
A képviselő-testület 2016. november 24-i zárt ülésén hozott döntés: 

 

267/2016. Kth. 

Fellebbezés 

 

A képviselő-testület 2016. november 24-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

268/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 

 

269/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Bóbita 

Óvoda többletbevétel felhasználásával járó 2016. évi módosított bevételi – és kiadási 

főösszegének 10.000 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési 

rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: Szakmai anyag vásárlása 

 

270/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Thorma János Múzeum 

többletbevétel felhasználásával járó 2016. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 

200.000 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési rendelet 

módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: Régészeti feladatokkal kapcsolatos megbízási díj és járulék 

kifizetése 

 

271/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.000.000 Ft összegű támogatási 

előleget nyújt a Városért Közalapítvány részére. A támogatási előleg fedezete Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében szereplő céltartalék.  

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

hogy a támogatási szerződés módosítását a 3/2016. (II.26) számú, az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének módosítása után aláírja. 

 

Melléklet a 271/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
      módosítása 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1.; adószám: 15724904-2-03; PIR-törzsszám: 724902; statisztikai számjel: 15724904-

8411-321-03) - képviseletében: Fülöp Róbert polgármester - a továbbiakban: Támogató,  

 

másrészről a „VÁROSÉRT” Közalapítvány (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.a.; adószám: 

19049137-1-03; cégbírósági nyilvántartási szám: Pk.61.061/1991), - képviseletében Szőke 

Sándor kuratóriumi elnök - támogatásban részesülő, a továbbiakban: Kedvezményezett 

között az alábbi feltételek szerint: 

 



 Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016. 

(II. 25.) Ktr. sz. képviselő-testületi rendeletében lévő céltartalék terhére a 271/2016. (11.24.) 

Kth. számú képviselő-testületi határozat szerint: 

 

1. A Támogató a Kedvezményezett részére 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot 

biztosít a 2016. évben megrendezésre kerülő XXXVII. Halasi Szüreti Napok rendezvény 

kiadásainak biztosítására, előlegként. A támogatás felhalmozási célra nem fordítható. 

 

2. A támogatás folyósítása a következő ütemezéssel történik: 
Első részlet kiutalása 2016. szeptember 8. napjáig 4.000.000,- Ft 

Második részlet kiutalása 2016. november 30. napjáig 1.000.000,- Ft  

A támogatás folyósítása az alábbi számlaszámra történik:  

    OTP Bank NyRt. 11732064-20031677 

 

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

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

kezeli. 

 

4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg 

felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, a Támogató részéről betekintést enged a 

könyvelésébe, médiában történő megjelenéskor, beszámolóiban megjeleníti Kiskunhalas 

Város Önkormányzatát, mint támogatót. 

 Kedvezményezett 2016. december 15-ig szöveges értékelés és pénzügyi beszámoló 

formájában a Támogatót a támogatás összegének felhasználásáról tájékoztatja. 

Amennyiben a Kedvezményezett további támogatási igényt fogalmazna meg Támogató 

felé, úgy arról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön, egyedi 

döntéssel határoz. 
 

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

jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 

A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha 

a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása 

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

által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem menti ki; 

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

c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 

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

e) szerződésszegés esetén. 

 

A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 

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

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

indul, 

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

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

bejelentést a Támogatóhoz, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé. 



 

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által tűzött 

határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. A támogatás 

felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, 

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

alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 

 

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

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

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

Támogatónak visszafizeti. 

1.1. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan 

cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett 

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

kitűzött céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység 

megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, 

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

teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

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

Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem - vagy határidőben 

nem - tesz eleget így különösen, ha: 

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a támogatási feltételeknek 

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

foglalt együttműködési kötelezettségének, 

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

megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja 

be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás 

kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, 

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

ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban 

megjelölt határidőig sem teszi lehetővé. 

 

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

támogatás visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul 

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

mértékben köteles visszafizetni a Támogató által meghatározott határidőn belül, a 

megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan 

felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 

napja. 

Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a 

késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 

 

8. E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezik az önkormányzati 

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

számú mellékletei. 



 

Támogatott jelen támogatói szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek 

minősül, így vele a jelen támogatói szerződés megköthető. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. november 25. 

 

 

 

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

 Fülöp Róbert Szőke Sándor 

 polgármester kuratóriumi elnök 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

………………………………………… 

Komlósné dr. Fekete Anikó 

jegyző 

  

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

…………………………………………. 

Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 

 

 

 

Erről értesül: 
 Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

 Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

 Városért Közalapítvány kuratóriuma, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 Irattár 

 

 

 

 

 

272/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 360.000 Ft-tal megemeli a Halasi 

Csipke Közalapítvány 2016. évi költségvetési támogatását. A támogatási előleg fedezete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében szereplő általános tartalék.  



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

hogy a támogatási szerződés módosítását a 3/2016. (II.26) számú az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének módosítása után aláírja. 

 

Melléklet a 272/2016.Kth. számú határozathoz  

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1.; adószám: 15724904-2-03; PIR-törzsszám: 724902; statisztikai számjel: 15724904-

8411-321-03) - képviseletében: Fülöp Róbert polgármester - a továbbiakban: Támogató,  

 

másrészről a Halasi Csipke Közalapítvány (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 37/a.; adószám: 

18340480-1-03; cégbírósági nyilvántartási szám: Pk.61.136/1992), - képviseletében Pajor 

Kálmán kuratóriumi elnök - támogatásban részesülő, a továbbiakban: Kedvezményezett 

között az alábbi feltételek szerint: 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016. 

(II. 25.) Ktr. sz. képviselő-testületi rendeletében lévő általános tartalék terhére a 272/2016. 

(11.24.) Kth. számú képviselő-testületi határozat szerint: 

 

1. A Támogató a Kedvezményezett részére 360.000,- Ft-ot, azaz háromszázhatvanezer 

forintot biztosít a Csipkeházban található muzeális gyűjtemények leltározási kiadásainak 

biztosítására. A támogatás felhalmozási célra nem fordítható. 

 

2. A támogatás folyósítása a következő ütemezéssel történik: 
A támogatás kiutalása 2016. november 30. napjáig egy összegben kerül kifizetésre. 

A támogatás folyósítása az alábbi számlaszámra történik:  

    OTP Bank NyRt. 11732064-20031677 

 

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

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

kezeli. 

 

4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg 

felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, a Támogató részéről betekintést enged a 

könyvelésébe, médiában történő megjelenéskor, beszámolóiban megjeleníti Kiskunhalas 

Város Önkormányzatát, mint támogatót. 

 Kedvezményezett 2017. január 31-ig írásban tájékoztatja – szöveges értékelés és 

pénzügyi beszámoló formájában a Támogatót a támogatás összegének felhasználásáról.  
 

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

jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 



A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha 

a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása 

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

által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem menti ki; 

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

c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 

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

e) szerződésszegés esetén. 

 

A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 

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

b) a Kedvezményezett ellen bármely, támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás 

indul, 

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

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

bejelentést a Támogatóhoz, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé. 

 

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által tűzött 

határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. A támogatás 

felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, 

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

alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 

 

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

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

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

Támogatónak visszafizeti. 

1.1. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan 

cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett: 

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

kitűzött céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység 

megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, 

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

teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

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

Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem - vagy határidőben 

nem - tesz eleget így különösen, ha: 

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a támogatási feltételeknek 

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

foglalt együttműködési kötelezettségének, 

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

megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja 

be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás 

kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, 

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

ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban 

megjelölt határidőig sem teszi lehetővé. 



 

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

támogatás visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul 

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

mértékben köteles visszafizetni a Támogató által meghatározott határidőn belül, a 

megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan 

felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 

napja. 

Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a 

késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 

 

8. E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezik az önkormányzati 

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

számú mellékletei. 

 

Támogatott jelen támogatói szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek 

minősül, így vele a jelen támogatói szerződés megköthető. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. november 25. 

 

 

 

 

 

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

 Fülöp Róbert Pajor Kálmán 

 polgármester kuratóriumi elnök 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

………………………………………… 

Komlósné dr. Fekete Anikó 

jegyző 

  

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

…………………………………………. 

Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 

 



 

 

Erről értesül: 
 Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

 Juhász Gábor, Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

 Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriuma, 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 37/A. 

 Irattár 

 



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

ÚTMUTATÓ 

önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez 
 

 

A költségvetésekből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló 

követelményei:  

 

 A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell 

igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott 

dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés). 

 

 A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: 

 Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél: 

 pontos leírását, időpontját és helyszínét, 

 résztvevők (célcsoport) létszámát, 

 az együttműködő szervezetek listáját. 

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

 

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

csatolása, 

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

bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása,  

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

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

másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „az eredetivel 

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

o az önkormányzati támogatás terhére elszámolt bizonylatokon a megállapodás 1. 

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

 

 Elszámolható költség típusok, amennyiben a támogatási megállapodás azt 

nevesítetten nem tartalmazza: 

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

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

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

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

o Nem működési célra kapott támogatások esetén: 

a támogatott cél megvalósításával, szervezésével kapcsolatos kommunikációs 

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

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

szállás költség, 

tiszteletdíjak. 

 



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

 

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ 

Bizonylat 
azonosító 

Megnevezés/kifiz
etés jogcíme 

Bizonylat 
dátuma 

Bizonylat 
sorszáma 

Bizonylat 
bruttó 

összege 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Mindösszesen:  
        

     
Kiskunhalas, 20  . …………………………………   
     



   
…………………………………
……. 

   Támogatott aláírása 
 

 

273/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi Központ közötti, 1. melléklet szerinti 

megállapodást, annak 1-12. számú mellékleteivel együtt. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskőrösi 

Tankerületi Központ közötti, 2. melléklet szerinti vagyonkezelési szerződést. 

3. A fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átadás-

átvételt érintő jognyilatkozatok megtételére, a kapcsolódó szerződések, így 

különösen a megállapodás és a vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

1.melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

 
a Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) 

állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 

létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és 

kötelezettségek átadás-átvételéről 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15338806 

KSH statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Kiskőrösi Tankerületi Központ 

székhelye: 6200 Kiskőrös Petőfi tér 2. 

képviseli: Vágó Ferencné tankerületi központ igazgató  

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ……………..-……………..-…………….. 

ÁHT azonosítója: 335262 

KSH statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  

 

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

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 

bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról.  

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló,2016. december 31-ig hatályos 

202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami 

köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az 

állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 

2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: 

KLIK) jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti. 

 

Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos –74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó 

lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az 

illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 

ingatlan vagyon működtetéséről. 

A működtetés keretében az Önkormányzat ellátja a KLIK-kel 2013. január 10-én kötött 

használati szerződés alapján „a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott működtetési feladatokat. 

 

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 

intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-

ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott 

tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven 

működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói 

jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő 

Tankerületi Központ. 

 

Az Nkt. 99/G. §(1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 

önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott 

működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi 

központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik. 

 

Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ 

foglalkoztatotti állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési 

szervnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a 

működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, 

munkavállalók, ha - a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016. 

december 31-én betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben 

meghatározott képesítési előírásoknak. 

 

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által 

működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon 

települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 



2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 

A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz 

kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni 

kell. 

 

Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési 

önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) és a 

tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi 

igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig 

történő megkötésével kell végrehajtani. 

Felek fentiek alapján az átadás-átvétel szabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg:  

 

II. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

 

1. A működtetésre átvételre kerülő köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogviszonyokba 

2017. január 1-jétől az Átvevő lép, a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyokból 

származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot e naptól illetik meg, illetve 

terhelik. 

2. A köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a 

jogutódlásra az Nkt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

 

III. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 

1. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az Nkt. alapján a KLIK fenntartásában lévő 

köznevelési intézmény(ek)Önkormányzat területén lévő ingatlanainak és ingóságainak 

működtetését, valamint ahhoz kapcsolódóan 

a) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódó 

vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra, 

informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait  

(1-5. számú melléklet); 

b) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladatellátásához 

kapcsolódó foglalkoztatottak átvételéhez szükséges nyilvántartásokat (6. számú 

melléklet); 

c) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan 

tett, a köznevelési intézményekhez kapcsolódó, az átadás-átvétel napján hatályos, 

illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 

kötelezettséget alapító intézkedésekről, a követelések állományáról szóló tételes és 

szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat (7-10. számú melléklet); 

d) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan 

létesített, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik 

személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 

érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 

vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 

annak indokairól szóló dokumentumokat (11. számú melléklet); 



e) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 

társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 

dokumentumokat (12. számú melléklet). 

2. Az Önkormányzat az Nkt-ban meghatározottak szerint, a köznevelési intézmények által 

használt ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos működtetői joggyakorlás teljes körű 

ellátásának biztosítására átadja Átvevő részére az átadással érintett ingatlanok és 

ingóságokműködtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó 

foglalkoztatottjait. 

3. Az Önkormányzat a tulajdonát képező, a működtetésre átadásra kerülő köznevelési 

intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, a működtetéséhez szükséges ingó 

és ingatlan vagyonára, így különösen ingatlanok, informatikai, multifunkcionális és tárgyi 

eszközök, gépjárművek, stb. ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít az Átvevő részére. 

 

IV. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

 

A Megállapodás rögzíti a működtetésre átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok teljes körét, a 

feladatok, a létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásának 

személyi, tárgyi, dologi feltételeit.  

 

 

 

 A köznevelési feladatot ellátó ingatlan(ok) átadása  

Működtetésre átadásra kerülő ingatlanok:  

Sor 

szám 

Ingatlan címe (irányítószám település, 

cím) 

Helyrajzi 

szám 

Érintett köznevelési 

intézmény neve 

1 
6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 21. 2604/15 Kiskunhalasi Bibó István 

Gimnázium 

2 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1./a 596 Bernáth Lajos Kollégium 

3 
6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. 2884/1 Kiskunhalasi Kertvárosi 

Általános Iskola 

4 
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6. 372 Kiskunhalasi Felsővárosi 

Általános Iskola 

5 
6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1. 630/1 Kiskunhalasi Fazekas 

Mihály Általános Iskola 

6 
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. 3685 Kiskunhalasi Általános 

Iskola 

7 
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. 3685 Kiskunhalasi Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Felek megállapodnak, hogy a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó 

vagyonelemekre jelen megállapodással egyidejűleg vagyonkezelői jogot keletkeztető külön 

vagyonkezelési szerződést kötnek 2016. december 31-ig. 

 

 A foglalkoztatottak átadás-átvétele 
A foglalkoztatottak átadására 2017. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 

1. Az Nkt. értelmében az ingatlanok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó 

funkcionális feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 52,5 fő 



Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörök szerint az „Alkalmazottak 
megalapozó tábla” munkalap tartalmazza. 

2. Betöltve átadott státuszok száma: 51,5 fő  

A létszámkerethez nem köthető foglalkoztatottak: 

a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma:  0 fő;  

b) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott(ak) száma: 0 fő, 

c) vállalkozás jellegű jogviszonyban foglalkoztatott(ak) száma: 0 fő 

3. Az Nkt. alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2017. január 1-jétől a munkáltató 

személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak munkáltatója 

2017. január 1-jei hatállyal az Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 

munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok által a 

munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget 

tesznek. Az átadással érintett ingatlanok működtetési feladatait ellátó Önkormányzat a 

betöltött státuszokon szereplő foglalkoztatottak személyi anyagát 2017. január …..ig 

átadja Átvevőnek. 

4. Az Átvevő foglalkoztatotti állományába 2017. január 1-jén kerülő foglalkoztatottak 2016. 

december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb 

járandóságait és azok közterheit az Önkormányzat fizeti meg.  

 

 A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  

1. Az Önkormányzat által támogatásból megvalósított projektek vonatkozásában 2017. január 

1-jétől a működtetésre átadásra kerülő ingatlanokra vonatkozó támogatási szerződésekben 

valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Önkormányzat helyébe az Átvevő lép. Az 

Önkormányzat átadja az Átvevő részére azokat a 4. számú mellékletben meghatározott, az 

ingatlan működtetéséhez kapcsolódó projekteket, amelyekben az Önkormányzat, mint 

projektgazda jogutódja az Átvevő. 

2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 

Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. §(8) bekezdése alapján, ha az új 

kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási 

jogviszonyba, ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is, az 

irányító hatóság írásbeli hozzájárulása nem szükséges. A változás új kedvezményezett 

általi bejelentésének támogató általi elfogadásával a támogatási szerződés módosul. 

3. A megállapodás aláírásával egy időben Önkormányzat (projektgazda) teljes körű 

tájékoztatást nyújt Átvevő részére a projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel 

kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról. Az Átvevő a 

kedvezményezett személyének változását köteles a támogató irányába bejelenteni. 

4. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, 

amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját. 

 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2016. 

december 31. szerinti állapotot veszik alapul azzal, hogy a foglalkoztatottak illetményeinél és 

juttatásainál a korábbi felmérésben szereplő szeptember 1-je állapotot kell figyelembe venni. 

Az illetményeknél és juttatásoknál a törvény szerinti mérték átvétele kötelező, minden ezen 

felüli illetményelem, egyéb juttatás biztosítása külön megállapodás tárgya. 



 

Az átadás-átvétel időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az 

átadás-átvétel időpontjáig a Önkormányzatot illetik meg, illetve terhelik. 

Mindazon kötelezettségekért, melyek az átadás-átvétel időpontját megelőzően az 

Önkormányzat működtetői feladatának ellátása érdekkörében keletkeztek, és jelen 

megállapodás megkötésének időpontjában még nem ismertek, illetve jelen megállapodás 

mellékleteiben bármely más okból nem kerültek megjelenítésre, az Önkormányzat köteles 

helyt állni. 

 

Az Önkormányzat tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve 

lehetőség számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmények működését, működtetését 

érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további 

tényekről, körülményekről. 

 

Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 

illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 

 

1. Kapcsolattartók kijelölése:  

Kiskunhalas Város Önkormányzata kapcsolattartója: 

Csendes Ildikó Pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tel.: +36-70-338-4220 

E-mail: csendes.i@kiskunhalas.hu 

 

Kiskőrösi Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

Vágó Ferencné Tankerületi igazgató (név, beosztás) 

Tel.: +36-30-399-91-17 

E-mail: ferencne.vago@klik.gov.hu 

 

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak 

el.  

Jelen megállapodás 7 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 

példány az Önkormányzatot, 2 példány az Átvevőt illeti meg. 

 

Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

Jelen megállapodást Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 273/2016.  

(11.24.) sz. határozatával elfogadta. 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek nyilvántartása 

1.a. sz. melléklet:. Az átadásra kerülő ingatlanok listája, azok alaprajza, helyiséglistái, 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lapjai 

2. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges leltári számmal vagy más 

azonosítóval ellátott tárgyi, informatikai eszközök, valamint szoftverek és alkalmazások 

nyilvántartása  



2. a. sz. melléklet:Tárgyi és informatikai eszközök nyilvántartása  

2. b. sz. melléklet:Szoftverek, alkalmazások nyilvántartása 

3. sz. melléklet:Az önkormányzati leltár adatok alapján készített tételes jegyzőkönyv 

4. sz. mellékelte: Gépjárművek listája 

5. sz. melléklet: Mobil telefon előfizetések nyilvántartása 

6. sz. melléklet: Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodás adatai 

6/1. Állománytábla 

6/2. Kimutatás a tartós távollévők álláshelyén határozott időre foglalkoztatottakról 

6/3. Átsorolások 2016. évben 

6/4. Jubileumi jutalmak 2016. évben 

6/5. 2016. december31. napját követő jogviszony megszűnések, megszüntetések 

6/6. Tanulmányi szerződések 

6/7. Munkáltatói lakáskölcsönök 

6/8. Munkaügyi perek 

6/9. Közalkalmazotti jogviszonyból eredő követelések 

6/10. Prémiumévek programban résztvevők 

6/11. Megbízási szerződések 

6/12. Védett állományba tartozó közalkalmazottak 

6/13. Nemzetbiztonsági ellenőrzéssel érintett közalkalmazottak 

6/14. Büntető, fegyelmi és kártérítési eljárások 

7. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó szerződések jegyzéke 

8. sz. melléklet: Jogok és kötelezettségek nyilvántartása (szerződések és egyéb 

dokumentumok papír alapon) 

9. sz. melléklet: Átadásra kerülő követelések tételenkénti bemutatása ingatlanonként 

10. sz. melléklet: Átadásra kerülő kötelezettségek tételenkénti bemutatása ingatlanonként 

11. sz. melléklet: Az átadásra kerülő peres, nemperes ügyek, illetve feljelentések jegyzéke 

13/1. Peres eljárások 

13/2. Nemperes eljárások 

13/3. Feljelentések 

12. sz. melléklet: Hazai és Európai Uniós pályázatokról készült kimutatás ingatlanonként 

 

 

 

Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 

 

………………………………………… 

Önkormányzat 

képviseli 

Fülöp Róbert 

polgármester 

……………………………………….. 

Kiskőrösi Tankerületi Központ 

képviseli 

Vágó Ferencné 

tankerületi központ igazgató 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 

…………………………………………… 

Önkormányzat 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 

…………………………………………… 

Tankerületi Központ 



… 

gazdasági vezető 

………… 
gazdasági vezető 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

 

Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 

………………………………………. 

jegyző 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

 

Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 

……………………………………….. 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.melléklet 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
 

 

amely létrejött egyrészről a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

törzsszáma: 724902 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 



bankszámlaszáma: 11732064-15338806-00000000 

KSH statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Kiskőrösi Tankerületi Központ 

székhelye: 6200 Kiskőrös Petőfi tér 2. 

képviseli: Vágó Ferencné tankerületi központ igazgató  

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00331360-00000000 

ÁHT azonosítója: 335262 

KSH statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  

 

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

 

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 

bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 

c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, 

ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és 

kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. 

január 1-jén hatályát veszti.  

 

Az Nkt. –2016. december 31-ig hatályos –74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó 

lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az 

illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 

ingatlan vagyon működtetéséről.  

 

A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. január 10. napján kötött 

használati szerződés alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott 

működtetési feladatokat. 

 

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 

intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-

ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott 

tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg 

Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési 



intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK 

jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ. 

 

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ 

által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési 

önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot 

ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi 

központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  

 

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 

önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott 

működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi 

központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik. 

 

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által 

működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon 

települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 

2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.  

 

A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz 

kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni 

kell. 

 

Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi megállapodást kötnek, 

melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan 

vagyonelemek körét.  

 

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a 

Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

 

 

II. A szerződés tárgya 

 

2. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe 

veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat: 

Sorszám 

Ingatlan címe (irányítószám település, cím) Helyrajzi szám 

Kiskunhalas 

Érintett 

köznevelési 

intézmény 

neve 

1 

6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 21. 2604/15 Kiskunhalasi 

Bibó István 

Gimnázium 

2 
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1./a 596 Bernáth Lajos 

Kollégium 

3 

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. 2884/1 Kiskunhalasi 

Kertvárosi 

Általános 



Iskola 

4 

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6. 372 Kiskunhalasi 

Felsővárosi 

Általános 

Iskola 

5 

6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1. 630/1 Kiskunhalasi 

Fazekas 

Mihály 

Általános 

Iskola 

6 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. 3685 Kiskunhalasi 

Általános 

Iskola 

7 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. 3685 Kiskunhalasi 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

 

3. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat ellátását 

szolgáló ingatlanok pontos meghatározását. 

4. A vagyonkezelésbe adott ingóságok 2016. december 31-i állapot szerinti átadása 2017. 

február 25-ig jelen szerződés 2. számú mellékletének megfelelően történik meg.  

5. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanok osztott használatból eredő üzemeltetési 

költségmegosztását külön megállapodásukban rögzítik.  

6. Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó 

vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felek megállapodnak, hogy a 

vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről, valamint annak 

esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan 

felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni. 

 

 

III. Felek jogai és kötelezettségei 

 

 

7. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem 

idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.  

8. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatát 

tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési 

intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési szabályzataiban, 

házirendjeiben, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 

feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi közösségi és kulturális, 

valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából polgármesteri hatáskörben kötendő 

külön megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A 

megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének 

előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes ingatlan használatra jogosult különösen 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 



továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt alternatív napközbeni ellátás keretében 

megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladatellátása érdekében.  

9. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez, valamint a szünidei 

gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem került 

átadásra, azokat az Önkormányzat – a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban előírt kötelező 

feladatellátásának biztosítása céljából – önállóan hasznosítja. A Kiskunhalas 2604/15. 

hrsz., a Kiskunhalas 596. hrsz., a Kiskunhalas 2884/1. hrsz., a Kiskunhalas 372. hr. szám 

alatti telephelyeken működő konyhákat, a gyermek és diákétkeztetés biztosítása céljából 

továbbra is Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete üzemelteti. Az Átvevő ingyenesen biztosítja azon helyiségek elérhetőségét, 

ahol az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. §-ában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést 

megszervezi, ideértve az étkezési térítési díjak beszedésének biztosítását. 

10. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 

kulturális célú hirdetményeit az ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon, 

az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti. 

11. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 

jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 

szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 

ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 

használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 

helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 

meg, valamint 

e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 

hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 

bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 

ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 

használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, 

továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást. 

12. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és 

felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a 

meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a 

vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől 

elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult 

birtokolni, használni, szedni hasznait. 

13. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak átengedi, a 

használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

14. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, 

közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 

az Önkormányzat tulajdonát képező, de az Átvevő vagyonkezelésébe adott ingatlanokra és 

az abban található ingó vagyonra 2016. december 31. napjáig rendelkezik 

vagyonbiztosítással. 2017. január 1. napjától az Átvevő köteles a részére vagyonkezelésbe 

adott ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában biztosítási szerződést kötni és annak díját a 

biztosítónak megfizetni. 



15. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 

környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 

betartásáért és betartatásáért. 

16. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a 

jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 

17. A vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként, 

elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként főkönyvi és 

analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt az Átvevő Számviteli Politikájában 

rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni. 

Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10. 

napjáig – a negyedik negyedévet követően január 31-ig – írásban adatot szolgáltatni az 

eszközök bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben elszámolt 

értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő állomány 

bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről. 

A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi. 

18. A selejtezést 500.000 Ft egyedi érték alatti eszközök esetén az Átvevő saját hatáskörben 

elvégezheti, úgy, hogy saját költségén gondoskodik a leselejtezett eszközök 

visszapótlásáról. Az Átvevő a selejtezés megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld az 

Önkormányzat részére. Az 500.000 Ft egyedi érték feletti eszközök esetén a selejtezést – 

az Átvevő javaslata alapján – az Önkormányzat végzi. Az Átvevő gondoskodik a 

selejtezésre javasolt vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények 

beszerzéséről. 

19. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. Az 

érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, 

jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon 

elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a 

minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok szerinti minősített adat kivételével – 

nyilvánosak. 

20. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 

bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 

21. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 

fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 

adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 

akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 

vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 

22. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon 

romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak 

terheit. 

23. A 21. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy 

késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles viselni. 

24. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 

használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 

kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 

bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az Átvevő intézményeiben tanulók 

vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a 

kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást 

tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható volt. 



25. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, 

illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve 

szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az 

Önkormányzat kártérítést követelhet. 

26. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának 

megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 

munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi 

berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának 

biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

27. Tekintettel arra, hogy Átvevő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek több mint 

fele államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére tekintettel megállapodnak 

abban, hogy az Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt 

értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti az Átvevőnek az 

Önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú 

kötelezettségét, amelyről az Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés megszűnése, 

vagy megszüntetése esetén külön határozattal dönt. Az Átvevő az értékcsökkenés 

elszámolását követően legkésőbb 30 napon belül adatot szolgáltat az Önkormányzat 

részére a bevételekben meg nem térülő általa elszámolt értékcsökkenés összegéről. 

28. Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult 

a) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 

a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, 

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 

felújítást elvégezni. 

29. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról a 19. 

pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 15. napjáig írásban be kell 

számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az elvégzett felújítás, átalakítás, beruházás 

költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését 

követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat. 

30. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek finanszírozására a 

felek megállapodnak, hogy az Átvevő jogosult az ingatlan felújítására, fejlesztésére saját 

vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes értesítése mellett. 

31. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 

emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban 

tájékoztatni. Az Átvevő az ebből fakadó költségeinek megtérítésére sem a szerződés 

hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt 

nem támaszthat. 

32. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 

szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 

elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját 

költségén helyreállítani. 

33. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért 

felelősséget nem vállal. 

34. Az Önkormányzat tulajdonában maradó, az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési 

feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 

használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 30 napon belül köteles az 

Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Az Átvevő a 

rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 



egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a 

szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak. 

35. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 

munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján 

ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 

vagyon rendeltetésszerű használatát. 

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 

a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve az Átvevő által 

használt irodai és egyéb célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni az Átvevő 

képviselőjének jelenlétében, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 

titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni, 

c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, 

információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá, 

amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

 

 

IV. A szerződés megszűnése 

 

 

36. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2017. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik.  

A szerződés megszűnik, ha: 

a) az Átvevő megszűnik, 

b) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik, 

c) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott 

ingatlanban megszűnik, 

d) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik. 

37. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 30 

napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyonkezelésébe adott, a 

vagyonkezelés megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 

38. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 

jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a helyiségekben található 

ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon 

belüli elszállítására írásban felszólítani. 

39. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 

ingóságait, az Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait 

az Átvevő költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő 

költségén gondoskodni. 

40. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem 

tarthat. 

41. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-

nyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni. 

 



 

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

 

42. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 

43. Kapcsolattartók kijelölése:  

Kiskunhalas Város Önkormányzata kapcsolattartója: 

Csendes Ildikó, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Tel.:+36-77/523-129, +36-70/338-4220 

E-mail: csendes.i@kiskunhalas.hu 

 

Kiskőrösi Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

Vágó Ferencné Tankerületi igazgató (név, beosztás) 

Tel.:+36-30-399-91-17 

E-mail: ferencne.vago@klik.gov.hu 

44. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 

jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

45. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok 

előírásai az irányadók. 

46. Felek a KLIK által fenntartott és az Önkormányzat által működtetett köznevelési 

intézmények használatának és működtetésének részletes szabályait megállapító 2013. 

január 10. napján kelt ingyenes használati szerződést e vagyonkezelési szerződés hatályba 

lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetik.  

47. Jelen szerződés 9. számozott oldalból áll és 5 eredeti példányban készült, amelyből 3 

példány Önkormányzatot, 2 példány az Átvevőt illeti meg. 

48.  Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

49. Jelen vagyonkezelési szerződést Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 273/2016. (11.24.) sz. határozatával elfogadta. 

 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: ingatlanok adatai 

2. számú melléklet: ingóságok adatai 

3. számú melléklet: tulajdoni lapok másolatai (több ingatlan esetén a mellékleteket 4/A, 

4/B… jelöléssel szükséges ellátni). 

4. számú melléklet: Ingatlan állapotfelmérő adatlap 

5. számú melléklet: Ingatlanhoz kapcsolódó műszaki dokumentációk (pl. alaprajz, 

gépészeti leírás, érintésvédelmi jegyzőkönyv, tűzriadó terv) (több dokumentum esetén 

mailto:csendes.i@kiskunhalas.hu


a mellékleteket 7/A, 7/B… jelöléssel szükséges ellátni) A dokumentációk 

megtalálhatóak az átadásra kerülő Intézményeknél. 

 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2016. december „….”. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Önkormányzat 

képviseli 

Fülöp Róbert 

polgármester 

……………………………………….. 

Kiskőrösi Tankerületi Központ 

képviseli 

Vágó Ferencné 

tankerületi központ igazgató 

 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Kiskunhalas, 2016. december „….”. 

 

 

 

…………………………………………… 

Önkormányzat 

Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 

 

 

…………………………………………… 

Tankerületi Központ 

Lánczi Alíz 
gazdasági vezető 

 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: Kiskunhalas, 2016. december „….”. 

 

 

 

Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 

 

 

……………………………………….. 

ügyvéd 

 

 

 

 

274/2016. Kth. 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a család- és 

gyermekjóléti központot Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 



Intézmények Gazdasági Szervezetéhez integrálja a család- és gyermekjóléti 

központ – mint szakmai egység – Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okirat módosítása bejegyzésének 

jogerőre emelkedése napjától. 

3) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a család- 

és gyermekjóléti központ meglévő szakdolgozóinak nyilatkozatát az 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal. 

4) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ és Kiskunhalas Város 

Önkormányzata közötti, az ingóságok tulajdonjogának átruházásáról szóló 

szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására.  

5) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas 

Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ közötti, az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok 

ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás 

módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 

6) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas 

Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közötti, az egyes 

szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-átvétele tárgyában kötött 

megállapodás módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 

 

(A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu 

honlapon.) 

 

275/2016. Kth. 

1. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete Alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint 

jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító okiratot a 2. melléklet szerinti 

formában és tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalas 

Város Önkormányzata Költségvetési Intézmény Gazdasági Szervezete közötti, 3. 

melléklet szerinti használati megállapodást, annak 1. számú mellékletét képező kis 

értékű tárgyi eszközök leltárjegyzékével és 2. számú mellékletét képező, 

önkormányzattól használatba kapott – nagy értékű tárgyi eszközök – leltárjegyzékével 

együtt. 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. 

4. A Képviselő-testület jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete Szakmai Programját a 5. számú melléklet szerinti 

tartalommal. 

5. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a használati 

megállapodás, az egységes szerkezetű Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, 

valamint a Magyar Államkincstár részére történő benyújtására. 

http://www.kiskunhalas.hu/


 
1. számú melléklet a 274/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

Az egyes önkormányzati közszolgáltatási és területfejlesztési feladatok közös ellátásában a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai, a minden állampolgár számára elérhető 

minőségi szolgáltatás, az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése, a 

szolgáltatások színvonalának a gazdaságossági szempontok alapján történő javítása céljából 

az alábbi feltételekkel megállapodnak: 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

a  

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

Létrehozásáról 
(A települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. december 1-jén hatályba lépett 

2004. évi CVII. tv-ben foglaltak figyelembevételével történő átalakulási, 2005.05.10., 2006.01.31., 2006.03.30., 

2007.09.10., 2008. 01.15., 2008.04.25., 2008.05.19., 2009.01.15., 2009.05.18.; 2011.03.10.; 2012.03.09., 

2012.11.28; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben foglaltak 

figyelembevételével történő módosításai, 2013.05.14-i
1
 módosításokkal;2014.11.07-i módosításokkal  

EGYSÉGES SZERKEZETBEN . 

Az átalakulás hatálybalépésének napja: 2005. február 1.) 

 

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady Endre 

u. 26.) 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 

1.) 

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.) 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

sz.) 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 

28.) 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 

8.) 

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 

Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.) 

Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 

 
2
önkéntes és szabad elhatározásukból, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. 

§-ban kapott felhatalmazás alapján 

  

 több önkormányzati feladat és hatáskör, 

                                                 
1

 

 

 
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
2
  Módosította: Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 



 valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének 

hatékonyabb, célszerűbb ellátására
3
 

 

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű 

ellátása érdekében egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos 

teherviselés alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
4
 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulást. 
 

A tagönkormányzatok a társulást 2004. június 01. napjától határozatlan időre hozzák létre.
5
 

6
 … 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.) A társulás neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: többcélú társulás) 

  

2.) Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. (továbbiakban: térségközpont) 

 

3.) A társulás pecsétje: Kör alakú, közepén Kiskunhalas címeréből a kun-vitéz, a kör szélén 

körbefutó felirattal: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

  

A társulás tagjai és székhelyük: 
 

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 1.) 

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.) 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.) 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 

Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.) 

Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 

 

5.)  A társulás székhely önkormányzata: Kiskunhalas Város Önkormányzata
7
 

 

6.)  A társulás tagjainak képviselőit a megállapodás 3. sz. függeléke tartalmazza.
8
 

 

7.) A társulás tagjainak lakosság számát a megállapodás 4. sz. függeléke tartalmazza.
9
 

  

8.) Működési területe: a tagtelepülések közigazgatási területére terjed ki.  

 

9.)  
10

 

                                                 
3
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

4
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

5
  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 

6
  Hatályon kívül helyezte: 34/2007. (09.10.) HTKT sz. határozat 

7
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

8
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

9
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 



 

10.) A többcélú társulás feladatainak ellátására az alábbi intézményt tartja fenn:
11

 
12

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

Alapítás időpontja: 2008. január 1.
13

 

 

11.) A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személy. 

 

A többcélú társulás alapító és felügyeleti szerve a tagtelepülési önkormányzatok 

képviselő testületei. Az alapító és felügyeleti jogokat az önkormányzatok képviselő-

testületei által megbízott tagokból álló bizottság látja el. 

 

A gazdálkodás megszervezésének módja szerint, saját bankszámlával rendelkezik. Az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű.  

A társulás gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságban tulajdont szerezhet. 
14

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA,  

FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 

1.) A Többcélú Társulás célja: A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a 

kistérségi önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése. 

2.) A Többcélú Társulás funkciói: 

 önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 

szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, 

integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, 

összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 

 államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, 

 térségfejlesztés, 

 területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (pályázatok 

készítése, megvalósítása)
15

  

 településfejlesztés összehangolása. 
16

 

3.) A Többcélú Társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

         Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes 

feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a 

társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. 

                                                                                                                                                         
10

  Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
11

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
12

  Hatályon kívül helyezte: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
13

  Beiktatta: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
14

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat;  Hatályon kívül helyezte: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. 

határozat, hatályos: 2013. január 1. 
15

  Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
16

  Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 



A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság,  

az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és emberközeli 

közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. 

A Többcélú Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és 

hatásköröket.  

A Többcélú Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete 

által átruházott feladat- és hatásköröket.  

A Többcélú Társulás köteles ellátni a törvény által közvetlenül hozzá telepített 

önkormányzati feladat- és hatásköröket.  

  

4.) Többcélú Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 

gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A kinevezési jogkört a Tanács, az 

egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. 

5.) A Többcélú Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközpont önkormányzat, vagy a 

társulás más tagja intézménye útján látja el. A feladatellátásról a feladatot vállaló és a 

feladatellátást igénylő települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú 

Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete külön 

megállapodást köt. 

A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát mely intézmény látja el.    

6.) A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el. 

A feladatellátás módjai: 

3. társulás útján (társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás 

keretében),
17

 

4. saját intézmény,  

5. térségközpont (városi) intézmény útján, 

6. mikro térség (községi) intézmény, 

7. ellátási szerződés, 

8. feladat ellátási szerződés, 

9. közszolgáltatási szerződés, 

10. vállalkozási szerződés,  

11. térségközpont polgármesteri hivatala, 

12. mikro térség polgármesteri hivatala útján,  

13. egyéb módon. 

  

 I.FEJEZET 
 

ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK   
  

A társulásnak az önkormányzatok által átruházott feladata és hatáskörei: 
18

 
 

A.) Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
19

 

  

                                                 
17

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
18

  Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
19

  Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 



20
  

21
  

22
 

 
23

 

B.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás, szakellátás és  intézményi feladatellátás 

 
24

C.) Család-és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, kistérségi szintű 

működtetése 
   
25

 
26

 

D.) A társulás és tagjai közbeszerzési eljárásainak közös szervezése és bonyolítása 

 

E.) A kommunikációs rendszer kistérségi szintű egységes működtetése 
27

 

 

F.) Írott és elektronikus média működtetése 

 
28

  
29

 
30

 

G.) Határmenti kapcsolatok szervezése.
31

 

 

H.) Sporttal kapcsolatos feladatok közös ellátása
32

 

 

I.) Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
33

 

 

A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatokat, a 

feladatellátás módját, a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok felsorolását és a 

feladatot ellátó intézmény megnevezését a megállapodás 2. sz. függeléke tartalmazza.
34

 

A tagönkormányzatok által tervezett megállapodásokat és közös fenntartású 

intézmények felsorolását a megállapodás 2/a sz. függeléke tartalmazza.
35

 

 

II. FEJEZET 

                                                 
20

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
21

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
22

 Hatályos 2015. 
23

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
24

  Módosította: …/2016. (11.09.) HTKT hat., hatályos: 2016. ….. 
25

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
26

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
27

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
28

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
29

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
30

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
31

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
32

  Beiktatta: 28/2008 (04.25.) HTKT sz. határozat 
33

  Beiktatta: 40/2009. (05.18.) HTKT sz. határozat 
34

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
35

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 



  

A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
  

A társulás döntéshozó szerve 
  

1.) A társulás vezető döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja e 

megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.  

2.) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 

helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. 

3.) A társulási tanács alakuló ülését Kiskunhalas Város Polgármestere hívja össze. A társulási 

tanács alakuló ülésén mondja ki a társulás megalakulását.
36

  

4.) A társulási tanács alakuló ülésén, tagjai sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére, 

munkájának segítésére alelnököt választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az 

elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére 

az elnök tesz javaslatot.
37

  

5.) A társulás tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

6.) A társulási tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-

testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
38

  

7.) A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott 

közmeghallgatáson, falugyűlésen tájékoztatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás 

tevékenységéről, valamint a Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft.-n
39

 keresztül 

folyamatos tájékoztatást adnak az ülésen hozott fontos döntésekről. 

 

A Társulási Tanács működése 
  

1.) A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  

2.) A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes 

akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.
40

  

3.) A társulási tanács ülését össze kell hívni:  

 szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;  

 a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;  

 a megyei kormányhivatal
41

 vezetőjének kezdeményezésére annak kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül.  

 

4.) A társulási tanács ülése nyilvános.  

 

5.) A társulási tanács  

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
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állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 

tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;  

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  

 

6.) A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a székhely település 

képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. 

A jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek
42

 és a társulás tagjainak. 

 

7.) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével 

rendelkező tag jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma 

meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. Adott kérdésben történő 

határozathozatal szempontjából a határozatképesség megállapításakor csak azon tagokat 

kell figyelembe venni, akik az adott feladatellátásban társult tagok. A javaslat 

elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok 

szavazatainak a felét és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. A tag vagy képviselője – szervezeti, személyi működési feltétel 

megteremtésére vonatkozó ügyeket kivéve – csak azon ügyekben rendelkezik szavazati 

joggal, amelyekre társult. 

 

8.) Minősített többség szükséges: 

5. Társulási Megállapodás elfogadásához és módosításához
43

 

6. Szervezeti és működési szabályzat elfogadásához és módosításához
44

 

7. a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;  

8. az 5.) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez és  

9. a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 

összeférhetetlenség megállapítása.
45

  

10. 46
 

 

9.) A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok 

szavazatainak kétharmadát és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszámának a 

felét. 

  

Bizottság 
  

1.) A társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat 

hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági 

szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottság 

tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a társulási tanács határozza meg, a 
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bizottság elnöke a társulási tanács tagja lehet. Az elnök a bizottság javaslatáról, 

intézkedéséről a társulási tanács elnökét írásban tájékoztatja.  

 

2.) A társulási tanács a többcélú társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése 

céljából pénzügyi bizottságot, a Szociális Szolgáltató Központ munkájának, működésének 

figyelemmel kísérésére szociális bizottságot hoz létre. A bizottságok elnökét és tagjainak 

több mint felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.
47

 

 

Jegyzői Kollégium 

  
1.) A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat jegyzője.  

2.) A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi. 

3.) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába 

esetenként bevonja a kollégiumot. 

4.) A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a kollégiummal. 

5.) A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a 

döntések végrehajtásában.  

 

  A Társulás munkaszervezete 
  

(1) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, valamint a 

működésével kapcsolatos feladatokat a Társulás székhelyének önkormányzati hivatala 

látja el (továbbiakban: munkaszervezet) külön megállapodás alapján.
48

 

 

III. FEJEZET  

  A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA 
 

A munkaszervezet feladata
49

 

 

1.) A munkaszervezet feladatai:  

 

a) ellátja az adminisztrációs feladatokat (iratkezelés, információgyűjtés, stb.) 

b) megszervezi, előkészíti a társulás üléseit, 

c) végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit, 

d) vezeti a társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a kormányhivatalnak, 

e) elkészíti és aktualizálja a társulás szabályzatait, 

f) a társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó 

tevékenységet végez,  

g) javaslatot készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programjai 

megvalósításához, 

h) figyeli a pályázati lehetőségeket, 

i) az érintett települési önkormányzat tisztségviselőivel vagy megbízottjaival 

együttműködve elkészíti a társulás céljaival megegyező pályázati dokumentációkat, 

                                                 
47

  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
48

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 

 Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 

 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
49

  Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 



j) közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati 

dokumentációik elkészítéséhez, 

k) intézi a társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit,  

l) felügyeli illetve lebonyolítja a társulás és intézményei közbeszerzési eljárásait, 

m) nyilvántartja a társulás külön számlájának pénzforgalmát, 

n) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb., 

o) elkészíti a társulás költségvetését, féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési 

és mérleg jelentést, éves leltárát, 

p) adatot szolgáltat a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséhez, 

q) biztosítja a likviditás, szolvencia fenntartását, 

r) benyújtja a társulás éves támogatás
50

 igényét, 

s) folyamatosan nyomon követi a normatív mutatók változását, mely alapján elkészíti az 

évközi lemondásokat, pótigénylést, valamint az év végi elszámolást, 

t) Szociális Szolgáltató Központ fenntartói feladatainak ellátása: 

a) működési engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, 

b) intézményfinanszírozási feladatok elvégzése, 

c) kapcsolattartás a működést engedélyező és ellenőrző hatóságokkal, 

d) adatszolgáltatások, kimutatások készítése az önkormányzatok részére, 

e) a szociális intézmény önkormányzatonkénti éves elszámolásának elkészítése, 

f) fenntartói ellenőrzési feladatok ellátása, 

g) felügyeleti szerv felé küldendő jelentések jóváhagyása. 

3. ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.  

 

2.) A feladatok ellátását a munkaszervezet vezetője (jegyző) irányítja, a Társulási Tanács 

felügyeli.  

 

A társulás tagjai beszámolási kötelezettsége 

 

A társulási tanács tagjai évente egyszer beszámolnak képviselő-

testületüknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
51

 

 

IV. FEJEZET 

 A TÁRSULÁS VAGYONA, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI 
  

1.) A társulás pénzügyi forrása: 

 A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 

 települési önkormányzatok által a társulásnak átadott feladattal kapcsolatos, az 

adott feladatra járó állami hozzájárulások és egyéb támogatások, 

3. saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai) 

1. központi költségvetési pénzeszköz   

2. egyéb bevételek biztosítják.
52
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2.) A társulás működésének, valamint a társulás fenntartásának költségeihez a társult 

önkormányzatok a mindenkor hatályos, Magyarország
53

 költségvetéséről szóló törvényben 

az állami támogatás megállapításánál figyelembe vett lakosságuk számának arányában 

járulnak hozzá, melynek mértéke a 2.) b.) pontban meghatározott Ft/fő tagdíj.
54

  

  a.) 
55

 

b.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját a Társulási Tanács az 

adott költségvetési év elemi költségvetési határozatában állapítja meg.
56

  

c.) A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 

állapítja meg. 

d.) A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a 

társulás vagyonát képezi, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után 

fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak 

befizetésére fordítható. A Társulási Tanács a munkaszervezet útján gondoskodik a 

társulás költségvetésének végrehajtásáról.
57

 

e) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját a 

tagönkormányzatoknak 2 részletben kell teljesíteniük. Az első részlet befizetésének 

határideje tárgyév június 30., a második részlet befizetési határideje tárgyév szeptember 

30. 

Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségüknek a fenti határnapig nem 

tesznek eleget, a munkaszervezet 30 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett 

tagot írásban felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt 

el, a munkaszervezet újabb felhívást eszközöl 30 napos fizetési határidő megjelölésével.
58

 

60 napon túli késedelem esetén a Társulás felhatalmazza számlavezető pénzintézetét, 

hogy követeléseit az adós tagönkormányzat számlájáról beszedje.
59

 

A tagönkormányzatok által vállalt egyéb pénzügyi kötelezettség vonatkozásában az 

önkormányzat és a Társulás közötti külön megállapodásban, vagy társulási tanácsi 

határozatban foglaltakat kell irányadónak tekinteni azzal, hogy 60 napon túli késedelem 

esetén a Társulás élhet az inkasszó lehetőségével.
60

 

 
61

 

 

3.) A jelen társulási megállapodás I. fejezet IV/1.) pontjában meghatározottak szerint 

megállapított társulási hozzájárulást átutalással kell teljesíteni a társulásnak, az OTP 

Kiskunhalasi Fiókjánál vezetett 11732064-15542315 számú főszámlára.  

Azok a települési önkormányzatok, melyek a Társulás feladatellátáshoz szükséges 

jogszabályban rögzített feltételeket nem teljesítik, és ebből a Társulásnak állami 

támogatásból származó bevételkiesése származik, kötelesek a bevételkiesést megtéríteni. 

A megtérítési kötelezettség mértékéről, a fizetési határidőről a Társulási Tanács 

költségvetési, illetve zárszámadási határozatában dönt.
62
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4.) A társulás tagjai által befizetett tagdíjak kezelésével és felhasználásával összefüggő 

gazdálkodási  feladatokat a munkaszervezet végzi. A pénzfelhasználásról a munkaszervezet 

vezetője év végén elszámolást  készít, melyet megvitatásra a Társulási Tanács tárgyévet 

követően, legkésőbb április 30-ig beterjeszt.
63

 

 

5.) A Társulási Tanács a társulás zárszámadását határozattal fogadja el.  

 

6.) A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályok az 

irányadók. 

V. FEJEZET 
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

  
1.) A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján célszerűségi és gazdaságossági 

szempontból ellenőrzik a társulás működését.  

 

2.) A társulás ellenőrzésének tapasztalatairól szóló előterjesztést a társulási tanács köteles 

megvitatni, és arról határozatot hozni.  

 

3.)  A munkaszervezet, mint a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) által 

ellátott feladatok belső ellenőrzését a KÖH belső ellenőre látja el.
64

 

 

 

VI. FEJEZET 

KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 

 

A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét a KÖH szabályzata tartalmazza. A számviteli 

politika és kapcsolódó szabályzatok tekintetében a KÖH szabályzatai kerülnek 

kiterjesztésre .
65

 

 

VII. FEJEZET 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
66

 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a szociális és gyermekvédelmi 

feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 2008. január 1. napjával megalapította önálló 

intézményét, a Szociális Szolgáltató Központot (továbbiakban SzSzK).  

A tagönkormányzatok által átadott feladatokat, valamint az SzSzK működtetésével, 

finanszírozásával kapcsolatos és egyéb részletszabályokat az egyes tagönkormányzatokkal 

kötött feladat átadás-átvételi megállapodás, a feladat ellátásához szükséges vagyon átadásáról 

szóló rendelkezéseket a vagyon átadás-átvételi megállapodás tartalmazza. 

Az SzSzK által biztosított, illetve a tagönkormányzatok által igénybevett ellátásokat az SzSzK 

alapító okirata rögzíti. 
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A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ tekintetében a Társulási 

Tanács az alapítói és irányítási jogok gyakorlója.
67

 

 

VII./A Szociális ellátások 

 

Rendeletalkotási kötelezettség 

 

(1) A többször módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

tv. (Szoctv.) 92. § (1) bekezdése alapján az SzSzK által biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások tekintetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó 

rendeletalkotásra kijelöli Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületét. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a társult települések felhatalmazása alapján tárgyév 

április 1. napjáig
68

 rendeletet alkot a  

0. SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, 

1. a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének feltételeiről, 

2. a térítési díjhátralékosok kezeléséről, 

3. valamint a Szoctv. 92. § (2) bekezdésben foglaltakról. 

 

(3) A társult önkormányzatok Szoctv. 140/C. §-ának megfelelően, a (2) pontban 

meghatározott időpontig módosítják hatályos rendeletüket. 

 

Intézményi térítési díj 
 

(1) A Társulási Tanács az általa fenntartott SzSzK intézményi térítési díjait évente egy 

alkalommal határozattal állapítja meg tárgyév március 16-ig
69

, melyet a szolgáltatási 

önköltség korrigálása függvényében további egy alkalommal felülvizsgálhat.  

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait az összes 

telephely vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 

tartalmazza. 
70

 

(3) Az igénybevett szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díja tekintetében 

Kiskunhalas Város Jegyzője gondoskodik a lakosság jogszabály szerinti tájékoztatásáról.
71

 

 

Személyi térítési díj 
 

(1) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, évente két alkalommal 

felülvizsgálható és megváltoztatható, kivéve a Szoctv. 115. § (6) bekezdés a)-b) pontjában 

meghatározottakat. 
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(2) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a 

kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül az azt alátámasztó 

dokumentumok becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési díj elengedése 

illetve csökkentése iránt. 

 

(3) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban 

szakmai vezető) és a Társulás Szociális Bizottsága javaslata alapján a személyi térítési díjat 

elengedheti, ha: 

0. ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, 

egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,  

1. a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – önhibáján kívüli egy éven túli 

munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége 

és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti.  

 

(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Társulás Szociális Bizottsága 

javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

0. a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű 

családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 

1. a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem 

éri el,  

 

(5) A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem 

beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében. 

 

(6) A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező lakóhelye, 

vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell megtérítenie a 

Társulás részére külön megállapodás alapján. 

 

(7) A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban térítési 

díjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék 

behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 

 

(8) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak 

minősül a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§ 1. pontja
72

 alapján.  

A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt. 

 

(9) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak 

meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján. 

 

VII./B. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
73

 
 

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, azon igénybevétele, valamint a fizetendő térítési 

díjak vonatkozásában a szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az 

alábbi eltérésekkel: 
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Rendeletalkotási kötelezettség 

 

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 

29. § (3) bekezdése alapján az SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások tekintetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, 

mint fenntartó rendeletalkotásra kijelöli Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületét. 
 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a társult települések felhatalmazása alapján tárgyév
74

 

április 1. napjáig rendeletet alkot a  

4. SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, 

azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, 

5. a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének feltételeiről, 

6. a térítési díjhátralékosok kezeléséről, 

7. valamint a Gyvt.29. § (2) bekezdésben foglaltakról. 

 

(3) A társult önkormányzatok a Gyvt. 161/E. §-ának megfelelően módosítják hatályos 

rendeletüket. 

 

Intézményi térítési díj 
 

(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 

díjait az összes telephely vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének rendelete tartalmazza. 

 

Személyi térítési díj 
 

(1) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Társulás Szociális Bizottsága 

javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

4. térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel, 

5. a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 

pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 

6. a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, 

7. térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan 

beteg szülő vagy gyermek esetén. 

 

Működési engedélyezési eljárás 
 

(1) Az SzSzK által nyújtott szolgáltatások működési engedélyezési eljárásában a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (a továbbiakban: működést engedélyező 

hatóság) illetékes. 

 

(2) Működési engedélyezési eljárás megindításáról a Társulási Tanács dönt, ezen túl a 

tagönkormányzatok jóváhagyó döntése szükséges az alábbi esetekben: 

1. új feladat felvétele, leadása, 
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2. új telephely létrehozása, meglévő megszüntetése, 

3. ha a működést engedélyező hatóság egyéb speciális ügyben előírja. 

 

VIII. FEJEZET 

  

A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS, 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA  

ÉS A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

   
1.)   A társuláshoz csak települési önkormányzat képviselő-testülete csatlakozhat. 

 A csatlakozási szándékot a társulási tanács elnökének írásban kell bejelenteni. 

 Az új tag felvételi kérelmét a társulási tanács ülésén meg kell vitatni. 

       A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott 

képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a társulási 

megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.  

 

2.) A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges: 

 a.) a megállapodás jóváhagyásához 

 b.) a megállapodás módosításához 

 c.) a megállapodás megszüntetéséhez 

 d.) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

  

3.) A társulásból kiválni törvényben, meghatározott esetekben, valamint a helyi 

önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül lehet.
75

 

A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a társulási megállapodást 

felmondani kívánó képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és 

a társulás tagjaival közölni. 

  

4.) A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával, a naptári év utolsó napjával, 

kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott 

kötelezettségének ismételt felhívásra, határidőben nem tett eleget.
76

 

 

5.) A társulási megállapodást a felek határozatlan időre kötik meg.
77

 Amennyiben a társulás 

által felvállalt feladat a jelen társulási megállapodás hatálya alatt megszűnik – kivéve, ha 

a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra jóváhagyott 

támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 

Amennyiben jelen társulásból történő kilépés eredményeként a társulás nem felel meg a 

többcélú társulások támogatásáról szóló jogszabályban rögzített feltételeknek, úgy kilépő 

önkormányzat(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzat(ok)ra – lakosságszám szerint – jutó 

támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek 

megfizetni.  

 

6.) A társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését. 
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7.) A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 

vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 

költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.  

 

8.) A társulás megszűnés vagy a társulásból történő kiválás esetén, amennyiben a 

megszűnéssel vagy a kiválással összefüggésben visszafizetési kötelezettség keletkezik, a 

kapott fejlesztések arányában, illetve a Társulási Tanács döntése alapján teljesítik a 

társulás tagjai a pályázati felhívásnak megfelelő visszafizetést.
78

 

 

9.) Elszámolás rendje: 

1. A társulás tagjai a kiváláskor és megszűnéskor kötelesek egymással elszámolni. 

2. A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által 

a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni, 

Közös vagyon kiadásának rendje: 

3. annak a kiválás időpontjától számított 5 éven belüli kiadására a társulás tagja csak 

abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatainak 

ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú társulással kötött 

szerződés alapján használati díj illeti meg.
79

 

 

IX. FEJEZET 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
  

1.) A társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan időre jön létre. 

 

2.) A társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 

között tárgyalásos formában egyeztetni. Kétszeri eredménytelen egyeztetést követően a 

tagok a bírósághoz fordulhatnak. A tagok e társulási megállapodásban eredő vitáig esetére 

kikötik a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét.
80

  

 

3.)  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

rendelkezéseit kell alkalmazni.
81

  

 

4.) A jelen megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

5.) A társulási megállapodás mellékletei:
82

 

1. számú melléklete: a társulási megállapodás jóváhagyó aláírási példánya 

2. számú melléklete: 
83
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3. számú melléklete
84

 

 

6.) A társulási megállapodás függelékei:
85

 

 

 1. számú függeléke: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás kormányzati 

funkciói
86

 

 2. számú függeléke: a már létrejött kistérségi megállapodások, a tervezett 

megállapodások és tervezett közös fenntartású 

intézmények felsorolása 

 3. számú függeléke: a társulás tagjainak képviselői
87

 

 4. számú függeléke: tagtelepülések lakosságszáma
88

 

 5. számú függeléke:  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ alapító okirata 

 

 

Kiskunhalas, 2016. november 9. 

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok 

képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá, a megállapodás hatályos a 

jóváhagyások közül legkésőbb elfogadott időpontjával:
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1. számú melléklet 
Balotaszállás Község Önkormányzata 79/2004..Kt.h.számú határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005.(I.27.) sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  42/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   7/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 55/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 122/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  12/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  74/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  85/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  6/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  75/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 31.  47/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 29.  44/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 13. 187/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 29. 65/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014.01.29. 2/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2015. január 28. 2/2015.sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2016. ….   /2016.sz. határozat 

 

 

 

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

                    polgármester 

   

Harkakötöny Község Önkormányzata 16/2004.Kt.h.számú határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005.(I.31.).sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  26/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   3/2006. sz. határozat  

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 19/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 38/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  6/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  17/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  28/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  4/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  44/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 25.  16/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 23.  20/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 14. 91/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. június 4. 27/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. február 14.  4/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2015. február 23. 2/2015.sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2016. ….   /2016.sz. határozat 

 

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

                     polgármester 

  

Kelebia Község Önkormányzata   139/2004.Kt.h.számú határozat   

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 13/2005.sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  101/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   25/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 102/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 229/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  32/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  168/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  154/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  9/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  143/2009. sz. határozat 



Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 30.  93/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 22. 41/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 13. 211/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 22. 68/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. február 05.               /2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2015. február 12. 19/2015.sz.határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2016. ….   /2016.sz. határozat 

 

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

         polgármester 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  191/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 18/2005.sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  140/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   …/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 97/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 255/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  18/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  103/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  170/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  1/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  126/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 16.  48/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 26. 69/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 20. 292/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 30. 157/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. január 30. 21/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2015.január 29. 9/2015. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2016. ….   /2016.sz. határozat 

 

 

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

         polgármester 

 

Kisszállás Község  Önkormányzata  86/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás: 12/2005.ök.sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  98/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   5/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30.  72/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 139/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  2/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  77/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  80/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  11/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  92/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 30.  49/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 29. 39/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 13. 172/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 30. 72/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. február 04. 18/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2015. január 29. 6/2015.sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2016. ….   /2016.sz. határozat 

 

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

         polgármester 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata   86/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 3/2005.(I.27).sz. határozat. 



Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  66/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.  5/2006. sz. határozat  

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30.  85/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 108/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  2/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  53/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  79/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  7/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  59/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 29.  54/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 27. 28/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 18. 113/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 28. 49/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. február 13. 5/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2015.február 11. 7/2015. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2016. ….   /2016.sz. határozat 

 

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

         polgármester 

  

 

Pirtó Község Önkormányzata   34/2004.Kth. számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005..8I.26,sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  28/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   4/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 22/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 38/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  1/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  19/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  22/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  1/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  26/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 31.  10/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 26. 10/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 12. 58/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 31. 29/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. november 07. 9 /2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2015. február 12. 3/2015.sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2016. ….   /2016.sz. határozat 

 

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

         polgármester 

 

Tompa Város Önkormányzata            86/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 19/2005.sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  88/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31. 15/2006. sz. határozat  

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 68/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 131/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  8/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  94/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  112/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15. 7/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  84/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 28.  30/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 26. 39/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 20. 230/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 30. 106/2013. sz. határozat 



Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. január 29. 15/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2015. január 22. 17/2015.sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2016. ….   /2016.sz. határozat 

 

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

         polgármester 

 

Zsana Község Önkormányzata   99/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 8/2005.Ök..sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  94/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   9/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 117/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 151/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  6/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  71/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  96/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  11/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  80/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 28.  44/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 27. 41/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 20. 157/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 28. 91/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. január 28.  4/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2015. január 20. 4/2015. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2016. ….   /2016.sz. határozat 

 

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

         polgármester 



1. sz. függelék 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladatai  
(2012.01.01.)

90
 

 

Szakágazati besorolás: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

(törzskönyvi kivonatból beillesztve) 

 

Szakfeladat Alaptevékenység 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011210 Államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
041231

 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatási program 
041236

 Országos közfoglalkoztatási program 

076010 Egészségügyi igazgatás 

081010 Sportügyek igazgatása 

082010 Kultúra igazgatása 

082044 Könyvtári Szolgáltatások 
098010

 Oktatás igazgatása 

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
90

 

 
  Hatályos 



2. sz. függelék 
A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatok:

91
 

 

Közszolgáltatási feladat 
Feladatellátás 

módja 

Társult települési 

önkormányzatok 
Feladatot ellátó intézmény neve 

92 

 

Szociális közszolgáltatási feladatkörben93 

Szociális Szolgáltató Központ 

által ellátott szociális, 

gyermekjóléti feladatok: 

- étkeztetés 

- házi segítségnyújtás 
- 94

 

- idősek otthona 

- időskorúak 

gondozóháza 

- családsegítés 

- gyermekjóléti szolg. 

- családok átmeneti 

otthona 

- hajléktalan szálló 

- idősek klubja 

- fogyatékos személyek 

otthona 

- támogató szolg. 
- 95

 

- fogyatékos személyek 

nappali ellátása
96

 

/ I. fejezet C-D.) pont 

önálló 

intézmény 

Kiskunhalas 

Balotaszállás 

Harkakötöny 

Kelebia 

Kisszállás 

Kunfehértó 

Pirtó 

Tompa 

Zsana 

Székhely: 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 

Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

 

Telephelyek: 
Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. 

Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. 

Kiskunhalas, Molnár u. 6. 

Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10. 

Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. 

Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.
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Tompa, Szabadság tér 1. 

Tompa, Szabadság tér 4. 
98
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Kisszállás, Iskola u. 20-22. 

Kunfehértó, Szabadság tér 7. 

Harkakötöny, Bem u. 2. 

Harkakötöny, Ady E. u. 8. 
 

100 

Írott és elektronikus média működtetése / I. fejezet G.) pont
101

 

Internetes portál működtetése  www.halasregio.hu
102

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal
103

 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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  Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
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  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
93

  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
94

  Hatályon kívül helyezte: 2/2010. HTKT határozat 
95

  Hatályon kívül helyezte: 66/2011. (12.20.) HTKT hat., hatályos: 2012. január 1. 
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  Beiktatta: 32/2012. (04.16.) HTKT hat. 
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  Beiktatta: 32/2012. (04.16.) HTKT hat. 
98

  Hatályon kívül helyezte: 25/2011. (04.14.) HTKT határozat, hatályos: 2011. június 1. 
99

  Hatályon kívül helyezte: 18/2012. (02.20.) HTKT határozat, hatályos: 2012. március 24. 
100

  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 

 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
101

  Beiktatta: 34/2007 (09.10.) HTKT sz. határozata 
102

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
103

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 



 

 

2/a. sz. függelék 
A tagönkormányzatok által tervezett megállapodások és közös fenntartású intézmények: 

 

Közszolgáltatási feladat 
Feladatellátás 

módja 

Társult települési 

önkormányzatok 
Feladatot ellátó intézmény neve 

104 

Írott és elektronikus média működtetése / I. fejezet G.) pont
105

 

Kistérségi települések 

rendszeres bemutatkozása, 

bemutatása, önkormányzati 

tájékoztatás a médiákon 

keresztül 

Társulási 

Megállapodás
106

 

Kiskunhalas 

Harkakötöny 

Pirtó 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal 

 – Halasi Média és Kultúra Non-

profit Kft.
107

 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
105

  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
106

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
107

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
109

  Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 



3. sz. függelék
110

 

 

A társulás tagjainak képviselői 

 

Tag Cím Képviselő 

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Balotaszállás, Ady Endre u. 

26. polgármester 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Harkakötöny, Kossuth u. 1. polgármester 

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kelebia, Ady Endre u. 114. polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

sz. polgármester 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Kisszállás, Felszabadulás u. 

28. polgármester 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Kunfehértó, Szabadság tér 8. polgármester 

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tompa, Szabadság tér 3. polgármester 

Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pirtó, Dózsa György u. 19. polgármester 

Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zsana, Kossuth u. 3. polgármester 

 

4. sz. függelék
111

 

A társulás tagjainak teljes állandó lakosságszáma 

(2014.01.01.) 

1. Balotaszállás 1 599 fő  

2. Harkakötöny 865 fő  

3. Kelebia 2 698 fő 

4. Kiskunhalas 29 242 fő 

5. Kisszállás 2 501 fő 

6. Kunfehértó 2 201 fő 

7. Pirtó 993 fő 

8. Tompa 4 803 fő 

9. Zsana 791 fő 
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   Beiktatta: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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  Hatályos: 2015. …. 



 

2. számú melléklet a 274/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

3. számú melléklet a 274/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

SZERZŐDÉS 

INGÓSÁGOK TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

(tervezet) 

amely létrejött egyrészről a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ (székhely: 6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. szám, törzskönyvi azonosító szám: 

761585, adószám: 15761581-2-03, KSH statisztikai számjel: 15761581-8730-322-03, 

képviseli: Juhász György intézményvezető) mint átadó (a továbbiakban: Átadó Intézmény) 

másrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 

1. szám, törzskönyvi azonosító szám: 724902, adószám: 15724904-2-03, KSH statisztikai 

számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester) mint átvevő (a 

továbbiakban: Átvevő Fenntartó) 

(a felek együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

1. A szerződés előzményei  

1.1. Felek rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40/A § (3) bekezdésének módosítása folytán 

2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti központ kizárólag a Gyvt. 94. § (4) 

bekezdése szerinti – járásszékhely - települési önkormányzat fenntartásában működhet. 

1.2. Az 1.1. pontban foglaltakra tekintettel a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (a 

továbbiakban: HTKT) Társulási Tanácsa a 2016. november 9. napján tartott ülésén 

meghozott 38/2016. HTKT határozatban döntött a család- és gyermekjóléti központ 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának, mint járásszékhely településnek történő 

átadásáról. A HTKT határozat 6. pontja alapján az Átadó Intézmény tulajdonában lévő 

feladat ellátáshoz szükséges eszközök ingyenesen és térítésmentesen – a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § és 14. § alapján 

– átadásra kerülnek Átvevő Fenntartó részére a HTKT határozat 7. számú mellékletével 

összhangban elkészített eszközleltár alapján. 

1.3. Jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Felek a 38/2016. számú HTKT határozat 6. 

pontjában foglaltak alapján módosítják a Kiskunhalas belterület 171/B/1 hrsz-on 

nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 6. szám alatti ingatlan 

tekintetében a 2008. január 28. napján aláírt és több alkalommal módosított egyes 

szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyú 

megállapodást. Felek a megállapodás módosítását úgy teszik meg, hogy a család- és 

gyermekjóléti központ - mint szakmai egység - feladatainak ellátást biztosító ingatlanrész 

Átvevő Fenntartó által működtetni kívánt intézményrész tekintetében a Kiskunhalas 

Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (a 

továbbiakban: KIGSZ) alapító okirat módosítása bejegyzésének jogerőre emelkedése 



napjától kikerül a megállapodás hatálya alól. Továbbá a család- és gyermekjóléti központ 

feladatainak ellátásához szükséges, de az Átvevő Fenntartó tulajdonában lévő, korábban 

az Átadó Intézménynek használatba adott eszközök tekintetében Átadó Intézmény 

használati joga megszüntetésre kerül. 

2. A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1.1. pontjában rögzítettek folytán és az 

1.2. pontban meghatározott felhatalmazás alapján Átadó Intézmény tulajdonában lévő, a 

család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátásához szükséges ingóságokat – kis 

értékű és nagy értékű tárgyi eszközöket - jelen szerződés mellékletét képező leltár szerint 

per- teher és igénymentesen, ingyenesen – az Nvtv. 13. § és 14. § alapján – a család- és 

gyermekjóléti központ - mint szakmai egység – KIGSZ alapító okirat módosítása 

bejegyzésének jogerőre emelkedését követően átadja az Átvevő Fenntartó részére. 

2.2.  Felek rögzítik, hogy a leltár szerinti kis és nagy értékű eszközök tekintetében Átadó 

Intézmény tulajdonjoga az átadás folytán megszűnik, az eszközök tulajdonjogát az 

Átvevő Fenntartó szerzi meg. 

2.3. Átadó Intézmény kijelenti, hogy az eszközök per-, teher- és igénymentesek, azokat 

zálogjog, biztosíték nem terheli. Az eszközök tekintetében harmadik személy vételi 

joggal, visszavásárlási joggal vagy egyéb olyan joggal – bérleti vagy használati jogot 

bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot – nem rendelkezik, mely az Átvevő 

Fenntartót az eszközökkel összefüggő jogai gyakorlásában, valamint a birtoklás során 

akadályozná vagy korlátozná. 

3. Felek jogai és kötelezettségei 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átadó Intézmény az eszközöket rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban a család- és gyermekjóléti központ - mint szakmai 

egység – a KIGSZ alapító okirat módosítása bejegyzésének jogerőre emelkedését 

követően Átvevő Fenntartó birtokába adja átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű 

felvételével. 

3.2. Átvevő Fenntartó az eszközök birtokátruházás napjától köteles az eszközöket jelen 

szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladat ellátásához használni, valamint viselni az 

eszközökkel összefüggésben felmerült kárveszélyt és közterheket. 

3.3. Amennyiben az eszközök szabályszerű – az ágazati jogszabályokban foglaltak alapján – 

selejtezésére kerül sor, úgy az Átvevő a selejtezett eszközökre fennálló hasznosítási 

kötelezettsége megszűnik. 

3.4. Felek a birtokátruházást követő 30 napon belül, az aktuális állapotnak megfelelően 

rendezik az eszközök tulajdonjog változásával kapcsolatosan az analitikai 

nyilvántartásaikban szükséges ki- és átvezetéseket. Átvevő Fenntartó a birtokátruházás 

napján a szerződés mellékletét képező leltárban rögzített értéken veszi nyilvántartásba az 

eszközöket, Átadó Intézmény ugyanezzel a nappal vezeti ki a nyilvántartásából az átadott 

eszközöket. 



3.5. Átvevő Fenntartó kijelenti, hogy az eszközök a tulajdonába kerülnek, mely eszközök a 

tárgyi eszköz nyilvántartásában rögzítésre kerülnek. 

4. A szerződés egyéb rendelkezései 

4.1. Átvevő Fenntartó kijelenti, hogy belföldi, helyi önkormányzat, melynek Képviselő-

testülete a 274/2016. határozatával elfogadta jelen szerződés szerződéses feltételeit és 

egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. rendelkezéseit tartják irányadónak. 

4.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a kis és nagy értékű eszközökről 

szóló leltár. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés a család- és gyermekjóléti központ – mint 

szakmai egység – a KIGSZ alapító okirat módosítása bejegyzésének jogerőre emelkedése 

napjától lép hatályba. 

Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látják el. 

 

Kiskunhalas, ……………………   Kiskunhalas, …………………… 

 

………………………………...    ………………………………… 

          Átadó Intézmény                     Átvevő Fenntartó 

    Halasi Többcélú Kistérségi Társulás         Kiskunhalas Város Önkormányzata 

  Szociális Szolgáltató Központ     Fülöp Róbert polgármester 

Juhász György intézményvezető 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:    Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés:    Jogi ellenjegyzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

4. számú melléklet a 274/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

tervezet 

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele 

tárgyában 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám, törzskönyvi azonosító szám: 724902, adószám: 15724904-

2-03, KSH statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert 

polgármester) mint átadó (a továbbiakban: Átadó) 

másrészről Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 

6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. szám, törzskönyvi azonosító szám: 761585, adószám: 

15761581-2-03, KSH statisztikai számjel: 15761581-8730-322-03, képviseli: Juhász György 

intézményvezető) mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 

 (a felek együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

1. Felek rögzítik, hogy az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-

átvétele tárgyában megállapodást (a továbbiakban: alap megállapodás) kötöttek 

egymással 2008. január 28. napján. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 42/2016. 

számú határozatával jóváhagyott megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

„Átadásra kerülő feladatok: 

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)), 

- 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.” 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 38/2016. számú határozatának felhatalmazása 

alapján Felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

247/2013. számú határozatával jóváhagyott megállapodást az alábbiak szerint 

módosítják: 

 „Átadásra kerülő vagyon: 

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

- Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. hrsz: 3596, 

- Kiskunhalas, Thúry József u. 6. hrsz 171/B/1 ingatlan tekintetében kifejezetten 

a család- és gyermekjóléti szolgálat – mint szervezeti egység – által használt 

része azzal, hogy a család- és gyermekjóléti központ által használt ingatlanrész 

kikerül a megállapodás hatálya alól, 

- Kiskunhalas, Szilády u. 10. hrsz 2235, 

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

- Kiskunhalas, Molnár u. 6. hrsz: 3697, 

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

az átadó az átvevő térítésmentes használatába adja.” 

4. Felek megállapodnak abban, hogy Átadó tulajdonában lévő, a család- és gyermekjóléti 

központ által ellátott feladatok biztosítása végett Átvevő használatába adott, az 

eszközleltárban 11230 naplósorszámon és E/11230 leltári számon rögzített irattároló 

szekrény megnevezésű ingó dolog, valamint az 11509 naplósorszámon és E/11509 leltári 

számon rögzített számítógép megnevezésű eszköz használati jogának megszüntetésére 

kerül sor. A fentiekben nevesített eszközöket átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű 

felvételével Átvevő visszaadja Átadó részére, Átadó az eszközöket Átvevőtől visszaveszi. 

5. Felek a birtokátruházást követő 30 napon belül, az aktuális állapotnak megfelelően 

rendezik az eszközök analitikai nyilvántartásokban szükséges ki- és átvezetéseket. Átadó 

a birtokátruházás napján a megállapodás módosítás mellékletét képező leltárban rögzített 

értéken veszi nyilvántartásba az eszközöket, Átvevő ugyanezzel a nappal vezeti ki a 

nyilvántartásából az átadott eszközöket. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az 

eszközök a tárgyi eszköz nyilvántartásában rögzítésre kerülnek. 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. rendelkezéseit tartják irányadónak. 

A megállapodás módosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi az eszközleltár. Felek 

rögzítik, hogy jelen megállapodás módosítás 6 eredeti példányban készült. 

Jelen megállapodás a család- és gyermekjóléti központ - mint szakmai egység – 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

alapító okirat módosítása bejegyzésének jogerőre emelkedése napjától lép hatályba. 

Felek jelen megállapodás módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá és egyidejűleg minden oldalát 

kézjegyükkel látják el. 

 

Kiskunhalas, ……………………    Kiskunhalas, …………………… 

 

…………………………………………       …………………………………… 



                       Átadó                   Átvevő 

Kiskunhalas Város Önkormányzata      Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

      Fülöp Róbert polgármester          Szociális Szolgáltató Központ 

            Juhász György intézményvezető 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:    Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

Jogi ellenjegyzés:    Jogi ellenjegyzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
5. számú melléklet a 274/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

tervezet 

 

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. 112 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,
113

 

- 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.)
114

 

- 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. 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: 
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 Módosította: 8/2016. HTKT. hat., jóváhagyta: 42/2016. Kth. Hatályos: 2016. március 1. 
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 Módosította:…/2016. HTKT. hat., jóváhagyta: …/2016. Kth. Hatályos: 2016. ……….  
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 Módosította:…/2016. HTKT. hat., jóváhagyta: 192/2016. Kth. Hatályos: 2016. szeptember 1. 



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. 
115

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. 116
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 

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.  
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 Módosította: 32/2015. HTKT. hat., jóváhagyta: 264/2015.Kth. 
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 Módosította: 64/2008. HTKT hat., jóváhagyta: 291/2008. Kth. 



 

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.
 117

 

 

Társulás az 1. pontban felsorolt feladatok bármelyikének Önkormányzat részére történő 

visszaadásáról szóló döntését legalább 6 hónappal korábban köteles közölnie az 

Önkormányzattal.
118

 

 

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.
119

 

 

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. 

 

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 a Kiskunhalasi Járásbíróság illetékességét.
120

 

 

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: 
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 Módosította: 26/2009. HTKT hat., jóváhagyta: 263/2009. Kth. 
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 Beiktatta: 23/2011. HTKT hat., jóváhagyta: 72/2011. Kth. 
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 Beiktatta: 23/2011. HTKT hat., jóváhagyta: 72/2011. Kth. 
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 Módosította:…/2016. HTKT. hat., jóváhagyta: …/2016. Kth. Hatályos: 2016. ………. 



Szociális Szolgáltató Központ  

   vezetője     

 

Záradék: 

A megállapodás módosítását Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 275/2016.(XI.24.) Kth. számú 

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

számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

276/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Váradi Krisztián 

képviselő indítványát, miszerint a képviselő-testület februári ülésén vizsgálja meg a helyi 

iparűzési adó alapjának 2 millió Ft-ról történő megemelését.  

 

277/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 30/2016. (XI.25.) 

sz. rendelettel módosított  helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) számú rendelete megfelel a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályba lépő 7.§ g) 

pontjában foglaltaknak. 

 

 

278/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a MÁV Magyar 

Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő, az 1. sz. mellékletben 

szereplő Együttműködési megállapodást.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az Együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Melléklet a 278/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről a  

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

rövidített elnevezése:   MÁV Zrt.  

székhely:     1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,  

levelezési cím:    1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., 

cégjegyzékszám:   01-10-042272,  

statisztikai számjele:   10856417-5221-114-01, 

adószám:     10856417-2-44,  

számlavezető pénzintézet:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

pénzforgalmi jelzőszám:  10200971-21522347-000000000 

képviseli:     Mondi Miklós Pályavasúti Területi Igazgató 

Bácsi Sándor Területi Gazdasági Vezető  

a továbbiakban: MÁV Zrt.  -  

 

másrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhely:  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 



levelezési cím:   6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 

törzskönyvi azonosító:   724902, 

statisztikai számjele:  15724904-8411-321-03, 

adószám:  15724904-2-03, 

számlavezető pénzintézet:  OTP Bank Nyrt.; 

pénzforgalmi jelzőszám:  11732064-15338806-00000000; 

képviseli:      Fülöp Róbert polgármester 

továbbiakban: Önkormányzat - 

továbbiakban együtt - Szerződő felek - között 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 

 

Önkormányzat kijelenti, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, továbbá nincs a MÁV 

Zrt.-vel fennálló, elmaradt, lejárt kötelezettsége, illetve nem áll perben a MÁV Zrt.-vel, illetve 

nem, vagy nem volt tulajdonosa olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen 

tartozása van a MÁV Zrt.-vel szemben. 

 

Megállapodás tárgya, célja 

 

1.1. Szerződő felek közös célja közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és 

közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az alábbiak 

szerint. 

 
1.2. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3. §, valamint 26. § (2) bekezdése 
alapján, az országos vasúti pályahálózat gazdálkodó szervezet útján történő működtetése állami 
feladat, és a vasúti pályahálózatra vonatkozó vagyonkezelési tevékenység közfeladatnak minősül. 
 
1.3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 
alapján, helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok körébe tartozik a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet 
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).  
 
1.4. Az Önkormányzat képviselő-testületi határozata alapján, a Szerződő felek közötti együttműködés 
keretében, kötelezettséget vállal a Kiskunhalas állomás és környékének, valamint az azzal határos 
közterületeknek – jelen megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 1. számú mellékleteit képező 
helyszínrajzon és alaprajzon megjelölt területén - (továbbiakban: Terület)  az alábbi feladatok 
elvégzésére, illetve ezen feladatok elvégzése érdekében helyi önkéntes munka szervezésére.  
 
Feladatok az állomás területén 
I. 

 Az állomás, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az utasperonok 

rendszeres takarítása, beleértve a hóeltakarítást, valamint a jég – és csúszástól való 

mentesítést a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.  

 Utas WC-k takarítása, higiéniás anyagok biztosítása a 2. számú mellékletben foglalt 

minőségi elvárásoknak megfelelően. 

 A külső és belső utasforgalmi területeken elhelyezett berendezési tárgyak, padok, 

tájékoztató táblák, vitrinek, üveg felületek tisztítása a 2. számú mellékletben foglalt 

minőségi elvárásoknak megfelelően. 



 Kommunális hulladék kezelése (állomási gyűjtőbe helyezése), beltéri és szabadtéri 

hulladékgyűjtők és környezetének tisztítása, hulladékgyűjtő zsákok biztosítása, cseréje 

a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően. 

 

II.1. 

11. Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az 

állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. 

Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a 

kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi 

legalább két alkalommal.  

II.2.  

Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos 

károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavar- 

és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése 

mellett az utasforgalmi létesítményeken: 

14. Belső fal-, padló- és lépcsőburkolatok javítása, folytonossági hiányainak 

megszüntetése, csúszásgátló csíkok, sávok pótlása  

15. Nyílászárók javítása, szigetelése, mázolása, törött üvegek pótlása,  

16. Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolása) 

17. Helyiségek tisztasági festése, lábazati falfelület mázolása 

18. Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül és belül) 

19. Rágcsáló-, rovarirtás 

20. Berendezési tárgyak javítása, cseréje (pl. csaptelep, WC tartály, mosdó+szifon) 

 

A II. 2. feladatok közé nem tartoznak bele a tulajdonos feladatkörébe tartozó felújítási 

tevékenységek.  

 

1.5 Amennyiben az Önkormányzat a II.2 pontban foglalt feladatokat, valamely okból - 

ideértve különösen az eseti keretösszeget meghaladó mértékű javítási vagy egyéb zavar-

elhárítási feladatok ellátását – a 3.1 pontban megadott keretösszegből megoldani nem tudja, 

Felek a megoldás érdekében a következők szerint járnak el: 

 Önkormányzat elszámolási kimutatást készít, amelyben a keretösszeg felhasználása a 

műszaki tartalom és a költségek tekintetében alátámasztja, hogy a keretösszeg 

kimerült, és jelzi az 5.3 pontban megjelölt MÁV kapcsolattartó felé, hogy a jelen 

pontban foglalt feltétel bekövetkezett, és a hibajavítás, illetve zavarelhárítás várhatóan 

milyen összegből és milyen műszaki tartalommal oldható meg. 

 Az 5.3 pontban megjelölt MÁV kapcsolattartó 1 munkanapon belül megvizsgálja és 3 

munkanapon belül visszajelez, hogy az önkormányzat a bemutatott feltételekkel a 

hibajavítást, illetve zavarelhárítást elvégezheti, és annak ellenértékét Jelen 

Megállapodás teljesítésigazolásra és számlázásra vonatkozó rendelkezései szerint a 

MÁV Zrt. részére továbbszámlázhatja, vagy nem végezheti.  

 
1.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján, jelen Megállapodás nem tartozik a Kbt. hatálya alá, 
különös tekintettel arra, hogy a Szerződő felek együttműködéssel érintett tevékenységből származó 
éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról. 
 

2. A Megállapodás időbeli hatálya, megszűnése  



 

2.1. Felek megállapodnak, hogy az a 3. sz. mellékletben szereplő átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet vesznek fel, a Megállapodás a jegyzőkönyv aláírásának napján lép hatályba.  

 

2.2. Jelen Megállapodást a Szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.  
 
2.3. Jelen Megállapodás megszűnik: 

a) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén, 
b) jelen Megállapodás szerint a Fél által gyakorolt felmondással. 

 
2.4. Az Önkormányzat jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 6 hónap felmondási idővel 
felmondani. 
 
A MÁV Zrt. jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 3 hónap felmondási idővel felmondani. 
 
2.5. A MÁV Zrt. jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben: 

a) ha az Önkormányzat a Megállapodás 1.4. pontjában meghatározott feladatokat nem, 
vagy nem megfelelő minőségben teljesíti és a 2.7. pontban írtak szerinti felszólításban 
biztosított határidő eredménytelenül telt el; 
b) ha az Önkormányzat a Megállapodásban foglalt egyéb lényeges kötelezettségét (pl. a 
Megállapodás 2.9, 2.10. pontja) megszegi. 

 
2.6. A Megállapodás MÁV Zrt. részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, továbbá abban 
az esetben, ha a Megállapodás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné amelyért az Önkormányzat 
felelős, az Önkormányzat a Megállapodás 3.1. pontjában rögzített (havi) összeg háromszorosának 
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a MÁV Zrt.-nek.  

 

2.7. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. jogosult rendszeresen ellenőrizni 

az Önkormányzat jelen Megállapodásban vállalt feladatainak elvégzését. Az Önkormányzat 

munkájának ellenőrzésére a MÁV Zrt. részéről Területi ingatlankezelési és zöldterület 

karbantartási osztály jogosult. 

 

Amennyiben a MÁV Zrt. az ellenőrzési tevékenység során hiányosságokat, hibás teljesítést, a 

feladatok el nem végzését állapítja meg, az ellenőrzésre jogosult személy ezen tényről 

jegyzőkönyvet vesz fel, - és a jegyzőkönyv megküldésével, - haladéktalanul írásban, 

megfelelő határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel az Önkormányzatot. (Az ellenőrzési 

tevékenység során az esetleges hiányosságokról készítendő jegyzőkönyv mintája jelen 

Megállapodás 4. számú mellékletét képezi.) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

szerződéses kötelezettségre történő hivatkozást. 

 

Az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogása esetén, annak kézhezvételétől 

számított 1 munkanapon belül köteles az abban jelzett hiányosságokat kivizsgálni, és a 

megjelölt határidőn belül a hiányosságot pótolni, a feladatot elvégezni. Munkanapnak az 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkarendje szerinti munkanap számít. 

 

Amennyiben az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogását annak 

kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül nem vitatja és a kifogással érintett feladat 



szerződésszerű teljesítésére vonatkozó kötelezettségének a MÁV Zrt. által megjelölt határidőn 

belül nem tesz eleget, az Önkormányzat a MÁV Zrt.-nek a Megállapodás 3.1. pontjában 

rögzített (havi) összeg 3 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a 

késedelem minden napjára. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér 

összegét.  

 

Amennyiben az Önkormányzat nem bizonyítja, hogy a megjelölt feladat elvégzése nem az 

Önkormányzat kötelezettsége, a MÁV Zrt. által biztosított határidő eredménytelen elteltét 

követően a MÁV Zrt. nem teljesítésre hivatkozással jogosult a jelen Megállapodást azonnali 

hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbér jogcímen az Önkormányzat köteles a 

Megállapodás 3.1. pontjában rögzített összeg (havi) háromszorosának megfelelő mértékű 

kötbért a MÁV Zrt.-nek megfizetni.  

 

A kötbér esedékessé válik: 

c) késedelmi kötbér esetén, amikor a határidő lejár,  

d) meghiúsulási kötbér esetén, amikor a MÁV Zrt. az azonnali hatályú felmondását az 

Önkormányzatnak bejelentette, illetve amikor a lehetetlenülésről a MÁV Zrt. tudomást 

szerez. 

A MÁV Zrt. a kötbér összegéről terhelő levelet állít ki. 

 

A MÁV Zrt. jogosult a kötbér összegét az Önkormányzatnak fizetendő díjba beszámítani. 

 

2.8. A MÁV Zrt. a kötbéren felül a szerződésszegésből eredő kötbért meghaladó kárának 

megtérítését is követelheti az Önkormányzattól.  

 
2.9. Önkormányzat kijelenti, hogy ha jelen Megállapodás alapján az őt terhelő kötelezettségeket nem 
teljesíti, vagy hibásan teljesíti, és ennek következményeként, illetve azzal összefüggésben harmadik 
személy testi épségében, személyi javaiban, vagyonában kár keletkezik, a Ptk. szabályai szerint a 
károsult irányában, mint károkozó felel, tekintet nélkül arra, hogy a kárral az Önkormányzat a 
Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre 
számolhatott-e vagy sem.  
 
2.10. Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy helytáll a jelen Megállapodásban vállalt feladatainak nem 
szerződésszerű teljesítéséből eredő balesetek (személyi sérülések) kapcsán felmerült – közigazgatási 
vagy bírósági eljárásban érvényesítésre kerülő - egészségbiztosítási ellátások megtérítéséért, tekintet 
nélkül arra, hogy ezzel az Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés 
lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem.  
 
2.11. Az Önkormányzat teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a MÁV Zrt felé, az Önkormányzat 
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően a MÁV Zrt.-t ért valamennyi kárért, 
beleértve az olyan a kárt is, amely az Önkormányzat károkozó magatartásának közvetett 
következménye, tekintet nélkül arra, hogy e kárral az Önkormányzat a Megállapodás megkötése 
időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem. 
 
2.12. Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés 
elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem 
látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, Szerződő felek akaratától 
független és elháríthatatlan. A vis maiorról Szerződő felek egymást kötelesek azonnal elektronikus 
úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az 
értesítésre kötelezett felel. 



 

3. Díjazás, fizetési feltételek 

 
3.1. A MÁV Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerinti közfeladatok teljesítésére, 
közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés 
keretében, a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséért a I. 
alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában 249.662 Ft+ÁFA/hó összeget, azaz 
kétszáznegyvenkilencezer-hatszázhatvankettő forint+ÁFA/hó összeget, a II.1 alpontban felsorolt 
feladatok vonatkozásában 1.075 Ft+ÁFA/hó összeget, azaz ezerhetvenöt forint+ÁFA/hó összeget, míg 
a II.2 alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában  49.778 Ft+ÁFA/hó összeget, azaz 
negyvenkilencezer-hétszázhetvennyolc forint+ÁFA/hó összeget fizet meg az Önkormányzat részére. 
 
Fenti díjak a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével évente egyszer 
módosításra kerülnek, az Önkormányzat a módosítás mértékéről értesítést küld. 
 
3.2. A MÁV Zrt. előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad.  
 
3.3. A MÁV Zrt. a tárgyi negyedévet követő hónap 10. napjáig teljesítési igazolást állít ki. A MÁV Zrt. 
által kiállításra kerülő pénzügyi teljesítési igazolás mintája jelen Megállapodás 5. számú mellékletét 
képezi. Amennyiben a MÁV Zrt. a teljesítésigazolást késedelmesen állítja ki, a késedelmes napokra, a 
tárgynegyedévre elszámolandó összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak megfelelő összeget 
tartozik késedelmi kötbér jogcímen fizetni. 
Az Önkormányzat a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(továbbiakban Áfa tv.) mindenkor hatályos szabályai szerint köteles kiállítani, a MÁV Zrt. által 
kiállított teljesítési igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül. 
 
3.4. Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján a Szerződő felek határozott időre szóló elszámolásban 
állapodnak meg.  Elszámolási időszak egy negyedév. 
 

3.5 Az Önkormányzat számláját csak a MÁV Zrt. által elektronikus úton a 

penzugy@kiskunhalas.hu email címre megküldött Basware teljesítésigazolásának 

kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. 

A számlát a MÁV Zrt. csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson 

megtalálható a MÁV Zrt. rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a MÁV 

Zrt. hiánypótlásra visszaküldi az Önkormányzatnak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség 

a helyesen kiállított számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám 

hiányából eredő késedelmes fizetésért az Önkormányzat késedelmi kamat felszámítására nem 

jogosult. 
 
Az Önkormányzat a számláját a Megállapodás számának feltüntetésével, 1 (egy) példányban, a 
következő címre köteles benyújtani.  
MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24. 
 
3.6. A számla kiegyenlítése banki átutalással történik az Önkormányzat számláján megjelölt 
számlaszámára. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) nap.  
 
3.7. Az Önkormányzat által kiállított számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 
MÁV Zrt. bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 
 
3.8. A Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén az Önkormányzat a 

fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett 



naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének 

megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott 

feltételekkel. 
 
3.9. A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak faktorálását is), 
illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes 
írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog 
alapítással az Önkormányzat szerződésszegést követ el a MÁV Zr.t-vel szemben, melynek alapján 
Önkormányzatot kártérítési felelősség terheli. 
 
 

4. A MÁV Zrt. ellenőrzési joga, az együttműködés további feltételei 
 
 
4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem mentesül a szerződésszegésért való 
felelősség alól, ha a MÁV Zrt. az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 
 
4.2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok 
részben a MÁV Zrt. Magyar Állammal kötött vasúti pályaműködtetési szerződésében foglaltak, 
valamint a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; Cg. 01-10-045551) Magyar 
Állammal kötött vasúti személyszállítási szerződésében foglaltak teljesítését szolgálja. Erre tekintettel 
az Önkormányzat jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. a szolgáltatások minőségével 
kapcsolatos ellenőrzési jogait a Magyar Állam, továbbá a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. képviselőivel 
együtt is gyakorolhatja.  
 
4.3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei 
teljesítését a MÁV Zrt. érdekében a MÁV csoport erre kijelölt vállalatának biztonsági szervezete 
(jelenleg: a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága) is jogosult ellenőrizni.  
 
4.4. Amennyiben az Önkormányzatnak jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben, a jelen 
Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséhez kapcsolódóan kérdése 
merül fel, az Önkormányzat jogosult a MÁV Zrt.-hez írásban kérdéseket intézni, mely megkeresésre a 
MÁV Zrt. legkésőbb 15 napon belül köteles megfelelő, teljes körű írásbeli tájékoztatást adni.  
 
4.5. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél azt szükségesnek tartja, a Szerződő felek 
képviselői, illetőleg az általuk kijelölt megfelelő szakértelemmel rendelkező munkavállalói személyes 
egyeztetéseket, megbeszéléseket tartanak a jelen Megállapodás szerinti együttműködési célok 
maradéktalan megvalósítása érdekében. 
 

5. Egyéb rendelkezések 
 
5.1. A MÁV Zrt. köteles folyamatosan az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani a teljesítéshez 
szükséges információkat és adatokat. 
 
5.2. Az Önkormányzat teljesítési segéd igénybevételére jogosult. 
 

5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodással kapcsolatban az egymás 

közötti kapcsolattartásban az iratok e-mail mellékletként, vagy fax útján történő megküldését 

is elfogadják. A faxon küldött irat átvétele napjának a fax feladásának napját jelölik meg. 
 
Kapcsolattartó a MÁV Zrt. részéről: 



Szabó József  

telefon: 06-30/370-1862   

fax: - 

e-mail: szabo.jozsef.janos@mav.hu 
 
Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről: 

Tóth Péter osztályvezető,  

telefon: 06-77/523-131,  

fax: 06-77/423-612.  
e-mail: mav@kiskunhalas.hu 
 
5.4. A MÁV Zrt. biztosítja az Önkormányzat számára a Területhez való hozzáférést, a vasúti 
területekre történő belépéshez szükséges engedélyeket. Az engedély névre szól és másra nem 
ruházható át.  Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte „az idegen személyek MÁV Zrt. területén 
történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső 
vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és 
engedélyezésének rendjéről” szóló MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának 15/2016. (V.13. MÁV Ért. 8.) 
EVIG sz. utasításában foglaltakat, és az utasításban foglaltakat betartja, továbbá az érdekkörébe 
tartozó harmadik személyekkel betartatja. A 15/2016. (V.13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás a jelen 
Megállapodás 6. sz. mellékletét képezi. 
 
5.5. A MÁV Zrt. a teljesítéshez az Önkormányzat részére semmilyen további anyagot, gépet, eszközt, 
egyéb szolgáltatást nem biztosít.  
 
5.6. A szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármelyik fél a jogszabály, illetve a jelen Megállapodás alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 
felróhatóan, vagy az érdekkörébe eső és általa elhárítható egyéb okból nem tesz eleget.  
 
5.7. Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az általa végzett feladatokat bemutató kiadványban, 
tájékoztatóban, egyéb sajtótermékben, illetve a sajtóban az Önkormányzat és a MÁV Zrt. közötti 
együttműködés tényét feltünteti. 

 

5.8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai Kódexét 
(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a jogviszony 
fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. 
által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró 
személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő 
és tanácsadó csatornán keresztül. 

 

5.9. Szerződő felek jelen Megállapodást aláíró képviselői a Ptk. 3:31. §-ára is különös 

figyelemmel a jelen Megállapodás aláírásával kijelentik és teljeskörű személyes felelősséget 

vállalnak azért, hogy a jelen Megállapodás vonatkozásában képviseleti joguk nincs korlátozva 

és nyilatkozattételük nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláírók 

nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, 

akkor jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a 

szükséges jóváhagyást megszerezték, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Megállapodás 
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megkötésére és aláírására. Szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás 

megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírókat terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel 

szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.  

 

5.10.  Az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy a Megállapodásban rögzített 
adatait a MÁV Zrt. nyilvántartásai vezetése során felhasználja. 
 

5.11. A jelen Megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 
 
5.12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseket 
tárgyalásos úton rendezik. A tárgyalások eredménytelensége esetén Szerződő felek a Polgári 
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint 
járnak el.  
 

Szerződő felek a Megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

Jelen Megállapodás 10 (tíz) számozott oldalból álló Megállapodás négy (4) egymással 

teljesen megegyező példányban készült, melyből két-két példány kerül Szerződő felek 

birtokába. 



 

 

Mellékletek: 

 

1. számú mellékletek: Helyszínrajzok 

2. számú melléklet: Önkormányzat által vállalt feladatok minőségi követelményei 

3. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv minta 

4. számú melléklet: Az ellenőrzési tevékenység során észlelt hiányosságokról 

készítendő jegyzőkönyv (kitöltési útmutató) minta 

5. számú melléklet: Teljesítésigazolás minta 

6. számú melléklet: 15/2016. (V.13. MÁV Ért. 8.)EVIG sz. utasítás 

 

 

Szeged, 2016.                                           ….…………, 2016.  

 

 

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

Mondi Miklós 

Pályavasúti Területi Igazgató 

Bácsi Sándor 

Területi Gazdasági Vezető 

Fülöp Róbert 

Polgármester 

   

MÁV Zrt. képviseletében Önkormányzat 

képviseletében 

 

 

279/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Városgazda Zrt-vel 

2007. december 17-én kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében 

szereplő támogatott tevékenységek felsorolásának sorszámokkal ellátott formátumban történő 

módosítását és további pontokkal történő kiegészítését az Önkormányzat és a MÁV Zrt. 

közötti, 2017. január 01. napjától hatályos Együttműködési megállapodásban foglalt 

tevékenységekkel a határozat melléklete szerint. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban. 

 

Melléklet a 279/2016.Kth. sz. határozathoz 

I. Támogatott tevékenységek: 

A helyi Önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. törvény alapján 

1) közterületek gondozása, fenntartása 

2) kül- és belterületi utak, járdák fenntartása 

3) csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetése 

4) településtisztaság feladatainak ellátása 

5) lakásgazdálkodási feladatok ellátása 

II. Támogatott tevékenységek 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján 

1) sportlétesítmények működtetése és fenntartása 

III. Támogatott tevékenységek 



A Képviselő-testület 239/2016. Kth. számú határozata alapján 

1) a Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályával való 

kapcsolattartás 

2) a közterület kialakítási tervek elkészíttetése és döntésre történő előkészítése 

3) a város rövid-, közép-, és hosszú távú, zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési 

koncepciónak, elképzeléseinek kidolgozása és döntésre történő előkészítése, kiemelten 

a tömbös beépítésű területek esetén a nem használható zöldfelületek parkolóhely 

építésére vagy egyéb célra történő hasznosítására vonatkozóan 

4) a fasor és parkrekonstrukcióra vonatkozó tervek elkészíttetése és döntésre történő 

előkészítése 

5) új játszóterek, parkok, közterületi zöldfelületek, közösségi terek terveinek elkészíttetése 

és döntésre történő előkészítése, valamint engedélyeztetése 

6)  

7) temetőfejlesztéssel és temetőfenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatok 

ellátása 

8) az egészségügyi kártevők irtásával kapcsolatos feladatokat ellátás 

9) a játszóterek teljes körű üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátása 

10) a parkfenntartással, a véderdők ápolásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok 

ellátása 

11) a helyi természetvédelmi értékké nyilvánított területeket és a védett fák gondozási 

feladatainak ellátása 

12) állásfoglalás adása a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban (pl. fakivágás, 

gyommentesítés) 

13) a közterület alakítását tartalmazó tervek (pl. útépítés) zöldfelületi vonatkozásainak, a 

zöldfelületi rendszer érvényesítésének, védelmének véleményezése 

14) az egységes zöldfelület-gazdálkodás feladatainak szakmai megalapozása valamint 

módszertani irányítása 

15) a közmunka programok hatósági szerződéseiben és munkaterveiben foglaltak teljes 

körű szakmai megvalósítása 

IV.  Támogatott tevékenységek 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. Kth. számú 

határozata alapján, az Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött, 2017. január 01. 

napjától hatályos Együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) 

foglaltak alapján. 

I.  

1) A kiskunhalasi vasútállomás, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az 

utasperonok rendszeres takarítása, beleértve a hóeltakarítást, valamint a jég – és 

csúszástól való mentesítést aMegállapodás 2. számú mellékletben foglalt minőségi 

elvárásoknak megfelelően.  

2) Utas WC-k takarítása, higiéniás anyagok biztosítása a Megállapodás 2. számú 

mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően. 

3) A külső és belső utasforgalmi területeken elhelyezett berendezési tárgyak, padok, 

tájékoztató táblák, vitrinek, üveg felületek tisztítása a Megállapodás 2. számú 

mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően. 

4) Kommunális hulladék kezelése (állomási gyűjtőbe helyezése), beltéri és szabadtéri 

hulladékgyűjtők és környezetének tisztítása, hulladékgyűjtő zsákok biztosítása, cseréje 

a Megállapodás 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően. 

II.1. 



1) Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az 

állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. 

Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a 

kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi 

legalább két alkalommal.  

II.2. 

1) Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos 

károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavar- 

és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése 

mellett az utasforgalmi létesítményeken: 

a) Belső fal-, padló- és lépcsőburkolatok javítása, folytonossági hiányainak 

megszüntetése, csúszásgátló csíkok, sávok pótlása  

b) Nyílászárók javítása, szigetelése, mázolása, törött üvegek pótlása,  

c) Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolása) 

d) Helyiségek tisztasági festése, lábazati falfelület mázolása 

e) Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül és belül) 

f) Rágcsáló-, rovarirtás 

g) Berendezési tárgyak javítása, cseréje (pl. csaptelep, WC tartály, mosdó+szifon) 

III. Elszámolási kimutatás készítése abban az esetben, amennyiben a Halasi Városgazda 

Zrt. a Megállapodás II.2. pontjában foglalt feladatokat, valamely okból a 

Megállapodás 3.1 pontjában megadott keretösszegből megoldani nem tudja, amely 

kimutatás alátámasztja, hogy a keretösszeg felhasználása a műszaki tartalom és a 

költségek tekintetében kimerült, és jelzi az Önkormányzat felé, hogy a jelen pontban 

foglalt feltétel bekövetkezett, és a hibajavítás, illetve zavarelhárítás várhatóan milyen 

összegből és milyen műszaki tartalommal oldható meg. 

A Halasi Városgazda Zrt. a hibajavítást, illetve a zavarelhárítást kizárólag akkor 

végezheti el, ha erre az Önkormányzat engedélyt ad. 

IV. A Megállapodásban foglalt feladatokat az Önkormányzat kívánsága és utasításai 

szerint, az Önkormányzat és a MÁV Zrt. érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható 

legmagasabb szakmai színvonalon látja el. 

V. A Megállapodásban foglalt feladatok teljesítését az Önkormányzat és a MÁV Zrt. 

jogosult rendszeresen ellenőrizni. 

VI. Amennyiben a MÁV Zrt. ellenőrzési tevékenysége keretében a Megállapodás 2.7 pont 

második bekezdése szerint az Önkormányzatot teljesítésre szólítja fel, akkor a 

Városgazda Zrt. által is hozzáférhető mav@kiskunhalas.hu e-mail címre érkezett 

írásbeli kifogás kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül köteles a Halasi 

Városgazda Zrt. az abban jelzett hiányosságokat kivizsgálni, és a megjelölt határidőn 

belül a hiányosságot pótolni, a feladatot elvégezni. A városgazda Zrt. köteles azonnal 

írásban, akár rövid úton is jelezni az Önkormányzat felé, amennyiben a fenti e-mail 

cím általa nem elérhető. 

Amennyiben a Halasi Városgazda Zrt. az Önkormányzat felhívásában foglaltakat 

vitatja, úgy a vitatást és annak alátámasztására szolgáló tényeket 2 munkanapon belül 

megküldi az Önkormányzat részére. 

VII. A Halasi Városgazda Zrt. kijelenti, hogy megismerte „az idegen személyek MÁV Zrt. 

területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, 

engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének 



munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről” szóló MÁV Zrt. elnök-

vezérigazgatójának 15/2016. (V.13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasításában foglaltakat, és 

az utasításban foglaltakat betartja, továbbá az érdekkörébe tartozó harmadik 

személyekkel betartatja. A 15/2016. (V.13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás a 

MEGÁLLAPODÁS 6. sz. mellékletét képezi. 

VIII. A Halasi Városgazda Zrt. kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai 

Kódexét (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt 

értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, 

hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban együttműködik 

a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet 

sértő cselekményé(ei)t jelzi az Önkormányzat felé. 

IX. Az Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött, 2017. január 01. napjától hatályos 

Együttműködési megállapodás jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.” 

V. A Támogatás a következő költségkörökre terjed ki: 

1) munkabér és annak járulékai 

2) dologi jellegű kiadások 

 

 

280/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Martonosi 

Pál Városi Könyvtár az EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért” című pályázatot benyújtsa. 

 

281/2016. Kth. 

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

felemeli oly módon, hogy a társasággal szemben lévő 44.000 e Ft tagi kölcsön követelését 

apportként rendelkezésre bocsátja. Ebből 1.000 e Ft-tal, azaz Egymillió forinttal a jegyzett 

tőkét felemeli, a fennmaradó 43.000 e Ft-ot, azaz Negyvenhárom-millió forintot 

tőketartalékba helyezi. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának törzsbetétje 80.000 e Ft, azaz Nyolcvan-millió forint, 

melyből pénzbeli betét 499.662,- Ft, nem pénzbeli betét összege 79.500.338,- Ft. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



282/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiskunhalasi alapellátásban 

részt venni kívánó praxisjog vételére vonatkozó bejelentését tudomásul véve 

kinyilvánítja, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó orvossal, dr. Kovács Enikő 

Évával – a praxisjog megszerzését követően – az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

szóló 15/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 4. számú 

háziorvosi körzet ellátási területére kiterjedően feladat-ellátási szerződést kíván kötni. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 1. melléklet szerinti 

tartalommal történő megkötésére az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

Törvény 2/B. § (1) bekezdés szerinti feladat-ellátási szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy az Önkormányzat az orvosi rendelő 

használatát térítésmentesen biztosítja dr. Kovács Enikő Éva számára a háziorvosi 

tevékenység ellátásának biztosítása érdekében. 

 

                                                                                                             1. melléklet 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  

 

Háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 

 

 

A szerződés létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1. (Képviselője: Fülöp Róbert polgármester), mint megbízó  

 

másrészről: dr. Kovács Enikő Éva háziorvos vállalkozó (székhelye:6400 Kiskunhalas, 

Felsőszállás puszta 768/8., telephelye: 6400 Kiskunhalas, u. 3.), (sz.:Satu Mare , 1978.10.07., 

an.:Domokos Éva, Kiskunhalas,  Felsőszállás puszta 768/8. sz. alatti lakos )  között, mint 

megbízott  között az alábbi feltételek mellett:  

  

1.) A megbízó és megbízott a megbízási szerződést egységes szerkezetben az alábbiak szerint 

fogadják el: 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) 

megbízza határozatlan időre  Dr. Kovács Enikő Éva t, hogy a háziorvosi teendőket a 4. sz. 

felnőtt háziorvosi körzetben, – területi ellátási kötelezettséggel – a szerződés mellékletében 

meghatározott működési területen – egészségügyi vállalkozás keretében lássa el, e szerződés 

hatályba lépésétől.  

 

3.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ellátja a területi ellátási kötelezettséggel járó 

háziorvosi feladatokat, ellátja a hozzá bejelentett és általa elfogadott biztosítottakat. 

Megbízott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ellátja a rendelési idejében hozzá forduló 

mindazon személyeket, akik heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi 

ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító 

állapotromláshoz vezethet. 

 

4.) A megbízott kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek 

megfelel,  rendelkezik a tevékenység folytatására feljogosító egészségügyi vállalkozói 

engedéllyel, valamint orvosi felelősség-biztosítással.   

 

5.) A megbízás tartalma:  



 

a.) A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy  

 

-  heti 40 óra munkaidőben a lakossági ellátási érdeket figyelembe  vevő, általa 

megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett, rendelési idő szerint, ezen 

belül  folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de 

munkanapokon naponta  legkevesebb 2 órát rendel, 

 

-  indokolt, sürgős esetben – az egészségügyi törvényben meghatározottak szerint – 

házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a fekvőbetegek lakáson történő 

ellátását,  

 

-  tudomásul veszi és elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  területileg illetékes szervezetének szakmai 

irányítását,  

-  teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból adódó kötelezettségeit.  

 

b.) A megbízott vállalja, hogy    

 

-  helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelően orvos útján, saját költségén, 

maga gondoskodik,  

 

-   rendkívüli esetben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztály és az önkormányzat illetékes szakembereinek 

közbenjárását kéri – gondoskodva a díjazásról – a folyamatos betegellátás érdekében.  

 

c.)  A megbízott kötelezi magát arra, hogy az 2./ pontban körülírt háziorvosi teendők – 

területi ellátási kötelezettséggel történő – ellátására másik háziorvossal nem köt 

szerződést.  

 

6.) A megbízás teljesítésének feltételei 

 

 a.) A megbízó a háziorvosi feladatok ellátása céljából a jelen szerződés hatálya alatt a 

megbízott részére – a ………… Kft.-vel kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően 

-  használatába adja a Kiskunhalas,  u. .  szám alatti épületben lévő   rendelőt. 

 

 b.) A használatba adott helyiség rendszeres karbantartása, így a falak meszelése, a 

nyílászárók szükség szerinti mázolása, a belső karbantartási munkák elvégeztetése ( 

zárak, vasalások, csapok, stb. javíttatása) a  megbízott feladatát képezi a költségek 

viselésével együtt. A megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízási jogviszony 

megszűnése esetén a helyiségeket, azok központi berendezéseit legalább ugyanolyan 

műszaki állapotban köteles visszaszolgáltatni, mint amilyen műszaki állapotban a 

megbízótól azt átvette.      

c.) A háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges műszerek javíttatása, karbantartása, 

szükség  esetén a pótlása  a megbízott  kötelezettsége,  költségek viselésével.    

   d.) A háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést a megbízott az 
OEP-pel  közvetlenül köti meg. A tevékenységért felelős orvos a jelen 
szerződés módosításától és hatályban léte alatt folyamatosan szavatol azért, 
hogy rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
szerinti praxisjoggal. 



 

Amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, vagy a 

szerződést felbontja a megbízott háziorvossal, úgy ez a szerződés is hatályát veszti.  

 

7.)  A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat által tervezett időpontban a 

Képviselő-testületet, vagy az egészségügyi tevékenység ellenőrzésével felruházott  

Bizottságot, munkájáról, a háziorvosi ellátás tapasztalatairól írásban vagy szóban tájékoztatja. 

 

8.) A háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátását szolgáló szerződés 

megszűnik: 

 

a.)  

  közös megegyezéssel 

  bármelyik fél egyoldalú felmondásával, 

  a 12. c. pontban részletezett okok folytán az önkormányzat megszünteti. 

 

b.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy 

             

 A szerződés felbontását, módosítását bármelyik fél csak írásban 

kezdeményezheti, az általa alaposnak tartott indokok közlése mellett, 

 

 A fenti pontban körülírt kezdeményezés ügyében a kézhezvételtől számított 30 

napon belül egyeztetést folytatnak le, s ezt követő 15 napon belül döntenek, 

döntésükről a másik felet írásban értesítik. 

 

 c.)  A szerződés rendes egyoldalú felmondása esetére a szerződő felek 3 hónap 

felmondási időben állapodnak meg azzal, hogy a felmondás csak az adott hónap 

utolsó napjára vonatkozhat. 

        

         Az önkormányzat a szerződést a megbízott háziorvos személyében rejlő okokból csak 

akkor mondhatja fel, ha: 

 

 A megbízott háziorvos tevékenységét szakmai, etikai okokból az Orvosi Kamara 

súlyos vétségnek nyilvánítja, vagy 

 A bíróság jogerős ítéletével súlyos kötelezettségszegést állapít meg, továbbá 

 A megbízott háziorvos a szerződésben vállalt feladatát nem képes ellátni, ezért 

az orvosi hivatás gyakorlásáról az erre a jogkörrel rendelkező hatóság eltiltotta, 

 

        d.)    Azonnali felmondás jogával élhet bármelyik fél, amennyiben: 

               

 A másik fél súlyos kötelezettségszegést követ el, 

 Bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, 

 Amennyiben az azonnal felmondást hatályos jogszabály lehetővé teszi. 

 

e.) A felmondást a másik féllel írásban, az okok pontos megjelölésével kell közölni. 

 

f.)  A szerződés módosításának indítványozása esetén a felek kötelesek egymást 

tájékoztatni és megkísérelni a közös megegyezéssel történő  szerződés módosítást. 

Eredménytelen kísérlet esetén a felek a megállapodás meghiúsulásától számított 30 



napon belül fordulhatnak a Kiskunhalasi Járásbírósághoz a szerződés módosítását 

kérő keresetükkel. 

 

g.) A szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a szerződésből eredő 

esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. 

 

9.)  Ez a szerződés 201………. .  napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  

 

10./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi szolgálatról szóló 4/2000.(II.25.) Eü.M. rendeletben foglaltakat, valamint  a Polgári 

Törvénykönyv és a feladatellátásra  vonatkozó más  hatályos  jogszabályok rendelkezéseit 

kell alkalmazni.   

 

Kiskunhalas, 2016. november  

  

 

……………………………………                               …………………………………… 

             /polgármester/                                                         Dr.  
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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: 
 

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

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

70. §-a,  

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

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

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

l) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

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

bekezdése, valamint  

m) Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalának 

Belső Ellenőrzési Kézikönyve  

 

alapján készült el. 

 

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

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

 

A belső ellenőrzés 

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

amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 

növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel 

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

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

 

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

felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, 

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

belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési 

szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális 

függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

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

kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 

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



államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal 

összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 

nem vonható be. 

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

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

A belső ellenőrzést végző személy, szervezeti egység vagy szervezet tevékenységének 

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

kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze. 

A vizsgálatvezető az ellenőrzési programot szakmai megítélésének megfelelően állítja össze. 

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

tartalmazó ellenőrzési jelentést. 
 

A belső ellenőrzés feladata 

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, 

különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 

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

 

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

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

költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - 

jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon 

követése; 

3) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 

irányítása; 

4) az ellenőrzések összehangolása; 

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

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül 

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

érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és 

javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 

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

számára történő megküldése; 

7) az éves ellenőrzési jelentés összeállítása. 

 

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

meghatározott engedéllyel rendelkező személy végezhet. 

 
A belső ellenőr jogosult: 

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

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére; 

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

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

közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott 

adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról 

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

dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, 



illetve visszaadni; 

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

írásban vagy szóban információt kérni; 

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

összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető 

jóváhagyásával; 

5) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni. 

 

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

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

szerv vezetője hagy jóvá. 

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: 

- 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.  

 

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: 

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:  

 

 

 

   

 Komlósné Dr. Fekete Anikó  

 Jegyző 



 

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: 

 

120 nap 

 Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli 

ellenőrzésekre, tanácsadó tevékenységre, egyéb 

tevékenységekre): 

 

 

40 nap 

 

 

  



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 

 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 

 

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: 40 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 

 

 

 

5. sz. Ellenőrzés 

 

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 

 

Összesen belső ellenőrzésre: 60 nap 

 

 

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek: 

12. eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

13. pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, 

szerződések ellenőrzése; 

14. programok elemzése és értékelése; 

15. folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése; 

16. dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; 



17. közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, 

mintavétel, tételes vizsgálat) 

 

3. számú melléklet 

 

Ellenőrzések összesítése 

Ellenőrzés típusa  Száma 

Pénzügyi 4 db 

Szabályszerűségi ellenőrzés 2 db 

Összesen, tervezett ellenőrzések 

száma: 
6 db 

 

Az ellenőrzések időbeli ütemezési terve: 

21.  a tervezett ellenőrzési idő és ellenőrzési kapacitás: 120 nap 

 

Ellenőrzés 

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 40 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 

 

22. Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli ellenőrzésekre, tanácsadó 

tevékenységre, feladat változás miatti vizsgálatokra, egyéb feladatokra) 40 nap 

 

 

284/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2017. évi Ellenőrzési Tervét jóváhagyja. 



 

 

KISKUNHALAS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal 

 

 

2017. ÉVI 

 
 

ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

 

 

 
2016. november 15. 

 



 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési tervét 

és összefoglaló éves ellenőrzési tervét az alábbi szempontok figyelembevételével határozza 

meg: 

 

A 2017. 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: 
 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§  

 az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 69.§ és 70.§  

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

 a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló többször módosított 

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

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

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

valamint  

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 308/2014. Kth. határozata 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-2019. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervéről és 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalának Belső 

Ellenőrzési Kézikönyve  

alapján készült el. 

 

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

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

 

A belső ellenőrzés 

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

amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 

növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel 

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

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

ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó személy; 

 

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

felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, 

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

belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési 

szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális 

függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

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

kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

g) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 

h) az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 

i) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 

j) 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 
8) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 

9) 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; 

10) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 

irányítása; 

11) az ellenőrzések összehangolása; 

12) 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; 

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

számára történő megküldése; 

14) az éves ellenőrzési jelentés összeállítása. 

 

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

meghatározott feltételekkel rendelkező személy végezhet. 

 
A belső ellenőr jogosult: 

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

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére; 

7) 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; 

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

írásban vagy szóban információt kérni; 

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

összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető 

jóváhagyásával; 

10) 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: 

- 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.  

 

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 

e) ,az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

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

vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 

g) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával 

kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

h) 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: 

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

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

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

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 

valódiságát; 
g) 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; 

h) 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: 

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

vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

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

hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 

i) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési 

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos 

továbbfejlesztésében; 

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

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

l) 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:  

 

 

 

 

   

 Komlósné Dr. Fekete Anikó  

 Jegyző 



1. számú melléklet 

 

M u n k a i d ő   m é r l e g   

2017. év 
 

 

1./ Létszám 1 fő ellenőr 

   

2./ Elméleti kapacitás 366 nap/év/fő 365 nap 

 Csökkentő tényezők (nap/fő):  

 - szombat, vasárnap 105 nap 

 
- fizetett ünnepek (márc.15., április 17., máj.1.; június 5., okt. 

23. nov.1., dec. 25-26.) 
 

8 nap 

 - szabadság 36 nap 

 - továbbképzés, képzés 15 nap 

 - munkaterv, egyéb feladatok 20 nap 

 Csökkentő tényezők összese 184 nap/fő 

 

Belső ellenőrzési vezetői feladatokra fordított napok 

száma 

 

24 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 

 

 

  



2. számú melléklet 

 

Éves ellenőrzési terv 

2017. 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/9-3/2016. 

- elvégzésének időpontja: 2016.11.15. 

 

 

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: 

  Jogszabálykövetés  

  Tervezés - gazdálkodás 

  Vagyongazdálkodási feladatok (tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, anyagok) 

  Bevételi előirányzatok teljesítése 

  Humánerőforrás - bérgazdálkodás 

  Gépjármű ügyintézés 

  Élelmezési tevékenység 

  Szervezeti változás 

  Számviteli és egyéb nyilvántartások, adatszolgáltatás 

  Közbeszerzés 

  Állami támogatás igénylése - elszámolása 

 

A kockázatelemzésben a folyamatok jelentősége és kockázata szerint az alábbi értékelési 

szempontok alapján határoztuk meg az ellenőrizendő folyamatok prioritását: 

 

Értékelési szempontok Folyamatok jelentősége és 

kockázata szerinti mutatók 

átlaga 



A/ alacsony kockázat 1-2,50 

K/ közepes kockázat 2,51-3,50 

M/ magas kockázat 3,51-50 

 

Az értékelés szerint az alábbi folyamatok minősültek magas kockázatúnak: 

 Szabályzatok aktualizálása 

 Az előirányzatok teljesítése 

 Programok, rendezvények költségelszámolása 

 Beszerzés (beruházás, felújítás, költségként elszámolás) 

 Alkalmazási feltételek megléte, nyilvántartása 

 Engedélyezett létszám és feladatellátás 

 Étkezési kedvezményben részesülők nyilvántartása 

 Térítési díjak beszedése 

 Pénzügyi rendelkezési jogkörök gyakorlása 

 Feladatmegosztás 

 Analitikus nyilvántartások vezetése 

 Beszámoló készítés 

 Belső kontrollok működtetése 

 

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: Önkormányzati Intézmények 2016. évi beszámolójának 

felülvizsgálata 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2016. évi intézményi beszámolók 

szabályszerűen készültek-e. A főkönyvi kivonatok és az 

űrlapadatok adatai és alapösszefüggései egyeznek-e. 

Az ellenőrzött szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  



Az ellenőrizendő időszak: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: I. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 nap 

 

2. sz. Ellenőrzés 
Az ellenőrzés tárgya: Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft. önkormányzati 

támogatás felhasználása 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2016. évi önkormányzati 

támogatás a célnak megfelelően került-e felhasználásra, illetve 

az elszámolás határidőben és az előírásoknak megfelelően 

történt-e meg. 

Az ellenőrzött szerv: Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft. 

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: I félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 nap 

 

3. sz. Ellenőrzés 
Az ellenőrzés tárgya: Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás 

felhasználása 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2016. évi önkormányzati 

támogatás a célnak megfelelően került-e felhasználásra, illetve 

az elszámolás határidőben és az előírásoknak megfelelően 

történt-e meg. 

Az ellenőrzött szerv: Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft. 

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: I félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

Összesen felügyeleti ellenőrzésre 55 nap 

 

II. Belső ellenőrzések 

 
4. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Közös Önkormányzati Hivatal beszerzési szabályozása 
és gyakorlata 

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: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 



 

5. sz. Ellenőrzés 
Az ellenőrzés tárgya: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 

működési, gazdálkodási szabályzatai  
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottan és szabályosan folytatja-e 

gazdálkodási tevékenységét, kialakította-e és megfelelően működteti-e belső kontrollrendszerét 

– különös figyelemmel az intézményhez telepített vagyon működtetési feladatokra. 

Az ellenőrzött szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. évek 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés (átfogó felügyeleti) 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 30 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
6. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Mulasztási naplók ellenőrzése a Bóbita Óvodánál 
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: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
7. sz. Ellenőrzés 

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

jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e. 

Az ellenőrzött szerv: 
Városi Bölcsőde  

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 

8. sz. Ellenőrzés 

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

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

belső kontrollrendszer vizsgálata tárgyában lefolytatott 

ellenőrzése kapcsán megjelölt észrevételekre tett javaslatok 

realizálódtak-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 
Osztály 



Az ellenőrizendő időszak: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi -Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Összesen belső ellenőrzésre: 85 nap 

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek: 

18. eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

19. pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, 

szerződések ellenőrzése; 

20. programok elemzése és értékelése; 

21. folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése; 

22. dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; 

23. közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, 

mintavétel, tételes vizsgálat) 

 

3. számú melléklet 

 

Ellenőrzések összesítése 

Ellenőrzés típusa  Száma 

Szabályszerűségi ellenőrzés 4 db 

Pénzügyi 2 db 

Rendszer ellenőrzés 2 db 

Összesen, tervezett ellenőrzések 

száma: 
8 db 

 

Az ellenőrzések időbeli ütemezési terve: 

23.  a tervezett ellenőrzési idő és ellenőrzési kapacitás: 140 nap 

 

Ellenőrzés 

száma 

Feladat ellátás 

tervezett 

időpontja 

Szükséges 

kapacitás 
Az ellenőrzés megnevezése 

1. 
I. félév 20 nap 

Önkormányzati Intézmények 2016. évi 

beszámolójának felülvizsgálata 

2. I. félév 20 nap Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft. 

önkormányzati támogatás felhasználása 

3. I. félév 15 nap Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. önkormányzati 



támogatás felhasználása 

4. II. félév 20 nap Közös Önkormányzati Hivatal beszerzési 

szabályozása és gyakorlata 

5. II. félév 30 nap Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 

működési, gazdálkodási szabályzatai  

6. II. félév 10 nap Mulasztási naplók ellenőrzése a Bóbita Óvodánál 

7. II. félév 10 nap Kinevezések ellenőrzése a Városi Bölcsődénél 

8. I. félév 15 nap Állami Számvevőszéki - belső kontrollrendszer 

működés vizsgálata - ellenőrzés utóvizsgálata 

 

24. Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli ellenőrzésekre, tanácsadó 

tevékenységre, feladat változás miatti vizsgálatokra, egyéb feladatokra) 20 nap 

 

 

4. számú melléklet 

 

Kockázatelemzés 

Vizsgált folyamatok 

Főfolyamat Sor-szám Folyamat 

Jogszabálykövetés 1. A szabályzatok aktualizálása 

Tervezés – gazdálkodás 

2. A tervezés /kiadások- bevételek 

3. Az előirányzat nyilvántartása,  módosítása 

4. Az előirányzatok teljesítése 

5. A kötelezettségvállalás 

6. A pénzmaradvány megállapítása 

7. Programok, rendezvények költségelszámolása 

Vagyongazdálkodási feladatok 

(tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi 

eszközök, anyagok) 

8. Beszerzés (beruházás, felújítás, költségként elsz.) 

9. Felhasználás, üzembe helyezés 

10. Értékelés (écs, értékvesztés) 

11. Használatból kivonás (selejtezés, értékesítés) 

Bevételi előirányzat teljesítése 

12. Működési bevételek 

13. Felhalmozási bevételek 

14. Finanszírozási célú bevételek 

Humánerőforrás-bérgazdálkodás 

15. Alkalmazási feltételek megléte, nyilvántartása 

16. Engedélyezett létszám és feladatellátás 

17. 
Technikai dolgozók munkaköri leírása, munkaidő 

nyilvántartása 

18. Szabadság megállapítása, nyilvántartása 

19. A túlóra, helyettesítés  

20. Bérfejlesztés, jutalmazás 

Gépjármű üzemeltetés 

21. Saját tulajdonú szg. hivatalos célú használata 

22. Gépek, járművek üzemelési költségeinek elszámolása 

23. Az üzemanyag előleg elszámolása 



Élelmezési tevékenység 

24. Étkezési adagok nyilvántartása 

25. Étkezési kedvezményben részesülők nyilvántartása 

26. Térítési díjak beszedése 

27. Üzemi konyha pénzügyi gazdálkodása 

Szervezeti változás 
28. Pénzügyi rendelkezési jogkörök gyakorlása 

29. Feladatmegosztás 

Számviteli és egyéb 

nyilvántartások, adatszolgáltatás 

30. Analitikus nyilvántartás vezetése 

31. Főkönyvi nyilvántartások vezetése 

32. Leltározás, leltárkészítés 

33. Bevallások készítése 

34. Beszámoló készítés 

Közbeszerzés 
35. A közbeszerzés szabályozottsága 

36. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Irányítás és belső kontrollrendszer 37. Belső kontrollok működtetése 

Folyamatok mutatói, kockázat értékelése 

      

sor-

szám 
folyamatok 

folyamatok 

jelentősége 

folyamatok 

kockázata 

Folyamatok 

jelentősége 

és kockázata 

szerinti 

mutatók 

átlaga 

Folyamat 

ellenőrzési 

prioritása 

(M/K/A) 

    B C (B+C)/2   

1. A szabályzatok aktualizálása 4,22 4,00 4,11 M 

2. A tervezés /kiadások- bevételek 3,28 3,37 3,32 K 

3. Az előirányzat nyilvántartás és módosítása 2,33 3,21 2,77 K 

4. Az előirányzatok teljesítése  3,83 3,58 3,71 M 

5. A kötelezettségvállalás 3,00 3,47 3,24 K 

6. A pénzmaradvány megállapítása 3,22 3,61 3,41 K 

7. Programok, rendezvények költségelszámolása 4,11 4,00 4,06 M 

8. Beszerzés (beruházás, felújítás, költségként elsz.) 4,33 4,61 4,47 M 

9. Felhasználás, üzembe helyezés 2,72 3,39 3,06 K 

10. Értékelés (écs, értékvesztés) 2,44 3,47 2,96 K 

11. Használatból kivonás (selejtezés, értékesítés) 2,72 3,00 2,86 K 

12. Működési bevételek 3,33 3,63 3,48 K 

13. Felhalmozási bevételek 3,33 3,42 3,38 K 

14. Finanszírozási célú bevételek 3,33 3,45 3,39 K 

15. Alkalmazási feltételek megléte, nyilvántartása 4,06 3,45 3,75 M 

16. Engedélyezett létszám és feladatellátás 3,56 3,74 3,65 M 

17. Technikai dolgozók munkaköri leírása és munkaidő 

nyilvántartása 
2,50 3,18 2,84 K 

18. Szabadság megállapítás, nyilvántartás 3,22 3,16 3,19 K 

19. A túlóra, helyettesítés  2,78 3,45 3,11 K 

20. Bérfejlesztés, jutalmazás 2,83 2,55 2,69 K 

21. Saját tulajdonú szg. hivatalos célú használata 3,28 3,34 3,31 K 

22. Gépek, járművek üzemelési költségeinek elszámolása 3,11 3,45 3,28 K 



23. Az üzemanyag előleg elszámolása 2,33 3,45 2,89 K 

24. Étkezési adagok nyilvántartása 3,28 3,47 3,38 K 

25. Étkezési kedvezményben részesülők nyilvántartása 4,00 3,68 3,84 M 

26. Térítési díjak beszedése 4,33 4,68 4,51 M 

27. Üzemi konyha pénzügyi gazdálkodása 3,06 3,79 3,42 K 

28. Pénzügyi rendelkezési jogkörök gyakorlása 4,33 4,05 4,19 M 

29. Feladatmegosztás 4,44 3,82 4,13 M 

30. Analitikus nyilvántartás vezetése 4,33 4,00 4,17 M 

31. Főkönyvi nyilvántartások vezetése 3,22 3,39 3,31 K 

32. Leltározás, leltárkészítés 3,06 2,61 2,83 K 

33. Bevallások készítése 3,11 3,05 3,08 K 

34. Beszámoló készítés 4,06 4,74 4,40 M 

35. A közbeszerzés szabályozottsága 3,11 3,42 3,27 K 

36. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 3,83 2,66 3,25 K 

37. Belső kontrollok működtetése 4,78 4,29 4,53 M 

 

 
 
Ellenőrzési témajavaslatok kockázatelemzése 
 

Javaslat 

sorsz 
Témajavaslat 

Folyamat 

sorsz 
Folyamat megnevezése 

Folyamat 

kockázati 

mutatója 

Folyamat 

ellenőrzési 

prioritása 

1. 

Önkormányzati Intézmények 

2016. évi beszámolójának 

felülvizsgálata 

34. Beszámoló készítés 4,40 Magas 

2. 

Halasthermál Fürdő és 

Idegenforgalmi Kft. 

önkormányzati támogatás 

felhasználása 

7. 
Programok, rendezvények 

költségelszámolása 
4,06 Magas 

3. 

Vakáció Közhasznú 

Nonprofiz Kft. 

önkormányzati támogatás 

felhasználása 

7. 
Programok, rendezvények 

költségelszámolása 
4,06 Magas 

4. 

Közös Önkormányzati 

Hivatal beszerzési 

szabályozása és gyakorlata 

8. 

Beszerzés (beruházás, 

felújítás, költségként 

elszámolás) 

4,47 Magas 

5. 

Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezetének 

működési, gazdálkodási 

szabályzatai 

1. 
A szabályzatok 

aktualizálása 
4,11 Magas 

6. 
Mulasztási naplók ellenőrzése 

a Bóbita Óvodánál 
30. 

Analitikus nyilvántartás 

vezetése 
4,17 Magas 

7. 
Kinevezések ellenőrzése a 

Városi Bölcsődénél 
15. 

Alkalmazási feltételek 

megléte, nyilvántartása 
3,75 Magas 

8. 

Állami Számvevőszéki - 

belső kontrollrendszer 

működés vizsgálata - 

ellenőrzés utóvizsgálata 

37. 
Belső kontrollok 

működtetése 
4,53 Magas 

 



 

285/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 256/2015. Kth. számú 

határozatában jóváhagyott Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal Működési Szabályzatának II., 

III. pontjai és záró rendelkezése módosítását jóváhagyja. 

 

1. melléklet 

 

Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal (továbbiakban: Kerekasztal) olyan érdekegyeztető fórum, amely 

szakmai véleményező és javaslattételi joggal rendelkezik az ifjúságot érintő helyi önkormányzati 

döntések meghozatalában. 

Tagjai az önkormányzat kijelölt tisztviselői, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, a 

Képviselő-testület által delegált tagok, akik az alakuló ülésen a működési szabályzatot elfogadják és 

nyilatkoznak csatlakozásukról. 

I. A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal célja 

I.1. A helyi ifjúsági fejlesztések hatékonyságának javítása. 

I.2. „Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020” című 

dokumentumban foglaltak végrehajtásának civil kontrollja, megvalósításának támogatása. 

I.2. Az ifjúságért felelős, vagy azzal foglalkozó szervezetek összefogása, koordinációja, valamint 

kapcsolódási lehetőségeik feltárása. 

I.3. Az ifjúság bevonása az Önkormányzat döntés előkészítő tevékenységébe, az ifjúsággal 

kapcsolatos tervezetek véleményezése javaslatok megfogalmazásán keresztül. 

II. A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal működése 

A Kerekasztal nem önálló jogi személy, képviseletét az évente megválasztott soros elnökség látja el.  

A kerekasztal döntéshozó szerve a tagságból álló közgyűlés. 



A Kerekasztalnak tagja lehet: 

- önkormányzati képviselő, akit a képviselő-testület a kerekasztal munkájában való részvételre kijelöl; 

- a Polgármester által kijelölt és delegált személy; 

- bármely, az ifjúsággal foglalkozó helyi civil szervezet, bármely ifjúsági korosztályi szervezet; 

- egyházak egyéb ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek. 

A tagság a kapcsolódni kívánt tag nyilvántartásba vételével keletkezik, előfeltétele nincs. 

Szervezetenként egy fő delegált jogosult részt venni a Kerekasztal döntéseiben. 

A Kerekasztal üléseit szükség szerint, de legalább félévente két alkalommal tartja. 

Ülései között a soros elnökséget betöltő szervezet képviseli a Kerekasztalt. 

A Kerekasztal rendes üléseit a Városháza épületében (Kiskunhalas, Hősök tere 1.) tartja. 

A Kerekasztal munkájába sem politikai párt, sem egyéb politikai szervezet nem vehet részt. 

III. A soros elnökség feladata 

A soros elnökség két főből, elnökből, társelnökből áll.  

A soros elnökséget a Kerekasztal tagjai választják meg minden év októberében. A soros elnökség 

mandátuma a megválasztás napjától, a megválasztás napját követő egy évre, a következő 

tisztújításig tart. 

III.1. A Kerekasztal elfogadott munka és feladattervének tárgyévi megvalósítása; 

III.2. A Kerekasztal működtetése, a működéshez kapcsolódó operatív feladatok ellátása; 

III.3, Kapcsolatot tart a kerekasztalhoz csatlakozott szervezetekkel; 

III.4. Rendszeres kapcsolattartás és kommunikáció a város vezetésével; 

III.5. A cselekvési tervben vállalt feladatok megvalósításához szükséges társadalmi párbeszéd ellátása; 

III.6. Éves munkájáról minden év február 28-ig tájékoztatja a Polgármestert és a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottságot; 



III.7. Minden év november 30. napjáig elkészíti és a Polgármesterhez eljuttatja a következő év 

munkatervére épülő költségvetés tervezetet; 

III.8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Koncepciójával kapcsolatos 

részfeladatokat végző szervezetektől beszámolót kér és segítséget nyújt a felmerülő problémák 

megoldásában; 

Záró rendelkezések: 

Az Önkormányzat jelen Működési Szabályzatot a jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint 

alkotta meg, a Kerekasztal fenntartja jogát arra nézve, hogy ezen Működési Szabályzat módosítását 

kezdeményezze az Önkormányzatnál. A Működési Szabályzat módosításához a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság jóváhagyása szükséges. 

A Működési Szabályzatot a Kiskunhalasi Ifjúsági kerekasztal tagsága 2016. október 24-i ülésén 

elfogadta. 

Kiskunhalas, 2016.  

Záradék: A Működési Szabályzatot Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

285/2016. (X.24. ) Kth. számú határozatával jóváhagyta. 

 

286/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák 

Felsővárosi tagóvodájában és a Bóbita Óvoda Kuruc vitézek téri intézményében 

multifunkcionális Ovi-Foci Pálya megvalósítása érdekében a 2017. évi költségvetés 

terhére önrészként intézményenként 2.850.000 Ft-ot biztosít, amennyiben az 

Alapítvány az intézmények területén a pályát megvalósítja. 

2. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Százszorszép Óvodák és a Bóbita Óvoda az OVI-

FOCI Közhasznú Alapítványt támogassa és kötelezettséget vállaljon arra, hogy az 

Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül 

támogatási szerződést kössön.  

3. Az Önkormányzat gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem 

építési engedély köteles. 

4. Az Önkormányzat megismerte, támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal 

együttműködve a Százszorszép Óvodák Felsővárosi tagóvodájában és a Bóbita 

Óvodában megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-

FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.  

5. Az Önkormányzat a Program megvalósításához az intézmények számára 

intézményenként legfeljebb bruttó 2.850.000 Ft önrészt biztosít a 2017. évi 

költségvetés terhére. A pontos összeg az alapítvány által a Program befejezését 

követően készített pontos elszámolást követően kerül meghatározásra, melyet az 

Önkormányzat elfogad. 

 



287/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási 

Programjához a Kossuth utca 23. szám 4802/2 hrsz alatti ingatlanon álló tornacsarnok 

felújítását célzó pályázatot nyújtson be legfeljebb 100 millió Ft tervezett beruházási 

összeggel, a pályázat benyújtásához szükséges együttműködési megállapodásokat aláírja és a 

szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamint a pályázat benyújtáshoz szükséges forrást a 

költségvetésben biztosítsa. 

 

288/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a gyűjtőutak 

listájáról és felújítási sorrendjéről szóló 157/2015. Kth. számú határozatában lévő felújítás 

utcasorrendjét az alábbiak szerint módosítja:  

Bajza u., Petőfi u., Jókai u., Szabadkai utca, Szent Imre u., Tinódi u., Batthyány u. ,Vadkerti 

u., Kmeth S.u., Kötönyi u., Nagy Szeder I.u., Kazinczy u., Kéve u., Olajbányász u., Átlós út., 

Dr. Monszpart L.u., Járószék u., Karacs T.u., Kolmann u., Pálma tér , Szénás u., Szilády Á.u., 

Thorma J.u., Tó u., Tulipán u., Vállalkozók útja. 

 

289/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni az alábbi 

ingatlanokat: 

1. Kiskunhalas, belterület 6314/3 hrsz alatti ingatlan 146/252 tulajdoni hányadát és 

6314/4 hrsz ingatlan 820/1594 tulajdoni hányadát összesen 3.100.000.- Ft vételárért  

2. Kiskunhalas, zártkert 40191/5 hrsz alatti ingatlant 3.600.000.- Ft vételárért 

3. Kiskunhalas, belterület 4348 hrsz alatti ingatlant 3.500.000.- Ft vételárért 

4. Kiskunhalas, zártkert 40524 hrsz alatti ingatlant 3.000.000.- Ft vételárért 

5. Kiskunhalas, belterület 3494/A/1 hrsz alatti ingatlant 2.400.000.- Ft vételárért 

6. Kiskunhalas, belterület 3471 hrsz alatti ingatlant 6.200.000.- Ft vételárért 

7. Kiskunhalas, belterület 3507 hrsz alatti ingatlant 3.300.000.- Ft vételárért 

8. Kiskunhalas, belterület 4047 hrsz alatti ingatlant 3.300.000.- Ft vételárért 

 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az ingatlanok megvásárlásának 

lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésben 

biztosítsa a vásárlások fedezetét és az adásvételi szerződéseket aláírja. A szerződésekben 

rögzíteni kell, hogy az ingatlanokat az Önkormányzat a vezetékjogoktól eltekintve 

tehermentesen és beköltözhető állapotban vásárolja meg. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2016. Kth. számú 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján történő 

értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas, belterület 1815/110 és 1815/111 hrsz alatti ingatlanokat, 

megbízza a Halasi Városgazda Zrt. az értékesítési eljárás vagyongazdálkodási szabályoknak 

megfelelő lefolytatásával. 

 

290/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a Sóstó Sporthorgász Egyesület a Sóstón, a kilátó melletti un. nagy földnyelven lévő 8 db 

vízszintes horgászállást átalakítsa, azokat biztonságosabbá tegye. 

 



291/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Halas-

Thermo Kft. tevékenységéről szóló 2016. évi beszámolóját. 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

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

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

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

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      6.211.479.859 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  5.214.314.959 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  6.211.479.859 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  4.227.437.739 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét: -986.877.220 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -636.508.817 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -350.368.403 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 

összegét:  997.164.900 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          969.088.900 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  28.076.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  -1.984.042.120 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -1.605.597.717 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -378.444.403 Ft-ban 



állapítja meg. 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  1.074.042.120 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  832.209.120 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  241.833.000 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

 

      3.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése              910.000.000  Ft 

      

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.765.043.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 

1., 2a., 2b.,  3a., 3b., 3c. , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2016. november 24. 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

(A mellékletet nem itt közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon a Városháza 

menüpontban a Rendeleteknél.) 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról  szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

http://www.kiskunhalas.hu/


Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

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

meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében 

eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2011. 
(XII. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:  rendelet) 12.§ a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
 „a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 1,9 %” 

 

2.§ 

Ez a rendelet 2017. január 1-jével lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. november 24. 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési 

támogatásról 

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

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

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1.§ Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekvállalás 

ösztönzése, gyermeknevelés támogatása, a városban történő hosszú távú letelepedések 

elősegítése, továbbá a település népességmegtartó képességének növelése érdekében e 

rendeletben meghatározott feltételekkel Kiskunhalas Város közigazgatási területén, 

lakóingatlan építése, új lakóingatlan vásárlása esetén hiteltörlesztési támogatást (a 

továbbiakban: Támogatás) biztosít. 

2. A Támogatásra jogosultak köre 



2.§ Támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be azok a magyar állampolgársággal rendelkező 

személyek, akik Magyarország Kormánya által kiadott az új lakások építéséhez, vásárlásához 

kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) rendelkezései és feltételrendszere alapján jogosultak a családok 

otthonteremtési kedvezményére (a továbbiakban: CSOK), támogatásban részesülnek, továbbá 

megfelelnek e rendeletben foglalt feltételeknek. 

3.§ E rendelet szerint Támogatásra jogosultak azok a személyek, akik: 
a) a pénzintézet által kiadott, jogosultságot igazoló dokumentummal (a továbbiakban: bankigazolás) 

igazolják, hogy a Kormányrendelet rendelkezései és feltételrendszere alapján a CSOK lakóingatlan 

építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó feltételeinek megfelelnek és 

b) lakóingatlan építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó állami kedvezményt legalább két 

gyermekre (nevelt vagy vállalt) tekintettel veszik igénybe. 

3. A Támogatás formája 

4.§ A rendelet hatálya alá tartozó személyeknek egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli 

Támogatás adható lakóingatlan építéshez vagy új lakóingatlan vásárlásához felvett 

hiteltörlesztésére. 

4. A Támogatás feltételei 

5.§A Kormányrendeletben rögzített feltételeken túlmenően a lakóingatlan építési, új 

lakóingatlan vásárlási hiteltörlesztése akkor támogatható, ha a kérelmező és a vele együtt 

költözők egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4,5-szeresét. 

6.§ (1) A támogatott, amennyiben a Kormányrendeletben foglalt CSOK igénybevételéhez 

szükséges feltételeknek nem felel meg és a CSOK igénybevételéről szóló szerződés alapján a 

kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, úgy a kedvezmény visszavonásának 

tudomására jutásától számított 30 napon belül a jogosultság megszűnéséről írásban értesítenie 

kell az Önkormányzatot. 

(2) Az (1) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezése esetén a támogatott köteles az 

Önkormányzat számára 30 napon belül a Támogatás teljes összegét – a Támogatás támogatott 

részére történő átutalás napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak 

megfelelő mértékű – kamattal növelten az Önkormányzat számlájára. 

(3) A támogatott a Támogatás iránti kérelem benyújtásával vállalja, hogy az Önkormányzat, 

mint jogosult javára, felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízást enged 

bankszámláira, amely a támogatási szerződés mellékletét képezi. 

7.§ Nem részesülhetnek Támogatásban azok a kérelmezők: 
a) akiknek a kérelem benyújtásakor lejárt esedékességű köztartozásuk áll fenn a közüzemi 

szolgáltatók felé, 

b) akiknek a kérelem benyújtásakor a helyi adó, gépjárműadó, kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság, 

valamint adók módjára behajtandó köztartozásuk áll fenn Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Adóhatósága felé, 

c) akik más ingatlan tulajdonnal rendelkeznek, kivéve az öröklés címén szerzett, legfeljebb ½ arányú 

ingatlan tulajdon és a nem lakhatás célját szolgáló ingatlan tulajdon eseteit. 

II. Fejezet 

Eljárási szabályok 

8.§ (1) Támogatás iránti kérelmet illetékmentesen, az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell 

benyújtani a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjánál. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell:  



a) a CSOK jogosultságot igazoló bankigazolást,  

b) pénzintézettel kötött hitelszerződést, 

c) a kérelmező és vele együtt költözők egy főre jutó havi nettó jövedelmét alátámasztó igazolásokat, 

igazolt munkahely és állandó jövedelem vonatkozásában, 

d) a kérelmezők büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy más 

jövedelemmel vagy egyéb kizáró feltétellel nem rendelkeznek, 

e) tartozásmentességről szóló nyilatkozatokat a 7. §-ban foglalt közüzemi és adótartozásokról, ide 

értve az adók módjára behajtandó köztartozásokat is, 

f) a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást. 

9.§ (1) A rendeletben szabályozott támogatási kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a 

Polgármester dönt. A kérelmeket előzetesen az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezi a 

Szociálpolitikai Csoport előkészítése alapján. 

(2) Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtották be, erről a kérelem beérkezését követő tizenöt napon 

belül a Szociálpolitikai Csoport hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A kérelmezőnek a hiánypótlás 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül van lehetősége a hiánypótlásra.  

(3) Amennyiben a kérelem nem felel meg jelen rendelet szabályainak, illetve a kérelmező a 

hiánypótlásnak az abban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani. 

Erről a kérelmezőt a kérelem beérkezését, valamint a hiánypótlási határidő leteltét követő tizenöt 

napon belül értesíteni kell.  

(4) A kérelmek benyújtása folyamatos, a Támogatás odaítélésére Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által tárgyévben elfogadott költségvetési rendeletében elkülönített források erejéig 

van lehetőség. A Támogatás a tárgyévi előirányzat terhére október 15. napjáig igényelhető. 

(5) A Támogatás elbírálásánál előnyt élveznek azok a kérelmezők, akik: 
a) a Támogatás igénylésének időpontjában kiskunhalasi munkahellyel rendelkeznek, és azt igazolják,  

b) a kérelem elbírálásakor más kérelmezőknél több gyermeket nevelnek. 

10.§ (1) A támogatottal történő kapcsolattartás módja az adott Támogatással érintett ingatlan 

címére küldött hivatalos iratban történik. 

(2) Amennyiben támogatott nem veszi át a küldeményt, úgy a küldeményt a második 

kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, vagyis azt úgy kell 

tekinteni, mintha az abban foglalt jognyilatkozatot megismerte volna, és az ahhoz esetlegesen 

fűződő jogkövetkezmények érvényesíthetőek. 

5. Támogatás összege, folyósítása 

11.§ (1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó támogatottnak– a pénzintézettel létrejött hitelszerződés 

keretében – a törlesztési futamidő egymást követő hat hónapjára  

a) 2 gyermek után maximum havi 20.000 Ft (azaz húszezer forint), összesen 120.000 Ft (azaz 

egyszázhúszezer forint) összegű, 

b) 3 vagy több gyermek után maximum havi 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint), összesen 300.000 Ft, 

(azaz háromszázezer forint) összegű, valamint 

vissza nem térítendő Támogatás adható. 

(2) A Támogatás összegét az Önkormányzat a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

és Gazdálkodási Osztályán keresztül folyósítja átutalás útján a támogatott hitelszámlájára, vagy a 

támogatott folyószámlájára, az Önkormányzattal kötött Támogatási szerződés alapján.  

(3) A Támogatás hitelszámlára vagy forintban vezetett folyószámlára történő folyósítását 

megelőzően a támogatott köteles hitelszámla-, vagy folyószámla kivonattal – a Támogatással 

érintett minden hónapban – igazolni (a továbbiakban: igazolás) az Önkormányzat felé, hogy a 



törlesztő részletet megfizette. Az igazolást a Szociálpolitikai Csoport részére kell 

megküldenie a támogatottnak. Az Önkormányzat az igazolás beérkezésétől számított 15 napos 

fizetési határidővel fizeti meg a Támogatás összegét. 

6. Támogatási szerződés 

12.§ (1) A Támogatásban részesülőkkel a Támogatás részletes feltételeit tartalmazó 

Támogatási szerződést kell kötni.  

(2) Az Önkormányzat képviseletében a szerződést a Polgármester írja alá.  

(3) A Támogatási szerződés tartalmazza különösen a vissza nem térítendő Támogatás formáját, 

mértékét, folyósításának módját, a felhasználás célját és idejét, szerződésszegés eseteit és a 

következményeire való felhívást. 

 

7. Szerződésszegés és következményei 

13.§ (1) Szerződésszegés esetén, továbbá amennyiben a támogatott vonatkozásában a CSOK 

igénybevételéről szóló szerződés alapján a kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, a 

szerződést az Önkormányzat nevében a Polgármester felmondja és a támogatottnak a Támogatás teljes 

összegét, a jegybanki alapkamattal növelt összeggel együtt, egy összegben, a szerződés felmondásától 

számított 30 napon belül vissza kell fizetnie.  

8. Méltányosság 

14.§ (1) A támogatott kérelmére a Polgármester a Támogatás visszafizetési kötelezettségére 

méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a támogatott igazolja, hogy a 

Kormányrendelet által folyósított állami támogatás visszafizetése tekintetében az illetékes 

kormányhivatal részére részletfizetést engedélyezett. 

(2) A támogatott kérelmére a Polgármester a Támogatás visszafizetési kötelezettségének 

teljesítésére legfeljebb 5 évre fizetési halasztást engedélyezhet, ha a támogatott igazolja, hogy 

részére az illetékes kormányhivatal fizetési halasztást engedélyezett. 

(3) A Támogatás visszafizetési kötelezettségének (2) bekezdés szerinti elhalasztása esetén a 

legfeljebb 5 éves időtartam elteltével a Polgármester a visszafizetési kötelezettséget részben 

vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott igazolja, hogy az illetékes kormányhivatal az 

állami támogatás vonatkozásában a fizetési kötelezettséget részben vagy teljes egészében 

elengedte. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti részletfizetési kötelezettség és a (2) bekezdés szerinti halasztott 

fizetési kérelmet a Támogatási szerződésfelmondásának kézhezvételét követő 30. napig lehet 

benyújtani. 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

15.§ Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba.  

 

 

Kiskunhalas, 2016. november 24. 

 

 

 



 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

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

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

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 

Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban: SzMSz.) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. november 24. 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

(A mellékletet nem itt közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon a Városháza 

menüpontban a Rendeleteknél.) 

 

http://www.kiskunhalas.hu/

