 2016. évben 35 

alkalomra számítunk a tapasztalatok szerint. 

 

c) Honlap-látogatások száma: 

Honlapunkon nem található számláló. 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

 

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban) 

 

HAZAI KIÁLLÍTÁSOK: 

A tárgyévben hat állandó kiállítást tartunk nyitva: 

Thorma János Múzeum főépületben 

 - Kincsek a homokban (2007-ben nyílt.) 

 - Halas, a kiskun mezőváros (1979-ben nyílt, 1998-ban felújítva.) 

 - Thorma János képei (1998-ban nyílt.) 

 - Kiskunsági népművészet (2011-ben nyílt.) 

 - Magyarországi pénzek. Kiskunhalasi érmek, jelvények. (1998-ban nyílt.) 

Várható látogatószám: 6500 fő. 

Berki Galériában 

- Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek kiállítása (2014. október 3-án nyílt.) 

Várható látogatószám: 1000 fő. 
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KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK: 

Nem tervezünk külföldön állandó kiállítást. 

 

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban) 

HAZAI KIÁLLÍTÁSOK: 

A tárgyévben nyolc időszaki kiállítást tartunk nyitva, illetve rendezünk meg: 

Thorma János Múzeum főépületében: 

- Első világháború. Élet a frontokon fotókiállítás. 2015. június 25.-2016. május 27. 

- Lótartás a Kiskunságon kiállítás. 2015. szeptember 25.-2016. február 29. 

- Kiskunsági és halasi korsók, poharak kiállítás. 2016. március 17-szeptember 15. 

- Az első világháború emlékezete. Élet a hátországban kiállítás. 2016. június 2- 

   2017. március 1. 

- Bronzkor a Kiskunságon kiállítás 2016. szeptember 29-2017. március 1. 

Várható látogatószám: 6500 fő. 

 

Berki Galériában: 

 - Vajgel Pál: Kiskunhalas kulturális út festménykiállítás. 2015. október 16.-2016. 

              április 1.  

 - S. Császár Anna kiállítás. 2016. április 7-2016. július 22.. 

 - Diószegi Balázs. Kiállítás Székely Gábor gyűjteményéből. 2016. július 28- 2017. 

              március 1. 

Várható látogatószám: 1000 fő. 

 

KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK: 

Thorma János kiállítás előkészítése, szervezése (Marosvásárhely, Bukarest 2017) 

Thorma János kiállítás előkészítése, szervezése (Kronach 2018) 

 

3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban):- 

 

1. Diószegi Balázs kiállítás Budapesten a Forrás Galériában 2016. augusztus 4-25 között.  

    Várható látogatószám: 500 fő. 

2. Thorma János kiállítás Keszthely, Balatoni Múzeum 2016. szeptember. Várható  

    látogatószám 500 fő.  

 

4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban):- 

 

5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban):- 

 

6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma:- 

 

7. Összes látogatószám (a hazai és külföldön megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban): 

Várható összes látogatószám a Thorma János Múzeumban és a Berki Galériában: 7500 fő. 
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8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott 

tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest: 

Kiállításban: 1189 db 

Látványraktárban: 1214 db 

Interneten: 1403 db 

2015. december 31-én összesen: 3406 db, ez a teljes műtárgyállomány 3 %-a  

 

9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), 

példányszáma és a hasznosított példányok száma:  

Három állandó kiállításunknak van négy kiállítási katalógusa: 

1. Kincsek a homokban 3430 db, hasznosítani tervezett példány: 50 db. 

2. Thorma János Múzeum 908 db, hasznosítani tervezett példány: 50 db. 

3. A Thorma János Múzeum kincsei 312 db, hasznosítani tervezett példány: 20 db. 

4. Berki Viola. Diószegi Balázs 947 db, hasznosítani tervezett példány 50 db 

 

Időszaki kiállításhoz kapcsolódó katalógus 

1. Lótartás a Kiskunságon 282 db, hasznosítani tervezett példány 20 db 

 

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma: 5 db a meglévő 

állandó kiállításhoz és 2 db a 2016. évi időszaki kiállításokhoz. 

 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 

1. Gyarapítás 

2016. évben is fő célunk, hogy gyűjteményeinket folyamatosan gyarapítsuk. 

 

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m
2
) 

2016. évben régészeti szakfelügyeletet fogunk ellátni. 2016-ban egy tervásatást szeretnénk, 

melynek várható felülete 50 m
2
.  

 

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjtemény gyarapítási 

alkalmak száma:  

Öt alkalommal tervezünk régészeti terepbejárást. Ezen kívül 10 alkalommal tervezzük 

néprajzi, történeti, művészeti tárgyak gyűjtését. 

 

c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen 

és a tárgyévben, darabszám szerint) 

2015. december 31-én a Régészeti gyűjtemény nagysága: 19313 db. 

Tárgyévben 50 db régészeti tárgy leltározását, 7000 db tárgy revízióját, digitalizálását 

tervezzük. 

 

d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a 

tárgyévben, darabszám szerint) 

2015. december 31-én a műtárgyállományunk nagysága: 

Eredeti, tudományos forrásértékű, illetve művészi alkotásnak számító fénykép: 1969 db 

Iparművészet: 176 db 

Képzőművészet: 6129 db 
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Néprajz: 7600 db 

Numizmatika: 7050 db 

Természettudomány: 9 db 

Történeti tárgy és dokumentum: 3979 db 

Adattári dokumentumgyűjtemény: 23120 tétel 

Adattári fényképgyűjtemény: 24977 db 

Könyvtár: 12624 kötet 

Összesen: 87633 db 

Műtárgyállományunk összesen: 19313 (régészet)+87633=106.946 db 

 

2016. évben tervezett műtárgy leltározás száma: 

Eredeti, tudományos forrásértékű, illetve művészi alkotásnak számító fénykép: 750 db 

Iparművészet: Gyűjteménygyarapítást nem várható. 

Képzőművészet: 6 db 

Néprajz: 2 db 

Numizmatika: 2 db 

Természettudomány: Gyűjteménygyarapítás nem várható. 

Történeti tárgy és dokumentum: 225 db 

Adattári dokumentumgyűjtemény: 50 tétel 

Adattári fényképgyűjtemény: 250 db 

Könyvtár: 150 kötet 

Összesen: 1435 db 

 

2016-ban 15000 adattári tétel revízióját, 800 db néprajzi, 3000 db képzőművészeti tárgy és 

7500 db adattári fotó digitalizálását tervezzük. 

 

e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma: 

Körülbelül 50 db. 

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma: 

Kb. 1105 db. 

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma:  

Kb. 330 db 

h) Egyéb, az a)-g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma: 

0 db 

i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya: 

100% 

 

2. Nyilvántartás 

2016. évben is fő célunk, hogy a leltározásban lényeges elmaradás ne legyen.  

 

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma:  

Kb. 1035 db 

 

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma 

Kb. 1035 db 

 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma 

2016-ban 7000 db régészet tárgy és 15000 adattári tétel revízióját tervezzük. 
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d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest: 

2016. évben 1435 db lesz a feldolgozott állomány, ez a teljes műtárgyállomány 1,3%-a. 

 

3. Hozzáférés 

2016. évben is fő célunk a számítógépes adatrögzítés eddigi eredményeinek növelése, illetve a 

digitalizálás folytatása.  

 

a) digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

2015. január 1. és 2015. december 31. között a régészeti gyűjteményből 3630, a néprajzi 

gyűjteményből 898 tárgyat digitalizáltunk. Így a korábbi digitalizálásokkal együtt 2015. 

december 31-én 8506 tárgy van digitalizálva. Ez a teljes műtárgyállomány 7,9 %-a. 

A 2016-ra tervezett digitalizált tételek száma a régészeti gyűjteményben: 7000 db, néprajzi 

gyűjteményben: 800 db, képzőművészeti gyűjteményben 3000 db, adattári fénykép-

gyűjteményben: 7500 db, összesen 18300 db. Ez a teljes műtárgyállomány 17 %-a. 

 

b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 

képest (%):  

2015. december 31-én 79500 db műtárgy szerepel adatbázisunkban (teljes vagy részleges 

adattal), ez a műtárgyállományunk 74%-a. 

2016. évben 10500 db tárgy teljes adattal való rögzítését tervezzük adatbázisunkban, ez a 

műtárgyállományunk 9%-a. 

 

c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma: 

Adatbázisunkat külső kutatók, ill. a múzeum dolgozói rendszeresen használják. Az adatbázis 

használóinak számát a korábbi évek tapasztalatai alapján 30 főnek gondoljuk, 50 alkalommal. 

 

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 

képest (%):  

A www.muzeum.halas.hu honlapunkon 1403 darab múzeumi tárgy szerepel, ez a teljes 

műtárgyállomány 1,3 %-a. 2016-ban a honlapot 3000 múzeumi tárggyal tervezzük fejleszteni, 

ez a teljes műtárgyállomány 2,8 %-a  

 

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%): 

10500 db, ez a teljes műtárgyállományunk 9,8 %-a. 

 

IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 

 

1. Kutatási témák száma 

A múzeum tudományos kutatást végző dolgozói és kutatási témáik száma: 

Gyarmat Andrea: 2 db 

Kocsisné Varga Zsuzsanna: 2 db 

Szakál Aurél: 4 db 

 

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és résztvevők 

száma:- 

 

http://www.muzeum.halas.hu/
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3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma:- 

 

4. Konferencián tartott előadások száma:  

Kocsisné Varga Zsuzsanna várhatóan két előadást, Szakál Aurél három előadást fog tartani 

2016. évben. 

 

5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a 

nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső 

kiadványban egyaránt) 

2016-ban múzeumi kiadványként öt kötet fog megjelenni: 

1. Árendás Rozália - Kocsisné Varga Zsuzsanna–Szabó Krisztina: Berki Viola és Diószegi 

Balázs állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet. Megjelenik 

1000 példányban. 

2. Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. Megjelenik 1000 példányban. 

 

Szakál Aurél szerkesztésében megjelenő kiadványok: 

3. Sümegi György: Thorma levelek 2. Megjelenik 300 példányban 

4. Diószegi Balázs monográfia. Megjelenik 1000 példányban 

5. A Jászkunság 1699-ben. A Pentz-féle összeírás. Megjelenik 300 példányban. 

 

Külső kiadványként megjelenő kötetek: - 

 

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a 

nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban 

egyaránt) 

Múzeumi kiadványban a múzeum dolgozóinak 3 db publikációja jelenik meg 2016-ban:  

Szabó Krisztina: Diószegi Balázs műjegyzék (társszerző). 

Szakál Aurél: Jánoshalma anno és Üdvözlet Kiskunhalasról könyvek, Diószegi Balázs 

műjegyzék (társszerző). 

 

Külső kiadványban a múzeum dolgozóinak 2 db publikációja jelenik meg 2016-ban:  

Kocsisné Varga Zsuzsanna: Újabb adatok Kiskunhalas - Zöldhalom Árpád-kori temetőjéről,  

Elit női temetkezések a Kárpát-medencében a honfoglalás korából 

 

7. Kiállítási forgatókönyvek száma: 5 db 

 

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a 

remittenda aránya (%) 

2016. évben az alábbi kiadványokat tervezzük megjelentetni: 

 

Kiskunhalasi könyvek sorozat: 

3. Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. Megjelenés: 1000 példány. Remittenda arány 70 

%. 
 

Halasi albumok sorozat: 

17. Diószegi Balázs monográfia. Megjelenik 1000 példányban. Remittenda aránya: 70 %. 
 

Thorma János Múzeum Könyvei sorozat: 
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41. Sümegi György: Thorma levelek 2. Megjelenik 300 példányban. Remittenda aránya: 50 

%. 

42. A Jászkunság 1699-ben. A Pentz-féle összeírás. Megjelenik 300 példányban. Remittenda 

aránya 70 % 
 

Thorma János Múzeum Füzetei sorozat: 

22. Árendás Rozália – Kocsisné Varga Zsuzsanna – Szabó Krisztina: Berki Viola és Diószegi 

Balázs állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet. Megjelenik 

1000 példányban. Remittenda aránya: 50 %. 

 

V. MŰTÁRGYVÉDELEM 

 

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 

Az előzetes felmérések szerint kb. 2800, leginkább néprajzi műtárgy szorul konzerválásra. 

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 

Aktív állományvédelemre szorul 163 tárgy. 

Régészet: 21 db, történeti tárgy: 50 db, néprajz: 30 db, képzőművészet: 5 db, adattár: 50 db, 

könyvtár: 7 db. 

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 

2015-ben mintegy 800 néprajzi tárgy kerül tisztításra, ebből kb. 130 tárgy konzerválása is 

szükséges. 

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 

Aktív, restaurálásra szoruló műtárgyak száma terveink szerint 33 db. Ezt a munkát külső 

restaurátorok segítségével tervezzük elvégeztetni. Régészet: 21 db, képzőművészet: 5 db, 

könyvtár: 7 db. 

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes 
állomány aránya: 20 %. 

 

VI. MEGJEGYZÉS 

 

Terveink szerint intézményünk 2016-ban 500 m2-es új épületszárnnyal fog bővülni. Nyertes 

pályázat esetén ez azzal jár, hogy a meglévő kiállításaink egy részét le kell bontani. Ezért 

kevesebb idő lesz a munkatervben szereplő tevékenységek megvalósítására. Valószínűleg a 

tervezett eredmények csökkentett mértékben teljesülnek. 

A lejáró. ill. aktuális letétek ellenőrzése, intézése Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Hajóson.  

 

 

Kiskunhalas, 2016. január 18. 

 

 

Szakál Aurél 

igazgató 

52/2016. Kth. 

1. Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2015. évi beszámolóját, jelen 

előterjesztés 1. melléklete szerint. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2016. évi munkatervét, jelen 

előterjesztés 2. melléklete szerint. 
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1.sz. melléklet 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Martonosi Pál Városi Könyvtára 

1999-ben az ÉV KÖNYVTÁRA  

6400 Kiskunhalas ,  Szövetség tér  1 1.  

: Kiskunhalas  Szövetség tér 11. Pf.: 58. 6401 

e-mail: kkhalas@vkhalas.hu 

:
* 
77/421-851, olvasószolgálat: 77/427-781  

Igazgató /fax: 77/423-832 

honlap: www.vkhalas.hu  

 

 

 

Beszámoló  
a Martonosi Pál Városi Könyvtár  

2015. évi munkájáról 

mailto:kkhalas@kjmk.hu
http://www.vkhalas.hu/
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Az intézmény működését meghatározó jogszabályok, irányelvek  

Munkánk alapja az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről, és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.  

E törvény a hazai könyvtárügy átalakítását és korszerűsítését szolgálta (szolgálja), általános és konkrét 

feladatokat jelölt meg a települési (városi) könyvtárak és fenntartóik számára.  

A Kulturális törvényt követő jogszabályok részletekbe menően szabályozták, hogy mely intézmények 

tartozhatnak a nyilvános könyvtárak körébe (64/1999-es Kormányrendelet), a könyvtárak 

finanszírozási kérdéseit pl. érdekeltségnövelő állományfejlesztési támogatás kidolgozásával (13/2002. 

NKÖM rendelet), a könyvtárosok kötelező, hétévenkénti továbbképzését (1/2000. NKÖM rendelet), a 

könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményeket (6/2001. Korm. rendelet).  

A kulturális törvény az alapja a hazai könyvtárügy stratégiai terveinek is, de az országban működő, a 

könyvtári hálózathoz tartozó nyilvános könyvtárak működtetéséhez, fejlesztéséhez is iránymutatást 

ad.  

A kulturális minisztérium által kidolgozott 5 éves stratégiai tervek a könyvtárügy feladatait, 

prioritásait jelölik meg, felvázolva az elérendő jövőképet, küldetésnyilatkozatban részletezve az 

„elérési útvonalat” is.  

A nyilvános (közművelődési) könyvtár célja és feladata a település lakóinak, ill. a vonzáskörzetében 

élők könyvtári ellátása, a helybeni olvasás és kölcsönzés biztosítása, az információhoz való 

leggyorsabb és legteljesebb hozzájutás lehetőségének megteremtése.  

Az intézményben folyó munkát, a célkitűzéseket, a feladatokat, s a feladatellátáshoz rendelt anyagi, 

tárgyi és személyi feltételeket a törvényi és szakmai előírások, a helyi rendeletek és a települési 

közművelődési koncepció, valamint az éves munkatervek szabályozzák.  

A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad és korlátlan hozzáférés 

biztosításával a könyvtári rendszer ad lehetőséget az információk aktív felhasználására, az oktatás 

különböző szintjeiben részt vevők segítésére, az egész életen át tartó tanulás támogatására, a 

kulturális, a művészeti terület megismerésére és az abban való részvételre, a szabadidő hasznos 

eltöltésének segítésére, az írni-olvasni tudás fejlesztésének segítésére, amelyek az előbbi 

tevékenységek aktív használatához elengedhetetlenek.  

A második stratégiai terv a következőprioritásokat fogalmazta meg:  

• Az EU-csatlakozásból adódó könyvtári követelmények teljesítése: a hazai könyvtári ellátás, a 

könyvtárak, minden tekintetben - feltételeiket és szolgáltatásaikat tekintve - egyenrangúak az 

Európai Unió könyvtáraival.  

• Az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés javítása.  

• A regionális és kistelepülési könyvtári ellátás megoldásainak kidolgozása.  
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Az aktuális stratégiával összhangban készítettük el a könyvtárunk elérendő céljait. 

Az intézmény saját maga által előírt legfontosabb irányelve, mely meghatározza az intézmény „ars 

poeticá”-ját: a „Küldetésnyilatkozat” amelynek közzététele kötelező, az intézményünk honlapján 

olvasható. 

Könyvtárunk küldetésnyilatkozata alapján legfontosabb céljaink:  

• Kiskunhalason és kistérségében minden ember számára közvetlenül vagy más 

könyvtárakkal együttműködve szellemi otthont nyújtani az élethosszig tartó tanuláshoz. 

• Biztosítani a hozzáférést minden olyan információhoz, alkotáshoz, amely tudást, szellemi 

élményt nyújt. 

• Közreműködik az általános művelődési igények fejlesztésében és kielégítésében, az 

általános műveltség terjesztésében és gyarapításában, valamint a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezésében. 

• Megőrizni a település és kistérsége értékeit, hagyományait. 

• Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, 

vizsgáljuk a használói szokásokat, igényeket, s ennek megfelelően módosítjuk, bővítjük a 

könyvtár szolgáltatásait. 

• A hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítjuk az 

információs esélyegyenlőséget. 

• Szolgáltatásaink mindenki számára hozzáférhetők legyenek. 

A könyvtári tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, a jogszabályok és 

szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik. 2006. év januárjában született meg a 

Könyvtárosok etikai kódexe, amely rögzíti a könyvtárosi pálya alapértékeit:  

• a könyvtári gyűjtemények gondozásának felelősségét,  

• a könyvtárhasználók iránti elkötelezettség, a szolgálat fogalmát,  

• a hiteles információk közvetítésének fontosságát,  

• a könyvtár, mint szakmai közösség és munkahely iránti elkötelezettséget,  

• a szolgálandó közösség elvárásait,  

• a társadalmi kapcsolatok fontosságát.  

Szervezeti felépítés 

A könyvtárosok létszáma 2015-ben: 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes 9 fő 8 órás felsőfokú 

végzettségű könyvtáros, 1 fő felsőfokú végzettségű informatikus. Technikai személyzet: 1 fő takarító. 

1 sz. melléklet 

A magas szintű szakmai szolgáltatást szakképzett kollégák segítségével végezzük. Valamennyi 
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szakmai munkatársunk rendelkezik felsőfokú könyvtáros vagy informatikus végzettséggel.  

A munkatársak képzésének módjai a szervezett képzés, a szakmai konferenciákon való részvétel és a 

helyben megvalósuló képzések.  

Önkéntes program 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően intézményünk az 

iskolával kötött megállapodás alapján közreműködhet a diákok közszolgálati munkájának 

lebonyolításában, ami új erőforrásokat jelent a közintézmények, így a könyvtárak számára is. A 2015-

ben már minden halasi középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, amely alapján 

fogadni tudjuk tanulóikat. A kiskunhalason élő, de más településen tanuló diákok kérésére 

együttműködési szerződést kötöttünk szegedi , bajai és kiskőrösi középiskolákkal is. 

A könyvtár feladatának tekinti, hogy a diákok számára tartalmas és hasznos tevékenységet biztosítson 

az önkéntes munka során. A következő tevékenységek közül választhattak a közszolgálatra 

jelentkezők:  

 aktív részvétel a könyvtár rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában, 

 könyvtári rend megtartásában való segítség 

Könyvtári szolgáltatások 

A beiratkozás 16 év alatt és 70 éves kor felett ingyenes. Fogyatékossági és diákigazolvánnyal 

rendelkezők, pedagógusok, közművelődésben dolgozók és gyeden és gyesen lévők számára a tagsági 

díj 50 %-os kedvezményt biztosítunk. A könyvtár szolgáltatásait beiratkozott olvasóink mellett 

napijegyet váltó látogatók is igénybe vehetik.  

Ingyenes szolgáltatásaink: 

 könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások csoportoknak – előzetes 

egyeztetéssel 

 rendezvények  

 folyóirat olvasás 

Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások 

 könyvkölcsönzés 

 Könyvtárközi kölcsönzés: beiratkozott olvasóink az ország összes könyvtárának 

anyagához hozzáférhetnek 

 Internet használat: beiratkozott olvasóinknak vagy napijeggyel 

 WiFi: jelszó megadása nélküli ingyenes hozzáférés az internethez az épületben és 

közvetlen környékén 

 Könyvajánló: E-mail címmel rendelkező olvasóink hírlevélben értesülnek friss 

beszerzéseinkről 
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 Hírlevél: elektronikus értesítő aktuális híreinkről, programjainkról 

 Europe Direct: amit az EU-ról tudni kell – magyar nyelvű irodalom 

 eMagyarország-pont – segítség az e-közigazgatási ügyek intézésében 

 Kívánságdoboz: beszerzéskor figyelembe vesszük olvasóink kéréseit 

 Civil közösségek találkozóhelye 

 NAVA-pont – hozzáférést biztosítunk az elektronikus médiában keletkezett kulturális 

értékekhez 

 Könyvtári szervezésű előadások, közönségtalálkozók 

 

Térítéses szolgáltatások 

 Terembérlés 

 Helytörténeti könyvek árusítása 

 Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás  

 Akkreditált internet tanfolyam 

 internetes előjegyzés,  

Olvasó- és tájékoztató szolgáltatások 

A használói szokásrendszer átalakulása miatt a hagyományos szolgáltatások biztosítása mellett az 

internetes szolgáltatásokat bővítettük. A pályázati forrásból beszerzett szerver és szoftverek 

megteremtették a lehetőséget arra, hogy olvasóink élhessenek például a weben történő 

könyvkéréssel, a web-alapú előjegyzéssel, hosszabbítással. 

Az olvasó- és tájékoztató szolgálat tevékenységében valamennyi szakalkalmazott részt vesz. 

Folytattuk könyvtári tevékenységünk spektrumának bővítését könyvtárhasználóink igényeinek 

kielégítése érdekében. A bevezetett új szolgáltatásoknak köszönhetően 2015-ben is nőtt 

könyvtárunkban a távhasználatok száma.  

Feladatunk volt a TÁMOP pályázatban vállalt tevékenységek (foglalkozások, rendezvények, 

tanfolyamok) szervezése és lebonyolítása, valamint a korábban kialakított szolgáltatások működtetése 

és a fenntartási kötelezettségeknek megfelelően. 

A korábbi TÁMOP-3.2.4 pályázat fenntartási időszakának feladatai: 

 Tanórai és szorgalmi időszakban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat 

biztosítás. Több olyan könyvtári órát, tartottunk, mellyel a gyermekek még jobban 

megismerhették szülőföldünk történetét, hagyományait, természeti értékeit. 

 Intézményi honlapunkat folyamatosan karbantartottuk és gondoskodtunk a portál 

tartalmakkal való ellátásáról és frissítéséről. 
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 Digitális írás-olvasás megismertetése, oktatása. Internet használati tanfolyamok szervezése és 

lebonyolítása kezdő és haladó szinten is.  

Ismeretterjesztő előadások, író-olvasó találkozók rendezése, a korábban már kialakult 

közönségkör igényeit maximálisan figyelembe véve. 

Az olvasmányos irodalom iránt érdeklődők számának növekedése miatt a beszerzéskor ezt az igény is 

figyelembe vettük.  

Megrendelésre csak azok a periodikák kerültek, amelyek iránt komoly érdeklődést tapasztaltunk. 

Naponta érkeztetjük a folyóiratokat a naprakész információt biztosítva ezzel az olvasók számára is. 

Rendszeresen készítettünk könyvtárunk friss és aktuális beszerzéseiből ajánlókat, a szépirodalom 

mellett szakirodalmi dokumentumokra is felhívtuk olvasóink figyelmét. A képes recenziókat a 

honlapon tettük elérhetővé. 

Havi rendszerességgel szerkesztettünk hírleveleket könyvtárunk, illetve a partner könyvtárak 

rendezvényeiről, szolgáltatásairól.  

Olvasókat e-mailben értesítjük a könyvek kölcsönzési idejének lejártától még a határidő előtt. 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Folyamatosan teljesítettük más könyvtárak kéréseit saját állományunkból, illetve továbbítottuk saját 

olvasóink igényeit. Tovább bővítettük az eddig fénymásolatban, postai úton teljesített könyvtárközi 

kérések elektronikus formában történő továbbításának lehetőségeit. Ezek a megoldások 

költséghatékonyabbak és gyorsabbak is.  

Kölcsönzési adatok 2015-ben: 
 

Kölcsönzések száma:  18954 db 

Kölcsönzött dokumentumok száma 82874 db 

Könyvtárközi kölcsönzések: 315 db 

 

Gyermekkönyvtári szolgáltatások 

A gyermekkönyvtár küldetése az olvasóvá nevelés. Az olvasás megszerettetéséhez a könyveken 

keresztül vezet az út. A rendszeres könyvtárlátogatás elősegíti az olvasás igényének a kialakítását. 

Az alapszolgáltatások: kölcsönzés, tájékoztatás, az olvasóterem és a folyóirat-olvasó használatának 

biztosítása mellett a gyermek könyvtáros sajátos olvasás- és könyvtár-pedagógiai munkát végez az 

egyéni, a kiscsoportos és a csoportos foglalkozások során. 

Az igényeknek megfelelően vagy tematikus foglalkozást tartunk a pedagógus által választott témában, 

vagy a biztos könyvtárhasználatot segítő foglalkozásokat. 

Éves szinten kiemelendő a csoportos foglalkozások megtartása a könyvtárban. Korcsoport 
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tekintetében az óvodástól a középiskolás korúakig vannak látogatóink. 

Az óvodai és iskolai intézményekkel szoros együttműködésben dolgozunk. Nagy igény mutatkozott és 

nagy sikerű volt, hogy a könyvtárosok kihelyezett látogatással foglalkozást tartottak az óvodai 

intézményekben. 

Az éves ünnepkörhöz kapcsolódóan: (farsang, húsvét, ősz köszöntés, advent) a már nagy 

hagyományokkal rendelkező kézműves játszóházzal vártuk az érdeklődőket. 

A cél a hagyományok felelevenítése, megismerése, ápolása könyves környezetben. Sok játékkal, 

mesével és a manuális kézműves technikák megismertetése. 

Havi rendszerességgel várjuk a meseolvasás iránt érdeklődőket a gyermekrészlegen, Mesepárna 

elnevezésű programunkkal. 

A nagy sikerű nyári tábor is megrendezésre került. Az érdeklődőket egy héten keresztül napközis 

rendszerben naponta változó tematikával vártuk. Pontos napirenddel, az olvasás megszerettetését és 

a könyvtár megismerését tartottuk célnak. Sok kirándulással, külsős helyszínekkel, helyi értékeink 

megismerésével változatosan felépítve a napokat. 

Elek apó mesekertje címmel ünnepeltük a népmese napját. A könyvtárosok ellátogattak az óvodai 

intézményekbe és mesével köszöntötték ezt a napot. A könyvtárban pedig bábelőadással vártuk a 

gyerekeket. 

Decemberben, városi és kistérségi szintű mesemondó verseny várta a népmese rajongóit. A verseny 

szervezése és lebonyolítása sikerrel zajlott. A győztes a megyei versenyen vehet részt. 

Adventi családi napot szerveztünk, melyre hatalmas volt az érdeklődés. A könyvtár tereiben mesével, 

kézműves foglalkozással, arcfestéssel vártuk a gyerekeket. 

Az igényeknek megfelelően továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a hozzánk látogató 

pedagógusok szakmai kéréseinek teljesítésére, valamint segítséget nyújtottunk a gyermekkönyvtárat 

felkereső felnőtt (szülők, középiskolások, egyetemi, főiskolai hallgatók stb.) felhasználóknak.  

Az olvasói igényeknek megfelelő állomány kialakítása érdekében az új könyvek, folyóiratok és nem 

hagyományos dokumentumok beszerzésekor mindig figyelembe vettük a gyermek könyvtáros 

javaslatát A gyermekkönyvtárban az új könyvek folyamatos beszerzése nagyon fontos, hiszen 

elsősorban ezzel tudunk új olvasót „nyerni" és a régieket megtartani.  

Felnőttképzés 

2015-ben folytatódott az Internet-használati tanfolyam szervezése. Az eddig lezajlott kurzusokon 

széles rétegek számára sikerült új és hasznos ismereteket közvetítenünk a számítógépről, a hálózati 

alkalmazásokról és az internet lehetőségeiről. Az elsődleges célcsoportunk az idősek voltak. Célunk, 

hogy a nyugdíjasok aktív idősödését segítsük. 

eMagyarország pont 

E-tanácsadónk és IT mentoraink feladata, hogy az e-közigazgatás megismerését, használatát 
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megtanítsák, segítsenek az ügyintézésben.  

Helyismereti gyűjtemény 

2015-ben is folyamatos volt a helyismereti külön gyűjtemény építése, a gyűjtőkörbe tartozó 

dokumentumok beszerzése. Év közben folyamatos volt a periodikumok feltárása. 

Helyismereti anyagunkat gyarapítottuk a testületi ülések jegyzőkönyveivel, archiváltuk az 

önkormányzati rendeletek, melyeket a lakosság rendelkezésére tudtuk bocsátani. 

Digitális helyismereti adatbázisunkat Kiskunhalasi Elektronikus könyvtár - 2013-ban hoztuk létre, 

mely Kiskunhalas és környékének digitalizált dokumentumait, pl. helyi újságok tartalmazza. 2015-ben 

folytattuk a helyismereti adatbázis építését. A Halasi Tükör és a Halasi Újság több évfolyamával 

bővítettük az elérhető dokumentumok számát.. 

Programok, előadások  

Igyekeztünk a lehetőségekhez mérten a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének 

megfelelő, változatos és igényes, irodalmi és ismeretterjesztő és képzőművészeti rendezvényeket 

kínálni. Az évente visszatérő programjaink, rendezvényeink beépültek a város kulturális életébe. 

Rendezvényeink célcsoportja Kiskunhalas város lakossága, kiemelten a gyermekek különböző korú 

csoportjai.  

2015-ben is kapcsolódtunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves kiemelt 

akciókhoz, évfordulókhoz. ( Internet fiesta, összefogás rendezvények, Magyar Tudomány Ünnepe). 

Vendégünk volt: Tóth Krisztina, V Kulcsár Ildikó, József Attila Irodalmi Kör, Gila János. 

Több éves együttműködés keretében a helyi NAV kirendeltség munkatársai májusban szakmai 

segítséget nyújtottak az érdeklődőknek. 

Könyvtárunk olvasóterme városunk egyik kiállítóhelye. 2015-ben a Nefelejcs Otthon lakóinak és 

dolgozóinak munkáit, és Molnár Erzsébet amatőr üvegfestő dísztárgyait mutattuk be.. 

Összesen 89 rendezvényt tartottunk, melyen 2736 fő vett részt. 

Gyűjteményszervezés 

Állományellenőrzés 

A leltározás ütemezett feladatként szerepelt a könyvtár tavalyi működési tervében. A könyvtárban 

utoljára 1992-ben volt részleges leltár, azóta a dokumentumok számítógépes nyilvántartásba vétele 

megtörtént. 

Az állomány ellenőrzés 2015. június 29-től 2015. augusztus 31-ig zajlott. A megtartott leltár időszaki, 

folyamatos, teljes körű volt. A hiány a törvényben előírt megengedhető mértéken belül volt. 

A leltározás a 3/1975. (VII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet alapján történt. 

Állománygyarapítás 

Az éves gyarapodás téma szerinti megoszlása a könyvtár gyűjtési szempontjainak megfelelő. Mint 
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általános gyűjtőkörű könyvtár, a szépirodalmi művek válogatva, ám teljességre törekvő módon, 

nagyobb volumenben jelentek meg a beszerzésben, míg a szakirodalmi dokumentumok több 

szempontú válogatás után kerültek megvételre. 

2015-ben az egyedi nyilvántartásba vett könyvtári gyűjtemény 4.465.738 Ft értékben gyarapodott 

vásárlás és ajándék révén. A könyvtár tavalyi gyarapodása tartalmazza a Márai program és az NKA 

könyvtámogatási akciója által kapott könyveket is. 

A nyilvános könyvtári tevékenység keretében a könyvtár a gyűjteményét a Gyűjtőköri szabályzatban 

megfogalmazott elveknek megfelelően alakítja. Kiemelt gyarapítási feladata a mindenkori Kiskunhalas 

területére vonatkozó helyismereti információk és dokumentumok felkutatása és gyűjtése. 

Az állománygyarapításra fordítható költségvetési tételek nyilvántartását naprakészen végezzük. 

A folyóiratok előfizetése az olvasóközönség igényeinek összehangolásával történik.  

A könyvtár állománya 2015. december 31-én. 

Könyv és bekötött folyóirat 104.247 kötet 

Kartográfiai dokumentum 314 darab 

Hangdokumentum 1 363 darab 

Egyéb dokumentum 1 845 darab 

Összesen 107.769 darab 

 

 

 

 

A könyvtár által 2015-ben beszerzett dokumentumok 

Könyv  2000 kötet 

Kartográfiai dokumentum 0 darab 

Hangdokumentum 9 darab 

Egyéb dokumentum 5 darab 

Nyomtatott folyóirat 143 féle 
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Feldolgozás, adatbázis-karbantartás 

Az új dokumentumok formai és tárgyi feldolgozása a rekordok letöltése útján egységesen történik az 

adatbázisban. A tételeket folyamatos tárgyszavazással tesszük visszakereshetővé. 

A TextLib integrált könyvtári rendszer szerzeményezés moduljának segítségével a számlák rögzítése, 

az állományba vétel, az egyedi és csoportos leltárkönyvek vezetése számítógépen zajlik, mellette 

papíralapú csoportos nyilvántartást is készítünk. 

Az analitikus feltárás folyamatos, a helyismereti dokumentumok és a gyakran keresett témák 

irodalmának hozzáférhetőségét segíti elő.  

A Textlib rendszer időszaki modulja, segítségével a periodikákat is számítógépen tudtuk rögzíteni. Ez 

a fejlesztés egyszerűbbé és nyomon követhetőbbé tette a folyóiratok és napilapok érkeztetését és 

kölcsönzését. 

Fölös példányok kezelése 

A könyvtár raktárai nem rendelkeznek több befogadóképességgel, ezért folyamatosan szükség van a 

kevésbé használt dokumentumok leválogatására, szükség esetén kivonására. 

Az olvasók által kevésbé használt, vagy fizikai megjelenésükben már nem újszerű dokumentumok 

raktárban való elhelyezése elsősorban a szabadpolcos kölcsönzői térben az új könyvek számára 

szükséges hely felszabadítása érdekében történik.  

 

 

Tervszerű állományapasztás 

A dokumentumok fizikai vagy tartalmi elavulása, az olvasói szokások megváltozása következtében 

fölöslegessé váló dokumentumok nagy száma teszi szükségessé a tervszerű állományapasztást. 

A könyvtári állomány folyamatos felülvizsgálatával kivonjuk az állományból az elavult és feleslegessé 
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vált példányokat.  

A törlésről szóló döntés előtt megvizsgáltuk a kölcsönzési mutatókat és pótlási lehetőségeket. Az 

olvasók által felajánlott jó állapotú ajándék köteteket felhasználtuk az elhasználódottak 

helyettesítésére. Folyamatosan végeztük a törlésre kerülő dokumentumok leválogatását és a törlési 

adminisztrációt. Kivonás után hasznosításuk történhet törlés utáni ajándékozással, árusítással. 

Kapcsolatok, PR tevékenység  

Intézményünk folyamatosan jelen volt a különböző közösségi oldalakon így az olvasókat ezeken az új 

információs csatornákon is tájékoztatni tudtuk aktualitásainkról. 

Programjainkról, új szolgáltatásainkról szóló hírek rendszeresen megjelentek a sajtóban, a rádióban 

és a televízióban. A könyvtár rendezvényeiről, eredményeiről folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a 

helyi média munkatársainak.  

Együttműködés keretében a helyi rádió műsorát meseolvasással és könyvajánlókkal színesítettük. 

Intézményünk helyet adott civil szervezetek, egyesületek rendezvényeinek (pl. Pásztortűz Egyesület, 

Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület). 

Informatika feladatok 

A könyvtárban folyó feldolgozó munka, a kölcsönzés és tájékoztatás illetve az információszolgáltatás 

folyamatai számítógépes rendszeren keresztül zajlanak. 

A zavartalan munkavégzés és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében 2015-ben is kiemelt 

figyelmet szenteltünk az informatikai rendszerünk hibátlan működésére.  

A számítógépes hálózatot folyamatosan karbantartottuk, biztosítottuk az alapfeladatok ellátásához 

szükséges szoftverek működését. Végeztük a szükséges mentéseket, archiválásokat, statisztikák 

készítését, az esetleges hibák elhárítását. 

Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások 

Könyvtárunk jelenleg a Textlib integrált könyvtári adatbázist használja, melynek kistérségi rendszer 

modulja lehetővé tette az alsóbb szintű könyvtárak bekapcsolását a rendszerbe. Ezáltal megvalósult 

egy olyan közös, az összes intézmény adatait tartalmazó adatbázis, mely egy lekérdező felülettel 

rendelkezik, ezáltal magasabb szintű kiszolgálást tesz lehetővé. 

2015-ben az állományalakítási, feldolgozási problémák megoldásában, állományellenőrzésben 

nyújtottunk segítséget.  

Infrastrukturális fejlesztések  

Az érdekeltségnövelő támogatás segítségével munkatársak és az olvasók által használt elavult vagy 

meghibásodott technikai berendezéseinkből néhányat megjavíttattunk. A leltározáshoz szükséges 

vonalkód olvasót és laptopot szintén az érdekeltségnövelő támogatásból vásároltuk meg.  

 

Gazdálkodás 
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Az intézmény a 2015. évi költségvetési előirányzatokat szem előtt tartva gazdálkodott a dologi és 

személyi előirányzattal. A szolgáltatási szerződéseket felülvizsgálva új partnereket kerestünk, ezzel is 

hozzájárulva a költséghatékonysághoz. 

A gazdálkodás a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetével együtt történik. A pontos 

ügyrendet együttműködési megállapodásban szabályozza. 

Az intézmény az elmúlt évben is megőrizte működőképességét és több sikeres programot bonyolított 

le. A rendezvényeink sikereinek záloga a magas színvonal mellett a kiváló kapcsolat a 

társintézményekkel, civil szervezetekkel. 

 

Kiskunhalas, 2016. január 25. 

 Erhardt Györgyi 

 könyvtárigazgató 
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2. sz. melléklet 

 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár  

2016. évi munkaterve 
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2016. évi munkánkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a kultúráért felelős 

államtitkárság szakpolitikai céljaihoz kapcsolódva terveztük meg.  

Szakpolitikai célok 2016. évben:  

 A „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése, melynek célja a határon innen és túl 

élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez szükséges értékekhez való 

hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások révén a kulturális értékekhez való 

hozzáférés növelése;  

 A kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek 

részeként többek között a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató 

közösségi programok megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség 

színvonalának emeléséért.  

A szakpolitikai célok könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési 

könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E felada tok 

megjelentek a nyilvános könyvtárak alapfeladataira vonatkozó jogszabályokban.  

A működtetés költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit és kereteit az önkormányzat 

képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepció, illetve az adott évre vonatkozó 

költségvetési rendelete szabályozza. 

Nyilvános könyvtárként alapfeladatainkat az 1997. évi CXL törvény 66.§-a határozza meg. 

Intézményünk éves munkatervének elkészítésekor a hangsúly ezen alapfeladatok legmagasabb 

szintű ellátására helyezi. 

A könyvtárügy stratégiai terve szakmai irányelvként szolgál számunkra is, a financiális, 

személyi és pályázati feltételeket-lehetőségeket figyelembe véve a feladatok teljesítésekor.  

A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten  

biztosítja a hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz; a használó központúság 

szellemében a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítja a hozzáférést 

az információkhoz és az adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez; új 

módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez.  

Közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segíti az életminőség javítását, a 

foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését; a könyvtárhasználatot 

népszerűsíti, kiemelt figyelmet fordít az új könyvtárhasználók támogatására. 

 A könyvtárnak – mint alapintézménynek – az a küldetése a tudásalapú társadalomban, 

hogy a működését, a szolgáltatását, és a fejlesztését valós igényekhez alakí tsa, a 

társadalomban elfoglalt helyét megerősítse, valamint a szakmapolitikai feladatait 

megvalósítsa.  

Ennek érdekében 

 folyamatosan elemzi a fejlesztési irányok helyességét, és a szükséges korrekciókra  

 megoldásokat dolgoz ki, 

 rendszeresen felméri és elemzi az olvasásfejlesztési és a tájékoztatási kultúra helyzetét 

és körülményeit, 

 a működő szolgáltatások fenntartásával és megújításával a használói igényeknek 

megfelelő szolgáltatási struktúrát alakít ki, 

 minőségelvű szemléletet terjeszt el a szervezeten belül, 

 elősegíti a gazdaság, a társadalom, a tudomány, a kultúra területén történő 

tájékozódást, az irodalmi és művészeti alkotások és alkotók megismerését,  
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 támogatja Kiskunhalas történetére és kulturális értékeire vonatkozó információk 

megismerését, 

 segíti az életen át tartó tanulást, különös tekintettel a szervezett oktatásban résztvevők 

körére 

 támogatja az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek 

megszerzését, 

 kiemelten támogatja a felnövekvő generációk olvasáskultúrájának fejlesztését , 

 elősegíti és támogatja a fizikailag és szociálisan hátrányos helyzetűek, a nemzeti és 

etnikai kisebbségekhez tartozók esélyegyenlőségének megvalósítását,  

 szakmai környezetét a különböző típusú könyvtárak, valamint a kulturális és a 

társadalmi szervezetek közötti jó kapcsolatok fejlesztésével erősíti, 

 kommunikációjában és marketingtevékenységében szolgáltatási feladatainak 

támogatására korszerű eszközöket és módszereket alkalmaz,  

 a fenntartó által rendelkezésre bocsátott erőforrásokkal hatékonyan gazdálkod ik, 

 tevékenységét a nyilvánosság bevonásával végzi. 

 

Elérendő célok 2016-ban: 

 

A 2016. évben intézményünk a már eddig is széles körben elismert és megbecsült munkáját 

még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva, új megoldási lehetőségeket 

keresve szeretné végezni. Intézményünk törekszik az eddig elért eredmények megőrzésére, 

minőségi könyvtári szolgáltatások nyújtására. 

Fontos cél, hogy szolgáltatásainkkal minél több embert szólítsunk meg, s ezeket minél több 

ember vegye igénybe.  

Szervezeti felépítés 

A könyvtárosok létszáma a 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes 9 fő 8 órás felsőfokú 

végzettségű könyvtáros, 1 fő felsőfokú végzettségű informatikus. Technikai személyzet: 1 fő 

takarító 1 sz. melléklet 

A könyvtár működésének fontos feltétele a kellő számú munkatárs alkalmazása. A 

megfelelő környezethez nélkülözhetetlen a jól képzett, informatikus-könyvtárosi ismeretekkel, 

készségekkel rendelkező, állandóan rendelkezésre álló szakembergárda, amely segít 

eligazodni az információk között, megtanítja a számítástechnikai eszközök használatát, 

tájékoztatást ad helyben vagy on-line. A könyvtárosok (információs szakemberek) fő feladata 

az információ szerzése, rendszerezése, feltárása és archiválása. A tervszerű személyzeti 

munka, a humán erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás megköveteli, hogy a könyvtár 

céltudatosan fejlessze munkatársi gárdáját, elősegítse képzésüket, továbbképzésüket. Cél: a 

könyvtári személyzet és a könyvtár használói közötti aktív párbeszéd, kommunikáció 

biztosítása, az erőforrások hatékony elosztásának és felhasználásának segítése. A jó 

munkahelyi légkör, a motivált kollektíva, az anyagi és erkölcsi megbecsülés  a minőségi 

teljesítmény záloga. 

Ebben az évben is kiemelten fontosnak tartom, hogy továbbra is támogassuk munkatársaink 

részvételét konferenciákon, továbbképzéseken, országos könyvtári rendezvényeken.  

 

Önkéntes program 
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A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően 

intézményünk közreműködhet a diákok közszolgálati munkájának lebonyolításában . 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat alkalmas arra, hogy a diákok felderítsék saját környezetükben 

milyen alternatívák adódnak a rászorulók megsegítésére vagy az aktív állampolgárság egyéb 

tevékenységeire. Egyben esélyt ad arra, hogy mindenki fejlessze a képességeit, bővítse az 

ismereteit, keresse az önkifejezés, az alkotás útjait saját maga számára. Segít kialakítani a 

fiatalokban a szociális érzékenységet, a demokratikus készségeiket, megtapasztalva, hogy nem 

csak jogaik, hanem kötelezettségeik is vannak - amibe beletartozik a közösség és a 

környezetük iránti felelősségvállalás – megtanulhatnak odafigyelni környezetükre, a 

körülöttük élőkre. A munka során a diákok olyan újonnan szerzett kompetenciákat, 

készségeket (tolerancia, empátia, kapcsolatteremtés, kreativitás, együttműködés, csapatmunka, 

szervezőképesség) fejleszthetnek és sajátíthatnak el, amelyek a későbbi munkakeresés során is 

hasznosak lehetnek számukra. Az önkéntes munkát végző diákok mellé a munka teljes 

időtartama alatt biztosítjuk szakképzett felnőtt munkatársak odafigyelését, a munkavégzés 

figyelemmel kísérését, az elvégzett munka értékelését. A Közösségi Szolgálatra jelentkező 

diákok számos területen segítik az intézmény munkáját. A diákok segítsége nagyban 

hozzájárul az intézmény hatékony működéséhez is, kreativitásukkal, innovatív meglátásaikkal 

új színezettel gazdagítják az olvasókban kialakult könyvtári képet.  

Az önkéntes munka gyakran az egyetlen lehetőség és esély a bekapcsolódásra, a 

társadalomban való részvételre. Az önkéntesek csoportjában azonban nemcsak a segítő 

kezeket látjuk, hanem egy olyan segítő kört, akiken keresztül tovább mélyül jó kapcsolatunk 

környezetünkkel. 

Célunk:  

 az önkéntes munka minél szélesebb körben történő népszerűsítése,  

 a fiatal generáció megnyerése,  

 az önkéntes munka értékének és fontosságának tudatosítása,  

 törekvés még több önkéntes bevonására a mindennapi életünkbe, könyvtári 

feladatainkba, tevékenységeinkbe 

Gyűjteményszervezés 

Állománygyarapítás 

Könyvtárunk állománya vásárlás és olvasói ajándék útján gyarapodik. 

A folyamatosan és tervszerűen végzendő dokumentumvásárlás forrása a központi és a helyi 

költségvetésből, valamint az érdekeltségnövelő támogatásból biztosított.  

A gyarapítás során az olvasói igények és a gyűjtőköri szabályzatok elveinek figyelembe vétele 

mellett 2016-ban is kiemelt szempont a források minél gazdaságosabb felhasználása, a 

legkedvezőbb beszállító partnerek kiválasztása. Kihasználjuk a kiadók és kereskedők nyújtotta 

akciókat, kedvezményes vásárlási lehetőségeket. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a könyvpiac újdonságait, a fokozottan ügyelve a 

könyvkiadás Nemzetközi Könyvfesztivál, Ünnepi Könyvhét és téli könyvvásár idején 

mutatkozó csúcspontjaira. Ennek érekében figyeljük az írott és elektronikus kereskedői 

katalógusokat, weboldalakat, hírleveleket, a különböző médiumokat. Retrospektív 

gyarapítással pótoljuk az állományból hiányzó vagy kikopott műveket.  
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A tervszerű és folyamatos állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri.  Az ajándékba 

illetve kötelespéldányként kapott dokumentumok feldolgozási sorrendjében előnyt élveztek a 

helyismereti tárgyúak.  

Kiemelt gyarapítási feladata a mindenkori Kiskunhalas területére vonatkozó helyismereti 

információk és dokumentumok felkutatása és gyűjtése. 

A használat nyomon követése érdekében állomány- és forgalomelemzést végzünk, a 

keretfelosztást az olvasói igényekhez igazítjuk, a gyűjteményi igények figyelembe vételével.  

Az intézmény dokumentumállományát hagyományosan, csoportos leltárkönyvben és a Textlib 

adatbázis segítségével elektronikus formában, tételesen is nyilvántartjuk. Elektronikus egyedi 

leltárkönyv 2000-ben készült először, azóta kerülnek évenként lekérdezésre és elérhetőek . 

Az igények, a valós használat és a folyóirat-kiadás gyakori változásainak figyelembevételével 

tovább folytatjuk a folyóirat-beszerzés racionalizálását. A köttetendő folyóiratok körét a napi 

igények szerint állapítjuk meg.  

A folyóiratok előfizetése ebben az évben is az olvasóközönség igényeinek összehangolásával 

történik.  

Dokumentumok feldolgozása 

Az új dokumentumok formai és tárgyi feldolgozása a rekordok letöltése útján egységesen 

történik az adatbázisban. A tételeket folyamatos tárgyszavazással igyekszünk 

visszakereshetővé tenni. 

A dokumentumok állományba vétele, az egyedi és csoportos leltárkönyvek vezetése, a 

számlák rögzítése számítógépen zajlik, mellette papíralapú csoportos nyilvántartást is 

vezetünk. 

Folytatjuk az analitikus feltárást, amely a helyismereti dokumentumok és a gyakran keresett 

témák irodalmának hozzáférhetőségét segíti. 

Fölös példányok kezelése 

A kevésbé használt dokumentumok leválogatása, szükség esetén kivonása folyamatos a 

rendelkezésre álló hely szűkössége miatt. 

Az olvasók által kevésbé használt, vagy fizikai megjelenésükben már nem újszerű 

dokumentumok raktárban való elhelyezése elsősorban a szabadpolcos kölcsönzői térben az új 

könyvek számára szükséges hely felszabadítása érdekében történik.  

Állományapasztás 

A dokumentumok fizikai vagy tartalmi elavulása, az olvasói szokások megváltozása követ -

keztében fölöslegessé váló dokumentumok nagy száma teszi szükségessé a tervszerű 

állományapasztást.  

A törlésről szóló döntés előtt megvizsgáljuk azt is, mikor volt utoljára kölcsönözve és lehet -e 

helyettesíteni újabb vagy antikvár példánnyal. Az elhasználódott dokumentumok eseti 

pótlására az olvasók által felajánlott jó állapotú ajándék kötetek is szolgálhatnak. Végezzük a 

törlésre kerülő dokumentumok leválogatását és a törlési adminisztrációt. Kivonás után 

hasznosításuk történhet törlés utáni ajándékozással. 

Állományellenőrzés 

2015-ben intézményünkben megtörtént a törvényben előírt teljes körű leltározás, a 

következőre 8 év múlva, 2023-ban kerül sor. 

Könyvtári szolgáltatások 
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Évek óta megfigyelhető tendencia, hogy az online szolgáltatást igénybe vevő olvasóink 

száma folyamatosan emelkedik, előreláthatólag 2016-ben is folytatódni fog. A személyes 

használatok, kiemelten a helyben használatok száma összefügg az interneten elérhető teljes 

szöveges adatbázisok gyarapodásával.  

A könyvtár szolgáltatáskínálatának fejlesztése érdekében – az önkormányzati finanszírozás 

célirányos felhasználása mellett – továbbra is igyekszünk minden olyan lehetőséget 

megragadni (pályázatok, együttműködések, tapasztalatcserék más könyvtárakkal, civil 

szervezetekkel összefogás), melyek a működés színvonalának fenntartásában segítenek . 

Térítési díjaink emelését nem tervezzük ebben az évben.  

2016-ban kiemelt feladat a személyes használatok és a beiratkozott olvasók számának 

növelése a szolgáltatások minőségi és mennyiségi javításával, könyv-, és olvasásnépszerűsítő 

rendezvények tartásával, a könyvtárhasználat népszerűsítésével 

Új szolgáltatásaink kialakítása, bevezetése a megváltozott könyvtárhasználati szokásokra 

épülve kerültek megtervezésre.  

A szolgáltatások működtetésekor 2016-ben az alábbi szempontok érvényesülnek: 

 Távoli, otthonról elérhető szolgáltatások kialakítása, a meglévők továbbfejlesztése.  

 A digitális tartalomszolgáltatás fejlesztése, a feltöltött tartalmak visszakereshetőségét 

segítő metaadatok körének bővítése.  

 Országos programokhoz, évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények szervezése.  

 Szakmai pályázatok figyelése, írása, megvalósítása a sokrétű könyvtári tevékenység 

biztosításához.  

 Az folyamatban lévő pályázatink sikeres befejezése, lezárása.  

 Az élethosszig tartó tanulás segítése a lakosság informatikai oktatásával, a 

felhasználóképzéssel.  

 A tervszerű gyarapítás, apasztás munkafolyamatainak összehangolása, az állomány 

folyamatos gondozása.  

 Saját építésű adatbázisaink továbbfejlesztése.  

 erősíteni kell a „családbarát könyvtár” képet, 

 hangsúlyozzuk a közösségi tér funkciót, 

 továbblépünk az e-szolgáltatások területén, 

Olvasó- és tájékoztató szolgáltatások 

Tájékoztatási tevékenységünk során arra törekszünk, hogy a legkülönbözőbb igények 

megfogalmazására a legoptimálisabb választ adjuk. Tovább erősítjük az egyre fontosabb 

szerepet betöltő közösségi, közhasznú információk nyújtását a helyi szervezetek munkájáról, a 

helyi eseményekről, önszerveződő csoportokról, egyesületekről, turisztikai információkról. 

Rendszeresen végzünk irodalomkutatásokat a kívánt témákban.  

A kutatásban kevésbé járatosak számíthatnak kutatás módszertani segítségünkre, a források 

közötti szakszerű eligazításra, a saját adatbázisok használatán túl az online elérhető 

adatbázisok lehetőségeinek megismertetésére. 

Folyamatos, magas szintű referensz tevékenység mellett szolgáltatásainkat továbbfejlesztjük, a 

tájékoztatás forrásait és eszközeit bővítjük az internetes lehetőségek bevonásával. Gondozzuk 

a portálról elérhető linkgyűjteményt, törekszünk az internetes források minél szélesebb körű 

összegyűjtésére és strukturált formában történő megjelenítésére. 

Az olvasó- és tájékoztató szolgálat tevékenységében valamennyi szakalkalmazott részt vesz.  
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Ez évi feladatainkat a folyamatosan végzendő mellett továbbra is az olvasóközönség szakszerű 

és hatékony kiszolgálása határozza meg. Feladatunk a TÁMOP és pályázatban vállalt 

tevékenységek (foglalkozások, rendezvények, tanfolyamok) szervezése és lebonyolítása, 

valamint a korábban kialakított szolgáltatások működtetése a fenntartási kötelezettségeknek 

megfelelően.  

 Folyamatosan karbantartjuk intézményi honlapunkat. A portál tartalmakkal való 

ellátását, folyamatos frissítését a kijelölt felelősök végzik.  

 Intézményünk alapfeladatai közé tartozik a digitális írás-olvasás megismertetése, 

oktatása. Ennek érdekében továbbra is folyamatosan szervezzük és lebonyolítjuk az 

internet használati tanfolyamokat, most már kezdő és haladó szinten is.  

 Szeretnénk minél sokrétűbben az oktatásban részt vevő diákság felé fordulni. Tanórai 

és szorgalmi időszakban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat 

kínálunk e rétegnek. Több olyan könyvtári órát, tartunk, mellyel még jobban 

megismerhetik szülőföldünk történetét, hagyományait, természeti értékeit.  

 Folyamatosan szervezzük és összehangoljuk az ismeretterjesztő előadásokat, író -olvasó 

találkozókat, a korábban már kialakult közönségkör igényeit maximálisan figyelembe 

véve. 

A tájékoztatási eszközök állandó bővítésével, minőségének további finomításával, az 

elektronikus katalógusunkba folyamatosan beemelt új bibliográfiai rekordok segítségével, a 

továbbra is prioritással végzett helyismereti digitalizálási tevékenységgel törekszünk a 

tájékoztatás lehetőségeinek mélyítésére, és azonnali áttekintést biztosítunk a környező 

kistelepülések könyvtárainak dokumentumállományáról.  

Információs szolgáltatásaink egyre inkább kiterjednek a könyvtár állományának és 

elektronikus katalógusának használatán felül más könyvtárak katalógusaiban, az integrált 

könyvtári rendszerek moduljaiban, az online hostokon elérhető adatbázisokban végzett 

kutatások eredményeinek prezentálására.  

2016-ban az egyre elterjedtebb mobileszközök számára optimalizált applikációval szeretnénk 

bővíteni kínálatunkat. 

Az aktuális irodalom mellett a régebbi időszakok irodalmának teljességére is törekszünk. A 

sokak által keresett könyveket a megjelenéskor több példányban megvásároljuk,  

Napilapok és folyóiratok megrendelését az olvasók igényeit figyelembe véve végezzük  

Az előző években bevezetett és az olvasók által megszokott internetes szolgáltatásokat 2016-

ban is folytatjuk.  

 könyvajánlók készítése az aktuális beszerzésekből 

 a könyvek kölcsönzési határidejének lejárta előtti figyelmeztetés  

 elektronikus hírlevelek szerkesztése a könyvtár rendezvényeiről és az új 

szolgáltatásokról 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Saját állományunkból más könyvtárak kéréseit teljesítjük, illetve továbbítjuk saját olvasóink 

igényeit. A kistérségi könyvtárakat szélesebb körben szeretnénk bevonni ebbe szolgáltatásba, 

hogy az itt dolgozó kollégák is mind jobban megismerjék és alkalmazzák napi munkájuk 

során. 
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Gyermekkönyvtári szolgáltatások 

Az intézmény célja, hogy minél több fiatal látogassa az intézményt, érezze ott jól magát, 

kapcsolódjon be a város kulturális életébe, igénye legyen a kulturált szórakozási lehetőségek 

által minél tartalmasabban eltölteni szabadidejét, a városi könyvtár szolgáltatásait egyre több 

fiatal vegye igénybe. 

Egyaránt nagy jelentősége van az információk közötti eligazodásban a hagyományos 

könyvtárismereti és irodalomhasználati óráknak, valamint adatbázis bemutatóknak, melyeket 

különböző korú diák közösségek számra szervezünk meg. A foglalkozások bevezetik a 

csoportokat az információszerzés alapjaiba, képet kapnak a könyvtár állományáról, az 

elektronikus katalógusokról, az intézmény sokszínű szolgáltatásairól, a könyvtárközi 

kölcsönzésről, a külön gyűjteményekről, a különböző dokumentumtípusokról, az 

irodalomkutatásról, a számítógépek kezeléséről, az Internet-használat lehetőségeiről. 

A gyermek könyvtárosok szoros kapcsolatot tartanak fent az iskolákkal, óvodákkal, valamint 

az iskolai könyvtárosokkal. Rendszeresen tartanak könyvtárhasználati foglalkozásokat, 

rendhagyó irodalom és történelem órákat, mesedélutánokat.  

Idén a gyermekkönyvtárban az új kiadású klasszikus és kortárs szépirodalomnak  szentelünk 

kiemelt figyelmet, valamint bővítjük a képes ismeretterjesztő irodalmat.  

2016-ban a következő programokkal várjuk gyerekolvasóinkat. 

 Könyvtárhasználati foglalkozás óvodások számára. 

Városunk óvodai intézményeiből rendszeres látogatóink az óvodás csoportok.  

 Könyvtárhasználati foglalkozás általános iskolások számára. 

Városunk iskoláiból alsós és felsős korcsoportosok rendszeres látogatóink és kölcsönzőink.  

 Az évkörnek megfelelően, családi játszóházi programok.  

A már évek óta nagy hagyományokkal bíró és a használóink körében kedvelt családi 

játszóházi programjaink során, a könyvtár épületében egyszerre egy időben több helyszínen 

zajlódó családi programjaink alkalmával a látogatók manuális kézműves foglalkozásokon 

vehetnek részt, meseolvasást hallgathatnak, teadélután keretében zenés-táncos programon és 

arcfestésen is részt vehetnek. 

 Kézműves játszóházi programok 

A tematikus programokon a manuális készséget fejlesztő, csoportos foglalkozásokat tartunk 

játszóház-vezetők irányításával. Változatos anyagfelhasználással, technikai megoldásokkal.  

 Mesemondó gyermekek, városi és kistérségi találkozója 

Könyvtárunk gyermekrészlege szervezi minden év december hónapjában a mesemondó 

versenyt. 

 Mesepárna 

Minden hónap utolsó szerdáján, mesepárna elnevezéssel meseolvasásra várjuk az érdeklődő 

gyerekeket. Könyvajánló könyves környezetben. 

 Nyári könyvtári tábor 

Hagyományosan megrendezésre kerül könyvtárunkba a nyári iskolai szünet ideje alatt a 

könyvtári tábor. Olvasásfejlesztés, tartalmas társas együttlét, változatos programok, 

helytörténeti ismeretek bővítése, könyvtárhasználat ismertetése és elmélyítése.  

Helyismereti gyűjtemény 

2016-ban is teljességre törekvő gyűjtési kötelezettségünk van a helyismereti gyűjteményt 

tekintve. A kurrens könyvállomány és a folyóiratok analitikus feltárását tovább folytatjuk.  

Figyelemmel kísérjük a helyismereti szempontból fontos irodalom megjelenését, 

beszerzésükről gondoskodunk. 
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A 2013-ben elkezdett digitalizálási munka folyamatos feladata a régi, mikrofilmen tárolt 

újságok digitalizálása. Kiskunhalas helytörténetének alapvető könyveiből válogatva 

digitalizálunk, olyan kiadványokat, amelyek nem esnek szerzői jogvédelem alá.  

Programok, előadások  
Éves rendezvénytervet készítünk, amely a szűkebb lakóközösség életébe integrálódó 

programokat tartalmazza. 

Rendezvényeink nagy része a könyvtárak alapfeladataihoz kapcsolódó, gyűjteményt 

menedzselő program:  

- Helyi szerzők számára bemutatkozási lehetőség, valamint a helyi értékek felkarolása,  

- Művészetek és tudományterületek határvidékeinek bemutatása,  

- Olvasáskultúra fejlesztése és alakítása.  

Rendezvénytípusok:  

- író-olvasó találkozók,  

- könyvtári órák,  

- kiállítások,  

- ismereterjesztő előadások 

- gyermekfoglalkozások,  

- bábelőadások 

Rendezvényeink az irodalomra, az olvasására, a könyvre irányítják a figyelmet . Kiemelt 

feladatunknak tekintjük az olvasáskultúra fejlesztését és alakítását. Nagyon fontos a 

legifjabbak bekapcsolása a könyvek világába. Szülők bekapcsolása a gyerekprogramokba, a 

családi könyvtári programok meghonosítása. Kiemelt rendezvény: Országos Könyvtári Napok, 

Internet fiesta, ünnepi könyvhét, költészet napja és a Magyar tudomány ünnepe.  

2016-ban névadónk, Martonosi Pál születésének 100. évfordulójáról szeretnénk megemlékezni 

a Magyar Könyvtárosok Egyesületével közösen. 

Az intézmény éves rendezvényterve mellékletként kapcsolódik a munkatervhez. (2. sz. 

melléklet) 

Felnőttképzés 

Könyvtárunk 2002-ben indította Internet-használati tanfolyamait a lakosság számára. 2016-

ban is folytatjuk a számítógép használatának elsajátítását segítő kurzusait, melyek 

célközönsége a munkanélküliek, a nyugdíjasok, a nem formális oktatásban részt vevők.  

Az információszerzés könyvtári környezetben címmel meghirdetett, a felhasználók 

információszerzését támogató tanfolyamok az oktatásban, a továbbképzésben résztvevőket 

segítik, támogatják a tanulás különböző formáinak résztvevőit. 

eMagyarország pont 

Személyre szabott IT-mentorálással támogatjuk az e-ügyintézés elsajátítását, a pályázatok közötti 

eligazodást, az e-tanulási lehetőségek felkutatását, az e-kormányzati portál szolgáltatásainak 

megismerését 

Kapcsolatok, PR tevékenység  

A partnerközpontúság a könyvtári stratégiánk fontos eleme. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

könyvtárhasználók megszólítására, erősítjük a lakossági, intézményi és civil kapcsolatokat. 

2015-ben használói elégedettség mérést végeztünk, melynek kiértékelése most folyik. Kiemelt 

figyelmet fordítunk az idén is az iskolákkal, óvodákkal való kapcsolattartásra.  

Az egyre gyorsabban változó olvasói-használói igények kielégítésének érdekében 

elengedhetetlen, hogy olyan dinamikus, fejlődésre és átalakulásra is képes közkönyvtári 

rendszert működtessünk, amely segíti, és egyben ösztönzi is az innovatív, versenyképes és 



 69   

69 

 

tudatos gondolkodást, újabb szolgáltatások létrejöttét. Mind a lakossági, mind az intézményi 

és civil kapcsolatokat, mind a hazai és a nemzetközi együttműködés különböző formáit 

magában foglaló komplex kapcsolati hálót építettünk ki.  Bővítjük a kapcsolatainkat a 

facebook-on, elsősorban családokat tömörítő oldalakat, és érdekes kulturális csoportokat 

keresünk meg. Ezeken az oldalakon rendszeresen közlünk majd könyvtári híreket, olvasással 

kapcsolatos információkat, párbeszédet folytatunk a csoport tagjaival. 

Szakmai kapcsolatok 

Annak érdekében, hogy munkatársaink minél inkább meg tudjanak felelni az új kihívásoknak 

és a könyvtár maga továbbra is a kultúraközvetítés egyik legfontosabb, de mindenképpen 

megkerülhetetlen intézménye maradjon, részt veszünk könyvtárszakmai szervezetekben, 

fórumokon, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, társintézményekkel és társszervekkel 

történő együttműködésekben valamint egyéb közösségi kezdeményezések megvalósításában.  

Média- és sajtókapcsolatok 

Az írott és az elektronikus sajtóval és egyéb médiumokkal az elmúlt években jó 

partnerkapcsolatot alakítottunk ki, ez megalapozza a 2016. évi elvárásainkat. Továbbra is 

értesítjük őket a könyvtárral kapcsolatos újdonságokról, fejlesztésekről, jeles eseményekről. A 

történések számától függően szeretnénk tartani a 2015. évi megjelenések számát. 

Népszerű és nagy látogatottsággal bíró honlapunk mellett facebook oldalunkon is 

folyamatosan naprakész információt közlünk és friss híradást adunk a könyvtár munkájáról,  

szolgáltatásairól, egyben fórumot biztosítunk a használói visszajelzéseknek . Helyet adunk civil 

szervezeteknek, példamutató együttműködést alakított ki az intézményünk más kulturális 

intézményekkel, szervezetekkel. 

Informatika feladatok 

Segítjük a könyvtárhasználókat az e-mailes kapcsolattartásban, az OPAC használatában, egyéb 

adatbázisokban való tájékozódásban. 

Honlapunk tartalmát naponta frissítjük. Kollégák egy része rendelkezik tartalomfeltöltési 

joggal, így az aktuális információk, hírek, meghívók, plakátok, a rendezvényeinken, 

programjainkon készült fotók azonnal, pár órán belül fölkerülnek a honlapunkra. Egységes 

arculattal rendelkező felületen teszünk elérhetővé a könyvtárról szóló minden információt, a 

katalógust, az olvasóink számára elérhető online felületet.  

Rendszeresen újdonságajánlót készítünk a honlapra, ahol a legfrissebb dokumentumainkat 

ajánljuk az olvasók számára. Használati útmutató összeállításával segítjük a használókat 

személyesen, nyomtatott és on-line formában.  

Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások  

A Textlib integrált adatbázishoz kistérségi modullal kapcsolódó kistelepülési könyvtárakat 

2016-ban is segítjük az állományalakítási, feldolgozási problémák megoldásában, 

állományellenőrzésekben. Ennek következtében a kistérségben létrejött egységes adatbázis 

szolgáltatási színvonalát folyamatosan tudjuk biztosítani.  

Infrastrukturális fejlesztési tervek  

Az olvasók által használt technikai berendezéseink – számítógépek, nyomtatók, stb. – 

elhasználódtak. Néhány eszköz-monitor, szünetmentes egység, SDD háttértár - beszerzése 

okvetlenül szükséges. 

A Textlib integrált könyvtári rendszer legújabb fejlesztése már elérhető. Az új applikáció 

beszerzése a mobil eszközök nagymértékű elterjedése indokolja.  

Intézményünkben a padlószőnyeg nagyon elhasználódott, a felgyűrődések miatt 

balesetveszélyessé vált, ezért elengedhetetlen mielőbbi cseréjére.  
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Az idei évben kiírásra kerülő Európai Uniós pályázatok segítségével megoldható lenne az 

energiahatékonyság kérdése. (TOP pályázat) 

Gazdálkodás 

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évet is a takarékosság és a hatékonyság kell, hogy 

jellemezze. 

Intézményünk a 2016. évi munkatervének elkészítésekor is arra törekszik, hogy 

gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a lehető legmagasabb színvonalon tegyen 

eleget az olvasói elvárásoknak.  

Ennek érdekében a szolgáltatások fejlesztése, a dokumentum-állomány gyarapítása, a legújabb 

kiadványok gyors feldolgozása és olvasókhoz történő eljuttatása a legfontosabb feladat. Ez 

azonban megoldhatatlan a technikai eszközök fejlesztése, az épület felújítása, külső 

megjelenésének fejlesztése nélkül.  

Kiskunhalas, 2016. január 28. 

 Erhardt Györgyi 

 könyvtárigazgató 

 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár munkatársai 2016-ban 

NÉV munkakör végzettség 

Csabankó Kálmánné feldolgozó könyvtáros főiskola: informatikus 

könyvtáros 

Erhardt Györgyi könyvtáros 

igazgató 

főiskola: tanító, könyvtáros 

egyetem: informatikus 

könyvtáros 

Füstös-Kis Ágnes feldolgozó könyvtáros főiskola: könyvtáros 

Gálné Kasza Csilla takarító érettségi 

 

Hermann Erika olvasószolgálati könyvtáros főiskola: könyvtáros 

Horváth Etelka helyismereti könyvtáros egyetem: magyartanár 

egyetem: könyvtáros 

Kovacsev Istvánné olvasószolgálati könyvtáros főiskola: magyartanár 

főiskola: könyvtáros 

Masáné Pertics Orsolya olvasószolgálati könyvtáros főiskola: magyartanár 

főiskola: könyvtáros 
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Nagy Zoltán rendszergazda főiskola: informatikus 

mérnök 

Ritterné Szemlics Erzsébet olvasószolgálati könyvtáros főiskola: könyvtáros 

Szécsi-Ördög Ágnes olvasószolgálati könyvtáros 

 

főiskola: informatikus 

könyvtáros 

Tóthné Felföldi Zsuzsanna olvasószolgálati könyvtáros főiskola: könyvtáros 

Tumbász Mónika olvasószolgálati könyvtáros főiskola: könyvtáros 

 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016. évi rendezvény- és programterve  

 

Február 12.  „Itt a farsang, áll a bál” címmel, farsang köszöntő játszóház 

Március12.  „Hívjad a, hívjad a falovacskát, 

                                 add neki, add neki a zabocskát!”Családi kézműves játszóházi program 

Március 7-11.  Internet Fiesta 

 Kapcsolódás a nemzetközi és a hazai eseményekhez. 

Március 25. Kice, vice – villő Húsvétköszöntő játszóház 

Április 10.  Költészet Napja  

 Szabó T. Anna előadóestje 80.000,-Ft 

Április 22. Föld Napja- egész napos filmvetítés 

Április 29. Leiner Laura gyermekíró találkozása 80.000,-Ft 

 mai és leendő olvasóival 

Május 13. Legyél te a könyvtári pünkösdi király! Pünkösdi családi játszóház 

Május 31- Ünnepi Könyvhét-Könyvnapok 80.000,-Ft 

Június 7. Vendégünk Dragomán György 

Június 16. Martonosi Pálra emlékezünk -konferencia a Magyar Könyvtárosok 

Egyesületével közös szervezésben 

Június 20-24. Könyvtári tábor 

Szeptember 30. Népmese napja – gyermekfoglalkozás   

Október 14.  Őszi szellő fújdogál…/ Őszköszöntő kreatív játszóház 

Október 3-7. Könyvtárak összefogása a társadalomért 50.000,-Ft 

 Országos Könyvtári Napok 

Október 2. Vendégünk: a központi témához kapcsolódva 

 hívunk előadót 

November 4. Halloweeni-varázsbuli  családi játszóház 

November 10.  A Magyar Tudomány Ünnepe 50.000,-Ft 

 Megyei Tudományos Fórum 
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December 5. Mesemondó gyermekek városi és kistérségi találkozója  

December 16. József Attila  Irodalmi Kör verses délutánja  

December 17. Rudolf, a rénszarvas / családi karácsonyi játszóház gyermekeknek 

 Rendezvényeinkre összesen: 340.000,-Ft 

 

 

53/2016. Kth. 

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII törvény 20/B.§. alapján pályázatot hirdet a Százszorszép Óvodák 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezető megbízás határozott időre, 2016. augusztus 1-től, 2021. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati 

jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és  ezek 

végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

1. Óvodapedagógusi szakképzettség 

2. Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

4. Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben 

végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 

 igazolása 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 

 elképzeléseket is tartalmazó program 

o A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

o A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 
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 legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 

 példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Humánpolitikai és Ügyviteli csoportjánál 

o 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 

 igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység 

 folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

o A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

 összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat 

 tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való 

 hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  

2016. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „ Pályázat a Százszorszép Óvodák 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 3 

példányban papíron és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban 

résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város 

Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 2016. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2016. március 1-től: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen. 

 

 

54/2016. Kth. 

http://admin.kozigallas.gov.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/
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I.  

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII törvény 20/B.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezető megbízás határozott időre, 2016. augusztus 1-től, 2021. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A.sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és egyéb ágazati 

jogszabályokban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben és  ezek 

végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

1. Kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány- szakos bölcsész 

(MA) végzettség vagy, 

2. Csecsemő-és kisgyermeknevelő (BA) végzettség vagy,  

3. Bölcsődei szakgondozó (OKJ), 

Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

Kisgyermekgondozó-nevelői (OKJ), 

Csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, 

szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy, pedagógus 

végzettség. 

2. a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 §-ának (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.  
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4. a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 

igazolása; 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is tartalmazó program; 

o A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések; 

o A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 

legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait 

köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Ügyviteli 

csoportjánál; 

o 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 

igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt; 

o A pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok 

vele szemben nem áll fenn; 

o Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt; 

o A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az 

elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  

2016. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának 

ellátására” tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban 

elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban 

foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 2016. június 30. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

http://admin.kozigallas.gov.hu/
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 2016. március 1-től: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen. 

 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának 

pályázati felhívására beérkezett pályázatok szakmai véleményezésére az alábbi 

bizottságot hozza létre: 

A bizottság tagjai: 

- Acsainé Végvári Katalin, Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke 

- Gyuriczáné Botka Emőke, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi 

szakmai igazgatóhelyettese, szakértő 

- Molnár Nándor csoportvezető, Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

 

55/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

 

A Bölcsőde 2016. július 4. napjától, 2016. július 29. napjáig zárva tart. A szünet előtti utolsó 

nyitvatartási nap 2016. július 1. napja, a szünet utáni első nyitvatartási nap 2016. augusztus 1. 

napja. 

Ezen időponton kívül a nyári időszakban a Bölcsőde nyitva tart. 

A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 

 

56/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szabadkával kötendő – jelen 

előterjesztés mellékletét képező - testvérvárosi együttműködési megállapodás szövegét és 

felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodásban 

foglaltak végrehajtásához szükséges anyagi forrásokat biztosítsa a város 2016.évi 

költségvetésében. 

 

Melléklet: 

 

http://www.kiskunhalas.hu/


 77   

77 

 

  
Kiskunhalas város 

Magyarország 

 
 

Szabadka város 

Szerb Köztársaság 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 

1. szakasz 

A jelen Megállapodással definiáljuk az együttműködési tevékenységek fejlesztésének jogi 

kereteit, tartós kapcsolatokat létesítve a lokális közösségek között, az alkotmány és törvények értelmében 

a jogköreikbe tartozó területeken. 

Az együttműködés az egyenjogúság, reciprocitás és szubszidiaritás elvén alapul majd, figyelembe 

véve a kölcsönös érdekeket a közös fellépések minden terén. 

2. szakasz 

Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy munkálkodni fognak az együttműködés 

alábbi formáinak létrehozásán és fejlesztésén: 

- intézményes együttműködés: az önkormányzatok közötti rendszeres kapcsolattartás, és 

egymás tájékoztatása az együttműködés szempontjából esetlegesen jelentőséggel bíró belső 

és külső eseményekről/aktivitásokról (pl. szakmai konferenciák, nemzetközi összejövetelek 

és fórumok, a két várost érintő protokolláris események, stb.); 

- gazdasági és kereskedelmi együttműködés: gazdasági vásárokon való részvétel és a hazai 

termékek népszerűsítése; az exportorientált termelés ösztönzése és a termékek márkázása; 

cégeknek nyújtott segítség a közös termékek/szolgáltatások értékesítésében a hazai és 

külföldi piacokon, stb.; 

- oktatás és tudomány: a városok területén működő iskolák és egyetemi karok 

kapcsolatteremtésében nyújtott segítség; a diákcsere népszerűsítése és támogatása; 

- kultúra és sport: a partnervárosok területén működő kulturális és sportegyesületek 

kapcsolatteremtésének segítése; a kultúrában tevékenykedők és sportolók cseréjének 

népszerűsítése és segítése; a két régió kultúrtörténeti örökségének ismertetése; 

sporttalálkozók szervezése; 

- turizmus: a két város idegenforgalmi szervezetei közötti kapcsolatteremtés; egy egységes 

turisztikai kínálat létrehozásának lehetősége, különös hangsúllyal a kerékpáros turizmusra; 

engedmények, a két város polgárai kölcsönös turisztikai látogatásainak megkönnyítése; a 

partnerváros turisztikai kínálatának hirdetése. 
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Az együttműködés célja megfelelő feltételek teremtése a felsorolt területeken megvalósítandó 

közös programok és projektek kidolgozásához és végrehajtásához. 

3. szakasz 

A definiált területeken megvalósuló gyakorlati együttműködés során a jelen megállapodás aláírói 

külön megvizsgálják a közös projektek megvalósításának lehetőségeit a rendelkezésre álló uniós források 

keretében. 

 4. szakasz 

Az együttműködés tárgyát képező projekteket össze kell hangolni mindkét önkormányzat 

stratégiai kereteivel. 

5. szakasz 

A jelen megállapodás aláírói kötelezettséget vállalnak arra, hogy közigazgatásuk keretében 

kijelölik azokat a szervezeti egységeket, amelyek a kapcsolattartással és a jelen megállapodás tárgyát 

képező konkrét tevékenységek végrehajtásával lesznek megbízva. 

6. szakasz 

Szabadka város és Kiskunhalas város önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 

intézményes, műszaki, és a lehetőségek szerint anyagi támogatást is nyújt az együttműködés intézményes 

keretében létrejövő valamennyi tevékenység és projekt végrehajtásához, függetlenül attól, hogy ki a 

projektfelelős. 

7. szakasz 

A jelen megállapodás aláírói kötelezettséget vállalnak arra, hogy segítik és ösztönzik a más 

jogalanyok (közvállalatok és magáncégek, intézmények, egyesületek, stb.) és a két város polgárai közötti 

kapcsolatteremtést és együttműködést. 

A jelen megállapodás megvalósítása keretében az önkormányzatok és a Szabadka és Kiskunhalas 

területén bejegyzett más jogalanyok külön szerződéseket is köthetnek, programokat és projekteket 

valósíthatnak meg. 

A jelen megállapodás aláíróit nem terheli felelősség a más jogalanyok által kötött szerződésekből 

eredő kötelezettségek elmulasztásáért. 

8. szakasz 

A jelen megállapodás aláírói továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás 

keretében megvalósuló minden tevékenységet ismertetik és hirdetik a tájékoztatási eszközök révén. 

9. szakasz 

Felek kölcsönös viszonya a teljes mértékű szakmaiság, a jó szakmai szokások és gyakorlat elvére 

épül. 

10. szakasz 
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A jelen megállapodás megvalósításához szükséges pénzeszközöket Szabadka város és 

Kiskunhalas város költségvetésében kell előirányozni. 

11. szakasz 

A jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az utolsó írásos értesítés érkezik arról, 

hogy az aláíró felek elvégezték a megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső eljárásokat.  

A jelen megállapodás hatályának megszűnése nem kérdőjelezi meg a jelen megállapodás 

keretében kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítését, mindaddig, amíg az adott szerződések 

érvényesek, kivéve, ha a felek másképpen döntenek. 

12. szakasz 

A megállapodás négy (4) példányban készült, kettő magyar és kettő szerb nyelven, melyekből 

mindkét felet két (2) példány illeti meg, mindkét nyelven. A példányok mindegyike azonos joghatással 

bír. 

 

 

Kelt : Szabadkán/Kiskunhalason, 2016.                                 hó     .  napján 

 

 

 

 

Fülöp Róbert  

Kiskunhalas város 

polgármestere 

 

 

 

Maglai Jenő 

Szabadka Város 

polgármestere 

 

 

57/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul pályázat benyújtásához „A 

társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-5.2.1-15 

pályázati felhívásra” A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem 

haladhatja meg a 150.000.000 Ft-ot, azaz százötven millió forintot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a támogatási kérelem benyújtására, a 

szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére.  

 

58/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.1-15 kódszámú 

pályázati felhívás szerint a kiskunhalasi Ipari Park II. ütemének fejlesztésére legfeljebb 300 

millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és 

nyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván kötni a Bács-

Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 
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59/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-15 kódszámú 

pályázati felhívás szerint „Felsővárosi belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban 

történő elhelyezésével” címmel, legfeljebb 200 millió forint tervezett projektösszeggel. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 

dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván kötni a Bács-

Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

60/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázati felhívás szerint, „A kiskunhalasi Thorma János Múzeum bővítése a Bay-gyűjtemény 

elhelyezése érdekében” címmel, legfeljebb 350 millió forint tervezett projektösszeggel. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 

dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván kötni a Bács-

Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft.-vel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

61/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a GINOP - 7.1.3 - 2015 

kódszámú pályázati felhívás szerint „A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex turisztikai 

fejlesztése” címmel, legfeljebb 900 millió forint tervezett projektösszeggel. A A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok 

elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

 

62/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Halasi Városgazda Zrt.-t, 

hogy saját bevételei terhére megvásárolja a Kiskunhalas, 6044 hrsz alatti ingatlant a 

Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt.-től (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21.) maximum 50 millió Ft 

vételáráért, a vételár 3 év alatt történő megfizetésével.  

 

63/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bethlen Gábor tér 7/F és 7/G jelű 

üzlethelyiségek hasznosításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t azzal, hogy az 

ingatlanrészek éves csökkenésének visszapótlásáról a Halasi Városgazda Zrt.-nek kell 

gondoskodnia. A 2015. április 1-jén az Önkormányzat és a Cinema Szeged Kft. (6729 Szeged, 

Gyálai út 48.) által a fenti üzlethelyiségek tekintetében létrejött szerződésekben foglalt feltételeket 

a Halasi Városgazda Zrt. változatlan formában és tartalommal biztosítja a bérlő részére. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Halasi Városgazda Zrt.-vel kötendő 

hasznosítási szerződés aláírására. 

 

64/2016. Kth. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 

Téglagyári út és a Vass Lajos utca elnevezésű közterületek határait a valós használatnak 

megfelelően módosíttassa, egyben felhatalmazza a telekalakítási eljárás lefolytatásra. 

 

65/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 74/2014. Kth. 

számú határozatát. 

 

66/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bethlen Gábor tér Matéza 

Étterem előtti közterületen lévő pavilon helyett új építését. Kéri az építtetőt, hogy a közterületi 

építési hely kijelöléséhez nyújtsa be közterület-környezetalakítási tervét, amelyet a testület a 

következő ülésen tárgyal.  

 

67/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete üzemeltetési szerződést köt a Kunság-

Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a föld alatti PET palack gyűjtőszerkezeteket 

üzemeltetésére az I. sz. mellékletben lévő Üzemeltetési Szerződés tervezete alapján, továbbá 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert 

az üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről  Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400, Kiskunhalas Hősök tere 1. 

adószáma: 15724904-2-03 

KSH száma: 15724904-8411-321-03 

PIR: 724902 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

a továbbiakban: Tulajdonos, 

 

másrészről a  KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit  

 Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 

adószáma: 24847436-2-03 

KSH száma: 24847436-3821-572-03 

cégjegyzékszáma: 03-09-127293 

képviseli: Versegi László ügyvezető 

a továbbiakban: Üzemeltető 

 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 

 

I. Előzmények: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában van 4 db föld alatti PET-palack gyűjtőszerkezet, melyek 

beszerzése Kistérségi Start Mintaprogram keretében történt. A szerkezet egy földalatti, 1  m3-es aknából 

és az erre telepített 20 cm keresztmetszetű, 1,7 m magas oszlopból áll. Az oszlopra van felszerelve a kézi 

működtetésű PET palackprés, mellyel miután összenyomta a lakos a palackot, a föld alatti üregben 
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elhelyezett BIG-BAG zsákba továbbítja azt. A föld alatti szerkezetek üzemeltetésére, időszakos 

ellenőrzése, illetve szükség szerinti ürítésére külső vállalkozót bíz meg az Önkormányzat. 

A szerkezetek PET-palackok, vagy fém italos dobozok préselésére alkalmasak, így fokozva a szelektív 

hulladékgyűjtést, illetve csökkentve a környezet ilyen irányú, főleg rendezvények alkalmával jelentkező 

szennyezését. 

 

II. A szerződés tárgya: 

 

A Tulajdonos üzemeltetés céljából átadja Üzemeltetőnek –  

 

- a Bethlen Gábor terén, a kerékpárút és a járda közötti részen (Hrsz. 4671) 

- a Semmelweis téren, a piactér melletti kerékpárútnál (Hrsz. 2252) 

- a Kertvárosi ABC mellett, (Hrsz. 7658/2) illetve a 

- a Hősök Ligete, Női lovas szoborral szemközti részen (Hrsz. 4708/7) 

elhelyezett 4 db föld alatti PET-palack gyűjtőszerkezetet. 

 

2. Az átadott eszközök üzemeltetési kötelezettsége kiterjed azok állapotának ellenőrzésére, telítettségük 

függvényében azok ürítésére, az üres cserezsákok behelyezésére, továbbá rongálás észlelése esetén annak 

bejelentésére a Tulajdonos felé. 

 

3. A Tulajdonos és az Üzemeltető jelen szerződés mellékleteként külön Átadás-Átvételi dokumentációt 

készít a 4 db föld alatti PET palack gyűjtőszerkezet és a tárolókhoz tartozó 2-2, tehát összesen 8 db BIG 

BAG zsák, valamint a föld alatti tárolóhoz tartozó 1-1 db, tehát összesen 4 db lakat és a hozzájuk tartozó 

1-1 db kulcs átadásáról. 

 

II. A szerződés időtartama: 

 

1. A jelen szerződés 2016. március 1-től határozatlan időre jön létre. 

 

III. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei: 

 

1. Üzemeltető köteles és jogosult a fentiekben megjelölt eszközök vonatkozásában: 

 heti rendszerességű ellenőrzésére, mely kiterjed a tárolók telítettségére, megfelelő működésére 

 kisebb rendellenességek kijavítására (pl. továbbító cső dugulása) 

 rongálás észlelése esetén bejelenti annak tényét a Tulajdonosnak 

 tulajdonosi megkeresés esetén az ürítés 4 napon belüli elvégzésére 

 a tárolókban felgyülemlett szelektív anyag saját célú hasznosítására, értékesítésére 

 

Egyéb tevékenységek végzéséhez a Tulajdonos külön, kifejezett hozzájárulása szükséges. 

 

2. Üzemeltető nem jogosult az eszközöket és tartozékaikat a Tulajdonos külön engedélye nélkül harmadik 

személynek használatba adni illetőleg bármilyen egyéb módon megterhelni. 

 

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján az üzemeltetésbe adás 

ingyenesen történik.  
 

3.1. Üzemeltető jogosult a gyűjtőkből kinyert szelektív hulladék értékesítésére, továbbá vállalja, hogy 

ezen tevékenység gyakorlása során keletkező hasznot a berendezések ürítésének költségére, 

illetve karbantartására fordítja.  

 

3.2. Az Üzemeltető köteles minden év december 31-ig beszámolni a tárolókból elszállított szelektív 

anyag mennyiségéről a Tulajdonosnak. 
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4. Az Üzemeltető köteles az eszközök a karbantartását, állagmegóvását folyamatosan, a jó gazda módjára 

ellátni. Bárminemű fejlesztés, illetve állapotváltoztatás csak a Tulajdonosi jóváhagyás után kezdhető 

illetve végezhető el. 

 

5. Üzemeltető kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 

3. § (1) bekezdés 1.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Az Nvtv. 11. § (12) bekezdésére 

hivatkozással a Tulajdonos a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 

nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 

jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés 

megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.  

A 2011. évi CLXXXIX. - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló - törvény 13. § (1)  pontja alapján 

a hulladékgazdálkodás kötelező önkormányzati feladat. A 2011. évi CXCVI. törvény – Nemzeti vagyonról 

– 11. § (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen akkor hasznosítható, ha az kizárólag közfeladat 

ellátása céljából történik. 

 

IV. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei: 

 

1. Tulajdonos jogosult – a szerződés tartalmával összefüggésben – az eszközök üzemeltetését, állapotát 

ellenőrizni és észrevételeit, kifogásait írásban megtenni. 

 

2. A Tulajdonos köteles a szerződés tárgyát képező eszközöket használatba adni az Üzemeltető részére. A 

Tulajdonos köteles az ellenőrzési jogosultság és a hozzájárulási kötelezettség gyakorlása során csak a 

szükséges legkisebb mértékben zavarni az Üzemeltetőt jogainak és kötelezettségeinek ellátásában. 

 

V. A szerződés megszűnése: 

 

1. Tulajdonos jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Tulajdonosnak az 

Üzemeltető felé a jelen szerződésben meghatározott üzemeltetői kötelezettségek elmulasztása vagy 

megszegése miatt írásban tett figyelmeztetése – az abban előírt határidőig – eredménytelen marad. 

 

2. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén 

a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül az eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

az eltelt időhöz igazodó állapotban a Tulajdonosnak visszaszolgáltatja. 

 

VI. Egyéb megállapodások: 

 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

2. Jelen, 3 számozott oldalból álló szerződést a Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint szerződési 

akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban, jóváhagyólag aláírják. 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2016. március 1. 

 

 

 

 

 

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

 Tulajdonos Üzemeltető 

 Fülöp Róbert polgármester Versegi László ügyvezető 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Kft. 
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Jogi ellenjegyzés:   ............................................................  

 Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:   ............................................................  

 Csernák Lajos osztályvezető 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
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Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 
A föld alatti PET-palack tárolóhoz tartozó eszközökhöz 

 

 
Előzmények: Kiskunhalas Város Önkormányzata Kistérségi Start Mintaprogram keretében 4 

db föld alatti PET-palack gyűjtőszerkezet beszerzését kezdeményezte. A szerkezet egy 

földalatti, 1x1 m-es aknából és az erre telepített 20 cm keresztmetszetű, 1,7 m magas 

oszlopból áll. Az oszlopra van felszerelve a kézi működtetésű PET palackprés, mellyel miután 

összenyomta a lakos a palackot, a föld alatti üregben elhelyezett BIG-BAG zsákba továbbítja 

azt. A föld alatti szerkezetek üzemeltetésével Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli: 

Fülöp Róbert polgármester) (továbbiakban: Tulajdonos), megbízta a Kunság-Halas 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t (képviseli: Versegi László ügyvezető) (továbbiakban: 

Üzemeltető). 

 

Helyszín: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Időpont: 2016. február … 

Jelenlévők:  

 Kiskunhalas Város Önkormányzata (Tulajdonos) részéről:  

 - Baics Tamás környezetvédelmi referens 

 Kunság-Halas Nonprofit Kft. (Üzemeltető) részéről: 

 - Versegi László ügyvezető 

 

 

Megjegyzés: A tárolókhoz tartozó 2-2, tehát összesen 8 db BIG BAG zsák, valamint az 1-1 

db, tehát összesen 4 db lakat és a hozzájuk tartozó 1-1 db kulcs átadásra került. A kulcsokból 

további 1-1 darab a Tulajdonosnál marad. 

 

Kmf.  

 

 

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

  

 Baics Tamás  Versegi László 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata  Kunság-Halas Kft. 

 
 

68/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló február havi beszámolót.  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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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 6.243.585 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 6.194.980 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  5.276.828 e Ft-ban 

c) működési többletét 117.731 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát  117.731 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét 918.152 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 

3. felhalmozási célú hitel igénybevételével 41.305 e Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 

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

1.666.224 eFt-ban állapítja meg.”  

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei helyébe e 

rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 
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(1) Ez a rendelet 2016. február 25-én 19:00 órakor lép hatályba és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit 2015. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

(A mellékletek megtekinthetőek a www.kiskunhalas.hu honlapon a Helyi rendeleteknél.) 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

2016. évi költségvetéséről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 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: 

 

I. 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és 
szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: 
intézmények). 
 

II. 
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A költségvetés főösszege 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      4.367.159.960 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  4.279.995.060 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  4.367.159.960 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  3.513.065.060 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét: -766.930.000 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -553.173.000 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -213.757.000 Ft-ban 

http://www.kiskunhalas.hu/
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állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 

összegét:  87.164.900 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          59.088.900 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  28.076.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  -854.094.900 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -612.261.900 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -241.833.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  854.094.900 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  612.261.900 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  241.833.000 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.737.332.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 

 

3. § 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az 

önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint 

a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a képviselő-testület döntése nélkül, saját 

hatáskörében hajthatja végre. 

 

Költségvetési főösszegek részletezése 

 

4. § 

 
(1) Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 
működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és 
kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és a hitelműveleteket 
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit és költségvetési 
kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2a.-2b. számú 
mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban az 3a.-3b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
  
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 
előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 10a.-10c. 
számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
A 10a. számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. 
Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési 
szervek alapító okiratában szereplő feladatok. 
 
A 10c. számú mellékletben állami feladatnak minősül: 

1. anyakönyvi igazgatási feladatok; 

2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak; 

3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

4. birtokvédelmi eljárás; 

5. építésügyi igazgatás; 

6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése; 

7. gépjármű adó beszedése, idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági 

bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása; 

8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

(Kiskunhalas Város Önkormányzata);  

9. vízügyi hatósági feladatok; 

10. közútkezelői feladatok; 

11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok; 

12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat 

tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város 

Önkormányzata); 

13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata). 
 
A 10b. számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint 
önként vállalt feladatok. 
 
(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési tartalékait a 6. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi központi költségvetésből származó 

támogatások előirányzat tervezetét az 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a 

saját bevételek várható összegét a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017-2019. évekre tervezett összevont 

költségvetésének előirányzatait csoportonként a 8. számú melléklet tartalmazza. A melléklet 

összeállítása során figyelembe vételre kerültek azon külső gazdasági hatások, melyek 

befolyással lehetnek Kiskunhalas Város Önkormányzata bevételeire és kiadásaira. A külső 

gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági stabilitásának és gazdasági 
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növekedésének prognosztizálása Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2014-2020-as időszakra 

vonatkozó Európai-uniós programozási időszakkal kapcsolatos tervek, de mivel a pályázati 

kiírások folyamatban vannak, ezért a tartalékokban a várható saját forrás összegével 

kalkulálunk. Továbbá figyelembe vételre került az önkormányzat adóbevételének többéves 

változása. 

 

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései 

számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és a költségvetési szervekkel együtt 2016. évi 

összevont előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 
III. 

Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

5. § 

 
A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét 
elhelyezéssel kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 

6. § 

 

(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség 

szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 

31-i hatállyal kerül sor. 

 

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat 

átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (Polgármesteri határozatok, előirányzat 

módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a 

többletbevételek felhasználására irányuló kérelmek Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje: 

 május 31. 

 augusztus 31. 

 november 30. 

 tárgyévet követő év január 6. 

 

(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz 

kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:   

 
a) május 5. 
b) szeptember 20. 

 
7. § 

 
Kötelezettség tartalék terhére nem vállalható. 
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8. § 

 
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló  38/2011. (XII.28.) számú 
önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a 
vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított 
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg az 2.000.000 Ft. A rendeletben 
foglaltak szerint a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás mértéke a 2015. évi tény 
adatok alapján 2016. évben összesen 19.104.465 Ft. 
 
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 
24. § (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt: 
 

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 

összege, 

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 

összege, 

c) a helyi adónál kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, gépjárműadónál biztosított 

kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege, és 

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 
 

9. § 

 

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 71. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján, ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt 

esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az 

éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító 

szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. 
 

10. § 
 

(1) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá 
tartozó költségvetési szerveknél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen 
kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.  
 
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra 
együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, 
munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg. 

 
11. § 

 
A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 
2015. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2015. évi eredeti előirányzat időarányos részét 
meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó 
kiadások a 2015 december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2016 január 
hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2016. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az 
áthúzódó szállítói kiadások és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2015. évi kötelezettséggel 
terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2016. évi 
központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2015. decemberében teljesült: 
59.088.900 Ft) előirányzatát tartalmazza. 
A 2016. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2016. évi költségvetési rendelet 
eredeti előirányzatába beépítésre kerültek. 
 

Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok 
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12. §  

 

(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására – az államháztartáson kívülről kapott 

támogatásból megvalósuló, elkülönített számlán kezelt feladatok finanszírozását, valamint az 

(5) bekezdésben foglaltakat kivéve – az úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, 

amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját bevételek figyelembe vétele 

mellett – naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények 

számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi finanszírozási szükségletet meghaladó 

bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az intézmények számláiról az Önkormányzat 

fizetési számlájára átvezeti. 

 

(2) Az intézmények a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az 

állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban 

egyeztetik, a Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport tájékoztatása mellett.  

 

(3) Az igénybe vehető önkormányzati támogatás időarányosan nem haladhatja meg az éves 

előirányzat 1/12 részét. Az előzőektől való eltérést a polgármester az adott szervezet kérelme 

alapján írásban engedélyezheti. 

  

(4) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású 

projektek esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékéig előfinanszírozás 

igényelhető. Az intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül 

a legrövidebb időn belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni. 

  

13. § 

 

(1) Az intézmények a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek 

költségvetési bevételi előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített 

költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett 

többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-

módosítás után használható fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló 

kérelmüket a polgármesterhez nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel 

felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelete módosítása során dönt. 

Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és 

átcsoportosításért. A költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2) 

bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat 

módosítások és átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek 

benyújtani.  

 

(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő 

módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat.  

 
(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem 
a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet. 
 

 

 

14. § 

 

(1) Az önkormányzat és intézményeinek házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000 

forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.  
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(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető 

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás, 

b) személyi juttatás körében, 

c) készpénzelőleg, 

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 

e) számlázott szellemi tevékenység, 

f) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése, 

g) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés, 

h) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése, 

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 

esetén. 

 

15. § 

 

A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül: 

 a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része, 

 b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely 

nem 

      köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások 

maradványához, 

 c) a irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,  

 d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege, 

 e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját 

bevételek többlete, 

 f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás 

jogtalanul igénybevett összege, 

 g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 
 

16. § 
 
A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e 
jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt 
megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező 
megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.  

 

17. § 

 
Az intézmények által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési 
rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy 
eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, 
határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok előírásainak való 
megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői 
felelősséggel tartoznak.  

IV. 

 

Záró rendelkezések 

 

18. § 

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.  
 

 



 94   

94 

 

Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

    polgármester             jegyző 

 

(A mellékletek megtekinthetőek a www.kiskunhalas.hu honlapon a Helyi rendeleteknél.) 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról  szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény 175. § (1) és (24) bekezdésben és a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága,  Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2011. 
(XII. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1/A § -sal egészül ki: 

„ Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítése 

 
1/A. § 

(1) E szakasz hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzatának illetékességi területére terjed ki 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által bevezetett helyi adók, valamint a gépjárműadó, 
talajterhelési díj és termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó és helyi jövedéki adó 
vonatkozásában. 
 
(2) Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentés, változás bejelentés, bevallás, illetve 
adatszolgáltatás (továbbiakban: adókötelezettség) elektronikus úton is teljesíthető, melyhez az 
adóhatóság nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít. 

(3) Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez szükséges informatikai 
alkalmazások az önkormányzat honlapján (http://www.kiskunhalas.hu) érhetők el. 

(4) A formanyomtatványok a http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/nyomtatvanyok-letoltheto-
kiskunhalas tölthetők le. 

(5) A kitöltött nyomtatványt az ügyfélkapun keresztül a központi elektronikus szolgáltató 
rendszer útján kell eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.” 

http://www.kiskunhalas.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/
http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/nyomtatvanyok-letoltheto-kiskunhalas
http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/nyomtatvanyok-letoltheto-kiskunhalas
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2.§ 

A Rendelet a 10/A §-sal egészül ki: 
 

 

„10/A.§ 

 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

 

(1) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul – a 

szálláshely elfoglalását megelőzően - köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok teljes 

körű felvételével nyilvántartásba venni. 

 

(2) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely üzemeltető (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, 

közösségi szálláshely, egyéb szálláshely) az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a 

mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos 

megállapítására is alkalmas, az 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú 

nyilvántartás vezetésére kötelezett. 

 

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szálláshely üzemeltetőknek 2016. március 01. napjától az 

önkormányzati adóhatóság által kötelezően rendszeresített 3. számú mellékletben 

meghatározott adattartalmú "Idegenforgalmi adó nyilvántartása"-t (továbbiakban: 

nyilvántartás) kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: vendég nevét, születési helyét és 

idejét, lakcímét, állampolgárságát, személyi igazolványának, útlevelének vagy forgalmi 

engedélyének számát, érkezés napját és időpontját, távozás napját és időpontját, eltöltött 

vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát, jogcímét, az 

adó összegét, szálláshely megnevezését, a vendég vagy képviselőjének aláírását, 

 

(4) Az egységesített nyilvántartást az (2) bekezdésben meghatározott szálláshely üzemeltető 

2016. március 01. napjáig köteles átvenni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adócsoportjánál.(Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Ezt követően a szálláshely szolgáltatási 

tevékenységet kezdő adózó a tevékenység megkezdését megelőzően szerzi be a nyilvántartást. 

 

(5) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt 

adómentességre jogosító tartózkodást - az életkor miatti mentesség kivételével – minden 

esetben a 4. mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, 

illetve meg kell fizetnie.” 

3.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő  nap lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 

Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 
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3. melléklet 
 Idegenforgalmi adó nyilvántartása 

 

Magánszemély vendég neve:   

Születési helye, ideje:  

Állandó lakóhelye:   

Állampolgársága:  

Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:  

Érkezés napja és időpontja:  

Távozás napja és időpontja:  

Eltöltött vendégéjszakák száma:  

Adómentes vendégéjszaka száma:  

Adómentes tartózkodás jogcíme:   

Az adó összege (vendégéjszaka x 300Ft):  

 

Szálláshely megnevezése:   

 

Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt a megnevezett szálláshelyen tartózkodtam: 

 

Kelt. Kiskunhalas, 20...........év …..................................hó …...............nap 

Vendég  vagy képviselőjének aláírása:  

 

 

4. sz. melléklet 
 Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentességről 

Vendég neve:  

Állandó lakcíme:  

Születési hely, dátum:  

Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:  

Érkezés napja:  

Távozás napja:  

Eltöltött vendégéjszakák száma:  

  

*Vállalkozás (munkáltató) neve:  

* Címe:  

* Kiskunhalasi székhely/telephely címe:  

*Adószáma:  

*Munkavégzés helye:  

  

**Tartózkodási helye:  
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Adómentesen eltöltött vendégéjszakák  
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§-a alapján) 

O  18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszaka  

O Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély által eltöltött 

vendégéjszaka 

O Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy  hallgatói jogviszony alapján, vagy szakképzés keretében 

eltöltött vendégéjszaka  

O Szolgálati kötelezettség teljesítése által eltöltött vendégéjszaka 

O Hatóság, vagy  bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszaka 

O A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó 

munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó (*-gal jelölt rész kötelező 

kitöltése) 

O Htv.37.§-ának (2) bekezdése (ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység)  szerinti tevékenységet végző vállalkozó 

estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat 

illetékességi területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszaka (*-gal jelölt rész kötelezően kitöltendő) 

O Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság 

időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag,  

illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati  

jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag  használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári törvénykönyv szerinti 

hozzátartozója 

O Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy 

hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő  egyházi személy:                                          

O A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszaka **(tartózkodási hely kötelező 

kitöltése) 

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.  
(Mentesség megfelelő jogcímét ”x” jellel kell a vendégnek a jelölést megtenni)  

Kelt: Kiskunhalas, 20.........év …............................................hónap …..................nap 

    Vendég aláírása:  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról  szóló  

3/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8a  pontjában megjelölt feladatkörében,  Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1.§ 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról   szóló 3/2012. (II.26.) önkormányzati 

rendelete (továbbiakban:  R.) 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő  rendelkezés lép: 

„(5) A különböző támogatási formákra való jogosultság megállapítása érdekében az 

előzőeken túl a kérelmezőnek csatolnia kell orvosi igazolást, vényt, közüzemi számlákat. A 

rendelet 8/B. §-ában rögzített támogatások iránti kérelem benyújtásához a (3) bekezdésen túl 

csatolni szükséges a tulajdoni lap másolatot, közüzemi számlákat, szennyvíz hálózatra 

rákötést engedélyező Kiskunhalasi Víziközmű Társulat (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)  

által kiállított engedély másolatát. 

Igazolást arról, hogy más hatóságtól a kérelemben megjelölt célra támogatást nem kap.” 

 

2.§ 

 

(1) Az R. 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Helyi gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és 

krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által kizárólag a 

közgyógyellátás jogcímen figyelembe vehető vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és 

krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által kizárólag a 

közgyógyellátás jogcímen figyelembe vehető vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.” 

 

 

(2) Az R. 6.§-a  a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (7) Azon kérelmező esetében, akik a támogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában 

érvényes közgyógyellátással rendelkezik, a helyi gyógyszer támogatás megállapítása a 

beadást követő hónap 1. napjától állapítható meg, amennyiben megfelel a rendeletben foglalt 

feltételeknek. 

(8) Azon kérelmező esetében aki a (7) bekezdésben foglalt feltétel nem áll fenn, a 

kérelembenyújtása hónapjának 1. napjától részesülnek támogatásban, amennyiben megfelel a 

rendeletben foglalat feltételeknek.” 

3.§ 

Az R.  a következő 8/B-§ -sal egészül ki: 

“ 8/B.§ 

Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás 

(1) Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális  támogatás nyújtható: 

 

a)  előre fizetős (kártyás) közüzemi óra felszereléséhez  

b) lakás lakhatóságát lehetővé tevő azonnali kárelhárításhoz 

c) városi szennyvíz hálózatra történő rákötés költségeihez. 

 

(2) Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális  támogatás akkor nyújtható, ha a 

kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

b) egyedül álló, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
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(3) Az önkormányzat vissza nem térítendő egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális  

támogatást biztosíthat annak a személynek 

 

a) az (1) bekezdés a) pont esetén aki a korábbi közüzemi hátralékát kiegyenlítette és a 

szolgáltató által forgalmazott előre fizetős közüzemi óra felszereléséhez hozzájárul 

b) az (1) bekezdés b) pont esetén akinek a lakás lakhatóságát lehetővé tévő azonnali 

kárelhárítás szükségességét alátámasztja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal illetékes szervezeti egysége  

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a szociális rászorultsága okán saját erőből nem tudja 

vállalni a szennyvíz hálózatra történő rákötés teljes összegét, a szociális rászorultságot 

a (2) bekezdés alapján igazolja. 

 

(4) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak természetben állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

 

(5) Nem jogosult 8/B.§ (1) bekezdés a) b) c) pontjaiban megállapítható egyszeri lakhatási 

körülményeket segítő szociális  támogatásra: 

a) az a személy, család, akinek tanköteles korú gyermeke óvodai, iskolai hiányzása miatt 

megvonták a családtámogatást vagy 

b)aki nem rendezte fennálló közüzemi hátralékát a szolgáltatónál vagy nem a közüzemi 

szolgáltatónál bejegyzett partner szerelővel végezteti a bekötést megelőző munkálatokat 

c) az a személy, aki az ingatlan vonatkozásában, az adható támogatás és a kérelmező által 

az önerő értékében elvégzett, vagy elvégeztetett munka költsége nem fedezi a Halasi 

Városgazda Zrt. által adott  műszaki szakvélemény alapján kalkulált  kárelhárítás 

költségeit. 

(6)  Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás 

nem kérhető.    

(7) Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás összege a 8/B.§(1) bekezdés 

a) és b) pontja esetében maximum 100.000,- forint, a 8/B.§(1) bekezdés c) pontjában 

megállapítható egyszeri támogatás összege maximum 50.000,- Ft.                                       

.                                      

 

 

 

 

4.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. február 25. 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

 


