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A képviselő-testület 2016. május 26-i zárt ülésén hozott döntések: 

 

123/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Miskei Beátát 2016. 

augusztus 1-től 2021. július 31-ig a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával. 

Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete szerinti 

pedagógus I. fokozat 3. kategóriájának megfelelő 222 865 Ft. garantált illetmény, 

 illetménypótlék, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. 

melléklete szerint az illetményalap 40 %-ának megfelelő 68 573 Ft. intézményvezetői 

pótlék 

 Munkáltató döntése alapján járó határozott idejű illetmény kiegészítés 15 280 Ft 

 

124/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barnáné Szabó Mikor Márta 

pályázót megbízza 2016. augusztus 1-től 2021. július 31-ig a Százszorszép Óvodák 

intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával. 

Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete szerinti 

pedagógus II. fokozat 11. kategóriájának megfelelő 317 152 Ft. garantált illetmény, 

 illetménypótlék, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. 

melléklete szerint az illetményalap 40 %-ának megfelelő 68 573 Ft. intézményvezetői 

pótlék. 

 Munkáltató döntése alapján járó határozott idejű illetmény kiegészítés 21 240 

Ft. 

 

125/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  

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

Közszolgálatáért” díjat adományoz  Nagy Lajosné  köztisztviselőnek,  példamutatóan magas 

színvonalon végzett közszolgálati  tevékenységéért. 

 

A képviselő-testület 2016. május 26-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

126/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 

 

127/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
128/2016. Kth. 

I. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulással kötött az „Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-átvétele 

tárgyában” elnevezésű megállapodás módosítását jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint 

azzal, hogy a módosítás attól a naptól válik hatályossá, ha Kiskunhalas Város Önkormányzata 

a fogyatékos személyek otthona feladatellátást átadja a Szociális és Gyermekvédelmi 
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Főigazgatóságnak, illetve annak felettes szervének. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a döntés hatálybalépése figyelembe 

vételével – a megállapodás aláírására. 

 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központtal kötött az „Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok 

ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyában” elnevezésű megállapodás módosítását 

jóváhagyja az 2. számú melléklet szerint azzal, hogy a módosítás attól a naptól válik 

hatályossá, ha Kiskunhalas Város Önkormányzata a fogyatékos személyek otthona 

feladatellátást átadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve annak felettes 

szervének. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a döntés hatálybalépése figyelembe 

vételével – a megállapodás aláírására. 

 

III. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központtól, mint tulajdonostól a fogyatékos személyek otthona 

feladatellátáshoz használt 3. számú mellékletben szereplő eszközöket ingyenesen tulajdonába 

veszi azzal, hogy a döntés attól a naptól válik hatályossá, ha Kiskunhalas Város 

Önkormányzata a fogyatékos személyek otthona feladatellátást átadja a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve annak felettes szervének. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a döntés hatálybalépése figyelembe 

vételével – az átadás-átvétel lebonyolítására, a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-átvétele tárgyában 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) képviseletében Fülöp Róbert 

polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), és  

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) képviseletében Maczkó 

József elnökhelyettes (továbbiakban: Társulás) 

az alábbi megállapodást kötik: 

 

Átadásra kerülő feladatok: 

 

1. 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.)
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- időskorúak gondozóháza (82. §) 

                                                 
1
 Módosította:.8/2016.HTKT. hat., jóváhagyta:42 /2016.Kth. Hatályos: 2016.március 1. 

2
 Módosította: …/2016.HTKT. hat., jóváhagyta: …/2016.Kth. Hatályos: 2016. … 
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- 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. 
 

2. A Társulás a fenti feladatokat 40/2007., valamint 46/2007. HTKT sz. határozata alapján teljes 

körűen átvállalja. A feladatok tényleges ellátását a Társulás önálló intézménye, a Szociális 

Szolgáltató Központ (SzSzK) végzi. 

 

Átadásra kerülő vagyon: 

 

3. A megállapodásban szereplő feladatok ellátásához szükséges ingó, ingatlan vagyont az 

Önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központ térítésmentes használatába adja. A vagyon 

használatba adásáról az Önkormányzat és a Szociális Szolgáltató Központ külön megállapodást 

kötnek. 

 

Finanszírozás: 

 

4. 
3
A felek megállapodnak abban, hogy az intézmény működtetéséhez a Társulás vagy a 

hatályos jogszabályok alapján az állami támogatás igénylésére jogosult szervezet állami 

támogatást igényel a mindenkori hatályos költségvetéséről szóló tv. alapján. 
 

5. A felek megállapodnak abban, hogy az intézmény működtetéséhez a Társulás kiegészítő normatív 

állami hozzájárulást igényel a mindenkori hatályos Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló tv. 

alapján. 

 

6. 4
Az Önkormányzat az átadott feladatok vonatkozásában működési hozzájárulást fizet a Társulás 

részére. 

A működési hozzájárulás mértékét a Társulás a mindenkori költségvetésében állapítja meg, 

melyet az Önkormányzat minden hó 10. napjáig átutal a Társulás OTP Nyrt.-nél vezetett 

11732064-15542315-000000000 számú bankszámlájára.  

A Társulás vállalja, hogy mindenkori éves költségvetése elfogadását követően, de legkésőbb 

minden év május 31-ig felülvizsgálja és korrigálja az előző évi költségvetés alapján fizetett havi 

működési hozzájárulás mértékét.  

 

7. Késedelmes fizetés esetén a Feleket a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat terheli. 

 

8. Az Felek felhatalmazzák számlavezető pénzintézeteiket arra, hogy 60 napon túli késedelem esetén 

a jogosult követeléseit az adós számlájáról beszedje (azonnali beszedési megbízás). 

 

9. A Társulás vállalja, hogy az előző pontokban rögzített, az Önkormányzat által fizetendő 

hozzájárulás összegét arányosan csökkenti oly módon, hogy - az egyes ellátási formák költségeit 

                                                 
3
 Módosította: 32/2015. HTKT. hat., jóváhagyta: 264/2015.Kth. 

4
 Módosította: 64/2008. HTKT hat., jóváhagyta: 291/2008. Kth. 



1. számú melléklet 

4 

 
külön-külön tekintve - a szolgáltatásokat igénybevevő települések számára, gondozási naponként 

megállapítandó, működési hozzájárulás fizetését írja elő.  

 

Ezen hozzájárulás-fizetési kötelezettség az időskorúak szociális ápolását, gondozását nyújtó otthon 

vonatkozásában csak a 2008. január 1. napját követően intézményi jogviszonyt létesített ellátottak 

után terheli az érintett önkormányzatokat külön megállapodás alapján. 

 

10. Az Önkormányzat kiköti, hogy az átadott feladatokra vonatkozóan a Társulás köteles 

költségvetési határozatában külön mellékletben bemutatni a költségvetési egyensúlyt oly módon, 

hogy településenként a bevételeket forrásonként, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként és 

szakfeladatonként, a felújításokat célonként a beruházásokat feladatonként szerepelteti.  

 

Egyéb kérdések: 

 

11. Az intézményi térítési díjat a Társulás Társulási Tanácsa állapítja meg, a Szociális Bizottsága 

javaslata alapján. 

 

12. A Társulás a feladatellátás rendjén csak az Önkormányzat egyetértésével változtathat.  

 

13. Jelen megállapodás határozatlan időre, de legalább három évre szól és évente felülvizsgálatra 

kerül.  

 

14. Jelen megállapodást felmondása csak naptári év végével lehetséges. Az erre vonatkozó döntést 

legalább hat hónappal korábban kell meghozni és a másik féllel közölni. 

 

 

15. Feladat felmondása, felvétele:  

Önkormányzat az 1. pontban felsorolt feladatok bármelyikével történő kilépéséről szóló döntését 

legalább 6 hónappal korábban, az új feladatok felvételéről szóló döntését legkésőbb tárgyév 

október 31-ig kell közölnie a Társulással. Amennyiben a feladat felvételt jogszabályváltozás 

indokolja, a határidőtől el lehet tekinteni. 

Új feladat felvétele esetén az Önkormányzatnak ki kell mondania, hogy a jelen megállapodásban 

foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
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Társulás az 1. pontban felsorolt feladatok bármelyikének Önkormányzat részére történő 

visszaadásáról szóló döntését legalább 6 hónappal korábban köteles közölnie az 

Önkormányzattal.
6
 

 

16. Felek megállapodnak abban, hogy a 15. pontban meghatározott  6 hónapos határidőtől 

eltérhetnek, amennyiben annak betartása a Felek lényeges jogos érdekét sérti, illetve működését 

egyébként veszélyezteti, azonban megfelelő időt kell hagyni a feladattal való kilépéssel vagy a 

feladat visszaadásával járó adminisztratív teendőkhöz, hatósági és egyéb döntések 

meghozatalához. 

 

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a 6 hónapos határidőtől nem térhetnek el, ha a feladat 

felmondása a Társulás illetve az SzSzK további működését veszélyezteti.
7
 

 

17. Felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és egyéb hatályos 

szakmai jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

                                                 
5
 Módosította: 26/2009. HTKT hat., jóváhagyta: 263/2009. Kth. 

6
 Beiktatta: 23/2011. HTKT hat., jóváhagyta: 72/2011. Kth. 

7
 Beiktatta: 23/2011. HTKT hat., jóváhagyta: 72/2011. Kth. 
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Jelen megállapodás érvényességével, teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a felek 

megkísérlik a vita békés úton történő rendezését. Amennyiben ez a rendezési kísérlet nem vezet 

eredményre, a felek jogvitáik rendezésére kikötik Kiskunhalas Város Bíróságának illetékességét. 

 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Kiskunhalas, 2016.     Kiskunhalas, 2016.  

 

 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskunhalas Város Önkormányzata  

 képviseletében: képviseletében: 

 

 

 

 

 Maczkó József Fülöp Róbert 

 elnökhelyettes  polgármester 
 

Ellenjegyeztem: 

 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ  

   vezetője     

 

Záradék: 

A megállapodás módosítását Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a …/2016.(…) Kth. számú 

határozatával, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a …/2016.(…) HTKT számú 

határozatával hagyta jóvá. 
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MEGÁLLAPODÁS 

 

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele 

tárgyában 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) képviseletében Gyovai 

István polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), mint átadó, és  

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl 

u. 5-7.) képviseletében Nyilas László intézményvezető (továbbiakban SzSzK), mint átvevő 

az alábbi megállapodást kötik: 

 

Átadásra kerülő feladatok: 

1. 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.) 

- 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.  

 

2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás a fenti feladatokat 40/2007., valamint 46/2007. 

HTKT sz. határozata alapján teljes körűen átvállalja. A feladatok tényleges ellátását a 

Szociális Szolgáltató Központ (SzSzK) végzi. 

 

Átadásra kerülő vagyon: 

3. A megállapodásban szereplő feladatok ellátásához szükséges ingó, ingatlan vagyont  

- Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. hrsz: 3569 

-
2
 KiskunhalasThúry József u. 6. hrsz: 171/B/1 

                                                 
1
 Módosította: …/2016.HTKT. hat., jóváhagyta: …/2016.Kth. Hatályos: 2016. … 

2
 Módosította: 247/2013. (VIII.29.)Kth. határozat  
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- Kiskunhalas, Szilády u. 10. hrsz: 2235 

- Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. hrsz: 40531/1 

- Kiskunhalas, Molnár u. 6. hrsz: 3697 

- Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. hrsz: 3714
3
 

- Kiskunhalas, Szent Imre u. 4. hrsz: 4635/A/1 

az átadó az átvevő térítésmentes használatába adja. 

 
4
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 1. napjától 5 év 

időtartamra, azaz 2017. február 28. napjáig, határozott időre térítésmentes használatba adja 

 - 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. szám alatti 118m
2
 alapterületű ingatlant a 

fogyatékos személyek nappali ellátása működtetéséhez,
5
 

 
4. Az átvevő az átvevő-leltár szerint veszi át használatba az ingatlanokat, ingóságokat eszközöket, 

készleteket és egyéb vagyontárgyakat az átadótól. Az átvételről készült jegyzőkönyvek jelen 

Megállapodás mellékletét képezik. 

 

5. Az átadó feltétlen beleegyezését adja, hogy az átadott vagyontárgyakat az átvevő a szociális és 

gyermekvédelmi feladat ellátásához szükséges mértékben használhassa, és annak hasznait 

szedhesse. 

 

6. Az átvevő a használat során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni, s az átvett 

vagyontárgyak használhatósági fokát megőrizni, s a feladatellátáshoz szükséges folyamatos 

pótlásról gondoskodni. Az átadó a tárgyieszköz-karbantartás, felújítás, pótlás vonatkozásában 

megtérítési igénnyel nem élhet. 

 

7. Az átvevő az átvétel után az általa használt ingatlan(részek) rendeltetésszerű használatáról, 

tisztántartásáról (tisztasági festés, nagytakarítás, állagmegóvás és karbantartás), valamint 

tartozékainak, berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról folyamatosan gondoskodik, olyan 

időpontban és módon, ahogyan azt az állapotuk szükségessé teszi.  

 

Az átvétel időpontjától az átvevő viseli az intézményi vagyon fenntartásával járó terheket, és 

azokat a költségeket, amelyek a használattal kapcsolatosak. 

 

8. Az ingatlan(rész)ek átvevőtől függetlenül, rajta kívül álló okból bekövetkezett, súlyos 

károsodásainak javításait, valamint a lassú elhasználódás miatt szükségessé vált helyreállítási 

munkáit - melyek a működést veszélyeztetik, vagy annak minőségét rontják, és helyreállításuk a 

használathoz képest aránytalanul nagy terhet jelent -, átadó köteles elvégezni, költségeit viselni. A 

biztosításokat teljeskörűen az átadó rendezi. 

 

9. Az ingatlan(rész) értékét vagy használati módját módosító átalakítások, felújítások, beruházások 

végrehajtásáról és azok finanszírozásáról az átadó és átvevő közötti egyeztetést követően az átadó 

és a Társulás dönt.  

 

10. Az átvevő az ingatlan használati jogát sem részben, sem egészben másnak nem engedheti át. 

 

                                                 
3
 Módosította: …/2016.HTKT. hat., jóváhagyta: …/2016.Kth. Hatályos: 2016. … 

4
 Módosította: 247/2013. (VIII.29.)Kth. határozat 

5
 Módosította: …/2016.HTKT. hat., jóváhagyta: …/2016.Kth. Hatályos: 2016. … 
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11. Az átvevő a feladatellátásának megszűnése esetén a használatába került célvagyont a tulajdonos 

használatába visszaadja. Felek megállapodnak abban, hogy a használati jog megszűnése esetén az 

ingatlanokat és az ingóságokat érintő értéknövelő felújítás, pótlás, beruházás után elszámolnak 

egymással. 

Amennyiben a vagyon visszaadása veszélyezteti a Társulás többi önkormányzatai felé történő 

feladatellátást, a visszaadás legfeljebb 2 évre elhalasztható. Ebben az esetben az Önkormányzatot 

használati díj illeti meg. 

 

12. A használattal kapcsolatosan felmerülő közüzemi díjak és költségek viselésére az átvevő a 

használatba vétel időpontjától köteles. Az átadás időpontját megelőző igénybevétel alapján 

kiszámlázott díjakat az átadó köteles megfizetni akkor is, ha azok számlái az átadás időpontját 

követően kerülnek benyújtásra. Felek helyszíni bejáráson készült jegyzőkönyvben rögzítik a 

közüzemi mérőórák állását, amely a Megállapodás mellékletét képezi.  

 

A közüzemi díjak és költségek viselése: 

 

13. A 3. pontban meghatározott ingatlanokon a használat során felmerült üzemeltetési költségeket az 

átvevő köteles viselni. 

 

14. Az átvevő köteles az üzemeltetési költségek fizetésére vonatkozóan az érintett 

közműszolgáltatókkal szolgáltatási szerződést (áram, víz, gáz, szennyvíz, telefon, kábel tv, stb.) 

kötni. 

 

15. Amennyiben a közüzemi fogyasztás nem mérhető önállóan (pl. fűtés), a terület, vagy térfogat 

arányában számított költségmegosztásra az átadó az átvevővel külön megállapodást köt, mely 

alapján az átvevő a ráeső költségeket átadó felé teljesíti. 

 

A felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és 

egyéb hatályos szakmai jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

Jelen megállapodás érvényességével, teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a felek 

megkísérlik a vita békés úton történő rendezését. Amennyiben ez a rendezési kísérlet nem 

vezet eredményre, a felek jogvitáik rendezésére kikötik Kiskunhalas Város Bíróságának 

illetékességét. 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Kiskunhalas, 2016. 

 
 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

 Szociális Szolgáltató Központ  Kiskunhalas Város Önkormányzata  

  képviseletében: képviseletében: 

 

 

 Juhász György Fülöp Róbert 

  intézményvezető  polgármester 
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Ellenjegyeztem: 

 

  Komlósné Dr. Fekete Anikó 

 HTKTSzSzK gazdasági vezetője Kiskunhalas Város jegyzője 

 

Záradék: 

A megállapodást Kiskunhalas Város Képviselő-testülete …/2016. (…) Kth. számú 

határozatával hagyta jóvá.
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129/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulástól, mint pályázati kedvezményezettől és egyben tulajdonostól ingyenesen át kívánja 

venni a „Bentlakásos Intézmények Korszerűsítése Kiskunhalason” című TIOP -3.4.2.-11/1-

2012-0081 azonosítószámú pályázaton megvalósított beruházásokat, illetve felújításokat, 

továbbá a pályázati fenntartási és indikátor teljesítési kötelezettséget a pályázati fenntartási 

időszak végéig azzal, hogy a döntés attól a naptól válik hatályossá, ha Kiskunhalas Város 

Önkormányzata a fogyatékos személyek otthona feladatellátást átadja a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve annak felettes szervének. 

A Képviselő-testület biztosítja, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulást a pályázati 

átvétel-átadást követően ebből következően hátrányosan szankció nem érheti, továbbá az 

átvétel-átadás során felmerülő költségek Kiskunhalas Város Önkormányzatát terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a döntés hatálybalépése figyelembe 

vételével – az átvétel-átadás lebonyolítására és a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

130/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalason tervezett 

térfigyelő kamera rendszer kamera helyeinek elfogadásáról szóló 9/2016. Kth. számú 

határozatának mellékeltében megállapított kamerahely felsorolásban a 18) számú kamera 

helyét az alábbiak szerint módosítja: 

 

18) Szabadkai út -  Átlós út  

Kamera: 3 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: Szabadkai út -  Átlós út kereszteződésben 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Üzletek: kereskedelmi - szolgáltató egységek,  

Forgalom: Szabadkai út, Tó utca, STOP táblás kereszteződés 

 

131/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Rendészet 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

132/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját 11 929  eFt mérleg szerinti eredménnyel 

(nyereség) elfogadja. 

 

133/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2015. 

évi éves beszámolóját 351.849 eFt árbevétel mellett, 285.198 eFt mérlegfőösszeggel és  6.038 

eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja. A mérleg szerinti eredményt teljes mértékben az 

eredménytartalékba helyezi. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda 

Zrt. vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy  Molnár 

Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2015. évben munkáját a gazdasági társaság 
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érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a 2013.évi V.törvény 

3:117.§ (1) bekezdésében foglalt felmentvényt megadja. 

 

134/2016. Kth. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító 

Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját 251.178 eFt árbevétel mellett, 160.629 eFt 

mérlegfőösszeggel és   6.422 eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja. A mérleg szerinti 

eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba helyezi. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. 

ügyvezetőjének előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy  Molnár Ferenc 

ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2015. évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek 

elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a 2013.évi V.törvény 3:117.§ (1) 

bekezdésében foglalt felmentvényt megadja. 

 

135/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonában lévő, Kiskunhalas 1 hrsz-ú, természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1. szám alatt található, 1. melléklet szerinti, két – összesen 40,75 m
2
 alapterületű – 

üzlethelyiség Állampapír Értékesítési Pont céljára a Magyar Államkincstár részére történő 

bérbeadása folytán bérleti díj-kedvezményt biztosít. 
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136/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 

Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 

 

137/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 

Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

138/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

139/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Városért Közalapítvány 

2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

140/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben végrehajtott 

felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól készített a tárgyévre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

ÉS 

ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

2015. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi ellenőrzési 

munkatervet az alábbi szempontok figyelembevételével határozta meg: 

 

Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet 

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

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

vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával 

kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

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

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

meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

 

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Belső Ellenőrzése útján látja el.  

 

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak 

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

ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv 

vezetője részére.  
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A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot 

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

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

vonatkozó előírások betartásával. 

 

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős 

miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenységek folytatását az 

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

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

eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és 

gyakorlattal. 

 

A belső ellenőrzés célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és 

eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szerv céljai elérése érdekében 

rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött 

szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát. 

 

A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében: 

● elemzéseket készít,  

● információkat gyűjt és értékel,  

● ajánlásokat tesz és 

● tanácsokat ad  

a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. 

 

A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata – és ennek során elegendő bizonyítékkal 

alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni arra vonatkozóan –, hogy a vezetés által 

kialakított és működtetett belső kontrollrendszerek és eljárások megfelelnek-e a 

követelményeknek. 

 

3./ Az ellenőrzés során vizsgálni és értékelni kell: 

a) az ellátott feladatok és az ellenőrzött szerv jogi, gazdálkodási formájának, 

kapacitásának összhangját, az alapító okiratban rögzített célok megvalósulását, az 

alaptevékenység ellátását és annak módját, 

b) az intézményi működés szabályozottságát, - különös tekintettel a hatályos 

jogszabályok alkalmazására - a bizonylati rend- és okmányfegyelem helyzetét, (a 

költségvetési szervet érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok 

változásaira időben és megfelelően reagált-e) 

c) az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását, a 

kötelezettségvállalások megalapozottságát, azok előirányzattal való összhangját, 

nyilvántartását, 

d) a saját bevételek alakulását, azok feltárására, növelésükre tett intézkedések hatását, a 

követelések nyilvántartásának szabályszerűségét és beszedését, pénzkezelési 

szabályok maradéktalan betartását, 

e) a humán erőforrásokkal való gazdálkodást, az elszámolások megbízhatóságát, 

(létszám és a hozzákapcsolódó előirányzatokkal való gazdálkodást, az alkalmazottak 

tevékenységét, mely megfelel-e a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt 

rendelkezéseknek) 

f) a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 

gyarapítását, (kihasználását, fenntartását, fejlesztését és nyilvántartását) 



2. számú melléklet 

15 

 

g) a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer kiépítésének, 

működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, hatékonyságát 

és eredményességét, (a célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatok felismerését, 

megfelelő kezelését, a rendszerek és eljárások teljességét, a hibák és 

szabálytalanságok kezelését, a veszteségek elkerülését, illetve csökkentését) 

h) a költségvetési beszámoló, valamint a pénzmaradványok kimunkálásának valódiságát, 

szabályszerűségét, az esetleges befizetési kötelezettség teljesítését, (a pénzügyi-, 

irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók 

pontosságát, megbízhatóságát és időben történő rendelkezésre állását) 

i) a vezetők és egyes vezetői csoportok közötti együttműködést és információáramlás 

megfelelőségét, 

j) a céljelleggel juttatott támogatások, pályázati pénzeszközök rendeltetésszerű 

felhasználását, elszámolását, 

k) a közbeszerzések szabályozottságát és a közbeszerzési eljárások szabályszerű 

lefolytatását 

l) a költségvetési szerv munkafolyamataiban a belső kontrollrendszer minősége 

megfelelő-e és folyamatos korszerűsítése biztosított-e. 

 
Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Revizor látja el. A feladatellátás részletes szabályait a 

Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. A belső ellenőrzés magában foglalja az önkormányzat belső 

ellenőrzését és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények felügyeleti ellenőrzését is. A 

Hivatalon belüli első számú vezetői ellenőrzés a belső kontrollrendszer működtetésével valósul meg. 

 

Az ellenőrzési jelentés célja 

Az önkormányzatok esetében az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának 

hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a 

választópolgárokat képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának 

gyakorlatával is példát mutasson. A beszámolók elkészítése lehetőséget ad a helyi 

önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak 

összegzésére, értékelésére. 

 

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 

 

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 

A 2015. évi ellenőrzési munkaterv összeállítása során figyelembe vételre került a képviselő-

testület által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő és 

közös fenntartású költségvetési szervek, továbbá a közös önkormányzati hivatalt, mint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a kisebbségi önkormányzatok 

ellenőrzése is. Az ellenőrzési csoport ellenőrizheti továbbá az önkormányzat által alapított 

közalapítványok részére nyújtott önkormányzati támogatás és az önkormányzat 

költségvetéséből céljelleggel, elszámolási kötelezettség mellett juttatott támogatások 

felhasználását a kedvezményezett szervezeteknél. 

A jóváhagyott ellenőrzési munkaterv 1 fő főállású revizor teljes munkaidejére épült. A revizor 

rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt végzettséggel és 

gyakorlattal. A belső ellenőrök számára előírt éves kötelező képzési kötelezettségét 2015. 

évben is teljesítette, belső ellenőri regisztrációs száma: 5114896. 

 

Az ellenőrzési munkatervben szereplő 2015. évre tervezett ellenőrzések mindegyike 

megvalósult a jelentés elkészültéig. Soron kívüli, valamint terven felüli ellenőrzésre 2015. 

évben egy esetben került sor (későbbiekben részletezve). 
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A Bkr. 31. § (5) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a 

költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. 

Az éves ellenőrzési terv módosításának két legtipikusabb esete az ellenőrzés/tanácsadás 

elhagyása, illetve új ellenőrzés/tanácsadás felvétele. Mindkét esetre jellemző, hogy vagy a 

költségvetési szerv vezetőjének javaslata vagy a belső ellenőrzési vezető kezdeményezése (pl. 

ellenőrzési párhuzamosság elkerülése) alapján kerül sor.  

 

Az alábbi esetekben nem szükséges az éves ellenőrzési terv módosítása: 

 az ellenőrzés tervezett kezdete vagy vége módosul; 

 az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek körének bővítésére kerül sor; 

 az ellenőrzendő időszak kibővítése vált szükségessé. 

 

2015. évben a belső ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzések során büntető, 

szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, 

mulasztás nem került feltárásra. Az egyes ellenőrzési programokról ellenőrzési jelentések 

készültek, melyek a hivatal belső ellenőrzésénél nyilvántartásba kerültek. Az ellenőrzési 

dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolása és megőrzése az ellenőrzési 

egységnél biztosított.   

 

A belső ellenőrzési egység a hivatalon belül szervezetileg és funkcionálisan elkülönül, a 

jogszabályban előírt függetlensége biztosított. Feladatellátása során közvetlenül a hivatal 

vezetőjének szervezeti egységeként működik. Összeférhetetlenségi eset az ellenőrzések során 

a tárgy évben nem állt fenn. A belső ellenőrzési egység feladataihoz szükséges eszközök 

rendelkezésre állnak.  

A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenysége közvetlenül is, a hivatal vezetői testületében való 

részvétellel megvalósul. 

A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzésenként elkészített 

felmérőlapok és ellenőrzési minőségbiztosítást szolgáló listák értékelésével valósul meg.  

 

A belső kontrollrendszer működésének értékelése 

 

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 

melyek biztosítják, hogy a gazdálkodó egységekben valamennyi tevékenység szabályszerű, 

gazdaságos, eredményes legyen. Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne 

kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak 

rendelkezésre a működéssel kapcsolatban a vezetői döntésekhez.  

Az ellenőrzések során feltérképezésre kerül a vizsgált szervezet/szervezeti egység 

kontrollrendszere, az ellenőrzött munkaterületek, munkafolyamatok, tevékenységek 

kontrollpontjai, és hiba vagy hibalehetőség feltárása esetén javaslat tétel történik a 

kontrollpontok beépítésére/korrigálására.   

 

Kontrollkörnyezet értékelése: 

A közös hivatal és az önkormányzat intézményei belső szabályzat-rendszere megfelelően 

biztosítja a jogszabályi és feladat ellátási rendszer miatt megváltozott új szervezeti struktúrát, 

egyértelműek az irányítási, felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A belső 

szabályzatok az elektronikus hálózati rendszerben megtalálhatóak, a közzétételről minden 

esetben tájékoztatást kapnak a munkatársak. 
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A közös hivatalban és az önkormányzat intézményeiben végzett működési folyamatok 

szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása folyamatosan, illetve az 

ellenőrzések javaslatai alapján megtörténik. A folyamat jellegének megfelelő kontrollpontok a 

munkafolyamatokba beépítettek, a kontrollok alkalmasak a hibák kiszűrésére. A kiszűrt hibák 

korrigálása minden esetben megtörténik vagy az észlelés szintjén azonnal, vagy a belső 

ellenőrzés megállapításainak és javaslatainak figyelembe vételével utólagosan. 

 

A munkatársak szakmai tudása, felkészültsége a folyamatos kötelező és fakultatív 

továbbképzésekkel biztosított. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 272/2012. 

(IX.28) Korm. rendelet alapján 2015-ben minden köztisztviselőnek – a jogszabály szerinti 

néhány kivételtől eltekintve - kötelező továbbképzésen kellett részt vennie. A 

továbbképzéseket elsősorban e-learning formájában kellett teljesíteni a Közigazgatási 

Továbbképzési és Vizsga portálon keresztül.  

A közös hivatalnál kialakításra került és működik, a közszolgálati tisztviselők egyéni 

teljesítményértékeléséről szóló kormányrendelet szerinti teljesítmény-értékelési rendszer. 

A munkatársak a közszolgálati dolgozókra vonatkozó általános etikai normáknak kötelesek 

eleget tenni. 

 

Kockázatkezelési rendszer értékelése: 

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a 

végrehajtás alapvető része. A kockázat valamilyen esemény, tevékenység, vagy tevékenység 

elmulasztása, amely a jövőben valószínűleg bekövetkezik, és ha bekövetkezik, akkor ennek 

általában negatív hatása van az adott szervezet céljainak elérésre. A kockázatkezelési rendszer 

működtetése során fel kell mérni a tevékenységekben és a működésben, gazdálkodásban rejlő 

kockázatokat és meg kell határozni a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére. A 

vezetőknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba 

beépítsék, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét. Kockázatkezelési 

szabályzattal rendelkezik a közös hivatal és az intézmények is. A kockázatkezelési 

szabályzatok megfelelően rögzíti a lehetséges kockázati tényezőket - külső kockázatok, 

pénzügyi kockázatok, tevékenységi kockázatok, emberi-erőforrás kockázatok bontásban. 

Szabályzatunk rendelkezik a kockázat-jelentés rendszeréről is. A közös hivatal minden 

dolgozójának a szervezeti célkitűzésekre kell a figyelmét összpontosítani, valamint a saját 

feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie és azok kezelését kell szorgalmaznia.  

A belső ellenőrzés ajánlásaival, javaslataival segíti a kockázatkezelési tevékenység ellátását, e 

javaslatokat az egyes vizsgálatok alapján készült ellenőrzési jelentések kiemelten 

tartalmazzák. 

 

Kontrolltevékenységek értékelése: 

A kontrolltevékenységek közvetetten biztosítják a szervezet céljainak elérését. A folyamatba 

épített ellenőrzés az egyik legjobb eszköz a kitűzött célok elérésének érdekében végzett 

tevékenységek szakszerű megvalósítására, kontrolláltságának biztosítására, a kockázatok 

kezelésére. A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítani kell a 

folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések és 

pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események 

elszámolása vonatkozásában.  

A közös hivatal rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal, amely a polgármesteri hivatal 

működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Az 

ellenőrzési nyomvonal tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és 

kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és 

utólagos ellenőrzését.  
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A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen 

aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatunk biztosítja, hogy jogosulatlan 

kifizetések, visszaélések ne történjenek. A pénzügyi és gazdálkodási osztály a 

kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltak betartását folyamatosan figyelemmel kíséri, 

ellenőrzi. Számviteli politikánk és számlarendünk megfelelően biztosítja a gazdasági 

események jogszerű elszámolását, a könyvvezetés és a beszámolás jogszabályoknak történő 

megfelelését. Az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások szabályozása, a szabályok 

betartása megfelelő. 

A közös hivatal rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, az adatok és információk tárolása az 

információ-technológia alkalmazásával történik. A hozzáférési jogosultságok korlátozása, 

illetve az illetéktelen személyek hozzáférésének megakadályozása rendben szabályozott, 

megoldott. 

 

Információs és kommunikációs rendszer értékelése: 

A külső kommunikáció egyik eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja 

(www.kiskunhalas.hu). Az Önkormányzat a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat 

hivatalos honlapján és a helyi sajtóban teszi közzé.  

A közös hivatal osztályai kötelesek a szakterületüket illetően adatot szolgáltatni a hivatali 

honlap folyamatos, aktuális és pontos információkkal való ellátása érdekében. A honlap 

frissítése rendszeresen és folyamatosan történik, általa a lakosság széleskörű, a kerületi 

közéletet érintő információhoz juthat, és ügyintézéseikhez megfelelő tájékoztatást kapnak.  

Az Önkormányzat közérdekű adatszolgáltatásra igénybevett lapja, a Halasi Tükör, mely a 

kerületi lakosokhoz közvetít közérdekű információkat és közérdeklődésre számot tartó 

eseményeket, véleményeket. 

 

Az önkormányzatnál a belső kommunikáció kiemelt eszköze a vezetői értekezlet, melynek 

keretében a Polgármester, az Alpolgármesterek, a frakcióvezető, a Jegyző, osztályvezetők és 

csoportvezetők valamint a Költségvetési Szervek Gazdasági Szervezete és az önkormányzat 

kiemelt gazdasági társaságainak vezetői részvételével az önkormányzat működését érintő, 

fontos információk kerülnek átadásra a vezetők részére. A vezetői értekezlet áttekinti az egyes 

aktuális feladatokat, különösen a Képviselő-testület ülésére készülő előterjesztések 

előkészítésének állását, a határozatok végrehajtásának érvényesülését. A vezetői 

értekezletekről jelentés készül. 

Jól működő belső kommunikációs eszközök a közös belső hálózat és az elektronikus 

levelezés, melyek előtérbe kerülnek tájékoztatás, feladatkiosztás és szervezési feladatok 

eszközeként is. A közös belső hálózatról számtalan dokumentum megismerhető, letölthető, 

mely elősegíti a hivatal munkatársainak napi tevékenységét.  

 

A szervezeti egységek vezetői osztály értekezleten vagy írásbeli körlevéllel tájékoztatják a 

munkatársakat a szervezeti egységet érintő feladatokról, kérdésekről, az egész hivatalt érintő 

kérdésekről, a közérdekű hírekről és fontosabb fejlesztésekről, változásokról, eseményekről. 

 

Nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:  

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely 

folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől független belső 

ellenőrzésből áll. 

 

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által 

valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, 

szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a 
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kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka 

során megfelelően működnek.  

 

A független belső ellenőrzés az ellenőrzési jelentésekben a vizsgálat során feltárt hibák, 

hiányosságok kiküszöbölésére javaslatokat fogalmazott/fogalmaz meg az ellenőrzött szervek 

felé. A javaslatok alapján az ellenőrzött szervek vezetői elkészítették az intézkedési terveket, 

melyek jóváhagyása tárgy évben is minden esetben megtörtént.  

 

A belső ellenőr összesített értékelést és véleményt adhat az ellenőrzött területről. A véleményt 

a következő öt kategória valamelyikébe lehet sorolni. 

 

Megfelelő 

Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső 

kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások nem 

jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. 

Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak gyenge pontokra a szervezeti 

egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen területeken gyakorlott, 

hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a célkitűzések 

megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére. 

 

Korlátozottan megfelelő 
Az ellenőrzés „korlátozottan megfelelőnek” ítélt területei a legtöbb tekintetben megfelelő 

kontrollokkal rendelkeznek, és elfogadható teljesítményt mutatnak. Bizonyos területek 

vonatkozásában a megállapítások azonban arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok vagy 

folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. 

Ha az adott terület vagy szervezeti egység vezetője nem tesz megfelelő korrekciós 

intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok 

alakulhatnak ki. A szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások általában 

hatékonyak, és az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek 

a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül. 

 

Gyenge 
Az ellenőrzés „gyengének” értékelt területein a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok 

rendszere több hiányosságot is mutat, vagy a szervezeti egységek szintjén esetleg teljesen 

hiányzik. A szervezeti egységek lehetséges pénzügyi veszteségeinek kockázata nagy ezeken a 

területeken. A teljesítményt a szervezeti egység vezetői nem követik nyomon és nem 

felügyelik megfelelően, de az alkalmazott irányelvek és eljárások sem minden esetben elég 

hatékonyak ahhoz, hogy az ellenőrzési pont vagy folyamat működjön. Azonnali korrekciós 

intézkedésre van szükség. 

 

Kritikus 
Az ellenőrzés „kritikusnak” ítélt területein a teljesítmény, illetve a működési feltételek több 

fontos szempontból is hiányosságokat mutatnak. Ezeken a területeken az alapvető belső 

ellenőrzési pontok vagy folyamatok működéséről sem beszélhetünk, és ezek a rendszerek 

annyira gyengék, hogy a pénzügyi veszteség kockázata magas (vagy az már be is 

következett). A szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások ilyen esetben 

megakadályozzák az ellenőrzés területén kitűzött célok jelentős részének megvalósulását. A 

korrekciós intézkedést a vezetés részéről szigorú (pl. heti) beszámoltatásnak kell követnie. 

 

Elégtelen 
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Az ellenőrzés „elégtelennek” ítélt területein a teljesítmény, illetve a működési feltételek 

elégtelenek, súlyosan veszélyeztetik a működést. Az ellenőrzési jelentésben foglalt 

megállapítások hozzá nem értő, illetve hanyag ügykezelésre, a vonatkozó törvények és 

jogszabályok kirívó és/vagy ismétlődő figyelmen kívül hagyására, vagy a meghatározott 

irányelvektől és eljárásoktól való szándékos eltérésre mutatnak rá. Mindez azt jelzi, hogy a 

szervezet kritikus helyzetbe került, ami végső soron a szervezet iránti bizalom teljes 

elvesztésével és a szervezet integritásának és életképességének a veszélyeztetésével járhat 

 

 

 

2015. évi Belső Ellenőrzési tevékenység során tett 

Megállapítások 
 

Soron kívüli ellenőrzés: 

 

Ellenőrzött szerv:  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Az ellenőrzés tárgya:  Soron kívüli ellenőrzés Kiskunhalas Város Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2014. évi támogatás 

felhasználásának ellenőrzése.  

 

Az ellenőrzés célja:  annak megállapítására, hogy Kiskunhalas Város Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évben Kiskunhalas Város Önkormányzatától kapott 

támogatást milyen célra, jogszerűen és a megkötött megállapodások szerint használta-e fel. 

 

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum vizsgálat.  

Az ellenőrzés típusa:  pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés terjedelme szerint: soron kívüli ellenőrzés a 335/2014. Kth. alapján. 

Összegzés: 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi önkormányzati 

támogatásának felhasználási szabályait közvetlenül a Kiskunhalas Város Önkormányzatával 

megkötött Együttműködési Megállapodás szabályozza. A 2014. évi támogatás 

felhasználásának ellenőrzése során a tételes bizonylati ellenőrzés jelentős nyilvántartási és 

elszámolási hiányosságokat tárt fel. 

A szakmai, karbantartási anyagok beszerzésénél a felhasználások dokumentálása hiányos, e 

tényleges felhasználás több esetben nem követhető nyomon. 

A javítási, karbantartási szolgáltatások esetében a megrendelőkön több esetben nem szerepel 

összeg, ami a kötelezettségvállalás szabályszerűségét korlátozza és az előirányzat felhasználás 

tervezhetőségét akadályozza. 

A Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott támogatások esetében a támogatások forrása nem 

biztosított, a támogatások nyújtásának eljárásrendje nincs megfelelően kidolgozva és a 

támogatások elszámoltatása nem történik meg határidőben. 

A nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői részére megállapított illetmény, illetve 

utcabizalmi hálózat működtetésére megállapított juttatás határozatai nem felelnek meg a 

hatályos jogszabályi előírásoknak és nem biztosított a fedezet a teljesítéseikhez. 

 

Javaslatok: 

A Jegyző részére: 
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- A helyszíni ellenőrzés során a megállapítások figyelembevételével Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és Kiskunhalas Város Cigány nemzetiségi Önkormányzata közötti 

Együttműködési Megállapodás módosítása. 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére:  

- A tételes ellenőrzés során feltárt, a teljesítésigazolásokon nem szereplő felhasználások 

nyomon követése kerüljön pótlásra a számviteli bizonylatokon vagy a bizonylatok 

mellékleteként. 

- A karbantartási, javítási, beszerzési döntéseket megelőzően készüljön számszaki 

kimutatás a várható költségekről - szükség szerint műszaki tartalom megjelölésével – 

a döntés előkészítésének szakaszában. 

- A megrendelésekben minden esetben kerüljön feltüntetésre a várható költség, legalább 

a várható maximális költség megjelölésével. 

- Kerüljön kidolgozásra az eszköz és anyagfelhasználás nyilvántartása a nemzetiségi 

önkormányzatnál. 

- A nemzetiségi önkormányzat támogatási gyakorlatának teljes átdolgozása szükséges a 

pályáztatástól az elszámoltatásig. Szükség szerint a székhely szerinti önkormányzat 

szakmai osztályának bevonásával indokolt más eljárási renddel szabályozni a 

támogatási gyakorlatot. A szabályozás kialakítása, eljárásrend és hatáskör 

megállapítása szükséges. 

- Az ellenőrzés során feltárt támogatási elszámolási hiányosságokat pótolni szükséges. 

- Szükséges a nemzetiségi önkormányzat tisztségviselőire vonatkozó határozat jogszerű 

meghozatala. 

- Szükséges a nemzetiségi önkormányzat utcabizalmi hálózatának működtetésére 

vonatkozó határozat jogszerű meghozatala. 

 

Munkaterv szerinti ellenőrzések: 

 

1.) Ellenőrzött szerv:   Kiskunhalasi Bóbita Óvoda  

Az ellenőrzés tárgya:   munkaruha, védőruha nyilvántartás vizsgálata 

Az ellenőrzés célja:   annak megállapítása, hogy a munkaruha, védőruha 

biztosítása szabályszerűen történik-e és a nyilvántartás követi-e a reálfolyamatokat. 

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum vizsgálat 

Az ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés terjedelme szerint: belső ellenőrzés 

 

Összegzés: Összességében az intézményben alkalmazott munkaruha, védőruha nyilvántartás 

megfelel a jogszabályi előírásoknak, az mind formailag, mind tartalmilag biztosítja az ágazati 

szakmai, pénzügyi – költségvetési célú, illetve az egyéb fenntartói adatszolgáltatási igények 

kielégítését. A nyomtatványok vezetése folyamatos és naprakész. 

 

Javaslatok: Az előírt védőruha darabszám biztosításához indokolt lehet írásban 

kezdeményezni a fenntartó Kiskunhalas Város Önkormányzata felé a fedezetet biztosító 

előirányzat módosítását. 
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2.) Ellenőrzött szerv:   Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

Az ellenőrzés tárgya:   a szabadságok nyilvántartásának ellenőrzése 

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

megjelenítése és a bérszámfejtői feladatok egyezőségének és szabályszerűségének vizsgálata.  

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum vizsgálat 

Az ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés terjedelme szerint: belső ellenőrzés 

 

Összegzés: Összességében az intézményben alkalmazott Jelenléti ív és szabadság 

nyilvántartás nyomtatvány megfelel a jogszabályi előírásoknak, az mind formailag, mind 

tartalmilag biztosítja az ágazati szakmai, pénzügyi – költségvetési célú, illetve az egyéb 

fenntartói adatszolgáltatási igények kielégítését. A nyomtatványok vezetése folyamatos és 

naprakész. 

 

Javaslat: Kiemelt figyelmet kell fordítani a továbbiakban is a szabályszerű és naprakész 

nyilvántartások vezetésére. 

 

 

3.) Ellenőrzött szerv:   Százszorszép Óvoda  

Az ellenőrzés tárgya:   Étkezési kedvezményben részesülők jogosultságának 

ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja:   annak vizsgálata, hogy az intézménynél a kedvezményes 

étkezést igénybevevők nyilvántartása alátámasztja-e a kedvezményre való jogosultságokat.  

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum vizsgálat 

Az ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés terjedelme szerint: belső ellenőrzés 

 

Összegzés: Az ellenőrzéssel érintett időszakban az intézményben étkező gyermekek száma 

156 fő, ebből a kedvezményes étkezők száma 64 fő volt. A kedvezménnyel étkező gyermekek 

jogosultságát megfelelő dokumentumok benyújtásával igazolták a szülők. 

A kedvezmények nyilvántartását az étkező programon belül vezeti az intézmény, amely 

program nem tudja kezelni a hó közi változásokat. Ebből eredően eltérés mutatkozik a 

kedvezménylistákon kimutatott, és a tényleges kedvezményes étkezési adagszámok között.  

A program ezen hiányossága miatt állandó korrekció szükséges az érintett gyermekek valós 

térítési díjának kiszámításához, és számlázásához. 

 

Javaslat: Kezdeményezni kell az étkezési program készítőjénél, hogy a programot tegye 

alkalmassá a hó közi változások megfelelő kezelésére mind az adagszámok, mind a térítési 

díjak számításának vonatkozásában.   

 

 

4.) Ellenőrzött szerv:   Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  

Az ellenőrzés tárgya:   Munkába járás elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja:   Annak megállapítása, hogy a munkába járáshoz 

kapcsolódó közlekedési költségtérítések bizonylatolása, elszámolása, nyilvántartása 

szabályszerűen történik-e. Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és 

eljárások: dokumentum vizsgálat 

Az ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés 
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Az ellenőrzés terjedelme szerint: belső ellenőrzés 

 

Összegzés: Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az intézmény a munkába járás 

elszámolása során a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. 

(II.26.) kormányrendeletben előírt minimum összegű költségtérítést alkalmazza. Az 

elszámolás jelen formájában megfelelően alátámasztott, nyomon követhető, naprakész. 

Az elszámolás szabályozottsága azonban hiányos. 

 

Javaslat: Indokolt a költségtérítés mértékét és a kifizetés alapbizonylatainak felsorolását vagy 

mintáját illetve az alkalmazott nyilvántartást, kimutatást belső szabályzatban rögzíteni. A 

szabályozás történhet önállóan vagy már meglévő szabályzat kiegészítésével a munkába járás 

költségtérítésének elszámolására vonatkozóan. 

Az egyeztethetőség érdekében javasolt a számviteli alapbizonylatra rávezetni (amennyiben a 

kibocsátója ezt nem tette meg) a bérlet sorszámát és a bérlet érvényességi hónapját. A 

felhasználás igazolásához indokolt a dolgozó nevét rávezetni és/vagy aláírásával igazoltatni a 

bérlet átvételét a számlán. 

 

 

5.) Ellenőrzött szerv:  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  

Az ellenőrzés tárgya:  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet 17. melléklete szerinti kötelező egyezőségek biztosítása az EPER Elektronikus 

Pénzügyi Rendszerben  

Az ellenőrzés célja:  Annak megállapítása, hogy a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatalban alkalmazott könyvelő program biztosítja-e teljes körűen az Áhsz. 

17. mellékletében előírt kötelező egyezőségek fennállását.  

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum vizsgálat 

Az ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés terjedelme szerint: belső ellenőrzés 

 

Összegzés: EPER Elektronikus Pénzügyi Rendszer „Adatszolgáltatás” moduljába beépített 

ellenőrzés funkció a könyvelés bármely időállapotára vonatkozóan lefuttatható négy 

kategóriában. A kategóriákon belül végrehajtott egyeztetések alkalmasak az Áhsz. 17. 

mellékletében rögzített kötelező egyezőségek meglétének vizsgálatára, az 1/a pont 

kivételével. 

Nem vizsgálja a program az 1/a pontban rögzített egyezőség - költségvetési évet terhelő 

kötelezettségvállalás nem haladhatja meg az előirányzatot - fennállását. 

A kötelezettségvállalási és ellenjegyzési gazdálkodási jogkörök gyakorlása során alapvető 

szabály, hogy előirányzat nélkül nem lehet kötelezettséget vállalni. Ezen szabály betartása 

érdekében szükség esetén az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.) 

önkormányzati rendelete 3. §-ában biztosított jogkörrel élve, belső bizonylat alapján 

gondoskodni kell a vonatkozó előirányzat megteremtéséről. Az előirányzat változás főkönyvi 

könyvelésen való átvezetésével a vonatkozó kötelező egyezőség biztosítható. 

A 2015. évi főkönyvi könyvelés során jelen ellenőrzés időpontjáig ez a kötelező egyezőség 

nem áll fenn maradéktalanul.  

 

Javaslat: a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 53. §. (4) bekezdésében foglalt kötelező könyvviteli 

zárlati feladatokra, élve az EPER program által nyújtott lehetőséggel, minden zárlati időszakra 

vonatkozóan le kell futtatni az ellenőrző funkciókat, és a kiírt hibákat javítani kell.  

Függetlenül az ellenőrzés módszerétől, folyamatosan biztosítani kell, hogy 

kötelezettségvállalás ne történhessen előirányzat nélkül. Szükség esetén belső bizonylat 
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alapján gondoskodni kell a vonatkozó előirányzat megteremtéséről és az előirányzat változás 

főkönyvi könyvelésen való átvezetéséről.  

 

 

6.) Ellenőrzött szerv:  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

Az ellenőrzés tárgya:  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál a 

2015. január hónapban elvégzett „a nemzetiségi önkormányzat részére 2014 évben átadott 

pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése” vizsgálat javaslataira tett intézkedések 

végrehajtása. 

Az ellenőrzés célja:   Az E/1-5/2015. számú ellenőrzési jelentésben foglalt 

javaslatokra tett intézkedések megfelelő végrehajtásának ellenőrzése.  

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum vizsgálat 

Az ellenőrzés típusa:   pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés terjedelme szerint: utó ellenőrzés, nyomon követés 

 

Összegzés: Az önkormányzat által folyósított tanulmányi támogatások dokumentálása 2015. 

évben már megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.  

Probléma viszont a folyósított támogatások forrásának meghatározása. Az önkormányzat éves 

költségvetésének elfogadása során az egyes rovat előirányzatok között az egyéb működési 

célú támogatások előirányzata is jóváhagyásra kerül, azonban sem a központi költségvetésből 

kapott működési és feladatalapú támogatás, sem a helyi önkormányzattól az érvényben lévő 

együttműködési megállapodás alapján működtetésre kapott finanszírozás nem használható fel 

továbbadott támogatásokra. 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. Cnö. 

határozatának II. pontjában foglalva az önkormányzat tagjainak tiszteletdíját a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően rögzítették. 

A beszerzések és igénybevett szolgáltatások teljesítésigazolása során általános hiányosság, 

hogy nem a beszerzés célja, az anyagfelhasználás helye szerepel a dokumentumban, hanem 

vagy a szállító neve, vagy a beszerzett készlet, vagy igénybevett szolgáltatás megnevezése. 

Így a szakmai teljesítés igazolása nem értelmezhető, ebből következően az érvényesítés sem 

fogadható el megfelelőnek. 

Szerződéskötéssel vállalt kötelezettségek esetében nincs rögzítve a szerződésben a kivitelező 

vagy szolgáltató szervezet által ellátandó feladat részletezés. Építésre vonatkozó szerződések 

esetében nincs mennyiségi részletezés, anyagszükséglet felmérés és költségbecslés csatolva. 

Mindezek hiányában nem igazolható hitelesen a teljesítés. 

Több bizonylathoz csatolt teljesítési igazolás szerint beiskolázási támogatás jogcímen került 

sor szerszámok, eszközök, illetve tanszerek beszerzésére. A tényleges főkönyvi elszámolás 

azonban anyagköltségként, illetve irodaszerként történt.  

A beiskolázási támogatásokról testületi döntés nincs, ugyancsak nem található a támogatott 

személyek átvételi igazolása. 

 

Javaslatok: A helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításával 

kerüljön rögzítésre a továbbadott támogatási célú felhasználás feltételrendszere.  

Fokozott figyelemmel kell kísérni a gazdálkodási feladatok ellátásával megbízott Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részéről a gazdálkodási jogkörök 

gyakorlásával összefüggő előírások betartását és betartatását. 

A számviteli alapelveknek maradéktalanul eleget téve gondoskodni kell a felmerülő költségek 

valós tartalmának megfelelő számviteli elszámolásáról és bizonylatolásáról.  
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7.) Ellenőrzött szerv:   Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Az ellenőrzés tárgya:   Önkormányzati vagyonanalitika és vagyonkimutatás 

szabályszerűségének vizsgálata  

Az ellenőrzés célja:   Annak megállapítása, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzata vagyonelemeinek analitikus nyilvántartása megfelel-e a jogszabályi, és a 

belső szabályozási előírásoknak. Biztosított-e az analitikus és a főkönyvi nyilvántartás 

egyezősége. 

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum vizsgálat 

Az ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés terjedelme szerint: belső ellenőrzés 

 

Összegzés: Az üzembe helyezési okmányok kiállítása a szabályozásnak megfelelően 

megtörténik, azonban a sorszámozás nem folyamatos, és a kapcsolódó nyilvántartás nem 

tartalmaz minden kiállított okmányt. 

Az analitikus eszköznyilvántartásban szereplő törzsvagyon – üzleti vagyon elkülönítés nem 

egyezik a jogszabályi és belső szabályozási besorolással, több ponton: 

a vagyonrendeletben szerepel „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

vagyonérték, mely az analitikában nem került átvezetésre. 

az analitikában üzleti vagyonként szerepel zöldterület, bel-, és külterületi közutak, melyek 

törvény erejénél fogva törzsvagyonnak minősülnek. 

A befektetett eszközökön kívüli eszközök, valamint a források törzsvagyon – üzleti vagyon 

besorolása nem igazodik a vonatkozó szabályozáshoz. (pénzeszközök, helyi adó követelések, 

közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszköz és forrás) 

Az eszközvagyon tekintetében a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás közötti 

egyezőség nem áll fenn. A befektetett eszközök analitikus nyilvántartásában 2014. december 

31-i állapot szerint alacsonyabb nettó vagyonérték szerepel, mint a főkönyvekben.  

A földhivatali ingatlan-nyilvántartás azonos tartalmú adataival való egyezőség érdekében 

2014. évben kikérésre kerültek a Földhivataltól a vonatkozó adatok, melyek összevetése a 

kataszteri nyilvántartással 2015. május 7-ig megtörtént. 

Az egyeztetés során 24 esetben találtak az analitikában nyilvántartott, de a földhivatali 

nyilvántartásban nem szereplő, illetve 23 esetben az analitikában nem, de a földhivatali 

nyilvántartásban szereplő ingatlant. Az eltérések egyeztetése jelen ellenőrzés időszakában is 

folyamatban van. 

A vagyonkimutatás formailag megfelel a jogszabályban elírtaknak, azonban tartalmilag több 

hiányosság tapasztalható: 

A vagyonkimutatás az Áhsz-ben előírtakkal ellentétben nem bruttó, hanem nettó értéken 

tartalmazza az ingó-, és ingatlan vagyont. Mivel a vagyonnyilvántartásban helytelen az 

eszközök törzsvagyon - üzleti vagyon besorolása, ezért a vagyonkimutatás adatai sem a valós 

állapotot tartalmazzák. Az önkormányzati elemi vagyonkimutatásban nem szerepel a „0”-ás 

eszközök, valamint a használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök értéke. Nem tartalmaz 

adatot a vagyonkimutatás a „0”_ás számlaosztályban nyilvántartott eszközökről, valamint a 

függő követelésekről és kötelezettségekről. 

 

Javaslatok: Fel kell gyorsítani a földhivatali egyeztetés során kimutatott eltérések rendezését. 

Folytatni kell az immateriális javak, a gépek-, berendezések, és a befejezetlen beruházások 

értékénél, valamint a vagyonkezelésbe adott eszközértéknél található eltérés okainak 

feltárását, lehetőség szerint biztosítani a 2015. évi beszámoló és mérlegen belüli egyezőséget. 

Felül kell vizsgálni, és szükség esetén korrigálni kell minden vagyonelemnél a törzsvagyon – 

üzleti vagyon besorolást a hatályos jogszabályi, és belső szabályozásnak megfelelően. 

Fel kell fektetni, és folyamatosan vezetni kell az üzembe helyezési okmányok egységes 
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nyilvántartását. 

Biztosítani kell, hogy a vagyonkimutatásban minden vagyonelem szerepeljen, megfelelő 

analitikai alátámasztással. 

A vagyonkimutatást bruttó értéken kell elkészíteni. 

 

 

8.) Ellenőrzött szerv:   Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  

Az ellenőrzés tárgya:   Önkormányzati vagyon megóvásának biztosítása 

Az ellenőrzés célja:   Annak megállapítása, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzati vagyonbiztosítása megfelelően garantálja-e a vagyon megóvását.  

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentumok 

vizsgálata 

Az ellenőrzés típusa:   rendszer ellenőrzés 

Az ellenőrzés terjedelme szerint: belső ellenőrzés 

 

Összegzés: A Közös Önkormányzati Hivatal az ellenőrzéssel érintett időszakban érvényes, a 

77/2013. Kt. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának a hivatal 

szervezeti egységei feladatairól szóló IX. fejezete a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

szervezeti egység feladatkörébe sorolja be a vagyonbiztosítással, valamint a kapcsolódó 

káreseményekkel összefüggő feladatokat „Figyelemmel kíséri, értékeli és intézi az 

önkormányzati vagyon-és felelősségbiztosítást” feladatkör megnevezéssel, azonban a 

szervezeti egység egyetlen munkatársának munkaköri leírásában sem szerepelnek a vonatkozó 

feladat ellátási kötelezettségek. 

A módosított, 2015. április 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat a feladatkört 

már egyik szervezeti egységhez sem sorolja be, ebből következően munkaköri leírásban 

rögzített feladat-ellátási kötelezettségként egyetlen hivatali munkatárshoz sincs 

hozzárendelve. 

Az érvényben lévő vagyonbiztosítási szerződés mellékletét képezi a „telephelyi részletező”, 

amely tételesen tartalmazza a biztosítási körbe vont ingatlanokat, a hozzájuk kapcsolható 

ingóságok értékével együtt. A biztosítás alá vont ingatlanok körét egyeztetni szükséges az 

ingatlan kataszterrel. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás jelenleg is folyamatban lévő 

egyeztetése miatt a biztosítás alá vont vagyon teljeskörűségét jelen ellenőrzés időszakában 

nem tudják dokumentálni. 

A telephelyi részletező és az ingatlankataszter nyilvántartási adatai alapján szúrópróbaszerűen 

11 ingatlan biztosítási értékét vizsgálva megállapítható, hogy az ingatlanok a nyilvántartási 

érték felett, megújítási értéken vannak biztosítva.  

A vagyonkezelésbe adott eszközök esetében a vagyonkezelői szerződésekben rögzített 

biztosítási kötelezettség teljesítésének igazolásaként a vagyonkezelőnek be kell mutatni a 

megkötött vagyonbiztosítási szerződést.  

A telephelyi részletező tartalmazza a Vári-Szabó szakképző iskola ingatlanait is, amelyekre 

vonatkozóan, a KLIK és az önkormányzat között létrejött vagyonkezelési szerződés 9. pontja 

értelmében, mint vagyonkezelőnek a KLIK-nek kell a vagyonbiztosításról gondoskodnia. A 

kimutatott biztosítási érték ingóságokkal együtt 2,6 milliárd forint. 

A káresemények kezelésével és dokumentálásával összefüggő hiányosságok: 

a biztosító részére megküldött dokumentum, vagy számlamásolat nincs az ügyiratban 

a káresemény rendezése nincs nyomon követve, a kárigény végső eredménye nincs 

dokumentálva. 

 



2. számú melléklet 

27 

 

Javaslatok: A vagyonbiztosítással, valamint a kapcsolódó káresemények kezelésével 

összefüggő feladatokat egyértelműen javasoljuk rögzíteni mind az SZMSZ-ban, mind a 

kapcsolható munkaköri leírásokban. 

Lehetőség szerint a legrövidebb határidőn belül biztosítani kell annak ellenőrizhetőségét, 

hogy a vagyonbiztosítás kiterjed-e teljes körűen az önkormányzati vagyon egészére. 

Felül kell vizsgálni a telephelyi részletező és értékkövető melléklet adatait, és gondoskodni 

kell arról, hogy minden vagyontárgy megújítási értéken kerüljön be a vagyonbiztosítás 

hatálya alá. 

Meg kell győződni, és dokumentálni kell, hogy a vagyonkezelők eleget tettek-e a 

vagyonkezelői szerződésben előírt vagyonbiztosítási kötelezettségüknek. Ezt követően meg 

kell szüntetni az esetleges kettős biztosítást. 

A feladat-ellátási kötelezettségek egyértelmű rögzítése mellett gondoskodni kell a 

káresemények hiteles dokumentálásáról, valamint azok követéséről és lezárásáról. 

 

 

9.) Ellenőrzött szerv:  Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Az ellenőrzés tárgya:  Halasi Városgazda Zrt. városüzemeltetési feladatainak ellátása 

vizsgálata 

Az ellenőrzés célja:  Annak megállapítása, hogy a városüzemeltetési feladatok 

Városgazda Zrt. általi ellátásának szabályozottsága és elkülönített nyilvántartásának vezetése 

megfelel-e az előírásoknak.  

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum vizsgálat 

ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi  

Az ellenőrzés területe szerint: cél ellenőrzés 

 

Összegzés: Tekintettel a Halasi Városgazda Zrt. által folytatott tevékenységekre, mind 

jogszabályi, mind tulajdonosi elvárások alapján a számviteli nyilvántartásaiban és 

elszámolásaiban kötelezett a tevékenységenkénti elkülönítésre.  

Ennek módszeréről belső szabályzataiban kell rendelkezni, melynek részleteit a jelenleg 

érvényben lévő számviteli politika részét képező önköltség számítási szabályzat tartalmazza.   

A számviteli törvény rendelkezései alapján a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a sajátos 

tevékenységgel kapcsolatos - más jogszabályban előírt - információkat is”. 

Az éves beszámolókhoz csatolt kiegészítő mellékletek a gyakorlatban tartalmazzák a 

számviteli elkülönítés bemutatását, azonban a szabályzat nem tartalmazza ennek alaki és 

tartalmi előírásait. 

A városüzemeltetési tevékenység önkormányzati támogatása elszámolásának egyes tételeivel 

kapcsolatban: 

- Az elszámolásokban szerepelnek kis értékű tárgyi eszközök (kútfúrás, számítástechnikai 
eszközök), melyek nem minősülnek dologi kiadásnak. A támogatási szerződés melléklete 
alapján támogatás csak munkabér és annak járulékai, valamint dologi jellegű kiadásokra 
használható fel. A támogatás felhasználási jogcímeinek pontosításával rögzíteni kell, hogy a 
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése elszámolható-e. 

- A közfeladatok ellátásához a támogatási szerződés IV/1. pontja értelmében a Városgazda Zrt 
saját forrást nem használ fel. Amennyiben ilyen szükség felmerül, úgy azt megelőzően az 
Önkormányzattal egyeztetni szükséges.  

 

Javaslat:  

A kiegészítő melléklet tartalmi leírásában meg kell jeleníteni a tevékenységek számviteli 
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elkülönítésének bemutatására vonatkozó alaki és tartalmi előírásokat. 

A városüzemeltetési tevékenység közszolgáltatási támogatási szerződésében egyértelműen 

rögzíteni szükséges a kis értékű tárgyi eszközökre vonatkozó gyakorlatot. 

A városüzemeltetési tevékenységgel összefüggő, támogatáson túli saját forrás felhasználásra 

vonatkozóan le kell folytatni az előírt egyeztetéseket, vagy a szerződésben egyértelműen 

rögzíteni annak kereteit. 

A közszolgáltatási támogatási szerződés megkötésére 2007. december 17-vel került sor. 

Figyelemmel az eltelt időszakban a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokra, 

valamint a szerződés egyes pontjaiban szereplő hivatkozások elavultságára, indokoltnak 

tartjuk a szerződés átdolgozását, jelen időszak feltételrendszeréhez való aktualizálását. 

 

 

10.) Ellenőrzött szerv: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  

Az ellenőrzés tárgya:  Kiskunhalas Város Önkormányzatának követelés kezelési 

szabályozása és gyakorlata  

Az ellenőrzés célja:  Annak megállapítása, hogy az önkormányzat jelentős követelés 

állományának kezelése megfelelően szabályozott-e és a szabályozás gyakorlati alkalmazása 

megfelelő-e.  

Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum vizsgálat 

Az ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés területe szerint: belső ellenőrzés 

 

Összegzés: Kiskunhalas Város Önkormányzatának követelés kezelése 2014. évben a hatályos 

jogszabályi környezetben elmaradt az előírttól. A költségvetési beszámoló alátámasztására az 

egyeztetéssel készült leltározás nem történt meg teljes körűen a követelések esetében.  

 

Javaslatok:  

- Javasolt a mindenkori tárgy évi beszámolók kapcsán az egyeztetéssel elvégzett leltárt 

teljes körűen elvégezni a követelések kapcsán és az elvégzett leltározást megfelelően 

dokumentálni. 

- Javasolt a mindenkori tárgy évi beszámolók kapcsán a kötelezettségek minősítése 

tárgyévi, illetve a következő évi költségvetést terhelő rész vonatkozásában a fizetési 

határidőket pontosan tartalmazó analitikus nyilvántartás alapján. 

- Javasolt, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. 

(VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való 

rendelkezés egyes szabályairól szóló rendeletének 22. §-a alapján: A behajthatatlan 

követelések felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót – tételenként feltüntetve, hogy mely, 

kormányrendeletben meghatározott jogcím alapján vált behajthatatlanná az egyes 

követelés - minden tárgyévet követő év április 30. napjáig a polgármester nyújtsa be a 

Képviselő-testületnek. 

 

Az intézkedési tervek megvalósítása 
 

A javaslatok alapján az ellenőrzött szervek vezetői elkészítették az intézkedési terveket, 

melyek jóváhagyása minden esetben megtörtént.  

A jóváhagyott intézkedési tervek végrehajtásáról a vizsgált intézmények elkészítették a 

beszámolóikat. A beszámolók tanúsága szerint az intézkedési tervek 2015-ben végrehajtandó 

feladatait elvégezték, a 2016-ra ütemezett feladatokat várhatóan határidőre teljesítik. Az 
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intézkedések végrehajtását az utóvizsgálatok során is rendszeresen ellenőrzi a belső 

ellenőrzés.  

 

 

Tájékoztató 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi külső ellenőrzéseiről 

 

Ellenőrzött intézmény/szervezeti egység: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

1.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Magyar Államkincstár 

Ellenőrzés tárgya: Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt 

 

2.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi 

Járási Hivatala 

Ellenőrzés tárgya: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretében nyújtott támogatás 

ellenőrzése 

 

3.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi 

Járási Hivatala 

Ellenőrzés tárgya: Illegális hulladéklerakók start mintaprogram keretében nyújtott támogatás 

ellenőrzése 

 

4.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi 

Járási Hivatala 

Ellenőrzés tárgya: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ellenőrzése 

 

5.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  

Ellenőrzés tárgya: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0014 „Épületenergetikai racionalizálás a Bibó 

István Gimnáziumban” projekt záró ellenőrzése 

 

6.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  

Ellenőrzés tárgya: KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047 „Napenergia hasznosítása villamos energia 

előállítására földre telepített napelemes rendszerrel” projekt záró ellenőrzése 

 

7.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  

Ellenőrzés tárgya: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0563 „Helyi hő, és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Kertvárosi Általános Iskolában” projekt záró 

ellenőrzése 

 

8.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  

Ellenőrzés tárgya: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0520 „Helyi hő, és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Felsővárosi Általános Iskolában” projekt záró 

ellenőrzése 

 

9.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  
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Ellenőrzés tárgya: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0110 „Helyi hő, és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Fazekas Gábor Általános Iskolában” projekt záró 

ellenőrzése 

 

10.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  

Ellenőrzés tárgya: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0005 „Helyi hő, és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bibó István Gimnáziumban” projekt záró 

ellenőrzése 

 

11.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  

Ellenőrzés tárgya: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0434 „Helyi hő, és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bernáth Lajos Kollégiumban” projekt záró 

ellenőrzése 

 

12.) Külső ellenőrzést végző szervezet: DARFŰ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. 

Ellenőrzés tárgya: DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0020 „EU-szintű nevelési ifrastruktúra a jövő 

nemzedékért” projekt 5 éves fenntartási kötelezettség záró ellenőrzése 

 

13.) Külső ellenőrzést végző szervezet: DARFŰ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. 
Ellenőrzés tárgya: DAOP-4.1.3/C-2f-09-2009-0003 „A Városi Bölcsőde ellátásának 

fejlesztése és férőhelybővítése Kiskunhalason” projekt fenntartási időszaki ellenőrzése 

 

14.) Külső ellenőrzést végző szervezet: DARFŰ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. 
Ellenőrzés tárgya: DAOP-4.1.3/B-2008-0069 „Közösségi tér és információs pont 

infrastruktúrális fejlesztése a Kiskunhalasi Közösségek Házában” projekt fenntartási időszaki 

ellenőrzése 

 

15.) Külső ellenőrzést végző szervezet: DARFŰ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. 
Ellenőrzés tárgya: DAOP-3.1.1/B-2007-0061 „Kiskunhalas Gongérvölgyi u. II. (Mártírok útja 

- Tinódi út között) szakaszának megépítése” projekt fenntartási időszaki ellenőrzése 

 

16.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Ellenőrzés tárgya: KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 „Kiskunhalas Jókai utcai települési 

szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés 

megszűntetése” projekt záró ellenőrzése 

 

17.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Ellenőrzés tárgya: KEOP-1.3.0/09-2011-0028 „Kiskunhalasi Ivóvízminőség-javító Projekt” 

záró ellenőrzése 

 

18.) Külső ellenőrzést végző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
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Ellenőrzés tárgya: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0057 „Kiskunhalas város szennyvíztisztításának 

és csatornázásának fejlesztése” projekt záró ellenőrzése 

 

A külső ellenőrzésekről, az ellenőrzések megállapításai alapján szükség szerint külön 

Képviselő-testületi előterjesztések készülnek, az ellenőrzési jelentésekben előírt határidőkben.  

Az önkormányzat gazdasági társaságainak külső ellenőrzéseiről készült tájékoztatás a 

gazdasági társaságok vezetőinek hatásköre, melyet az éves beszámolók keretében tehetnek 

meg. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. május 26.  

 

 

          Fülöp Róbert 

          Polgármester 

 

141/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2016. évi Ellenőrzési Tervét a melléklet szerinti módosított formában 

jóváhagyja. 
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ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

 

 

 
2016.május 26. 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési tervét 

és összefoglaló éves ellenőrzési tervét az alábbi szempontok figyelembevételével határozza 

meg: 

 

A 2016. évre szóló, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésére, az 

önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, működtetett intézmények 

belső- és felügyeleti ellenőrzésére vonatkozó éves ellenőrzési terv: 
 

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

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

70. §-a,  

3. a számvitelről szóló többszörösen módosított 2000. évi C. törvény,  

4. a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló ugyancsak 

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

5. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

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

bekezdése, valamint  

6. Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalának 

Belső Ellenőrzési Kézikönyve  

 

alapján készült el. 

 

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

(XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) alapján: 
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A belső ellenőrzés 
A belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 

amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 

növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel 

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

kontrollrendszerének hatékonyságát; 

A belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a 

költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó 

személy; 

 

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

felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, 

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

belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési 

szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális 

függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

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

kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 

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

államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal 

összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 

nem vonható be. 

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

feladatok ellátásában,  

A belső ellenőrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, 

pártatlannak és tárgyilagosnak kell lennie. 

A belső ellenőrzést végző személy, szervezeti egység vagy szervezet tevékenységének 

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

kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze. 

A vizsgálatvezető az ellenőrzési programot szakmai megítélésének megfelelően állítja össze. 

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

tartalmazó ellenőrzési jelentést. 

 

A belső ellenőrzés feladata 

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, 

különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 

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

 

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

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

költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - 

jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon 

követése; 
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3) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 

irányítása; 

4) az ellenőrzések összehangolása; 

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

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül 

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

érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és 

javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 

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

számára történő megküldése; 

7) az éves ellenőrzési jelentés összeállítása. 

 

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

meghatározott engedéllyel rendelkező személy végezhet. 

 

A belső ellenőr jogosult: 

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

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére; 

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

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

közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott 

adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról 

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

dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, 

illetve visszaadni; 

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

írásban vagy szóban információt kérni; 

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

összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető 

jóváhagyásával; 

5) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni. 

 

A belső ellenőrzés tervezése 
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - 

az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

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

a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-2019. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét a Képviselő-

testület 308/2014. Kth. határozatában fogadta el.  

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

tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

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

felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 

alapulnia. 

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves 

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

belül ellenőrizni kell. 

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 



2. számú melléklet 

35 

 

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 

összefoglaló bemutatását; 

- a tervezett ellenőrzések tárgyát; 

- az ellenőrzések célját; 

- az ellenőrizendő időszakot; 

- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 

- az ellenőrzések típusát; 

- az ellenőrzések tervezett ütemezését; 

- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 

- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 

- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 

- a képzésekre tervezett kapacitást; 

- az egyéb tevékenységeket. 

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

egyetértésével módosíthatja. 

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

illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. 

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

szerv vezetőjének. 

 

Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre 

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

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

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

társulási tanács elnöke részére. 

 

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

megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján: 

Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet 

a) ,az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

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

vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával 

kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

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

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

meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

 

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

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

belső ellenőrzés működtetéséről a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett 

módszertani útmutatók, és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.  

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 

szervek ellenőrzéséről is. 

 

Az ellenőrzés során vizsgálni és értékelni kell: 

1. A belső ellenőrzés elemzési tevékenysége körében: 
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a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

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

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 

valódiságát; 

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és 

javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, 

kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása 

érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és 

a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

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

intézkedéseket. 

 

2. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében: 

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

egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és 

érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői 

rendelkezések előírásai; 

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

elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 

ellenőrzése; 

c) a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve 

működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni; 

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

végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, 

illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e 

meg; 

e) az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek 

megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt 

adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul. 

 

3. A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenység keretében: 

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

vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

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

hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 

c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési 

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos 

továbbfejlesztésében; 

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

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

f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének 

növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a 

költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. 

 

 

Készítette: belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: Jegyző 

A Képviselő-testületi jóváhagyás száma és időpontja:  
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 Komlósné Dr. Fekete Anikó  

 Jegyző 
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1. számú melléklet 

 

M u n k a i d ő   m é r l e g   

2016. év 
 

 

1./ Létszám 1 fő ellenőr 

   

2./ Elméleti kapacitás 366 nap/év/fő 366 nap 

 Csökkentő tényezők (nap/fő):  

 - szombat, vasárnap (egyéb munkaszüneti napok) 103 nap 

 - fizetett ünnepek (jan.1., márc.15., márc 27-28., máj.1.; máj. 

16., aug. 20., okt. 23. nov.1., dec. 25-26.) – ebből munkanap 
 

6 nap 

 - szabadság 36 nap 

 - továbbképzés, képzés 15 nap 

 - munkaterv, egyéb feladatok 20 nap 

 Csökkentő tényezők összese 180 nap/fő 

 Belső ellenőrzési vezetői feladatokra fordított napok 

száma (belső ellenőrzési vezetőnél) 

 

26 nap 

3./ Kapacitás (belső ellenőrzési feladatokra fordítható 

napok száma) 

 

160 nap 

   

4./ Munkatervi feladatokra szükséges napok száma: 160 nap 

 Ebből:  

 Önkormányzati felügyeleti és belső ellenőrzésre 

(2. sz. melléklet szerint) 

 

140 nap 

   

5./ Rendelkezésre álló kapacitás 160 nap 

 Ebből:  

 Előre tervezett önkormányzati felügyeleti és belső 

ellenőrzésre, ellenőrzési feladatokra felhasználva: 

 

140 nap 

 Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli 

ellenőrzésekre, tanácsadó tevékenységre, egyéb 

tevékenységekre): 

 

 

20 nap 
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2. számú melléklet 

 

Éves ellenőrzési terv 

2016. évre 

 

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek 

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

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

 

1.  A tervet megalapozó elemzések, kockázat elemzések: 

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó: 

 Elemzések és kockázatelemzések: 

- hivatkozási (iktató) száma: E/13-2/2015. 

- elvégzésének időpontja: 2015.11.15. 

 

 

Az elvégzett elemzések és kockázatelemzések rövid összefoglalása: 

Az elfogadott Stratégiai Ellenőrzési Terv és a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai alapján a 

kockázatelemzés készítésekor a kiemelt kockázati tényezőket jelentőségük szerint sorba 

állítottuk és értékeltük, annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési 

valószínűsége és azok milyen hatással lehetnek az adott szervezetre, ha valóban felmerülnek. 

 

A kockázatelemzés készítésekor az alábbi főfolyamatokat értékeltük: 

  Szakmai feladatellátás, szabályozottság  

  Humánerőforrás gazdálkodás 

  Irányítás és belső kontrollrendszer 

  Kommunikáció és együttműködés 

  Tervezés, költségvetés készítés 

  Gazdálkodási, pénzkezelési folyamatok 

  Számviteli folyamatok 

  Működés, üzemeltetés 

  Iratkezelés és irattározás 

  Informatikai támogató folyamatok 

 

A kockázatelemzésben a folyamatok jelentősége és kockázata szerint az alábbi értékelési 

szempontok alapján határoztuk meg az ellenőrizendő folyamatok prioritását: 

 

Értékelési szempontok Folyamatok jelentősége és 

kockázata szerinti mutatók 

átlaga 

A/ alacsony kockázat 1-2,5 

K/ közepes kockázat 2,5-3,5 

M/ magas kockázat 3,5-5 

 

Az értékelés szerint az alábbi folyamatok minősültek magas kockázatúnak: 

 Szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályozás 



2. számú melléklet 

40 

 

 Szakmai és adminisztratív intézkedések kiadásokra gyakorolt hatása 

 A teljesített bevételek és kiadások bizonylatolása 

 Önkormányzati támogatások elszámolása 

 Engedélyezett létszám és feladatellátás 

 Alkalmazott besorolási és bérrendszer 

 Munkaköri leírások, munkaidő nyilvántartások 

 Pénzügyi rendelkezési jogkörök gyakorlása 

 Beszámoló készítés  

 Költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetése 

 

Kiskunhala Város Önkormányzatának többször módosított 18/2014. (XI.28.) számú, A 

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 63.§-a 

alapján:  

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.  

(2) Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti  

a) folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és 

ellenőrzés) FEUVE – és  

b) belső ellenőrzés útján biztosítja.  

 

(3) Az önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodik a hivatal és a felügyelt 

költségvetési szervek belső- és felügyeleti ellenőrzéséről.  

 

(4) A közös önkormányzati hivatal a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírt belső ellenőrzési kötelezettségét belső ellenőr 

útján látja el. A belső ellenőr ellenőrzési feladatkörében független, nem utasítható, és csak a 

jegyzőnek van alárendelve. A belső ellenőrzés rendjét részletesen a belső ellenőrzési 

kézikönyv tartalmazza. 

 

 

 

Az elvégzendő ellenőrzések leírása: 

 

I. Felügyeleti ellenőrzések 

1. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 
Önkormányzati támogatás felhasználása 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2015. évi önkormányzati 

támogatás a célnak megfelelően került-e felhasználásra, illetve 

az elszámolás határidőben és az előírásoknak megfelelően 

történt-e meg. 

Az ellenőrzött szerv: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: I félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 30 nap 
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2. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Önkormányzat Közalapítványainak nyújtott 
támogatások felhasználása 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2015. évi önkormányzati 

támogatás a célnak megfelelően került-e felhasználásra, illetve 

az elszámolás határidőben és az előírásoknak megfelelően 

történt-e meg. 

Az ellenőrzött szerv: 
Támogatott közalapítványok:  

Halasi Csipke Közalapítvány, 

Városért Közalapítvány  

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: I. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 nap 

 

3. sz. Ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya: Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
távhőszolgáltatási feladatainak ellátása vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: A Képviselő-testület 189/2015. Kth. A halasi Városgazda Zrt. 

ÁSz vizsgálatának Intézkedési Terve II/2. pontja alapján a 

távhőszolgáltatás, mint közfeladat-ellátás szabályszerű 

teljesítésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzött szerv: Halasi Városgazda Zrt. 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

Összesen felügyeleti ellenőrzésre 60 nap 

 

II. Belső ellenőrzések 
 

4. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyonkezelési 
szerződései 

Az ellenőrzés célja: A vagyonkezelési szerződések tartalmának jogszabályi 

megfelelősége, illetve az értékcsökkenés visszapótlási eljárás 

megfelelőségének ellenőrzése.  

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 

Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 
 

5. sz. Ellenőrzés 
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Az ellenőrzés tárgya: Pénztárgép használat 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény új pénzforgalom 

kezelési rendszere megfelel-e a jogszabályi előírás 

változásoknak.  

Az ellenőrzött szerv: 
Martonosi Pál Városi Könyvtár 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: I. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
6. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Beruházási, felhalmozási és fejlesztési célú 
pénzfelhasználás ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az ellenőrzési időszakban a fejlesztések 

pénzfelhasználása hogyan alakult, az elszámolások 

megtörténtek-e. A fenntartási időszak költségeinek fedezete 

biztosított-e?  

Az ellenőrzött szerv: 
Thorma János Múzeum 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: I. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
7. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Mulasztási naplók ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az intézményben a mulasztási naplók 

szabályszerűen és megfelelően alátámasztottan vezettettek-e és 

az adatai megegyeznek-e a kapcsolódó nyilvántartásokkal, 

adatszolgáltatásokkal. 

Az ellenőrzött szerv: 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszer 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
8. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Mulasztási naplók ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az intézményben a mulasztási naplók 

szabályszerűen és megfelelően alátámasztottan vezettettek-e és 

az adatai megegyeznek-e a kapcsolódó nyilvántartásokkal, 

adatszolgáltatásokkal. 

Az ellenőrzött szerv: 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
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Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszer 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
9. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Kinevezések ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az intézményben a kinevezések a 

jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e. 

Az ellenőrzött szerv: 
Százszorszép Óvoda 

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
10. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Kinevezések ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az intézményben a kinevezések a 

jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e. 

Az ellenőrzött szerv: 
Városi Bölcsőde  

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

Összesen belső ellenőrzésre: 80 nap 

 

 

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek: 

1) eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

2) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések 

ellenőrzése; 

3) programok elemzése és értékelése; 

4) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése; 

5) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; 

6) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, mintavétel, 

tételes vizsgálat) 

 

 

3. számú melléklet 

 

Ellenőrzések összesítése 

Ellenőrzés típusa  Száma 

Pénzügyi 4 db 
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Szabályszerűségi ellenőrzés 4 db 

Rendszer ellenőrzés 2 db 

Összesen, tervezett ellenőrzések száma: 10 db 

 

 

Az ellenőrzések időbeli ütemezési terve: 

a) a tervezett ellenőrzési idő és ellenőrzési kapacitás: 140 nap 

Ellenőrz

és száma 

Feladat ellátás 

tervezett 

időpontja 

Szükséges 

kapacitás 
Az ellenőrzés megnevezése 

1. 
I. félév 30 nap 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 

Önkormányzati támogatás felhasználása 

2. I. félév 20 nap Önkormányzat Közalapítványainak nyújtott 

támogatások felhasználása 

3. II. félév 10 nap Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

távhőszolgáltatási feladatainak ellátása vizsgálata 

4. II. félév 20 nap Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

vagyonkezelési szerződései 

5. I. félév 10 nap Martonosi Pál Városi Könyvtárnál a pénztárgép 

használata  

6. I. félév 10 nap Thorma János Múzeum Beruházási, felhalmozási és 

fejlesztési célú pénzfelhasználás ellenőrzése 

7. II. félév 10 nap Kiskunhalasi Bóbita Óvodánál a mulasztási naplók 

ellenőrzése 

8. II. félév 10 nap Kiskunhalasi Napsugár Óvodáknál a mulasztási 

naplók ellenőrzése 

9. II. félév 10 nap Százszorszép Óvodánál a kinevezések ellenőrzése 

10. II. félév 10 nap Városi Bölcsődénél a kinevezések ellenőrzése 

 

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

tevékenységre, feladat változás miatti vizsgálatokra, egyéb feladatokra) 26 nap 

 

 

142/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Településszerkezeti Terv és a 

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát szükségesnek tartja a következő pontokban: 

 a) Nyúl utcai szociális intézmény beépítési lehetőségének növelése 

 b) 53. sz. út melletti egykori vendéglátóhely területének gazdasági vagy közlekedési 

területbe sorolása 

 c) Eötvös utca keleti oldala beépítési lehetőségeinek felülvizsgálata 

 d) Hírnök utca és környéke telekméretre vonatkozó előírásainak felülvizsgálata 

 e) Semmelweis téri társasházak építési előírásainak felülvizsgálata 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv és a 

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát alátámasztó tervdokumentáció elkészítésére a tervező 

Új-Lépték Bt.-vel kötött szerződést jelen határozat pontjaival kiegészítse, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet és az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet szerinti egyeztetési folyamatot folytassa le. 

 

143/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, 

hogy a közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 94/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 
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1.melléklet 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
 

2016. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége  
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

Közbiztonság növelését segítő közterületi 

kamerarendszer telepítése Kiskunhalason 

 

 

 

 

 

 

Adásvételi szerződés Kiskunhalas város 

közvilágításának energia ellátására 

 

 

 Nemzeti 

értékhatárokat 

elérő értékű 

közbeszerzési 

eljárás 

 

 

 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

értékhatárokat elérő értékű 

közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 115.§ alapján 

 

 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 113.§ szerint 

2016. február 

 

 

 

 

 

 

 

2016. április 

2016.június 10. 

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 31. 

 

 II. Építési beruházás 
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Thorma János Múzeum bővítése 

 

 

 

Ady Endre utcai óvoda energetikai felújítása 

 

 Nemzeti 

eljárásrend 

 

 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 113.§ szerint 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

értékhatárokat elérő értékű 

közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 115.§ alapján 

 

visszavonásra 

került 

 

 

 

2016.április 

- 

 

 

 

2016.szeptember 30. 

 

Belterületi utak felújítása (Petőfi Sándor u., 

Epreskert u., Tormássy J. u.) 

 Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

értékhatárokat elérő értékű 

közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 115.§ alapján 

 

2016.július 2016.szeptember  

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
 

    
 

  

Kiskunhalasi helyi menetrend szerinti, autóbusszal 

történő személyszállítási szolgáltatás beszerzése 

 - koncessziós eljárás 2016.június 2016. október 01.  

VI. Szolgáltatási koncesszió     
 

 

       

 

Záradék: Jóváhagyta Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 143/2016. Kth. számú határozatával. 

 

Kiskunhalas,  2016. május 26. 

_______________________________ 

Fülöp Róbert  Polgármester  
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144/2016. Kth. 

I./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent József 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 

mint vagyonkezelő részére a Lomb Utcai Óvoda épületén a főbejáratnál történő 

akadálymentesítési és a konyha felőli telekrészen kerítés és kapuépítési munkákat bruttó 

738.150,- Ft értékben. 

II./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent József 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 

mint vagyonkezelő részére, hogy a 2016-2017. évi éves elszámolt értékcsökkenés 

visszapótlással szemben a Lomb Utcai Óvoda főbejáratnál történő akadálymentesítési és a 

konyha felőli telekrészen kerítés és kapuépítési munkák beruházása beszámítható legyen. 

Amennyiben a 2016-2017. évi éves értékcsökkenés összege meghaladja a beszámításra kerülő 

beruházás összegét, akkor a  Vagyonkezelő a Vagyonkezelői szerződés 7/A. pontjának 3. 

bekezdése alapján jár el. 

 

145/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Hősök tere 1. szám, 1 

hrsz. alatti ingatlanon álló, közös önkormányzati hivatal székhelyhivatala elektromos 

hálózatának felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét 

5.3 M Ft maximális mértékig a 2017. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület 

megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges 

nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

 

146/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Petőfi utca burkolat-

felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a 

költségvetés belterületi utak karbantartása, javítása előirányzat terhére biztosítja. A 

Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

 

147/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter által 

– a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – az 

Önkormányzati fenntartású saját konyha infrastrukturális felújításának támogatására 

meghirdetett pályázati kiírásra a Lomb utcai főzőkonyha infrastrukturális fejlesztésére és 

eszközbeszerzésére pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét 7 M 

Ft maximális mértékig a 2017. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület megbízza 

a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

 

148/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.3.1-15 kódszámú 

pályázati felhívás szerint a Leromlott városi területek rehabilitációja céllal, legfeljebb 500 

millió forint támogatási összeggel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
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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, felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

149/2016. Kth. 

I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Kiskunhalas Város Önkormányzata vezetőként csatlakozni kíván a „Éld bele Halas!” 

konzorciumi formában létrejövő akciócsoporthoz és regisztrálni kívánja azt az Irányító 

Hatóságnál. 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 

és a regisztrációt követően – a megjelenő tervezési felhívás által meghatározott módszertani 

iránymutatásoknak megfelelően – elkészíti integrált, területi alapú, kulturális és 

közösségfejlesztési tartalmú Helyi Fejlesztési Stratégiáját. 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Konzorciumi 

megállapodást aláírja, az akciócsoport megalakításához szükséges nyilatkozatokat megtegye 

és az egyéb szükséges dokumentumokat aláírja. 
 

150/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Társberuházói Megállapodást köt 

a Kiskunhalasi Víziközmű Társulattal a KEOP-1.2.0-2F/09-2010-0057 sz. pályázat keretében 

megépült szennyvízcsatorna-hálózat kiegészítő/befejező programja keretében meghatározott 

beruházások Társulattal közös megtervezésére és megépítésére, a költségek fedezetének 

előteremtésére. 

 

 

Társberuházói Megállapodás 

      

amely létrejött egyrészről  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

törzsszáma: 724902 

adószáma: 15724904-2-03 

KSH száma: 15724904-8411-321-03 

bankszámla száma: 11732064-15338806-00000000 

 

- továbbiakban Önkormányzat, másrészről 

 

 

a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat  

6400 Kiskunhalas, ……………………………. 

képviseli:Vili Gábor IB elnök 

cégjegyzék száma:……………………………… 

adószáma:……………………………………….. 

bankszámla száma: ……………………………….. 
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 – továbbiakban: Társulat – mint társberuházók- továbbiakban együttesen: Felek - között az 

alábbi tartalommal. 

 

1. A jelen szerződés tárgya az Önkormányzat által korábban megvalósított, a KEOP-1.2.0-

2F/09-2010-0057 sz. pályázat keretében megépült szennyvízcsatorna-hálózat „B” 

(befejező) programja keretében, a Társulat érdekeltségi területén meghatározott 

beruházások (a továbbiakban a Projekt) Társulattal közös megtervezése és megépítése, 

költségek fedezetének előteremtése. 

 

2. A Felek a fent megnevezett Projekt pénzügyi és műszaki megvalósításához szükséges 

együttműködés kereteiben állapodnak meg. 

 

3. A Projektben a beruházó az Önkormányzat, míg a Társulat az érdekelt 

ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulásának megállapításával, beszedésével és 

ezeknek a Projekt forrásaihoz történő átadásával járul hozzá.  

 

4. A Társulat a kölcsönösen elfogadott tervek szerint biztosítja a pénzügyi forrást (önrészt) a 

tényleges szerződések, teljesítések és számlák alapján. 

 

5. A Projekt megvalósításának időbeni és területi ütemezését az Felek későbbi ez irányú 

döntései szabályozzák. 
 

6. A Társulat által végleges eszköz átadásként átadott pénzeszköz az Önkormányzat saját erő 

forrásaként szolgál.  

 

7. A Társulat vállalja, hogy a tagok befizetéseinek begyűjtésére és beszedésére a tőle 

elvárható gondossággal megtesz minden jogszerű intézkedést az Önkormányzattal történt 

egyeztetést követően.  

 

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

– a Társulat jelzése alapján együttműködik a határidőre be nem fizetett hozzájárulások 

behajtásában. 

 

9. Az Önkormányzat vállalja – az 4. pontban meghatározott források ütemes átadása esetén - 

a Projekt teljes körű lebonyolítását. 

 

10. A Társulat tudomásul veszi, hogy a Projekthez kapcsolódó beruházási szerződéseket az 

Önkormányzat köti meg. 

 

11. Az Önkormányzat és a Társulat a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, 

a jelen Társberuházói szerződésben, illetve a Projektben vállalt kötelezettségek teljesítését 

elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt szóban, írásban, az érdemi feladatok 

elvégzéséhez szükséges időtartamon belül megadni. 
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A Felek kölcsönösen kötelesek tájékoztatni egymást, ha a Projekt keretében különösen 

általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet 

szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását jelentősen 

befolyásolja. 

 

12. A Projekt keretében létrejövő dolgok és egyéb jogok tulajdonosa az Önkormányzat. 

 

13. A beruházás megvalósulása után a felek elszámolnak egymással és a Társulat 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ alapján, valamint a vízgazdálkodási 

társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint szűnik meg. 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2016. május 27. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata                Kiskunhalasi Víziközmű Társulat  

         részéről       részéről   

 

      Fülöp Róbert       Vili Gábor 

            polgármester                   IB elnök 

 

Jogi ellenjegyzés: a Társberuházói Megállapodásban foglaltak a hatályos jogszabályoknak megfelelnek, felek 

annak aláírásával jogszerűen járnak el. 

 

………..2016. május 27.      

 

 

……………………………….. 
 

151/2016. Kth. 

1. A Képviselő-testület kisajátítást helyettesítő ingatlancsere keretében a 41829/4 hrsz alatti 

ingatlanból annak rendezési terv szerinti megosztását követően leválasztott 2498 m2 részét 

cserébe adja a Jeszeni István József (6230 Soltvadkert, Bocskai u. 108., ingatlan-

nyilvántartás szerint 6230 Soltvadkert, Bercsényi u. 52.) tulajdonában levő 41833 hrsz alatti 

ingatlanból annak a rendezési terv szerinti megosztását követően leválasztott 1874 m2 és 616 

m2 nagyságú részéért. A Képviselő-testület az elcserélt területrészeket azonos értékűnek 

tekinti. 

Egyúttal a telekalakítás során leválasztásra kerülő 616 m2 területet a Képviselő-testület 

eladásra jelöli ki Dr. Ficsor Árpád Tamás (6400 Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41821.) 

részére értékbecslés alapján 180.000,- Ft áron. 

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

felhatalmazza a polgármestert a rendezési tervnek megfelelően elkészített változási vázrajz és 

a csere- illetve adásvételi szerződés aláírására. 

2. A Képviselő-testület a 216/2013. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

152/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyarországi 

Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja Schwarcz Károly 

emlékére a Szilády Áron utca 3. számú, özv. Stern Ignácné emlékére a Kossuth utca 19. 

számú, Schőn Sándor emlékére a Petőfi utca 19. számú, Kulcsár Imre emlékére a Szent Imre 
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utca 2. számú és Ádler Ignác emlékére a Bajcsy-Zsilinszky utca 21. számú ingatlanok előtti 

járdaszakaszokon a járda síkjába süllyesztve 15×15 cm méretű márvány kockaköveket 

helyezzen el. 

 

153/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2015-

2016. évben lezárult, ill. folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámolót.  

 

154/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalas Települési 

Környezetvédelmi Programja 2014-2019. módosítását, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ENV-INFO Környezetgazdálkodási, Informatikai és Projekttervező 

Kft.-vel megbízási szerződést kössön a program felülvizsgálatára, illetve, hogy a program 

módosításához szükséges további intézkedéseket megtegye.  

 

155/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft. 

kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2015. évi beszámolóját. 

 

156/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámolót 

tudomásul vette. 

 

157/2016. Kth. 

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

Sóstó vízpótló kutak üzemeltetését szüneteltesse, továbbá megbízza a Polgármestert, az ehhez 

szükséges intézkedések végrehajtására. 

 

158/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kormány által kezdeményezett 

szervezeti átalakításokat, illetve az ehhez kapcsolódó jogszabályi változtatásokat elfogadja és 

támogatja, azonban a helyi víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát a jelenlegi 

helyzete alapján bizonytalannak látja. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a felettes szervektől további 

tájékoztatást kérjen a víziközmű-szolgáltatás várható jövőjéről, illetve a fenntarthatóság 

biztosítása érdekében szükséges teendőket előkészítse. 

 

159/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló május havi beszámolót.  

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete 



2. számú melléklet 

53 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

2015. évi költségvetési maradvány megállapításáról 

 

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 a könyvvizsgáló, az Önkormányzati 

Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével 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 főösszegei 

 

2. § 

 

a) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását a 

következő összegekkel hagyja jóvá: 

a) költségvetési bevételeinek összege 5.383.120 eFt 

b) költségvetési kiadásainak összege  5.286.318 eFt 

c) költségvetési egyenleg összege 96.802 eFt 

ezen belül az egyenleg: 

1. működési célú összege 357.139 eFt 

2. felhalmozási célú összege -260.337 eFt 

d) finanszírozási kiadások összege  48.605 eFt 

e) kiadások összesen 5.334.923 eFt 

f) költségvetés többlete 1.074.043 eFt 

g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 460.804 eFt 

h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele 464.648 eFt 

i) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 59.089 eFt 

j) a bevételek összesen 6.408.966 eFt 

k) a költségvetés összesített egyenlege 1.074.043 eFt 
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3. § 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban az I/1. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi összevont könyvviteli mérlegét az I/2. 

számú melléklet mutatja be.  

 

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2015. évi maradványkimutatását az I/3. 

számú melléklet mutatja be. 
 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzat 2015. évi összevont vagyonkimutatását az I/4. számú 

melléklet mutatja be. 
 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2015. évi eredménykimutatását az I/5. 

számú melléklet mutatja be. 
 

(6) Az Önkormányzat összevont 2015. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 

I/6. melléklet mutatja be. 
 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek 2015. évi költségvetési beszámolójának bevételei kiemelt előirányzatonként a 

költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként I/8. - I/9. 

számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

(8) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az I/10. számú melléklet mutatja be. 
 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi 

kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit az I/11. számú melléklet tartalmazza. 
 

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. 

évi önként vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit az I/12. számú melléklet 

tartalmazza. 
 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. 

évi állami feladatainak kiadásait és bevételeit az I/13. számú melléklet tartalmazza. 
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(12) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései 

számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az I/14. számú melléklet tartalmazza. 
 

(13) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi elemi költségvetési beszámolójának 

szöveges indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2015. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 

kimutatásokat a II/2.-II/11. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

(14) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. 

évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását a III/1., IV/1. számú 

mellékletek tartalmazzák. Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2015. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 

kimutatásokat a III/2.-III/6.; IV/2.-IV/3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

4. § 

A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.607.044 eFt-

ban állapítja meg. 

5. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi Összevont (Önkormányzat és Intézményei) 

maradványának és alulfinanszírozásának megállapítását az I/7. számú melléklet szerint 

állapítja meg. 

7.§  

A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének teljesülését 59.089 

e Ft-ban állapítja meg. 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. május 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete 



2. számú melléklet 

56 

 

a közterületi térfigyelő rendszerről 

 

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

bekezdésében meghatározottak alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 

törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Szociális 

Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 

véleményének a kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1)  A rendelet hatálya Kiskunhalas Város közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet alkalmazásában a térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely 

biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, 

felhasználását, továbbítását és törlését. 

2. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kiskunhalas 

közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. 

(2) A közterületi térfigyelő rendszer célja az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a 

jogsértések visszaszorítása, a közrend és közbiztonság, valamint a közterületek rendjének 

fenntartása, továbbá a bűnmegelőzés, a bűnüldöző szervek tevékenységének segítése, 

valamint a bűnüldözésben és bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi,- 

vagyonbiztonságának fenntartásában tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés 

hatékony elősegítése. 

3. § 

Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működő Önkormányzati Rendészet 

Közterület-felügyeletét (a továbbiakban: közterület felügyelet) bízza meg. 

4. § 

A közterület felügyelet a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére, a 

térfigyelő rendszerrel készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, felhasználására, 

továbbítására és törlésére, valamint a fentiekben nem nevesített bármely más adatkezelésre 

kizárólag a Ktftv-ben, az Infotv-ben, továbbá jelen rendelet 2. számú mellékletét képező 

Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzatában rögzítettek alapján jogosult. 

 

5. § 

(1) A képfelvevők helyét és számát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 



2. számú melléklet 

57 

 

(2) A képfelvevők elhelyezésére és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat az 

Önkormányzat honlapján (www.kiskunhalas.hu) közzé kell tenni. 

6. § 

(1) A közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt közterületek 

kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 

(2) A megfigyelt közterületek felsorolását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, 

melynek naprakész állapotban tartásáról a jegyző köteles gondoskodni a Képviselő-

testület által a kijelöléssel összefüggésben hozott határozata alapján. 

 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. május 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. május 30. 

 

 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 
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1. számú melléklet a 13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

Sorszám 

 

Kamera helye 

Kamerák 

száma 

1. Hősök Ligete (Bem utca) 
3 

2. Jósika utca (Thúry utca) 
4 

3. Régi posta (Bethlen tér északi része) 
4 

4. K & H Bank (Bethlen tér déli része) 
5 

5. 
Kiskunhalasi Művelődési Központ (Szent István utca-

Kossuth utca) 4 

6. Kiskunhalasi Járásbíróság (Kossuth utca-Zeneiskola) 
5 

7. 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (Köztársaság 

utca-Szász Károly utca) 4 

8. Városi Piac 1. (Magyar utca sarka) 
3 

9. Városi Piac 2. (Semmelweis tér) 
4 

10. Semmelweis tér (szökőkút) 
2 

11. Kanizsa tér (Iskola útja) 
1 

12. Szegedi út (Átlós utca) 
4 

13. Majsai út (felüljáró) 
4 

14. Vasútállomás (Kossuth utca vége) 
4 
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15. Sóstó 53-as főút (Kolmann utca) 

4 

16. Keceli út (Tulipán utca) 
4 

17. Kopolyai út (Tinódi utca) 
2 

18. Szabadkai út (Átlós út) 
4 

 

 

Összes kamera darabszáma: 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. számú melléklet a 13/2016. (V.30.)  önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZTERÜLETI  TÉRFIGYELŐ  RENDSZER 
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ADATVÉDELMI  SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2016. május 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város közigazgatási területére vonatkozó Közterületi Térfigyelő Rendszer 

Adatvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Magyarország Alaptörvénye, az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.), a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi 

LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) rendelkezéseire figyelembevételével készült. 

 

 
1. Közterületi térfigyelő rendszer fogalma, működési elvei és céljai: 

 

1.1.  A térfigyelő rendszer fogalma: 
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A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi 

képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, felhasználását, továbbítását és 

törlését. 

 

1.2.  A térfigyelő rendszer működése során alkalmas: 

- közterületek éjszakai és nappali időszakban, továbbá folyamatos, valamint meghatározott 

időszakban történő megfigyelésére, 

- a megfigyelés során keletkezett képfelvétel rögzítésére, 

- járművek forgalmi rendszámának nappali és éjszakai időszakban történő rögzítésére, 

- a rögzített képfelvétel – a jogszabályi követelményeknek maradéktalanul megfelelve – 

engedélyezett időtartamú tárolására, valamint felhasználására, továbbítására és törlésére. 

 

1.3.  A térfigyelő rendszer működésének általános célja: 

- a közterületek megfigyelése, 

- jogsértések észlelése és rögzítése, 

- a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése. 

 

1.4.  A térfigyelő rendszer működésének konkrét célja: 

- migrációval összefüggő közterületi információk gyűjtése, 

- bűnmegelőzés és bűnüldözés hatékony elősegítése, 

- közrend és közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság fenntartásának elősegítése, 

- közlekedési csomópontok ellenőrzése, 

- közterületi rendfenntartás elősegítése és közterületi jogsértések megelőzése, 

- állami és önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek – épületek, műtárgyak – megóvása, 

- közterületi létesítmények ellenőrzése. 

 

1.5.  Értelmező rendelkezés: 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 
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Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

Közterület: jelen rendelet alkalmazásában a közhasználatra szolgáló minden olyan állami és 

önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, 

ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterület a közforgalom számára a 

tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet 

azonos feltételekkel bárki használhat. 

Közterületi rend: a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó 

jogszabályok megtartása. 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. 

 

 

2. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok, valamint az adatkezelés: 

 

2.1.  Az adatkezelés elvei: 

- személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető, 

- az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, 

- az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie, 

- kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, valamint a cél elérésére alkalmas, 

- a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, 

- az adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

serülés ellen. 

 

2.2.  Az adatkezelés jogalapja: 

- személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, 

- a térfigyelő rendszer alkalmazásához a hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik, 

-  a rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó személyek részére jól látható helyen, 

jól olvasható, tájékoztatást elősegítő módon, ismertetőt kell kihelyezni. 

 

2.3.  Az adatkezelés korlátai: 

A felvétel rögzítése helyszínén 

- elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés, továbbá a közlekedés szabályainak megsértése 

miatt indult büntető-, szabálysértési eljárásban, valamint közterület felügyelői intézkedésben,  

- körözés alatt álló személy vagy dolog azonosítása érdekében indult eljárásban, 

- rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából indult 

eljárásban,   
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- elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

használható fel. 

2.4.  Az adatkezelés időtartama: 

- a kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült képfelvételeket rögzíti, 

- a képfelvételeket 8 nap elteltével haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a közterület felügyelő 

kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság eljárást indított, és erről a 

felügyelőt határidőn belül tájékoztatta. Ebben az esetben a közterület felügyelő a rögzített 

képfelvételt az eljárására jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti 

azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. 

  

3. Kiskunhalasi Közterületi Térfigyelő Rendszer általános jellemzői: 

 

3.1.  A Közterületi Térfigyelő Rendszer üzemeltetése és kezelése: 

- a térfigyelő rendszer Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

tulajdona, a rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat biztosítja, 

- az Önkormányzat a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a közterület- 

felügyeletet bízta meg, 

- a térfigyelő kameráknál a visszaellenőrzést a közterület-felügyelet teheti meg, 

- a képfelvételek 0-tól 24 óráig folyamatosan készülnek és kerülnek rögzítésére, folyamatos 

megfigyelés nem történik. 

 

3.2.  A Kiskunhalasi Közterületi Térfigyelő Rendszerhez tartozó kamerák helye: 

 

Sorszám 

 

Kamera helye 

Kamerák 

száma 

1. Hősök Ligete (Bem utca) 
3 

2. Jósika utca (Thúry utca) 
4 

3. Régi posta (Bethlen tér északi része) 
4 

4. K & H Bank (Bethlen tér déli része) 
5 

5. Kiskunhalasi Művelődési Központ (Szent István utca-Kossuth utca) 
4 

6. Kiskunhalasi Járásbíróság (Kossuth utca-Zeneiskola) 
5 

7. 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (Köztársaság utca-

Szász Károly utca) 4 

8. Városi Piac 1. (Magyar utca sarka) 
3 

9. városi Piac 2. (Semmelweis tér) 
4 
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10. Semmelweis tér (szökőkút) 

2 

11. Kanizsa tér (Iskola útja) 
1 

12. Szegedi út (Átlós utca) 
4 

13. Majsai út (felüljáró) 
4 

14. Vasútállomás (Kossuth utca vége) 
4 

15. Sóstó 53-as főút (Kolmann utca) 
4 

16. Keceli út (Tulipán utca) 
4 

17. Kopolyai út (Tinódi utca) 
2 

18. Szabadkai út (Átlós út) 
4 

 

 

Összes kamera darabszáma: 
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3.3 . A Közterületi Térfigyelő Rendszer technikai jellemzői: 

- az összes kamera esetében egy végpont van biztosítva,  

- a rendszer központi rögzítésének helye a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal szerver 

szobája, 

- a számítógépen további jogosultság korlátokkal védetten futtatható kliens szoftver 

segítségével lehetséges az adat letöltése, illetve helyben az online monitorozás is, 

- a fix kamerák esetén fix irányú a felvételi mód, 4 Mp felbontás, motorzoom és távoli 

élességállítási lehetőséggel bír, 

- a forgatható kamerák esetében pásztázó a felvételi mód, 4 Mp felbontással és 36x zoom 

funkcióval rendelkezik, 

- lehetséges a nappali és éjszakai képrögzítés és rendszám felismerés, a felismert rendszám 

rögzítése adatbázisban. 

 

3.4. A közterület felügyelet további feladata a Térfigyelő Rendszer működtetése során: 
- a közterület felügyeletnek üzemeltetési naplót kell vezetnie, melyben fel kell tüntetnie a 

reggeli állapot ellenőrzés eredményét (kamerák állapota, rögzítő stb.) és a visszaellenőrzést 

(ideje, ellenőrzést végző személy neve), 

- az üzemeltetési naplót olyan módon kell vezetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen a 

felhasznált adathordozók megjelölése és a bekövetkezett eseményre tekintettel tett intézkedés.  

A rögzített felvétel a Ktftv. 7. § (6) bekezdésében foglalt felhasználási célból - bizonyítási 

eszközként - a büntető és szabálysértési eljárásra jogosult szerv írásbeli megkeresésére 

továbbítható, az eljárás lefolytatására jogosult szerv által biztosított adathordozó eszközön. A 

rögzített képfelvétel adathordozóra történő mentése az eljárásra jogosult közreműködésével 

történik. Az adattovábbítást a Szabályzat 1. számú melléklete alapján lehetséges kérelmezni. 

Az adattovábbítást a Szabályzat 2. számú mellékletére fel kell vezetni. 
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3.5. Informatikai biztonság: 
A térfigyelő központ szervere a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal szerverszobájának 

zárt tároló szekrényében kerül elhelyezésre. A rendszer karbantartása az adatkezelésre jogosult 

közterület felügyelet mellett végezhető. 

 

4. Szabályzat mellékletei: 

 

- 1. számú melléklet: Kérelem Kiskunhalas Város Önkormányzata területén működő 

közterületi térfigyelő rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt 

- 2. számú melléklet: Adattovábbítási nyilvántartás 

- 3. számú melléklet: Felvételek megsemmisítésére vonatkozó nyilvántartás 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

 

Jelen Szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni. 

 

Jelen Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata 2016. május 27-én lép hatályba.  

 

 

Kiskunhalas, 2016. május 18. 

 

 

1. számú melléklet 

 

K É R E L E M 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata területén működő térfigyelő rendszer adatkezelésével 

összefüggő adattovábbítás iránt  

Kérelmező: 

Neve:  ...........................................................................................................................................  

Születési helye, ideje:  ..................................................................................................................  

Anyja neve:  .................................................................................................................................  

Címe:  ...........................................................................................................................................  
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Elektronikus elérhetősége:  ..........................................................................................................  

Telefonszáma:  .............................................................................................................................  

 

Adat igénylésének jogalapja (különös figyelemmel a Ktftv. 7. § (6) bekezdésében 

foglaltakra): 

(a megfelelő bekarikázandó)  
 

1. elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 

2. elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

3. végzett közterületi felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló 

közigazgatási hatósági eljárásban, 

4. a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

történő felhasználás céljából. 

 

A felvétel készítésének időpontja:  .............................................................................................  

A felvétel készítésének helyszíne (pontos helyszíni azonosító pontok megjelölésével):  ...........  

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

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

Mely célból kéri a felvétel továbbítását:  .....................................................................................  

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

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

Adattovábbítás módja:  ................................................................................................................  

 

Kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a továbbított 

felvételrészletet kizárólag arra a célra használja fel, amely célra az átadásra került. 

  

Az adattovábbítást, illetve a betekintést követően a közterület felügyelet a rögzített 

felvételrészletet haladéktalanul törli. 

 

Kelt: ………………………………. 

 

………………………………………… 

         kérelmező aláírása 
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