
A képviselő-testület 2012. december 20-i zárt ülésén hozott döntések:

278/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  árajánlatok  alapján  megbízza  Rózsáné  Takács  
Szilvia könyvvizsgáló asszonyt, hogy Kiskunhalas Városa által alapított 4 közalapítvány, - a  
Halasi Csipke Közalapítvány, a Berki Viola Közalapítvány, a Kiskunhalas Város Sportjáért  
Közalapítvány és a „Városért” Közalapítvány - 2012. évre vonatkozó könyvvizsgálatát lássa  
el és egyben felhatalmazza a Polgármestert hogy a könyvvizsgáló asszonnyal az árajánlat  
alapján kötendő megbízási szerződést írja alá.

279/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  elviekben  támogatja  Braun Csilla a  Kertvárosi  

Általános  Iskola  nyolcadik  évfolyamos  tanulójának részvételét  a  Hátrányos  Helyzetű  
Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában,  ezzel  egyidejűleg  anyagi  
támogatást nem nyújt.

2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  elviekben  támogatja  Papp  Szilvia  a  Kertvárosi  
Általános  Iskola  nyolcadik  évfolyamos  tanulójának  részvételét  a  Hátrányos  Helyzetű 
Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában,  ezzel  egyidejűleg  anyagi  
támogatást nem nyújt.

280/2012. Kth.
1.  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  Szécsényiné  Nagy  Katalin,  Költségvetési  
Intézmények  Gazdasági  Szervezete igazgatójának  magasabb  vezetői  megbízását  a  
közalkalmazott kérésére közös megegyezéssel 2012. december 31. napjával megszünteti. 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Vizkeletiné Krisztin Judit gazdasági vezetőt bízza 
meg  2013.  január  1-től  2013.  március  31-ig  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  
Szervezete igazgatójának helyettesítésével.

281/2012. Kth.
1.  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  Huber  Helga,  Kiskunhalas  Város  
Önkormányzatának  Martonosi  Pál  Városi  Könyvtára igazgatójának  magasabb  vezetői  
megbízását  a  közalkalmazott  kérésére  2012.  december  31.  napjával  közös  megegyezéssel  
megszünteti. 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Erhardt Györgyi gazdasági vezetőt bízza meg 2013.  
január 1-től  2013. március 31-ig a Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Martonosi Pál  
Városi Könyvtár igazgatójának helyettesítésével.

A képviselő-testület 2012. december 20-i nyílt ülésén hozott döntések:

282/2012. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

283/2012. Kth.
A  Képviselő-testület  az  Új-Lépték  Bt.  által  2012.  szeptemberben  készített  15-2012 
munkaszámú módosítási dokumentáció alapján Kiskunhalas város T1 jelű külterületi és T2  
jelű belterületi módosított településszerkezeti tervét elfogadja. 
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284/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg 2013. évi  
munkatervét és rendezvénytervét.

JANUÁR 31.

A  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működés  Szabályzatáról  szóló  17/2010.  (XII.1.)  sz.  
önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 15/2011.  
(VI.06.) számú rendelet módosítása
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Kiskunhalas város utcaneveinek felülvizsgálata
Előadó  :   Fülöp Róbert alpolgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére önkormányzati kezességvállalás megújítása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság beszámolója átruházott hatáskörben hozott  
döntéseiről
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

A Halasvíz Kft. beszámolója a 2012. évi vízi-közmű felújítási alap felhasználásáról
 Előadó:     Gyovai István polgármester
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Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2012. évi beszámolója
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A 2012 évi adóztatásról szóló beszámoló (1991. évi XX. tv. 138.§ (3) g.) pontja alapján)
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

Tájékoztató  a  közmeghallgatáson  elhangzott  közérdekű  kérdések  és  javaslatok  
megvizsgálásáról 
Előadó: érintett szakbizottságok elnökei
Előkészítésben részt vesz:  érintett szakbizottságok

FEBRUÁR 28.

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2012.  (III.29.)  
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

A  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működés  Szabályzatáról  szóló  17/2010.  (XII.1.)  sz.  
önkormányzati rendeletének módosítása (245/2012. Kth. számú határozat alapján)
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

A Halas-T Kft. 2013. évi üzleti terve
Előadó: Gyovai István polgármester

Kovács Gábor ügyvezető
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság
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A Halasmédia Nonprofit  Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terve
Előadó: Gyovai István polgármester

Tóth István ügyvezető
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi  
üzleti terve
Előadó:      Gyovai István polgármester

Király Gábor ügyvezető
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

Az egyes helyi jelentőségű természetvédelmi értékek védetté nyilvánításáról szóló 31/2007 
(XII.05) számú rendelet módosítása
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben  részt  vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési 
Bizottság

A Sós-tó és környéke vízmegtartásának megoldására döntés meghozatala  (236/2012.Kth.  
alapján)
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben  részt  vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési 
Bizottság

Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete  megszüntető  okiratának  elfogadása  
(245/2012. Kth. számú határozat alapján)
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben  részt  vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési 
Bizottság

A  helyi  környezet  védelméről,  a  közterületek  és  ingatlanok  rendjéről,  a  település  
tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) sz. rendelet felülvizsgálat
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

Oktatási miniszter által adományozható oktatási elismerésekre felterjesztés
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Kiskunhalas Díszpolgára kitüntetés odaítélése
Előadó:      Váradi Krisztián Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz:Valamennyi Bizottság
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MÁRCIUS 28.

A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti terve
Előadó:     Gyovai István polgármester

Molnár Ferenc vezérigazgató
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

Beszámoló  az  önkormányzat  2012.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  
ellátásáról
Előadó:      Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

A helyi  közművelődési  feladatokat  is  ellátó  szervezetek 2012. évi  program- és működési  
terve  (Halasmédia  Np.  Szolgáltató  Kft.,  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Np.  Kft.,  
KVCNÖ, KNNÖ, Martonosi Pál Városi Könyvtár)
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Érdekeltségnövelő pályázat elfogadása
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A 2013. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

Tájékoztató a vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról
( Környezetvédelmi megállapodás 4.8 pontja szerint.)

Előadó:     Gyovai István polgármester
  Farkas István HALASVÍZ Kft ügyvezető

Előkészítésben  részt  vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság       

Tájékoztató Kiskunhalas város 2012. évi környezeti állapotértékeléséről
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulat beszámolója
 Előadó:     Gyovai István polgármester
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Előkészítésben  részt  vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési 
Bizottság

ÁPRILIS 25.

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

A 2013. évi nyári gyerekétkeztetési pályázat benyújtása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben  részt  vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság beszámolója 2012-ben végzett tevékenységéről
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben  részt  vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi munkájáról szóló 
beszámoló
Előadó: Rostás László KVCNÖ elnöke
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

Beszámoló a Rendészeti Csoport 2021. évi munkájáról
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben  részt  vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

A Semmelweis Halasi Kórház beszámolója a 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésében részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.  beszámolója 2012. évi  
gazdálkodásáról
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésében részt vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

A Halasmédia Nonprofit  Szolgáltató Kft. beszámolója a 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésében részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
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Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A.  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  
beszámolója a 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésében részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A Halas-T Kft. beszámolója 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: Gyovai István polgármester

Kovács Gábor ügyvezető
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

Jelentés a 2012. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésében részt vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

MÁJUS 30.

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

2013/2014. tanévben indítható csoportok
Előadó:      Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A Termálenergia-Halas Kft. társasági szerződésének módosítása
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

       Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A köztemető üzemeltetés 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

EDF  DÉMÁSZ  ZRT.  beszámolója-  Kiskunhalas  város  közvilágításának  üzemeltetése,  
karbantartása 2012. évben
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben  részt  vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság
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Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatairól szóló beszámoló
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben  részt  vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

 Szakmai kitüntetések adományozása (Kiskunhalas Város Közneveléséért, Kiskunhalas  
Város Szociális Ellátásáért, Kiskunhalas Város Egészségügyéért díj, Kiskunhalas Város  
Közszolgálatáért díj)

Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

JÚNIUS 27.

Kiskunhalas Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok 2012. évi gazdálkodásáról és  
szakmai munkájáról
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

Közvilágítás fejlesztése
Előadó:      Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

A  Közösségi  Busz  Kft.  Kiskunhalason  végzett  helyi  buszközlekedési  szolgáltatás  éves  
tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó:      Közösségi Busz Kft. ügyvezetője
Előkészítésben  részt  vesz:  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

Tájékoztató a VIZIKÖZMŰ Társulat munkájáról
Előadó:      Vili Gábor társulat elnöke
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési  

Bizottság

Július - Augusztus nyári szünet

8



SZEPTEMBER 26.

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 15/2011.  
(VI.06.) számú rendelet módosítása
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

Intézményhálózat fejlesztési és intézkedési terv felülvizsgálata 
Előadó:      Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Tájékoztató  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetésének  I.  féléves 
helyzetéről
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

Oktatási miniszter által adományozható oktatási elismerésekre felterjesztés 
Előadó:      Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

OKTÓBER 31.

A 2014. évi ellenőrzési munkaterv
Előadó  :   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  

Bizottság

A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó  :   Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

NOVEMBER 28.

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi Költségvetési Koncepciója
Előadó: Gyovai István polgármester
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Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

A  közterület  használat  szabályozásáról  szóló  28/2004.  (VI.02.)  számú  önkormányzati  
rendelet módosítása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

Az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  lakbér  mértékéről  szóló  28/1995.  (X.02.)  
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A parkolás  szabályairól  és  a  parkolási  díjak megállapításáról  szóló  rendelet  módosítása 
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (IV.18.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

Települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  összefüggő  kötelező  közszolgáltatás  
igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) sz. rendelet módosítása
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 20/2011.  
(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Tájékoztató Kiskunhalas Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves  
helyzetéről
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

KÖZMEGHALLGATÁS

Állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részére, közérdekű kérdések és 
javaslatok megtétele céljából.
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DECEMBER 19.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-
tervezete
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás intézményeinek 2013. évi működéséről
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

Beszámoló a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról 
Előadó:     Gyovai István polgármester 
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról tájékoztató
Előadó:     Gyovai István polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési  
Bizottság

A Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőit  érintő  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  
kiemelt célok meghatározása
Előadó:     Gyovai István polgármester 
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
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JANUÁR

2. Újévi operett gála   Városi Filmszínház         KMK Király Gábor 77/422-350 városi
11-12. XVIII. Kalamáris tankönyv- és tanszerbörze Felsővárosi Általános Iskola Kalamáris Kulturális Alapítvány Hegyes Emőke 77/421-044 kistérségi
12. Doni áttörés, az elesettek napja                 II. világháborús emlékmű    KMK Király Gábor 77/422-350 városi
22. Magyar Kultúra Napja - városi ünnep       Közösségek Háza KMK Király Gábor 77/422-350 városi 

FEBRUÁR

1-2-3. Rákóczi Kupa - teremlabdarúgó torna         Városi sportcsarnok II. Rákóczi Ferenc Kat. Szakközépiskola 77/422-433 intézményi
Sportbál Sóstó Csárda Kiskunhalas Sportjáért Alapítvány Harkai Péter 30/928-96-74 városi

MÁRCIUS

9. Hatvani Zoltán versmondó verseny Közösségek Háza KMK Király Gábor 77/422-350 városi
Bibó Kupa Bibó István Gimnázium Bibó István Gimnázium Lajkó Róbert 77/422-760 intézményi

15. Nemzeti ünnep 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére Városi Filmszínház KMK Király Gábor 77/422-350 városi
15. Kiskunhalas Város Sajtódíja - átadás  Városháza díszterme Oktatási és Közművelődési Osztály 77/523-183 városi

Szűts József Megyei Szavalóverseny Központi Ref. Ált. Iskola Központi Ref. Ált. Iskola Nagyné Lehoczki Zsuzsanna 77/421-371 megyei
Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny Bibó István Gimnázium Bibó István Gimnázium Veszelszkiné Huszárik Ildikó 77/422-760 intézményi

ÁPRILIS

25. XII. Nemzetközi Csipkefesztivál Csipkeház Halasi Csipke Közalapítvány Kiliti Zsuzsanna 30/935-84-99 civil
27. Ballagás KRK. Szilády Áron Ref. Gimnáziuma KRK. Szilády Áron Ref. Gimnáziuma 77/421-215 intézményi
27. Ballagás Bibó István Gimnázium Bibó István Gimnázium 77/422-760 intézményi

MÁJUS

VII. Halasi Borudvar Hősök ligete Magyar Borfutár Kft. Bordás Zoltán 70/315-93-60 civil
1. Díszpolgári cím átadása Városi Filmszínház Oktatási és Közművelődési Osztály 77/523-183 városi
5. Jászkun redempciós határjárás Kiskunhalas határa mentén Kiskunhalasi Lovasbandérium Dariusz 30/541-02-17 kistérségi

Város napi rendezvények városszerte KMK Király Gábor 77/422-350 városi
Iskolakerti est Felsővárosi Általános Iskola Kalamáris Kulturális Alapítvány Hegyes Emőke 77/421-044 intézményi
Streetball – kosárgála KRK Szilády Áron Ref. Gimnáziuma KRK Szilády Áron Ref. Gimnáziuma Péter Attila 77/421-215 intézményi

26. Városi gyermeknap Hősök ligete KMK Király Gábor 77/422-350 városi
Gyermeknap Cigány Közösségi Háza ESÉLY Cigány Módszertani Központ Rostás László 77/528-066 intézményi

29. Hősök napja Katolikus temető Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület Madarász László 20/374-60-40 civil
IV. Malomest Sáfrik szélmalom Pásztortűz Egyesület Végső István  30/857-60-77 civil

JÚNIUS

Városi pedagógusnap                                    Bibó István Gimnázium Oktatási és Közművelődési Osztály 77/523-183 városi
4. Trianoni emléknap Országzászló KMK Király Gábor 77/422-350 városi
15-16. XIX. Kántor András emléktúra Bethlen Gábor tér Kántor András Veterán Aut-Mot. Egy. Fejes Ferenc 70/339-94-68 civil
18. Pünkösd kupa - halfogó verseny Sóstó Sóstó Sporthorgász Egyesület Temesváry Gyula 30/963-80-58 civil

Pásztortűz esték Végh-kúria Pásztortűz Egyesület Végső István  30/857-60-77 civil
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Gulyás Kupa Városi sportpálya Városi Sportiroda Lekrinszki Tivadar 70/331-23-40 városi

JÚLIUS

Pásztortűz esték Végh-kúria Pásztortűz Egyesület Végső István  30/857-60-77 civil

AUGUSZTUS

Aug. 1.- szept. 30. XXI. Halasi Hetek Fesztivál városszerte KMK Király Gábor 77/422-350 városi
18. XXII. Halasi Hajtás - nemzetközi triatlon verseny Termálfürdő Városi Sportiroda Kalicz László 70/331-23-41 városi
20. Államalapító Szent István ünnepe Közösségek Háza KMK Király Gábor 77/422-350 városi
25. VIII. Halasi Zsidófesztivál Zsinagóga Izraelita Hitközség Raáb András 30/347-33-33 civil

Táltoscsikó kézművesműhely Tájház Pásztortűz Egyesület Végső István 30/857-60-77 civil
Pásztortűz esték Végh-kúria Pásztortűz Egyesület Végső István  30/857-60-77 civil

SZEPTEMBER
7. V. Zenélő Szélmalom Sáfrik szélmalom Pásztortűz Egyesület Végső István  30/857-60-77 civil
6. XXIII. Halasi Szüret Nemzetközi Utcai Futóverseny városszerte Városi Sportiroda Kalicz László 70/331-23-41 városi
6-8. XXXIV. Halasi Szüreti Napok Bethlen Gábor tér                               Városért Közalapítvány Regős Gyula alapítványi

HUN-ENT Kupa - utánpótlás labdarúgótorna Városi sportpálya …. Vincze Attila civil
14-15. XII. Testvérvárosok Kupája - nemzetközi ökölvívó torna Bibó István Gimnázium Halasi Boksz Club Szabó Lajos 30/96-51-301 civil
15. Krausz és Társai gyalogtúra Zöld Sport Klub Kovács Iván 30/249-09-77 civil
20. Szüreti forgatag Felsővárosi Általános Iskola Kalamáris Kulturális Alapítvány Hegyes Emőke 77/421-044 intézményi
22. Európai Autómentes Nap Csetényi park KMK Király Gábor 77/422-350 városi
27. Nyugdíjas pedagógusok találkozója Kertvárosi Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola Kovács Sándor 77/522-188 intézményi

OKTÓBER

5. Halasi csata -  kuruc emléknap                                    Kuruc szobor KMK Király Gábor 77/422-350 városi
6. Aradi vértanúk napja                              Aradi vértanúk emléktáblája KMK Király Gábor 77/422-350 városi

Csillagászati Napok Közösségek Háza Csillagász Egyesület Balogh István 70/947-76-50 országos
23. Nemzeti ünnep 1956 emlékére                                      Országzászló, Kopjafa emlékmű KMK Király Gábor 77/422-350 városi

NOVEMBER

4. Emléknap - az 1956-os forradalom leverése Kopjafa emlékmű KMK Király Gábor 77/422-350 városi
Szociális munka napja Szociálpolitikai Osztály Simon István 77/523-165 városi
CANTEMUS megyei kórustalálkozó Felsővárosi Általános Iskola Kalamáris Kulturális Alapítvány Hunyadiné Székely Márta 77/421-044 megyei

DECEMBER

Néptánc gála Filmszínház BKMÖ Alapfokú Műv.Okt. Int. Mándity László 70/456-66-61 intézményi
Karácsonyi koncert Református imaház Kalamáris Kulturális Alapítvány Hegyes Emőke 77/421-044 intézményi
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285  /2012. Kth.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a HALAS-DENT Kft.-
vel  kötendő,  határozatlan  ideig  érvényes  fogászati  alapellátásról  szóló  megállapodás  
aláírására. 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására

A szerződés  létrejött  egyrészről  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata,  6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1. (Képviselője: Gyovai István polgármester), mint megbízó 

másrészről: Halas-Dent Kft.  (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Csónak u. 4.),  képviselője: Dr. 
Bácsalmási Antal ügyvezető (sz.:1966. 09.09. an.: Morava Gabriella, Kiskunhalas, Jókai u. 
4. sz. alatti lakos )  között, mint megbízott  között az alábbi feltételek mellett: 

1.) A megbízó és megbízott  a  1995. december 01. napján megkötött és 2002. december 10. 
napján  módosított  megbízási  szerződést  közös  megegyezéssel   módosítják  és  egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint fogadják el:

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) 
megbízza  határozatlan időre  Halas-Dent Kft-t, hogy a fogorvosi ellátás teendőit Kiskunhalas 
Város területén – egészségügyi vállalkozás keretében lássa el. 

3.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ellátja a területi ellátási kötelezettséggel járó 
fogorvosi feladatokat,  ellátja a hozzá bejelentett és általa elfogadott biztosítottakat. Megbízott 
kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ellátja a rendelési idejében hozzá forduló mindazon 
személyeket, akik megbetegedésük miatt fogorvosi 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 

-  fogorvosonként heti 30 óra munkaidőben a lakossági ellátási  érdeket figyelembe 
vevő, általa megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett, rendelési idő 
szerint,  ezen belül  folyamatos  ellátás  keretében a fogorvos hetente  legkevesebb 30 
órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 6 órát rendel,

-   tudomásul  veszi  és  elfogadja  a  Bács-  Kiskun  Megyei  Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kiskunhalas, Jánoshalma, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunmajsa, Népegészségügyi Kistérségi Intézete.
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-  teljesíti a közegészségügyi feladatokból adódó kötelezettségeit. 

b.) A megbízott vállalja, hogy   

-  helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelően fogorvos útján, saját 
költségén, maga gondoskodik, 

-   rendkívüli esetben az ÁNTSZ 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 fogorvosi teendők – 
területi ellátási kötelezettséggel történő – ellátására másik fogorvossal nem köt 
szerződést. 

6.) A megbízás teljesítésének feltételei

a.) A megbízó a fogorvosi feladatok ellátása céljából a jelen szerződés hatályba léte alatti 
időtartamra  a  megbízott  részére  használatába  adja  a  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzata tulajdonát képező, 2264/9 hrsz. alatt található Kiskunhalas, Csónak u. 
4. 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 szerződő felek rögzítik, hogy a használatba vett épület külső karbantartása, felújítása 
a megbízó kötelezettsége.

d.) A fogorvosi  tevékenység ellátásához szükséges  műszerek javíttatása, karbantartása, 
szükség  esetén a pótlása  a megbízott  kötelezettsége,  költségek viselésével.     

e.) A  fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést a megbízott az OEP Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási       Szervvel 
közvetlenül köti meg. A tevékenységért felelős fogorvosok a jelen szerződés 
módosításától és hatályban léte alatt folyamatosan szavatolnak azért, hogy rendelkeznek 
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti praxisjoggal.

Amennyiben  a  TB  alap  kezelő  bármilyen  oknál  fogva  nem  köt  finanszírozási 
szerződést, vagy a szerződést felbontja a megbízottal, 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 fogorvosi ellátás tapasztalatairól írásban vagy szóban tájékoztatja.

8.)  A  fogorvosi  tevékenység  vállalkozási  formában  történő  ellátását  szolgáló  szerződés 
megszűnik:
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a.) 
  közös megegyezéssel
  bármelyik fél egyoldalú felmondásával,
  a 8.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  6  hónap 
felmondási időben állapodnak meg azzal, hogy a felmondás csak az adott hónap 
utolsó napjára vonatkozhat.
       

        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  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  Városi  Bírósághoz  a  szerződés 
módosítását kérő keresetükkel.

f.) A  szerződő  felek  kölcsönösen  törekednek  arra,  hogy  a  szerződésből  eredő 
esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék.

9.) Ez a szerződés   2012. december ……. 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, 2012. december ………

…………………………………                                         ………………………………
 Kiskunhalas Város Önkormányzata Halas-Dent Kft.
Képv.: Gyovai István polgármester Dr. Bácsalmási Antal ügyvezető
megbízó                                                                  megbízott
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286/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Halas-
Thermo Kft. tevékenységéről szóló 2012. évi beszámolóját.

287/2012. Kth.
1) Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  az  önkormányzat  és  a  
Sóstó  Sporthorgász  Egyesület  között  kötendő  haszonbérleti  szerződést  elfogadja,  és  
felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármestert a szerződés aláírására.
2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas  
Város Polgármesterét, hogy a Sós-tó vízpótló kutak eredeti hatósági engedélyében foglalt és  
kitermelt  vízmennyiség után évente  fizetendő vízkészlet  járulék legalább 30 %-ban történő 
megfizetéséhez,  a  Sóstó  Sporthorgász  Egyesület  által  -  figyelemmel  adott  évi  pénzügyi  
helyzetére - nyújtott céltámogatáshoz kapcsolódó mindenkori tárgyévi megállapodást aláírja.

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

Amely  létrejött  egyrészről  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata (székhelye:  6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1.) képviselője Gyovai István mint haszonbérbe adó (továbbiakban: 
Önkormányzat)

másrészről a  Sóstó Sporthorgász Egyesület (székhelye:  6400 Kiskunhalas, Állomás u. 4.; 
bírósági bejegyzés száma: 54/1989; adószáma: 19975944-1-03) képviselője  Csankó Árpád 
elnök) mint haszonbérlő (a továbbiakban: Egyesület)

között az alábbi napon és helyen az itt megfogalmazott feltételek szerint. 

A szerződő felek megállapítják hogy a Kiskunhalas város közigazgatási  területén található 
6391.  hrsz.  alatt  felvett,  62  ha  nagyságú  Sós-tó  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának 
tulajdona,  amely  a  nemzeti  vagyonról  szóló 2011.  évi  CXCVI.  törvény  (továbbiakban: 
Törvény)  értelmében a nemzeti  vagyon részét képezi, s az önkormányzat  a halászatról és  
horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (továbbiakban: Tv.) szerint a halászati jogot a Tv.-
ben előírt módon szerezte meg.

I.
Általános feltételek

1./ A  Tv.  13-14.  §-a  alapján  az  Önkormányzat  haszonbérbe  adja,  az  Egyesület  pedig 
haszonbérbe  veszi  az  Önkormányzat  1/1  arányú  kizárólagos  tulajdonát  képező  fenti  tó 
halászati jogát.

2./ Felek jelen haszonbérleti szerződést határozott időtartamra kötik, annak időtartama 2013. 
január 1-től 2019. december 31-ig tart. Utána 7-7 évre meghosszabbítható.

3./ Szerződő felek a haszonbérleti díj összegét 600,- Ft/ felnőtt tag / év összegben állapítják 
meg, amely összeget az éves infláció mértékével évről évre növelni kell.  A befizetett bérleti 
díj  összegét  az  Önkormányzat  az  Egyesülettel  egyeztetve  a  tóra  és  annak  környezetére 
fordítja.

4./ A halászati jog gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek és jogok teljesítéséért,  illetve 
gyakorlásáért  az  Egyesület  felel.  Az  Egyesület  jelen  szerződést  az  aláírástól  számított 
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legkésőbb 60 napon belül köteles a halászati  hatósághoz benyújtani,  továbbá ezt követően 
minden változásról köteles 30 napon belül a halászati hatóságot értesíteni.

5./ Az Egyesület a haszonbérleti jogot másra nem ruházhatja át. 

II.
Részletes feladatok, jogok, kötelezettségek

1./ Az Önkormányzat feladatai:

a.) Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  Egyesülettel  előzetesen  egyeztet  olyan 
tevékenység

engedélyezése  esetén,  mely  a  Sós-tón  a  horgászatot  akadályozná.  A  tó  területén, 
amennyiben azt  jogszabály lehetővé  teszi,  a  fürdést  csak a kijelölt  strand területén 
engedélyezi. A strand területét a vízen a jogszabályban előírt módon jelöl ki. 

b.) A tó és környezete védelméhez a lehetőségek keretein belül támogatást nyújt.

c.) Az  Önkormányzat  a  bejárást  és  parkolást  csak  a  közösen  kijelölt  helyeken 
engedélyezi.

d.) Ha  a  tóval  kapcsolatos  napirendi  pont  szerepel  a  képviselő-testület  ülésén  vagy a 
bizottsági  ülésen, a  polgármester  az  Egyesület  képviselőjét  meghívja  a  téma 
tárgyalására.

e.) A  városi  főkertész  szakmai  segítséget  nyújt  az  egyesületnek  a  tóparton  történő 
növénytelepítési- és gondozási munkák szakszerű elvégzéséhez.

f.) Sóstó területén a kempingezésre vonatkozó tiltó táblát kihelyezi.

g.) A  jegyző  ellenőrzi  a  haszonbérleti  szerződésben  foglaltak  végrehajtását,  és  annak 
eredményéről az Egyesületet tájékoztatja.

h.) A hétközi éjszakai horgászati tilalom betartását a jegyző bármikor ellenőrizheti.

i.) Tulajdonosként  intézkedik  a  tópatron  illegálisan  történő  hulladék  elhelyezés 
megakadályozásában  megfelelő,  a  hatóságok  által  biztosított  szankciók,  megelőző 
intézkedések alkalmazásával, jogszabályban nevesített feladatainak ellátásával. 

2./ Az Egyesület feladatai:

a.) Az  általuk  használt  területen  a  hulladék  folyamatos  összegyűjtése,  a  hulladék 
elhelyezési lehetőségekről, kötelezettségekről a tagok tájékoztatása.

b.) A nád összes mennyiségének 70 %-át az időjárástól függően minden év március 15-ig 
le kell vágni, amelyet kétévente kell elvégezni úgy, hogy a levágatlan részek minden 
alkalommal  más  területen  legyenek.  Az  Önkormányzat,  egyes  területek  helyi  
jelentőségű  védett  természeti  területté  nyilvánításáról  szóló  22/2005  (VI.01.)  Kt. 
számú  rendeletében  helyi  jelentőségű  védett  természeti  területként  nyilvántartott 
„Nádas-sziget”  területén  a  nád  irtását-és  aratását  megelőzően  a  természetvédelmi 
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hatóság engedélyének a beszerzése szükséges. Tilos a tó part- és mederszéli vonalán 
történő,  a  nád  vágását  követő,  a  part  –és  mederszélet  teljes  terjedelmében  érintő 
égetés.

c.) Meghívja  az  Önkormányzat  képviselőjét  az  Egyesület  rendezvényeire,  az  évi 
közgyűlésére 

d.) Az Egyesület saját költségén vállalja évenként nemzetközi és egyéb versenyek/kupák 
rendezését,  a  nemzetközi  versenyre/kupára  a  testvérvárosi  horgász  egyesületeket, 
akikkel  kapcsolata  van,  saját  költségén  meghívja.  A  testvérvárosi  horgász 
kapcsolatokat az Önkormányzat segítségével ápolják, bővítik.

e.) Az Egyesület, a jóváhagyást követően bemutatja a jegyzőnek a halászati hatóság által 
jóváhagyott  halgazdálkodási  ütemtervet.  A  haltelepítések  időpontjáról,  illetve  a 
telepítés részleteiről a jegyzőt a telepítés előtt legalább 3 nappal értesíti.

f.) Az  Egyesület  tudomásul  veszi,  hogy  a  tavon  és  annak  környékén  bármi  nemű 
átalakítást, földmunkát csak a hatóságok és az Önkormányzat engedélyével végezhet.

g.) Az Egyesület fokozott felügyelet mellett engedélyezi a szombat és ünnepnapok előtti 
éjjel  az  éjszakai  horgászást.  A  strandolásra  kijelölt  területen  a  horgászat  mind  a 
nappali, mind az éjszakai időszakban tiltott.

h.) Az  Egyesület  megküldi  az  Önkormányzatnak  a  helyi  horgászrendet,  és  az 
Önkormányzat ezzel kapcsolatos javaslatait az Egyesület közgyűlése elé terjeszti.

i.) Az  Egyesület  a  Sós-tó  és  környezete  (vízfelszín,  partvonal,  kilátó,  parkerdő,  stb.) 
természeti- és épített értékeinek megóvása- és őrzése érdekében, kiemelten a tavat-és 
környezetét érintő esetlegesen bekövetkező havária eseményekre, segítséget nyújt az 
Önkormányzatnak.

j.) A  kempingezés  tilalmát  betartatja.  A  táblák  őrzéséről,  és  az  Egyesület  érdekében 
kihelyezett táblák karbantartásáról és pótlásáról gondoskodik.

k.) A  tó  vízminőségi  vizsgálatát  az  Önkormányzattal  folytatott  egyeztetés  alapján 
negyedévenként  elvégezteti,  arra  minősítési  jogkörrel  rendelkező,  akkreditált 
laboratóriummal.

l.) Indokolt esetben az Egyesület vállalja a halállomány központi etetését,  Etetőkosaras 
horgászatot megengedi.

m.) A  korcsolyázásra  alkalmas  területet  a  mindenkor  hatályos  jogszabály  alapján  kell 
kijelölni, ahol a lék vágásának szabályira a jogszabály előírásai az irányadóak. 

n.) Bérbe  vevő  köteles  a  bérbe  vett  vagyont  a  jó  gazda  gondosságával  kezelni, 
állagmegóvását biztosítani.

III.
Egyéb feltételek
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1./ Az Önkormányzat a halászati jog haszonbérletére vonatkozó szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, ha az egyesület

a.) a haszonbérleti  szerződésben vállalt,  valamint  a törvényben előírt  kötelezettségeit  a 
teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó felszólítás ellenére sem teljesíti;
a halászati jogot alhaszonbérletbe adja;

b.) tevékenységével a környezet-és a természet, illetve a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan 
veszélyezteti, valamint az erre vonatkozó előírásokat megszegi. 

c.) Ha  az  azonnali  hatályú  felmondást  az  Egyesület  három  napon  belül  nem  veszi 
tudomásul az Önkormányzat további nyolc napon belül bírósághoz fordulhat. Ha nem 
így jár el, a felmondás hatályát veszti. A felmondás csak írásban érvényes.

2./ Az  Egyesület  a  halászati  jog  haszonbérletére  vonatkozó  szerződést  azonnali  hatállyal 
felmondhatja, ha az Önkormányzat a II. fejezet 1.) pontjában meghatározott feladatait írásbeli, 
előzetes  felszólítás  ellenére  is  súlyosan  megszegi,  azokat  nem teljesíti,  ebben  az  esetben 
köteles kártalanítani az Egyesületet a Tv. 14. §-a alapján.

3./ Amennyiben a szerződés lejárta után az Önkormányzat az Egyesület részére a halászati 
jogot hasznosításra nem kínálja fel, úgy a Tv. 14. § (3) bekezdése lép életbe, mely szerint a 
szerződés megszűnésekor az Egyesület követelheti az általa létesített, el nem vihető halászati 
berendezések - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részét is -, valamint az okszerű 
gazdálkodás  mértékéig  a  beruházásoknak a  szerződéskori  tényleges  értékét.  Az Egyesület 
mindaddig birtokban marad, amíg az Önkormányzat az elszámolási kötelezettségének eleget 
nem tesz.
Erre vonatkozóan felek rögzítik, hogy a jelen haszonbérleti szerződés lejárta előtt legalább fél 
évvel  egyeztetést  kezdeményeznek arról,  hogy a szerződés megszűnése esetén továbbra is 
együttműködnek-e egymással illetve erre vonatkozóan milyen követeléseik vannak a másik 
szerződő fél irányába.

4./ Amennyiben az Önkormányzat a I. fejezet 2. pontjában meghatározott időtartamon belül 
felmondja a szerződést, vagy szándékosan akadályozza illetve, a rajta kívül álló okok, havária 
esetét  nem számítva  lehetetlenné  teszi a halászati  jog  gyakorlását  a  III.  fejezet  2.  pontja 
szerint köteles az Egyesületet kártalanítani.

5./ Amennyiben az Egyesület  a  tó megóvása  érdekében az Önkormányzat  és a hatóságok 
engedélyével  beruházást  hajt  végre,  a  szerződést  a  szerződő  felek  közös  megegyezéssel 
módosíthatják.

6./ Szerződő felek  megállapodnak,  hogy a szerződésben foglaltak  megvalósulását  szükség 
esetén, de évente legalább egy alkalommal egyeztetik. 

7./ A  szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  Önkormányzat  megbízottja  a 
szerződésben  foglaltakat  bármikor  ellenőrizheti.  Az  Egyesület  elnöke  minden  évben  egy 
alkalommal  beszámol  az  Egyesület  adott  évi  tevékenységéről  az  Önkormányzat  felelős 
szakbizottságnak.
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8./ Felek kijelentik, hogy a közöttük keletkező vitákat békés úton kívánják rendezni, ennek 
eredménytelensége esetén jelen megállapodásból eredő jogviták eldöntése végett kölcsönösen 
alávetik magukat a Kiskunhalasi Városi Bíróság illetékességének.

9./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi  IV.  törvény,  a  Törvény,  a  Tv.  és  annak  végrehajtására  kiadott  78/1997.  (XI.4.)  FM 
rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen  szerződést  a  felek  elolvasás  és  egybehangzó  értelmezés  után  -  mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt - helybenhagyólag 4 eredeti példányban írták alá.

Kiskunhalas, 2012. december 21.

  Gyovai István Csankó Árpád
Kiskunhalas Város Önkormányzata Sóstó Sporthorgász Egyesület

  polgármestere        elnöke

          P.H.             P.H.

288/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja  
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  és  a  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  
Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött 31/2011. Kth-val  
elfogadott Közművelődési Megállapodást:
-  A Megállapodás célja című rész 3. pontjából  kikerül a: „Kiskunhalas Kossuth u. 43.sz.  
alatti ingatlan” szövegrész.
- A Szerződés tárgya című rész II. 2.) pontjából kikerül a „valamint 2011. március 15. naptól  
a Csillagászati Obszervatórium” szövegrész.
-  A  szolgáltatások  teljesítéséhez  rendelkezésre  álló  eszközök  című  rész  III.  1.)  pontjából  
kikerül a „Kiskunhalas, Kossuth u. 43. sz. alatti Csillagászati Obszervatórium” szövegrész.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert  
az 1. pont alapján módosított, az előterjesztés mellékletében lévő, egységes szerkezetbe foglalt  
Közművelődési Megállapodás aláírására.

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amelyet egyrészről  Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.), 
képviseli:  Gyovai  István polgármester,  (továbbiakban:  Önkormányzat),  másrészről  a 
Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Non-profit  Korlátolt  
Felelősségű  Társaság (6400  Kiskunhalas,  Bokányi  D.  u  8.),  képviseli:  Király  Gábor 
ügyvezető (továbbiakban: KMK Kulturális és Közművelődési Kft. ) kötöttek, alulírott helyen 
és napon, a következő feltételek mellett.

A megállapodás célja
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1.)  Az  Önkormányzat  Kiskunhalas  város  polgárainak  közös  közművelődési,  kulturális 
szükségletei  biztosításáért  viselt  felelőssége  tudatában,  ennek  a  feladatának  sikeres 
elvégzése érdekében az 1990. évi LXV. törvény 8.§-ában írt helyi közszolgáltatásként a 
KMK Kulturális és Közművelődési  Kft.-t  2011. március 16. napjától 2013. december 
31.  napjáig e  szerződésben  felsorolt  közművelődési,  kulturális,  oktatási,  szervezési, 
közvetítői, szórakoztató, információs tevékenységgel bízza meg. 

2.)  Szerződő felek rögzítik,  hogy a  közművelődés  területén  egymás  érdekeinek  kölcsönös 
figyelembe  vételével  együtt  kívánnak  működni.  Tevékenységük  összehangolásával  és 
lehetőségeik  kihasználásával  a  színvonalas  közművelődési  szolgáltatás  minőségének 
javítását,  a város polgárságának érdeke és igénye  szerinti  választék bővítését  célozzák 
meg. 

3.) Az Önkormányzat  tulajdonát képezi,  illetve használatában van a Kiskunhalas,  Bokányi 
Dezső u.  8.  sz.  alatti,  a  Kiskunhalas,  Hősök tere 1.  sz.  alatti,  a Kiskunhalas,  Bajcsy-
Zsilinszky u. 5. sz. alatti, a Kölcsey utcai szélmalom, valamint a Marx tér 1. sz. alatti, az 
1997.  évi  CXL.  törvény  74.§  szerinti,  közművelődési funkciójú  ingatlan.  Az 
Önkormányzat  a  közművelődési  ingatlanok  üzemeltetéséről  az  általa  alapított 
Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodik. 

4.) A közművelődési feladatok ellátására a Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata 
alapján  jogosult.  A tevékenységeit,  várható  költségeit  és  bevételeit  a  tevékenységével 
összefüggően beszedhető díjakat, jegyár-bevételeket a  Korlátolt Felelősségű Társaság 
Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti terve tartalmazza.

5.)  A  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  vállalja,  hogy  a  –  vagyonleltár  alapján  – 
üzemeltetetésébe  adott  ingatlanokat,  a  használatába  átadott  eszközökkel  együtt,  a 
tevékenységre  vonatkozó  jogszabályokban,  szabványokban  és  hatósági  engedélyekben 
előírtaknak megfelelő módon üzemelteti, ennek keretében ott alapvetően a kiskunhalasi 
lakosság részére biztosítja a közművelődés lehetőségét.

A szerződés tárgya

I.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata,  mint  alapító  megbízza  a  Kiskunhalasi  Művelődési 
Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Non-profit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  az 
alábbi közművelődési feladatok folyamatos ellátásával:

1. A  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  feladata  az  állami,  nemzeti,  városi  ünnepek, 
fesztiválok és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása, a megrendelővel egyeztetett 
szakmai és költségvetési tervezet alapján. 

2. Kiemelt  figyelmet  fordít  a  gyermek és  ifjúsági  korosztály  művelődési,  kulturális  élete 
fejlesztésére,  az  iskolarendszeren  kívüli  öntevékeny  csoportok,  körök,  tanfolyamok 
tevékenységének szakmai  támogatására,  az  élet  minőséget  és élet  esélyt  javító  formák 
működtetésének segítésére.  Igazodva a tanévhez óvodástól a középiskolás korosztályig 
gyermek  és  ifjúsági  bérletes  színházi  előadások  és  hangverseny  sorozatok 
megszervezésében és megrendezésében közreműködik.
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3. Az intézményen  belül  annak részeként,  de elkülöníthetően  megjelenő  Ifjúsági  pontot, 
ahhoz  szükséges  ifjúsági  referensi  státuszt  hoz  létre,  az  ifjúsági  korosztály  széleskörű 
tájékoztatásához  folyamatosan  biztosítja  a  szükséges  információkat.  Gondoskodik  a 
városban élő fiatalok igényeinek megfelelő, szórakoztató, hasznos szabadidő eltöltéséhez 
szükséges  programokról.  Az  ifjúsági  referens  pályázatokat  ír  a  feladatkörének 
megfelelően,  a  Város  Ifjúsági  Koncepcióját  figyelembe  véve  végzi  munkáját.  A 
közművelődési  feladat  megvalósításában  közreműködő  alkalmazott  szakképzettségét 
illetően a felek a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket tekintik 
mérvadónak. 

4. A Korlátolt Felelősségű Társaság erősíti a város hagyományainak ápolását, értékeinek 
védelmét, a polgári életmód fejlesztését. Ezen belül lehetőséget biztosít a helyi művészeti 
értékek  bemutatására,  segíti  a  művelődési  szokások  gazdagítását. Információt  nyújt, 
pályázati  munkát  segíti. Rendszeresen  szervez  képző  és  fotóművészeti  kiállításokat, 
különös  tekintettel  a  városban,  valamint  a  térségben  fellelhető  értékek  és  alkotók 
megismerése érdekében.

5. Bemutatkozási  lehetőséget  ad  az  oktatásban  szerepet  vállaló  iskoláknak  és 
egyesületeknek, illetve művészeti előadásokat szervez.

6. A városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok kiemelkedő 
bemutatóihoz (fesztiválok, találkozók) kedvezményes szolgáltatásokat nyújt.

7. A  Művelődési  Központban  működő  klubok,  körök,  egyesületek,  civil  szervezetek, 
művészeti csoportok részére helyiség és szakmai segítség biztosítása.

8. A Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai kapcsolatot tart fenn a civil szervezetekkel, 
támogatja  a  különböző  életkorú  és  értékrendszerű  civil  szervezetek  közismertségének 
növelését, számukra bemutatkozási és találkozási lehetőséget biztosít.

9. A  társaság  helyet  ad  előzetes  egyeztetés  alapján  karitatív  szervezetek  jótékonysági 
rendezvényeihez. 

10. Feladata  speciális  szórakozási  alkalmak  megteremtése  a  város  időskorú  lakossága, 
egyesületei számára. 

11. A  város  oktatási  intézményei  részére  a  melléklet  szerint  alkalommal  szimbolikus 
összegért biztosítja a Korlátolt Felelősségű Társaság helyiségeit reprezentatív ünnepségeik 
megrendezésére. 

12. Helyet  biztosít  a  tanulóifjúságot  érintő  összejövetelekhez  (tanácskozások,  tudományos 
előadások,  vitaestek),  kulturális  igényeik  színvonalas  gazdagításához  (színházi  műhely, 
zenei estek, táncház). A szabadidő kulturált környezetben történő eltöltéséhez fokozatosan 
megteremti a minőségi feltételeket,  büfét működtet  és bővíti  azokat a lehetőségeket az 
épület  közösségi  terében,  amelyek  a  napi  tájékozódást  elősegítik  (sajtóolvasás,  tévé, 
internet).

14.)  A  kapcsolatrendszerek  fejlesztése  érdekében  a  helyi  társadalom  közösségi  életének 
működését  vállalkozói  találkozók,  szakmai  bemutatók,  tanácskozások  szervezésével 
segíti. A Korlátolt Felelősségű Társaság a rendelkezésére álló helyiségeiben és szakmai 
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erőforrásai  igénybevételével  a  tevékenység  jellegétől  függően  kedvezményes  és  piaci 
áron nyújt szolgáltatásokat a város civil szervezetei, polgárai, önszerveződő közösségei 
és  más  egyéb  szervezetei  részére.  Ez  alól  kivételt  képeznek  az  Önkormányzat  által 
finanszírozott, az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezetek és tevékenységek.

15.) Általános nyitvatartási idő alatt információs szolgáltató tevékenységet végez, a lakosság 
részére  az  országos  és  helyi  kulturális  programokról.  Programkínálatával  a  lakosság 
számára havonta jelenik meg műsorajánlatával.

II.

 Korlátolt Felelősségű Társaság a használatra átadott 6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8. 
szám alatti  épület  nyitvatartási  idejét  az igénybevételtől  függően, de minimum heti  73 
órában határozza meg. 

 A Képviselő-testület  12/2011.  Kth.  sz.  határozata  alapján  2011.  február  1.  naptól  a 
Halas  Galéria  és  telephelyei  (Végh-kúria,  Sáfrik-szélmalom,  Tájház)  átkerülnek  a 
Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Non-profit  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság üzemeltetésébe.  A  Halas  Galéria kiállítóhelyként  üzemel  a 
továbbiakban, 1 munkatárssal.

 A közművelődési  feladat  megvalósításában közreműködők szakképzettségét  illetően  az 
irányadóak  a  150/1992.(XI.20.)  Korm.  rendelet,  2/1993.(I.30)  MKM  rendelet 
1997.CXL.törvényben  megfogalmazott követelmények. 

 Az alapító Kiskunhalas Város Önkormányzata megbízza továbbá a Korlátolt Felelősségű 
Társaságot,  hogy a tevékenységét a város kulturális  életének hagyományait  figyelembe 
véve  tervezze.  Ennek  érdekében  működjön  közre  a  kulturális  szolgáltatást  nyújtó 
önkormányzati és egyéb kulturális tevékenységet végző szervezetekkel. A kiemelt nagy 
rendezvények  pl.  Város  Napja,  Gyermeknap,  Szüreti  Fesztivál,  stb.  szervezése  során 
hangolja össze programjaikat, nyújtsanak be közös pályázatokat. 
Mint főrendező, a Korlátolt Felelősségű Társaság fogja össze a kulturális rendezvényeket, 
a  megállapodás  mellékletében tematikusan is  rögzített,  Önkormányzat  által  megrendelt 
programsorral együtt.

 A  fentiekben  megfogalmazott  feladatok  megvalósítására  az  üzleti  tervben,  a 
közművelődési  megállapodásban,  valamint  annak  mellékletében  rögzítettek  szerint  a 
Közhasznú Társaság számára az alapító  Kiskunhalas Város Önkormányzata  támogatást 
biztosít.

 Az Önkormányzat vállalja, hogy az éves támogatás összegét havi ütemezésben minden 
hónap utolsó napjáig a Kft. által előre leadott finanszírozási ütemterv alapján átutalja a 
Kft. számlájára.

 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat  az 1.sz. mellékletben 
meghatározott  és elvárt feladatok ellátásán kívül más további feladattal  is meg kívánja 
bízni a Kft.-t, úgy annak finanszírozását a felek külön megállapodásban fogják rögzíteni.
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 Felek együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Kft. további állami, 
pályázati,  alapítványi….stb.  támogatáshoz  jusson,  az  így  nyert  pénzösszegek  nem 
csökkenthetik az önkormányzat éves támogatását.

 A  Korlátolt  Felelősségű  Társaság saját  költségvetése  terhére  fizeti  a  kötelező 
könyvvizsgálói díjat, és fizeti továbbá a 3 tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíját.

 A  Korlátolt  Felelősségű Társaság  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy az  Önkormányzat 
által  megrendelt  programok  műsortervét,  a  részletes  költségkalkulációval  együtt  a 
rendezvény  előtt  legalább  15  nappal bemutatja  a  polgármesteri  hivatal  művelődési 
osztályvezetője  felé.  Továbbá  kötelezettséget  vállal  a  rendezvények  értékelésére  a 
polgármesteri hivatal szakmailag illetékes osztályának munkatársaival.

 A  városi  ünnepségek  szónokainak  felkéréséről  egyeztet  a  polgármesteri  hivatal 
művelődési osztályával. 

A szolgáltatások teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök

III.

3. Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  a  2008.  július  l.  napjától  kezdődően  az  e  célra 
rendelkezésre  álló  Kiskunhalas,  Bokányi  D.  utca  8.  sz.  (hrsz.:  4660)  Közösségek 
Háza;  a  Kiskunhalas,  Hősök  tere  1.  sz.  (hrsz.:1)  alatti  Városi  Filmszínház;  a 
Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. sz. alatti Halas Galéria Végh-kúria, a Kölcsey 
utcai Sáfrik-szélmalom, valamint a Marx tér 1. sz. alatti Tájház ingatlanok használati 
jogát  térítés  nélkül  a  Kft.  rendelkezésére  bocsátja.  Az  Önkormányzat  ugyancsak 
ingyenesen  a  Kft.  használatába  adja  ezen  ingatlanokhoz  tartozó  leltár  szerinti 
ingóságokat feladatellátás céljából.

4. Az  üzemeltetés  során  a  III/1-es  pontban  leírt  ingatlanok  és  ingóságok  karbantartási-
javítási kötelezettsége a Kft.-t terheli, anyagi lehetőségeinek függvényében. A felújítás a 
tulajdonos Önkormányzatot terheli.

5. A  meglévőkön  felül,  a  feladatellátáshoz  szükséges  eszközök,  anyagok  beszerzése  az 
eszközállomány gyarapítása, annak pótlás a Kft. feladata.

6. A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti címeken látja el az üzleti tervében és 
ezen közhasznú szerződésben meghatározott, rögzített közművelődési feladatokat.

7. A  Korlátolt  Felelősségű  Társaság vállalja,  hogy  a  tulajdonába  átadott,  közművelődési 
tevékenységének folytatásához szükséges további eszközöket a jó gazda gondosságával 
óvja meg, azokat nem idegeníti el. 

Záró rendelkezések

IV.

 A jelen szerződésben meghatározott közhasznú szolgáltatások körét az Önkormányzat a 
Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  történt  egyeztetés  alapján  közös  megegyezéssel 
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felülvizsgálhatja,  illetve  módosíthatja,  új  tevékenységeket  vonhatnak  a  közhasznú 
megállapodás hatálya alá. 

 E  megállapodás  1.sz.  melléklete  tartalmazza  a  tárgyévi  megrendelt  közművelődési 
szolgáltatások körét.

 Az  1.sz.  melléklet  szerinti  megrendelendő  közművelődési  szolgáltatások  körét  Felek 
tárgyévet  megelőző év október 31-ig összeállítják és azt jóváhagyás végett a Felügyelő-
bizottság,  valamint  a  Képviselő-testület  elé  terjesztik  a  költségvetésről  szóló  rendelet 
elfogadásával egyidejűleg.

 Az 1.sz.  melléklet  szerint  elvégzendő közművelődési  szolgáltatásokat  és azok díjait  az 
Üzleti terv mellékletét képező feladat-és likviditási tervvel együtt kell értelmezni.

 A Korlátolt Felelősségű Társaság köteles az Önkormányzatot a működéséről a társasági 
követelmények  szerint  rendszeresen  tájékoztatni,  valamint  a  statisztikai  információs 
szolgáltatásoknak eleget tenni.

 E szerződés teljesítése során a Korlátolt Felelősségű Társaság az ügyvezető igazgatója, 
(vagy  az  általa  megbízott  dolgozók),  az  Önkormányzatot  Kiskunhalas  Város 
Polgármestere, - iránymutatásai szerint a Polgármesteri Hivatal Jegyzője, vagy az általa 
kijelölt hivatali köztisztviselő képviseli.

 E  szerződésben  nem  szabályozott  kérdések  tekintetében,  a  vonatkozó  jogszabályok  – 
különösen az 1997. évi CXL. törvény, az 1959. évi IV. törvény, a gazdasági társaságokról 
szóló 1997. évi CXLIV. törvény, az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései, irányadók.

 E  szerződésben  foglaltak  teljesítéséről  a  Társaság  éves  beszámolója,  valamint 
közhasznúsági beszámolója keretében ad számot. 

 Az esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés útján 
kívánnak eljárni. Az Önkormányzat társasági hatáskört kizárólag abban az esetben von 
magához,  amennyiben a  Felügyelő  Bizottság,  illetve  a  könyvvizsgáló  jelentéséből  arra 
lehetne következtetni, hogy a társaság cél szerinti tevékenysége, illetőleg gazdálkodásának 
biztonsága veszélyeztetett. 

Kiskunhalas, 2012. december ……

Gyovai István Király Gábor
polgármester ügyvezető

289/2012. Kth.
A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési  
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Intézmények Gazdasági Szervezete

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere .1.sz.

Jogszabályban meghatározott  
közfeladata:

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény

Szakágazati száma (TEÁOR): 841116 Általános közigazgatás

Működési területe: Kiskunhalas város

Törzskönyvi száma: 340247

Az alapító okirat száma:

Típusa: Kisegítő Szolgálat 

Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Alap tevékenységei:

 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Tanulók kollégiumi étkeztetése
 Óvodai intézményi étkeztetés
 Munkahelyi étkeztetés
 Egyéb vendéglátás
 Háziorvosi ügyeleti ellátás
 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját  
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kapacitása terhére bevételeket képezhet.

Szakfeladatai:

 841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 562920 Egyéb vendéglátás
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás
 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozást

 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

Intézményegységei: nincsenek

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:

8. KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17.
9. Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5.
10. Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.
11. Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28.
12. Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21.
13. Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a.
14. Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23.
15. Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6.
16. Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1.
17. Oktatási Ingatlan, 6400 Kiskunhalas Köztársaság u. 17.
18. Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17.

19. Oktatási ingatlan 6400 Kiskunhalas Csónak u. 2.

Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.

Vagyon feletti rendelkezés:

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének  
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
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Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja  
el., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény továbbá a 77/1993.(V.12) 
kormány rendelet alapján.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
jogviszony megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 289/2012. Kth. Számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-ei hatálybalépésével a 271/2012.Kth. Számú alapító  
okirat hatályát veszti.

290/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete,  a  Kiskunhalas-Pirtó  Mikrotérségi  Oktatási  
Intézményfenntartó Társulás megszűnése kapcsán mellékelten csatolt, a vagyon megosztásáról  
készített megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az abban foglaltak  
szerint a vagyonmegosztással kapcsolatos teendőket 2012. december 31-ig hajtsa végre.

Megállapodás Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási 
Intézményfenntartó Társulás megszűnését követő vagyonmegosztásról

amely létrejött egyrészről  Kiskunhalas Város Önkormányzata ( 6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1. képviseli: Gyovai István polgármester ), másrészről  Pirtó Község Önkormányzata 
( 6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19, képviseli Nagy Ferenc polgármester, együttesen: Felek között 
alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1./  Felek  rögzítik,  hogy  közöttük  2005.  július  hó  01.  napjától  a  vonatkozó  jogszabályok 
alapján és figyelembevételével intézményfenntartó oktatási társulás jött létre Kiskunhalas-
Pirtó  Mikrotérségi  Oktatási  Intézményfenntartó  Társulás  elnevezés  alatt.  Az 
intézményfenntartó oktatási társulás keretében Pirtó Község Önkormányzata tankötelezettség 
teljesítéséhez  szükséges  általános  iskolai  oktatásból  az  ötödik  évfolyamon  kezdődő  és  a 
nyolcadik  évfolyam  végéig  tartó  fejlesztő  általános  iskolai  oktatási-  és  nevelési  szakasz 
ellátásával megbízta Kiskunhalas Város Önkormányzatát,  mely önkormányzat  e feladatát a 
Felsővárosi Általános Iskola keretin belül látta el Pirtói Tagintézménye útján. A megállapodás 
2008.augusztus  14-én  módosításra  került,  miszerint   az  első  évfolyamon  kezdődő  és  a 
második  évfolyam végéig  tartó  bevezető,  valamint  a  harmadik  évfolyamon  kezdődő és  a 
negyedik évfolyam végéig tartó általános iskolai oktatási  és nevelési  szakasz ellátását  is a 
megállapodás körébe vonták megállapodó Felek. 

2./Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  2012.  december  11-ei  ülésén  a  276/2012.Kth. 
Határozatával,  Pirtó  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  …...........én  kelt 
…...........sz.  határozatával  a közöttük  létrejött  megállapodást  2012.  december  31.  napjával 
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megszüntették,  tekintettel  arra,  hogy  a  köznevelési  feladatot  ellátó  egyes  önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII törvény 3. 
§ ( 1 ) bekezdése alapján települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 
2013. január 1-jétől nem láthat el. A települési önkormányzati társulás tagjai egymás között el 
kell, hogy számoljanak  a települési önkormányzat társulásba bevitt vagyonnal. 

3./ Felek a feladatellátáshoz  Pirtó Község Önkormányzat tulajdonát képező Pirtó , Rákóczi u. 
2. szám alatti Pirtó 37 hrsz alatti épület térítésmentes használatba adását Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére - megszüntetik. Felek nyugtázzák, hogy a használatba adás ténye az 
ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, ennek következtében annak megszüntetése 
felől Feleknek rendelkeznie nem szükséges. 

4./  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  Pirtó  Község  Önkormányzatától  térítésmentesen 
használatba átvett vagyontárgyakat, a társulás ideje alatt pályázati eljárás során támogatási 
szerződés  alapján,  vagy  egyéb  forrásból  beszerzett  a  Pirtói  Tagintézmény  működésére 
megítélt ingóságokat  tárgyi  eszközállományról  és  készlet  leltárról  átadás-átvétel  kapcsán 
készített jegyzőkönyv alapján jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja Pirtó Község 
Önkormányzat  tulajdonába  és  birtokába  oly  módon,  hogy  az  kivezetésre  kerül  a 
gesztorintézmény vagyonleltárából. 
A társulás megszűnése kapcsán az intézmény működtetéséhez és fenntartásához szükséges 
vagyontárgyak  a  Felsővárosi  Általános  Iskola  Pirtói  Tagintézménye  vonatkozásában  Pirtó 
Község  Önkormányzatának  tulajdonába  kerülnek,  figyelemmel  az  eredeti  társulási 
megállapodás 16. és 21. pontjára. 

5./ Jelen megállapodást Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete ….. sz. határozatával 
,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  …..  számú  határozatával 
jóváhagyta. 
A  jóváhagyást  követően  a  megállapodó  önkormányzatok  képviselőiket  felhatalmazzák  az 
Intézményfenntartó Oktatási Társulási Megállapodást  megszüntető megállapodás aláírására. 

6./ Jelen megállapodásban  nem szabályozott kérdésekben a  2011. évi CLXXXIX. Törvény 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól,  1993.  évi  LXXIX.  Törvény a  közoktatásról, 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről  szóló  2012.  évi  CLXXXVIII  törvény  2011.  évi  CXCV.  Törvény   az 
államháztartásról rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

7./ Megállapodást felbontó Felek a felbontásból eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 
egymás  között  tisztázzák,  ennek eredménytelensége  esetén  a  Kiskunhalasi  Városi  Bíróság 
illetékességét kötik ki. 

Jelen  megállapodást  Felek  képviselőik  által  elolvasás  és  értelmezést  követően 
helybenhagyólag aláírták. 

____________________ 2012. _________ ____
________________________________                       ____________________________
Kiskunhalas Város Önkormányzata                                 Pirtó Község Önkormányzata
Képv. Gyovai István polgármester                                     Nagy Ferenc polgármester 
Ellenjegyezte: 
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_______________________________                        ____________________________
Dr Ferenczi Mária jegyző                                               

Melléklet: 
1./ Jelen megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó képviselő-testületi határozatok
2./ Eszközállomány és készlet leltár 

291/2012. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja  a  Bács-Kiskun 
Megyei  Intézményfenntartó Központtal  a nevelési  tanácsadás feladatok ellátása tárgyában 
létrejött megállapodás 1. számú módosítását.
Egyúttal  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  megállapodás  módosításának 
aláírására:

MEGÁLLAPODÁS
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről: a  Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (székhelye:  
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.,  törzsszáma: 795537, adószáma: 15795537-2-03, KSH 
statisztikai  számjel:  15795537-8411-312-03,  képviseli:  Minda  Imre  László  vezető,  a  
továbbiakban: BKMIK) és
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.,  
képviseli: Gyovai István polgármester, törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH 
száma: 0332434, a továbbiakban: Városi Önkormányzat, együttesen felek) között az alulírott  
helyen és napon az alábbiak szerint:

1.  Megállapodó felek rögzítik,  hogy a Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat és  Kiskunhalas  
Város  Önkormányzata  2011.  július  5.  napján  megállapodást  kötöttek  a  sajátos  nevelési  
igényű tanulók oktatása, nevelése feladatok, mint kötelező megyei feladat további ellátása, és 
az e feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon térítésmentes használatba adása tárgyában. 

2.  A  Városi  Önkormányzatnak  tudomása  van  arról,  hogy  megyei  önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes  
egészségügyi  intézményeinek  átvételéről  szóló  2011.  évi  CLIV.  törvény  (továbbiakban:  
konszolidációs törvény) értelmében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kötelező feladatai  
között felsorolt nevelési tanácsadási feladatok ellátása 2012. január 1-jétől az állam feladata,  
továbbá arról is, hogy a konszolidációs törvény 10. § (1) bekezdése értelmében a Kormány 
által rendeletben kijelölt szerv, „az átvett intézmény fenntartójának, alapítójának, kezelőjének  
az  átvett  intézménnyel  összefüggő  jogai  és  kötelezettségei  tekintetében  jogutódja”.  A 
258/2011.(XII.7.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  kijelölt  szerv  a  Megyei  
Intézményfenntartó Központ.
Az  említett  jogszabályok  értelmében  2012.  január  1-jei  hatállyal  a  fentiekben  hivatkozott  
megállapodás  valamennyi  pontja  vonatkozásában  a  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  
helyébe jogutódként a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ lépett.

3. Megállapodó felek a fentiekben hivatkozott megállapodás 6. pontját úgy módosítják, hogy a  
Kiskunhalas  Városház  u.  2.  szám  alatti,  10  helységből  álló  169  m2-es  épületrész  2012. 
december hó 20. nappal törlésre kerül, a nevelési tanácsadási feladatok ellátására a Városi  
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Önkormányzat  tulajdonában lévő,  Kiskunhalas  belterület  2264/9 hrsz.  alatt  nyilvántartott,  
természetben  Kiskunhalas,  Csónak  u.  2.  szám  alatt  található,  7417  m2  területű,  kórház 
megnevezésű ingatlanból 336 m2 alapterületen fekvő (volt  ideggondozó) épület  ugyanezen 
pontba beemelésre kerül. 

Megállapodó felek rögzítik, hogy az ingatlan vonatkozásában 2012. november 21-én átadás-
átvételi  megállapodást  kötöttek,  mely  ingatlan  a  BKMIK  határozatlan  idejű  ingyenes  
használatába került.

A Városi Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy 2012. december 4-én a Semmelweis  
Halasi  Kórház  Nonprofit  Kft,  a  BKMIK  és  a  Kiskunhalasi  Nevelési  Központ  (6400  
Kiskunhalas,  Köztársaság u.  17.)  háromoldalú  megállapodást  kötött  az  épület  energia  és 
közmű ellátásának biztosítására.  

Megállapodó felek rögzítik továbbá, hogy az e pontban megjelölt épületet Kiskunhalas Város  
Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én kelt, 227/2012. Kth. határozatával 
– figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában foglaltakra –  
ingyenesen  a Magyar Állam tulajdonába adta.  Tekintettel  az  ingatlan  tulajdonjoga  állam 
általi  megszerzésének  időigényére,  a  BKMIK  az  ingatlanon  határozatlan  idejű  ingyenes  
használat jogát kapta. Az ingyenes használat megszűnik, amikor a Felek között az MNV. Zrt.  
hozzájárulásával  később  megkötött  megállapodás  alapján  az  épületre  a  Magyar  Állam 
tulajdonjoga, illetve az épület alatt lévő földterületre a földhasználati joga bejegyzésre kerül  
az ingatlan-nyilvántartásba.

4. Megállapodó felek a fentiekben hivatkozott megállapodás 8. pontját 2012. december hó 20.  
nappal hatályon kívül helyezik. 

5. A megállapodás módosítása kizárólag a feladatellátást szolgáló ingatlan módosítása miatt  
történt,  a  felek  a  módosított  megállapodás  minden  további  rendelkezését  hatályukban 
fenntartják.

6.  Megállapodó felek  megállapodnak abban,  hogy  jelen  megállapodásból  eredő esetleges  
vitáikat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a  
vita eldöntésére kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a  
Kecskeméti Törvényszék illetékességét. 

7. Jelen megállapodást Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……. Kth.  
számú határozatával jóváhagyta. 

8.  Jelen  megállapodást  a  megállapodó  felek,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt,  
elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Kiskunhalas, 2012. december …                    Kecskemét, 2012. december ………

…................................................... …..................................................
Gyovai István Minda Imre László
polgármester Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Központ vezetője

292/2012. Kth.
1.)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2004.  június  1.  napjával  
létrehozott,  többszörösen  módosított  Halasi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodás módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe  
foglalt megállapodás aláírására.

3.)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Halasi  Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás következő ülésén a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítsa: 

a) Ahol a megállapodás a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésével és feladatainak  
végrehajtásával,  valamint  a  működésével  kapcsolatos  feladatok  ellátásával  a 
Polgármesteri  Hivatalt  mint  munkaszervezetet  említi,  ott  a  „munkaszervezet” 
szövegrész  helyett „Hivatal” kerüljön beépítésre. 

b) A III/1 pontjának utolsó gondolatjellel  rögzített pontja az alábbiak szerint kerüljön 
módosításra:  -  ellát  minden  olyan  tevékenységet,  amelyet  a  Társulási  Tanács  -  a  
Hivatal vezetésével egyeztetve - feladatkörébe utal.

c) A  V/3.  pontjában  a  „Ellenőrzési   és  Rendészeti  Főosztály  „  szövegrész  helyett  a 
„ Belső ellenőre” szövegrész kerüljön beépítésre.

Az egyes önkormányzati  közszolgáltatási  és területfejlesztési  feladatok közös ellátásában a 
Kötöny Kistérségi Területfejlesztési társulás önkormányzatai1, 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-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..),

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

 
2önkéntes és szabad elhatározásukból, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) 
pontjában, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII 
törvény 1.§ (1) bekezdésében és 2. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján
 

 egyes önkormányzati feladataik ellátására, azaz a települések összehangolt fejlesztése, 
a fejlesztések megvalósítása3, 

 a  kistérséghez  tartozó  települési  önkormányzatok  kapcsolat-  és  együttműködési 
rendszere szervezeti keretének biztosítására, 

 térségi közszolgáltatások biztosítására,  szervezésére,  összehangolására,  fejlesztésére, 
az  egyes  települések  önkormányzatainak  teljesítőképességét  meghaladó 
önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi 
rendszerének  kialakítására,  szervezésére,  összehangolására,  működtetésére, 
fejlesztésére, 

 a  térség  intézményrendszerének  integrálására,  feladatellátásának  összehangolására, 
fejlesztésére,

 a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség 
területének összehangolt fejlesztésére,

 a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására,

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű 
ellátása érdekében egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos 
teherviselés alapján létrehozzák a

Halasi Többcélú Kistérségi Társulást.
A tagönkormányzatok a társulást 2004. június 01. napjától határozatlan időre hozzák létre.4

5 …
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

 
4.) A társulás tagjai és székhelyük:

2 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
3 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
4 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
5 Hatályon kívül helyezte: 34/2007. (09.10.) HTKT sz. határozat
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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 tagjainak lakosság számát a megállapodás 3.sz. függeléke tartalmazza.
 
6.) Működési területe: a tagtelepülések közigazgatási területére terjed ki. 

7.)  6

8.) A többcélú társulás feladatainak ellátására az alábbi intézményeket tartja fenn:
Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1.
Alapítás időpontja: 2006. március 1.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Alapítás időpontja: 2008. január 1.7

9.) 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.

A  társulás  pénzügyi-gazdasági  feladatait  és  jelen  társulási  megállapodásban  foglalt 
feladatokat  a  társulás  által  2006.  március  1-jei  hatállyal  létrehozott  Halasi  Kistérség 
Humán Szolgáltató Intézménye látja el.8

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:

6 Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
7 Beiktatta: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
8 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
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 önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integ-
rálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, ösz-
szehangolása, biztosítása, fejlesztése,

 államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása,
 térségfejlesztés,
 területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (pályázatok ké-

szítése, megvalósítása)9 
 településfejlesztés összehangolása.

10

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.

 A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a haté-
konyság,  az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és emberközeli 
közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát.

 A Többcélú Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatás-
köröket. 

 A Többcélú Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testüle-
te által átruházott feladat- és hatásköröket. 

 A Többcélú Társulás köteles ellátni a törvény által közvetlenül hozzá telepített önkor-
mányzati 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:

 társulás  útján  (többcélú  társulási  megállapodás  keretében,  külön  társulási 
megállapodás  keretében  (hatósági  igazgatási  társulás,  intézményfenntartó 
társulás),

 saját intézmény, 
 térségközpont (városi) intézmény útján,
 mikro térség (községi) intézmény,
 ellátási szerződés,
 feladat ellátási szerződés,
 közszolgáltatási szerződés,

9 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
10 Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
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 vállalkozási szerződés, 
 térségközpont polgármesteri hivatala,
 mikro térség polgármesteri hivatala útján, 
 egyéb módon.

 

I.FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
 

A társulásnak az önkormányzatok által átruházott feladata és hatáskörei: 
 

A.) Területfejlesztéssel összefüggő feladatok:11

 

B.) Pedagógiai szakszolgálatok közös kistérségi szintű működtetése az alábbiak szerint 
 nevelési tanácsadás
 logopédiai ellátás
 továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás
 gyógytestnevelés12

C.) Közoktatási intézmény társulási formában történő működtetése 
A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 20.§ (1) bekezdés a.)  és b.) pontja 
szerinti intézmény esetében  

 

D.) Nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú történő ellátása

E.) Hétközi és hétvégi ügyelet ellátása:
 Központi ügyeleti feladat egész kistérségre történő megszervezése.

F.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás, szakellátás és  intézményi feladatellátás
G.)  Családsegítés,  házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás kistérségi 
szintű működtetése
 

H.) Kistérségi szintű belső ellenőrzés ellátása

I.) Főépítészi feladatok kistérségi szintű ellátása
 az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII. 

törvény  15.§-ában  szabályozott,  a  kistérség  egészére  vagy  egy  részére 
vonatkozó  közös  építési  szabályzatok  és  közös  építésrendezési  tervek 
elkészítése.

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

K.) A kommunikációs rendszer kistérségi szintű egységes működtetése
 

L.) Környezetvédelmi Önkormányzati feladatok térségi szintű ellátása
 Térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata.
 Települési környezetvédelmi programok összehangolása.
 Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés.
 Környezetvédelmi referens foglalkoztatása.

11 Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
12 Beiktatta: 7/2009 (01.15.) HTKT sz. határozat
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 M.) Írott és elektronikus média működtetése
 Kistérségi települések rendszeres bemutatkozása, bemutatása, önkormányzati  

tájékoztatás a médiákon keresztül
 Internetes portál működtetése

N.) Állategészségügyi feladatok közös ellátása
 Gyepmesteri feladatok

 

O.) Közigazgatási minőségügyi, önértékelési rendszer  működtetése. 
 CAF uniós közigazgatási modell térségi szintű működtetése

 

P.) Integrált kistérségi ügyintézés bevezetése.

Q.) Határmenti kapcsolatok szervezése.13

R) Sporttal kapcsolatos feladatok közös ellátása14

S) Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység15

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.16

A  tagönkormányzatok  által  tervezett megállapodásokat  és  közös  fenntartású 
intézmények felsorolását a megállapodás 2/a sz. függeléke tartalmazza.17

II. FEJEZET
 

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 többcélú kistérségi társulás megalakulását. 

4.) A társulási  tanács  alakuló  ülésén,  titkos  szavazással  tagjai  sorából  elnököt  választ,  az 
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választhat, meghatározza a 
helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. 
Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. 

5.) A társulás tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
8.) A  társulási  tanács  tagjai  évente  legalább  két  alkalommal  beszámolnak  képviselő-

testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 

13 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
14 Beiktatta: 28/2008 (04.25.) HTKT sz. határozat
15 Beiktatta: 40/2009. (05.18.) HTKT sz. határozat
16 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
17 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat

39



9.) A  társulási  tanács  tagjai  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  által  tartott 
közmeghallgatáson, falugyűlésen tájékoztatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás 
tevékenységéről,  valamint  a  Halasmédia  Non-profit  Kft.-n18 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 elnökhelyettes,  illetőleg a 

társulási tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti. 
3.) A társulási tanács ülését össze kell hívni: 

a. szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; 
b. a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül; 
c. a  megyei  kormányhivatal19 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 
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 szervnek20 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:
a) Társulási Megállapodás elfogadásához és módosításához21

18 Módosította: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31.
19 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
20 Módosította: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31.
21 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
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b) Szervezeti és működési szabályzat elfogadásához és módosításához22

c) a  kistérség  fejlesztését  szolgáló  –  pénzügyi  hozzájárulást  igénylő  –  pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 

d) az 5.) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez és 
e) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása,  fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása, 
összeférhetetlenség megállapítása23 és

f) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.

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 
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.24

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  munkaszervezeteként  a  Társulás 
székhelyének  polgármesteri  hivatala  látja  el  (továbbiakban:  munkaszervezet)  külön 
megállapodás alapján. , a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye látja el.25

22 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
23 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
24 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
25 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
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2) A munkaszervezet  keretében  –  külön  jogszabályban  meghatározott  feltételek  szerint,  a 
szükséges  pénzügyi  fedezet  biztosítása  mellett  –  működhetnek  a  minisztériumoknak, 
valamint területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai. 

 

III. FEJEZET 
 

 A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
ELLÁTÁSA

A munkaszervezet feladata

1.) A  társulás  saját  működésével,  illetve  az  általa  ellátott  feladatok  végrehajtásával, 
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos feladatai ellátására 2006. március 1-jei hatállyal 
létrehozta a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézményét. Az Intézmény feladatait a 
Társulási Tanács az Intézmény alapító okiratában határozza meg.26

2.)  A  feladatok  ellátását  az  Intézmény  vezetője  (igazgató)  irányítja,  a  társulási  tanács 
felügyeli.

3.)  A feladatok ellátásáról az intézményvezető éves beszámolót készít,  melyet  a Társulási 
Tanács tárgyévet követő év április 30. napjáig megvitat.27

4.) A Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye működésével kapcsolatos szabályok:
1. Az  Intézmény  vezetőjét  a  Társulási  Tanács  A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 

1992. évi XXII. törvény szabályai szerint nevezi ki.28

2. Az Intézmény vezetője felett  a munkáltatói  jogokat – kinevezés,  felmentés,  vezetői 
megbízatás  adása,  illetőleg  visszavonása,  fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi 
büntetés  kiszabása,  összeférhetetlenség  megállapítása  tekintetében  –  a  Társulási 
Tanács gyakorolja.

3.   Az intézmény vezetője  felett  az  egyéb  –  2.  pontban fel  nem sorolt  –  munkáltatói 
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.

4. Az  Intézmény  közalkalmazott  dolgozói  felett  a  munkáltatói  jogokat  az  intézmény 
vezetője gyakorolja.29

1.) A munkaszervezet feladatai: 

− ellátja az adminisztrációs feladatokat (iratkezelés, információgyűjtés, stb.)
− megszervezi, előkészíti a társulás üléseit,
− végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit,
− vezeti a társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a kormányhivatalnak,
− elkészíti és aktualizálja a társulás szabályzatait,
− a társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó 

tevékenységet végez, 
26 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
27 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
28 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
29 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
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− javaslatot  készít,  vagy  készíttet  a  térséget  érintő  fejlesztési  programjai 
megvalósításához,

− figyeli a pályázati lehetőségeket,
− az  érintett  települési  önkormányzat  tisztségviselőivel  vagy  megbízottjaival 

együttműködve elkészíti a társulás céljaival megegyező pályázati dokumentációkat,
− közreműködik,  szakmai  segítséget  nyújt  a  településeknek  saját  pályázati 

dokumentációik elkészítéséhez,
− intézi a társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit, 
− felügyeli illetve lebonyolítja a társulás és intézményei közbeszerzési eljárásait,
− nyilvántartja a társulás külön számlájának pénzforgalmát,
− intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb.,
− elkészíti a társulás költségvetését, féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési 

és mérleg jelentést, éves leltárát,
− adatot szolgáltat a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséhez,
− biztosítja a likviditás, szolvencia fenntartását,
− benyújtja a társulás éves normatíva igényét,
− folyamatosan nyomon követi a normatív mutatók változását, mely alapján elkészíti az 

évközi lemondásokat, pótigénylést, valamint az év végi elszámolást,
− Szociális Szolgáltató Központ fenntartói feladatainak ellátása:

• működési engedélyeztetési eljárások lebonyolítása,
• intézményfinanszírozási feladatok elvégzése,
• kapcsolattartás a működést engedélyező és ellenőrző hatóságokkal,
• adatszolgáltatások, kimutatások készítése az önkormányzatok részére,
• a szociális intézmény önkormányzatonkénti éves elszámolásának elkészítése,
• fenntartói ellenőrzési feladatok ellátása,
• felügyeleti szerv felé küldendő jelentések jóváhagyása.

− 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  kétszer  (minden  év  március  31-ig  és  szeptember  31-ig) 
beszámolnak képviselő-testületüknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.

 
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 normatív állami hozzájárulások és egyéb támogatások,
  saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai)
 központi költségvetési pénzeszköz:  

- állami támogatás
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- állami költségvetési hozzájárulás
 egyéb bevételek biztosítják. 

2.) A  társulás  működésének,  valamint  a  társulás  fenntartásának  költségeihez  a  társult 
önkormányzatok a mindenkor hatályos, Magyarország30 költségvetéséről szóló törvényben 
az  állami  normatív  támogatás  megállapításánál  figyelembe  vett  lakosságuk  számának 
arányában járulnak hozzá. 

 a.) 31

b.)A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját 2005. évtől minden 
évben a Magyarország32 költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30 napon 
belül,  de  legkésőbb a  tárgyévet  követő  január  31.  napjáig  állapítják  meg  a  társult 
önkormányzatok.  

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  Halasi  Kistérség  Humán  Szolgáltató 
Intézménye munkaszervezet útján  gondoskodik  a  társulás  költségvetésének 
végrehajtásáról.33

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,  az  Intézmény a  munkaszervezet 30  napos  határidő  megjelölésével  a 
fizetésre kötelezett  tagot írásban felhívja az elmaradt tagdíj  befizetésére.  Ha a határidő 
eredménytelenül telt el, az Intézmény a munkaszervezet újabb felhívást eszközöl 30 napos 
fizetési határidő megjelölésével.
60 napon túli késedelem esetén a Társulás felhatalmazza számlavezető pénzintézetét, hogy 
követeléseit az adós tagönkormányzat számlájáról beszedje.34

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.35

A  tagönkormányzatok  jelen  megállapodás  jóváhagyásával  a  többcélú  társulás 
működésének tényleges megkezdésétől számított 3 évre szóló együttműködést vállalnak.  

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. 

30 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
31 Hatályon kívül helyezte: 34/2007. (09.10.) HTKT sz. határozat
32 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
33 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
34 Beiktatta: 31/2008 (05.19.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. június 17.
35 Beiktatta: 31/2008 (05.19.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. június 17.
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Azok  a  települési  önkormányzatok,  melyek  a  Társulás  feladatellátáshoz  szükséges 
jogszabályban  rögzített  feltételeket  nem  teljesíti,  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.36

4.)  A  társulás  tagjai  által  befizetett  tagdíjak  kezelésével  és  felhasználásával  összefüggő 
gazdálkodási  feladatokat az  Intézmény a  munkaszervezet  végzi.  A pénzfelhasználásról az 
Intézmény a munkaszervezet  vezetője  év végén elszámolást  készít,  melyet  megvitatásra  a 
Társulási Tanács tárgyévet követően, legkésőbb április 30-ig beterjeszt.37

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  társulás  belső  ellenőrzését  külön  megállapodás  alapján  Kiskunhalas  Város 
Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési és Rendészeti Főosztálya látja el.

VI. FEJEZET
 

KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét a megállapodás 5. sz. függeléke szabályozza38. 
rendjéről a társulás külön szabályzatban rendelkezik.

VII. FEJEZET

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT39

36 Beiktatta: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
37 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
38 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
39 Beiktatta: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31.
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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.

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  2011. 
április 1. napjáig rendeletet alkot a 

SzSzK  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok 
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról,
a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének feltételeiről,
a térítési díjhátralékosok kezeléséről,
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 április  1-jéig  (2011.  évben legkésőbb 2011.  
március  16-ig), 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.
40

(3)  Az  igénybevett  szociális  és  gyermekjóléti  szolgáltatások  térítési  díja  tekintetében 
Kiskunhalas Város Jegyzője gondoskodik a lakosság jogszabály szerinti tájékoztatásáról.41

Személyi térítési díj

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

(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:

a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, 
egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel, 

b) 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:

a) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 
pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,

b) 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 249/2000. Korm.r. (Áhsz.) 5. §. 3. pontja 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 ellátások42

42 Beiktatta: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, azon igénybevétele, valamint a fizetendő térítési 
díjak vonatkozásában a szociális  ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket  kell  alkalmazni  az 
alábbi eltérésekkel:

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  2012. 
április 1. napjáig rendeletet alkot a 

SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról,
a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének feltételeiről,
a térítési díjhátralékosok kezeléséről,
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:

a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 

pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
c) a  térítési  díj  fizetésére  kötelezett  családjában  az  egy  főre  eső  rendszeres  havi 

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

- új feladat felvétele, leadása,
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- új telephely létrehozása, meglévő megszüntetése,
- 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, vagy a kistérségek megállapodásáról, lehatárolásáról és 
megváltoztatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben, valamint a helyi 
önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül lehet.
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 társulás tagjainak több mint a fele 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.

5.) A társulási  megállapodást  a  felek  határozatlan  időre,  de legalább a  társulás  tényleges 
tevékenysége  megkezdésétől  3  évre  kötik  meg.  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.43

9.) Elszámolás rendje:
- A  társulás  tagjai  a  kiváláskor  és  megszűnéskor  kötelesek  egymással 

elszámolni.
- 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:
- annak 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.

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 Kiskunhalasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

3.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  Tv.,  a  helyi  önkormányzatok  társulásáról  és 
együttműködéséről  szóló 1997. évi CXXXV. Tv., az államháztartásról  szóló 2011. évi 
CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm.  rendelet44,  a  többcélú  kistérségi  társulásokról  szóló  2004.  évi  CVII.  törvény, 
valamint  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  tv.  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni. 

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

5.) A társulási megállapodás mellékletei:45

1. számú melléklete: a társulási megállapodás jóváhagyó aláírási példánya
2. számú melléklete: a  megállapodást  jóváhagyó  döntést  tartalmazó  testületi 

ülésről készült, hitelesített jegyzőkönyvi kivonat

43 Módosította: 34/2007 (09.10.) HTKT sz. határozat
44 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
45 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
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3. számú melléklete46

6.) A társulási megállapodás függelékei:47

1. számú függeléke: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladatai48

2. számú függeléke: a  már  létrejött  kistérségi  megállapodások,  a  tervezett 
megállapodások  és  tervezett  közös  fenntartású 
intézmények felsorolása

3. számú függeléke: tagtelepülések lakosságszáma
                  4. számú függeléke:        Halasi Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás
                  5. számú függeléke:        kiadmányozás,  kötelezettségvállalás  és  utalványozás 

rendje
                  6. számú függeléke:        A Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézmény alapító 

okirata
7. számú függeléke: A  Halasi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szociális 

Szolgáltató Központ alapító okirata

Kiskunhalas, 2012. március 9.

46 Hatályon kívül helyezte: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31.
47 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
48 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
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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

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

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

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

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

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

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

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

…......................................... 
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
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Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 28.  44/2011. sz. határozat
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 27. 41/2012. sz. határozat

…......................................... 
Polgármester
1.sz. függelék

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladatai 
(2012.01.01.)

Szakágazati besorolás:
841105 Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 

igazgatási tevékenysége

Szakfeladat Alaptevékenység
841126 Önkormányzatok  és  társulások  általános  végrehajtó  igazgatási 

tevékenysége
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek

2. sz. függelék

A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatok: 

Közszolgáltatási feladat Feladatellátás 
módja

Társult települési 
önkormányzatok Feladatot ellátó intézmény neve

Közoktatási közszolgáltatási feladatkörben
Alapfokú nevelési-oktatási 
feladatok:
1-8. évfolyam általános 
iskolai nevelés-oktatás
/ I. fejezet C.) pont

1997. évi 
CXXXV. tv. 
8.§.

Kiskunhalas,
Pirtó

Felsővárosi Általános Iskola
Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
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Alapfokú nevelési-oktatási 
feladatok:
5-8. évfolyam általános iskolai 
nevelés-oktatás
/ I. fejezet C.) pont

1997. évi 
CXXXV. tv. 
7.§.

Kiskunhalas,
Imrehegy

Kertvárosi Általános Iskola
Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.

Pedagógiai szakszolgálati 
feladatok:

-logopédiai ellátás

/ I. fejezet B.) pont

helyi önk. 
fenntartásában 
lévő intézmény, 
megállapodás 
útján

Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia 
Kiskunhalas
Kisszállás 
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana

Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

Pedagógiai szakszolgálati 
feladatok:

-gyógytestnevelés49

/ I. fejezet B.) pont

helyi önk. 
fenntartásában 
lévő intézmény, 
megállapodás 
útján

Kelebia 
Kiskunhalas
Kisszállás 
Kunfehértó
Tompa

Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

Pedagógiai szakszolgálati 
feladatok:

-továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás

/ I. fejezet B.) pont

megyei önk. 
fenntartásában 
lévő intézmény, 
megállapodás 
útján

Harkakötöny
Kelebia 
Kiskunhalas
Kisszállás 
Kunfehértó
Pirtó
Tompa

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Integrált Közoktatási Intézménye50

49  Beiktatta: 7/2009 (01.15.) HTKT sz. határozat
50 2011. augusztus 1. napjától

A Harkakötöny és Kömpöc Községek Közoktatási Intézményi Társulása 2011. augusztus 31. napjával megszűnt.
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Szociális közszolgáltatási feladatkörben51

Szociális Szolgáltató Központ 
által ellátott szociális, 
gyermekjóléti feladatok:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- 52

- idősek otthona
- időskorúak 

gondozóháza
- családsegítés
- gyermekjóléti szolg.
- családok átmeneti 

otthona
- hajléktalan szálló
- idősek klubja
- fogyatékos személyek 

otthona
- támogató szolg.
- 53

- fogyatékos személyek 
nappali ellátása54

/ I. fejezet F-G.) 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. 1.55

Tompa, Szabadság tér 1.
Tompa, Szabadság tér 4.
56
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Kisszállás, Iskola u. 20-22.
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Harkakötöny, Bem u. 2.
Harkakötöny, Ady E. u. 8.

Egészségügyi közszolgáltatási feladatkörben / I. fejezet E.) pont58

Alapellátási orvosi ügyelet
(központi ügyelet)

/ I. fejezet E.) pont

Társulási 
Megállapodás

Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Zsana

Kiskunhalas város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
hivatala Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Alapellátási orvosi ügyelet

/ I. fejezet E.) pont

1997. évi 
CXXXV. 
törvény 7. §. 

Tompa
Kelebia

Tompa város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
hivatala Tompa, Szabadság tér 3.

51 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
52 Hatályon kívül helyezte: 2/2010. HTKT határozat
53 Hatályon kívül helyezte: 66/2011. (12.20.) HTKT hat., hatályos: 2012. január 1.
54 Beiktatta: 32/2012. (04.16.) HTKT hat.
55 Beiktatta: 32/2012. (04.16.) HTKT hat.
56 Hatályon kívül helyezte: 25/2011. (04.14.) HTKT határozat, hatályos: 2011. június 1.
57 Hatályon kívül helyezte: 18/2012. (02.20.) HTKT határozat, hatályos: 2012. március 24.
58 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
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Igazgatási feladatkörben59

Belső ellenőrzési feladatok 
/ I. fejezet H.) pont

1997. évi 
CXXXV. tv. 
8.§.

Kiskunhalas
Harkakötöny
Kelebia
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana

A Társulás által megbízott szakember 
és/vagy Kiskunhalas Város 
Önkormányzati Képviselő-testület 
Polgármesteri Hivatala 
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Írott és elektronikus média működtetése / I. fejezet M.) pont60

Internetes portál működtetése Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana

Halasi Kistérség Humán 
Szolgáltató Intézménye – Kistérségi 
Iroda 
Kiskunhalas, Köztársaság u 1.
Munkaszervezet - 
Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

2/a. sz. függelék
A tagönkormányzatok által tervezett megállapodások és közös fenntartású intézmények:

Közszolgáltatási feladat Feladatellátás 
módja

Társult települési 
önkormányzatok

Feladatot ellátó intézmény 
neve

Nyilvános könyvtári feladatok / I. fejezet D.) pont
Kistérségi nyilvános 
könyvtárak működtetése

1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§

Kiskunhalas
Harkakötöny
Pirtó

Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
Hivatala – Városi Könyvtár
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Egészségügyi közszolgáltatási feladatkörben / I. fejezet E.) pont
Központi orvosi ügyelet megbízási 

szerződés 
Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana

közbeszerzési eljárás nyertese

59 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
60 Beiktatta: 34/2007 (09.10.) HTKT sz. határozata
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Írott és elektronikus média működtetése / I. fejezet M.) pont61

Kistérségi települések 
rendszeres bemutatkozása, 
bemutatása, önkormányzati 
tájékoztatás a médiákon 
keresztül

1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§

Kiskunhalas
Harkakötöny
Pirtó

Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
Hivatala
 – Halasmédia Non-profit Kft.62

Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Állategészségügyi feladatkörben / I. fejezet N.) pont63

Gyepmesteri feladatok 1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§

Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana

Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
Hivatala
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Közigazgatási minőségügyi, önértékelési rendszer működtetése / I. fejezet O.) pont64

3. sz. függelék

A társulás tagjainak teljes állandó lakosságszáma65

(2011.01.01.)

1. Balotaszállás 1578 fő 
2. Harkakötöny 913 fő 
3. Kelebia 2767 fő
4. Kiskunhalas 29667 fő
5. Kisszállás 2576 fő
6. Kunfehértó 2207 fő
7. Pirtó 1004 fő
8. Tompa 4717 fő
9. Zsana 821 fő

61 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
62 Módosította: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat
63 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
64 Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7.
65 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT sz. határozata
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5. sz. függelék

Kiadmányozás, kötelezettségvállalás rendje

Az Államháztartásról  szóló,  2011.  évi  CXCV.  tv.  25-26.  pontja  alapján,  figyelemmel  az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltakra66,  valamint  a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásairól  szóló 
2004. évi CVII. Tv. és a  Társulási Megállapodás  VI. fejezete alapján az alábbiak szerint 
szabályozzuk

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás kiadmányozás, 
kötelezettségvállalás rendjét.

1./Kiadmányozás rendje:

1.1.   A társulási megállapodásban foglalt feladatok végrehajtása során készítendő iratokat a 
Társulási  Tanács  Elnöke,  vagy  az  általa  külön  utasításban  kiadmányozási  joggal 
felruházott személy írja alá.67

2./ Kötelezettségvállalás:

2.1.   A  Kistérségi  Társulásban  a  gazdálkodás  folyamatához  szükséges  anyagok,  fogyó-és 
tárgyi  eszközök  beszerzésére,  szolgáltatások  igénybevételére  kötelezettséget,  bevétel 
előírását  a  társulás  elnöke vállalhat.  A  társulás  elnökének  írásbeli  felhatalmazása 
alapján kötelezettséget az intézményvezető is vállalhat.68

3./ Kötelezettségvállalás ellenjegyzése:

3.1.   A  vállalt  kötelezettségek  ellenjegyzésére  a  Halasi  Kistérség  Humán  Szolgáltató 
Intézménye vezetője (igazgató) jogosult. Ha kötelezettségvállalást az intézményvezető 
gyakorolja,  ellenjegyzésre  az  Intézmény  utasításának  mellékletét  képező  egyedi 
megbízás(ok) alapján kijelölt személy(ek) jogosult(ak).69

3.2.   Az ellenjegyzést  a  kötelezettségvállalási  okmányon  (megrendelőtömb)  aláírással  kell 
teljesíteni.

3.3.   Az  kötelezettségvállalás  ellenjegyzésére  jogosultnak  a  kötelezettség  vállalást  jelentő 
okmányt, ha nem ért vele egyet „a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” 
záradékkal kel ellátnia. Erről a társulás tagjait 8 napon belül értesíteni kell.

4./ Szakmai teljesítés igazolása :

66 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1.
67 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
68 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
69 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
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4.1.   A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét dokumentáltan igazolni 
kell. Ennek során meg kell győződni arról, hogy (mennyiségben és minőségben) 

•    a megrendelt eszközöket, készleteket leszállították-e, az átvétel igazolása és a 
nyilvántartásba vétel megtörtént-e

•   a  teljesített  szolgáltatás,  illetve  elvégzett  munka  a  kötelezettségvállalás 
tartalmának megfelel-e

4.2.   „A szakmai teljesítés igazolása” nyomtatványon kitölteni szükséges az alábbiakat:
•   felhasználás célja
•   megrendelőtömbre való visszahivatkozás száma
•   a felmerült kiadás feladatkódjának pontos kijelölése
•   az előirányzat-nyilvántartásra való visszahivatkozás
•   dátum, a szakmai teljesítésre jogosult aláírása

5./ Érvényesítés:

5.1.   Ha a kötelezettségvállalásban foglaltak teljesültek 
-  a munkavégzés megtörtént,
-  a megrendelt szolgáltatást elvégezték, illetve a megrendelt anyag leszállításra került,
-  bevételek beszedése esedékessé vált
meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének, illetve a bevételek beszedésének jogosságát.

5.2.   A teljesítésről minőségi, mennyiségi átvétellel vagy más módon kell meggyőződni.

5.3.   Meg kell vizsgálni a kiállított számlát olyan szempontból, hogy 
-  a kötelezettségvállalás alapján és szerint történt-e a teljesítés,
-  jogszabályok szerint jogos-e a követelés,
-  az átvételnek megfelelő-e a számlázás
-  a számla számszerűsége megfelelő-e, 
-  a bevétel jogszerűen illeti-e meg a költségvetési szervet.

5.4.   Meg kell vizsgálni, hogy a kifizetés, illetve a beszedés alapjául szolgáló bizonylat alaki 
és tartalmi szempontból megfelelő-e.

A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei:

-  bizonylat megnevezés és sorszáma,
-  a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül szervezi egység ) megjelölése,
-  a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölés, 
-  az  utalványozó  és  a  rendelkezés  végrehajtását  igazoló  személy,  valamint  az  ellenőr 

aláírása,  a készletmozgások bizonylatain  és  a  pénzkezelési  bizonylatokon az átvevő,  a 
nyugtákon a befizető aláírása,

-  a bizonylat  kiállításának időpontja, illetve kivételesen  - a gazdasági művelet  jellegétől 
időbeni  hatályától  függően  - annak az időszaknak a megjelölése,  amelyre  a bizonylat 
adatait vonatkoztatni kell,

-  a gazdasági művelet tartalmának leírása, vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta 
változások  mennyiségi  és  minőségi  –  a  gazdasági  művelet  jellegétől,  a  könyvviteli 
elszámolások rendjétől függően – értékbeni adatai,
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-  bizonylatok  adatainak  összesítése  esetén  az  összesítés  alapjául  szolgáló  bizonylatok 
körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik,

-  technikai optikai stb. módon előállított adathordozóknál a fentieken kívül alaki és tartalmi 
kellék még a feldolgozási programok azonosító jelzése, az adatállomány azonosító jelzés

5.5.   Az érvényesítés a fenti feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az okmányra 
vezetett záradékban kell rögzíteni. 

5.6.   Az  érvényesítésnek  –  az  érvényesítve  megjelölésen  kívül  –  tartalmaznia  kell  a 
megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. Az 
érvényesítést a bizonylathoz csatolt külön rendelvényen kell elvégezni. Az érvényesítés 
tényét  a  FOLYÓ  program  által  kiállított  utalványrendeleten  kívül  az 
alapbizonylaton is bizonylatolni kell ! 

5.7.   A társulásban a kifizetés, illetve bevétel alapjául szolgáló bizonylatok érvényesítését a 
Halasi  Kistérség  Humán  Szolgáltató  Intézménye  a  kötelezettségvállalás,  szakmai 
teljesítés  igazolás,  ellenjegyzés,  utalványozás  és  érvényesítés  rendjéről  szóló 
utasításának  mellékletét  képező  egyedi  megbízások  alapján  kijelölt  személyek 
végezhetik.70

6./ Utalványozás:

6.1.   A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése.

6.2.   Az utalványozást  külön  írásbeli  rendelkezésként  elkészített  –  FOLYÓ program által 
elkészített- utalványon kell elvégezni az alábbi tartalommal:

- a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését,
- az „utalvány” szót,
- a költségvetési évet,
- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámla számát,
- a fizetés időpontját, módját és összegét,
- a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését,
- a keltezés, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását.

6.3.   A  társulásban  a  megfelelően  igazolt  és  érvényesítet  pénzügyi  okmányok  alapján  az 
utalványozási  jogkör  gyakorlója  a  társulás  elnöke.  A  társulás  elnökének  írásbeli 
felhatalmazása alapján utalványozásra az intézményvezető is jogosult.71

6.4.   Nem kell  külön  utalványozni  a  termékérték  értékesítésből,  szolgáltatásból  –  számla, 
számlát helyettesítő okirat alapján – befolyó bevétel beszedését.

6.5.   Utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor.

7/ Utalványozás ellenjegyzése:

7.1.   Az  utalványozás  ellenjegyzésére  a  Halasi  Kistérség  Humán  Szolgáltató  Intézménye 
vezetője jogosult. Ha az utalványozást az intézményvezető gyakorolja, ellenjegyzésre az 

70 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
71 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
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Intézmény  utasításának  mellékletét  képező  egyedi  megbízás(ok)  alapján  kijelölt 
személy(ek) jogosult(ak).72

7.2.   Csak szabályosan érvényesített és utalványozott okmány teljesíthető pénzügyileg.

7.3.   Az utalványozás  ellenjegyzésére jogosultnak az utalványt,  ha nem ért vele egyet  „az 
utalványozás  ellenjegyzése utasításra történt”  záradékkal  kel ellátnia.  Erről a társulás 
tagjait 8 napon belül értesíteni kell.

8./ Egyéb szabályozások:

8.1.   A társulásban a jogszabály által előírt kötelezettségvállalások nyilvántartását az érintett 
kötelezettségvállalók illetve a szakmai teljesítés leigazolására felhatalmazott személyek 
végzik.  A  kötelezettségvállalások  nyilvántartását  havonta  egyeztetni  szükséges,  de 
legalább negyedévente. A kötelezettségvállalást a megrendelő tömbbe kell felvezetni. A 
kötelezettségvállalás ellenjegyzése a megrendelő tömbben történik. A szakmai teljesítés 
leigazolásával  egyidejűleg  kell  a  kötelezettségvállalás  (előirányzat)  nyilvántartást 
vezetni.

8.2.   Kötelezettséget minden esetben csak írásban lehet vállalni. /Ennek leggyakoribb formái: 
alkalmazási  okirat,  megrendelés,  vállalkozási,  szállítási  szerződés,  megállapodás, 
határozat, stb./
A kötelezettségvállalási  okmányt  az ellenjegyzésre  jogosult  személlyel  alá  kell  íratni 

/ellenjegyeztetni/.

8.3.   Kötelezettségvállaló  és ellenjegyző,  illetőleg utalványozó és ellenjegyző -  ugyanazon 
gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. 

Kiskunhalas, 2012. március 09.

293/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2013.  évi  költségvetése  terhére 
2013. június 30. napjáig szóló időtartamra 30.000.000,-Ft  azaz harmincmillió  forint  tagi  
kölcsönt  nyújt  a  Halas-T  Kft-nek  a  Kft.  likviditásában  bekövetkezett  átmeneti  nehézségek  
áthidalására,  amely  kiterjed  a  tényleges  távfűtési  szolgáltatást  végző  cég  pénzügyi 
megsegítésére  is.  A  kölcsönt  a  mindenkori  jegybanki  alapkamat,  mint  ügyleti  alapkamat  
terheli.  A  Halas-T  Kft.-t  megilleti  az  elő-  és  résztörlesztés  joga.  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az  erről  szóló 
megállapodás aláírására.

294/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalasi  Semmelweis  
Kórház  Nonprofit  Kft.-vel  szemben  a  401.117.-  forint  összegű,  behajthatatlanná  vált  
követeléséről  lemond  és  hozzájárul  a  követelés  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának 
számviteli nyilvántartásából való kivezetéséhez.

72 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat
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295/2012. Kth.
1.Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  Harkakötöny 
Község  Önkormányzatának  közös  önkormányzati  hivatal  létrehozására  irányuló 
kezdeményezését.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a  
közös  önkormányzati  hivatal  létrehozásához  szükséges  feladatok  megtételére,  a  szükséges 
megállapodások előkészítésére.

296/2012. Kth.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2012/2013 tanévben ballagó diákok szülői közössége  
a Felsővárosi Általános Iskola bejáratától északkeletre faragott fa emlékoszlopot állítson a 
100 éves iskola nevelőtestületének.

297/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  az Önkormányzat és a Halas Acél Kft. között 2009. 
július  6-án  a  6046  hrsz  alatti  ingatlan  eladása  tárgyába  létrejött  szerződésben  vállalt  
foglalkoztatást 2012. december 31-ig terjedően 85 %-os mértékben teljesültnek elfogadja.

2. A Képviselő-testület feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a 6046/1 hrsz  
és  a  6046/3  hrsz  alatti  ingatlanokat  terhelő  23.965.000  Ft  és  járulékai  erejéig  terjedő  
jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön, felhatalmazza a Polgármestert az  
ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére és az eljárás lebonyolítására. Az Önkormányzat a 
ranghelyet nem tartja fenn.

3.  A Képviselő-testület  megbízza a Polgármestert  az  Önkormányzat  és  a  Halas  Acél  Kft.  
között 2009. július 6-án a 6046 hrsz alatti ingatlan eladása tárgyába létrejött szerződés oly  
módon történő módosításával hogy a 6046/1 hrsz alatti ingatlanra 3.594.750 Ft és járulékai  
erejéig terjedő jelzálogjog bejegyezésre kerüljön.

298/2012. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  felkéri  a  Halasi  Városgazda 
Zrt.-t, hogy a 875/1 hrsz-ú  ingatlan hasznosításához elengedhetetlenül szükséges felújítási  
munkákat – maximum 1 millió forint összegig – végezze el.
2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  875/1  hrsz-ú  ingatlan 
hasznosításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t.

299/2012. Kth.
1) Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tulajdonosi  jogkörében 
eljárva, a „Zöldövezet program” II. fordulójának pályázati nyertessége esetén hozzájárulását  
adja  a  Zöld-híd  Halasi  Környezetvédők  Egyesülete  által,  a  Kiskunhalas,  2604/16 hrsz-ú, 
természetben az Erzsébet királyné tér részét képező ingatlanon 3000 m2 –es területű közösségi  
tér  kialakításához,  figyelemmel  a  Képviselő-testület  Kiskunhalas  Építési  Szabályzatáról 
(HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001 (II.01.) Kt. számú rendeletében 
foglaltakra.

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati nyertesség esetén  
a  Zöld-híd  Halasi  Környezetvédők  Egyesülete  számára  segítséget  nyújt  a  közösségi  tér  
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megvalósításához  szükséges  park  kialakítási-  és  gondozási  (cserjeirtás,  fanyesés,  
növénytelepítés, csatorna takarítás, hulladék szállítás) munkálatainak elvégzéséhez.

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas  
Város  Polgármesterét  a  pályázat  beadásához  szükséges,  fentebbi  Képviselő-testületi  
döntéseknek megfelelő nyilatkozatok megtételére, aláírására.

300/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázati  nyertesség  esetén  
vállalja  az  egyesület  számára  az  önrész  feletti  költségek  előfinanszírozásához  szükséges,  
visszatérítendő  támogatás  jogcímén  nyújtott  maximum  bruttó  560.000,-Ft-t  rendelkezésre 
bocsátását,  melyet  a  2013.  évi  költségvetésében  biztosít  azzal,  hogy  az  egyesület  külön 
megállapodás  alapján  annak  teljes  mértékű  visszafizetésére  kötelezett  legkésőbb  2013. 
december 31. napjáig függetlenül a pályázat elszámolásától, elszámolhatóságától.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi  CXCV.  törvény  25.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján,  a  helyi  
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  91.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  
feladatkörében  eljárva  a  könyvvizsgáló,  a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  
Bizottsága,  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1)Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a 2013. évi  
költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit folyamatosan szedje be és  
az  előző  évi  kiadási  előirányzatokon  belül  az  indokolt  kiadások  teljesítését  engedélyezze,  
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.29.) Ktr.  
számú  rendelete,  valamint  a  148/2011  sz.  Kth.  határozat  Kiskunhalas  Város  2011.  évi  
Intézkedési Terve alapján.

2.§

(1)Az  Önkormányzat  működtetési  körébe  tartozó  költségvetési  intézmények  és  működési  
feladatok, az évente ismétlődő fenntartói típusú rendszeres Kht., Zrt., Kft., egyesületi és egyéb  
civil  támogatások,  pénzeszköz  átadások 2013.  évi  finanszírozása az  átmeneti  gazdálkodás 
időszakában  az  előző  évi  eredeti  kiadási  előirányzatokon  belül,  maximum  időarányosan 
teljesíthetők. 

(2)Az  Önkormányzat  működtetési  kötelezettségébe  2013.  január  01-től  a  nemzeti  
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  alapján  tartozó  intézmények  esetében  a 
Képviselő-testület  273/2012.  (XII.11.)  döntése  alapján  a  148/2011  sz.  Kth.  határozat 
Kiskunhalas Város 2011. évi Intézkedési Terve előírásainak betartásával a kizárólag a napi 
működéshez elengedhetetlenül szükséges és 2012. évben is folyamatos szerződéssel már kötött  
kifizetések teljesíthetők.
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(3)Az  Intézkedési  Terv  értelmében  az  intézményeknek  a  közüzemi  szerződéseken  kívül,  
minden,  dologi  költségvetési  előirányzatot  terhelő  kötelezettségvállalást  a  polgármesteri  
hivatal  pénzügyi  osztályával  egyeztetnek,  valamint  a  polgármesterrel írásban  előzetesen 
engedélyeztetnek.

(4)Az  intézményeknek  a  havi  rendszeres  munkabér  kifizetéseken  kívül,  minden  személyi  
jellegű  költségvetési  előirányzatot  terhelő  kötelezettségvállalást  a  polgármesteri  hivatal  
pénzügyi  osztályával  egyeztetnek,  valamint  a  polgármesterrel írásban  előzetesen 
engedélyeztetnek.

(5)Az  Önkormányzat  az  intézmények  finanszírozására  –  az  elkülönített  számlákon  kezelt  
államháztartáson  kívülről  kapott  támogatásból  megvalósuló  feladatok  finanszírozást,  
valamint  a  pályázati  forrásból  megvalósuló  projektek  előfinanszírozását  kivéve  –  az 
úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak  
fedezetét  – a saját bevételek figyelembe vétele mellett  – naponta, a szükséges mértékig az 
Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények számláira átvezeti.

(6)A költségvetési  rendelet  elfogadásáig továbbra is érvényesíteni  kell  a létszámstopot.  Az  
intézmények  az  állományi  létszám  változásának  minden  mozgását  az  Oktatási  és 
Közművelődési Osztállyal írásban előzetesen egyeztetik.

(7)A  2013.  január  1-től  esedékes  bérintézkedések  kizárólag  a  központi  szabályozásnak 
megfelelően  a költségvetési  intézmények  és a Polgármesteri  Hivatal  dolgozóit  érintően az 
átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

(8)Eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a  
vele kötött,  előző évről szóló megállapodásban rögzített – törvény által előírt – számadási  
kötelezettségének eleget tett, továbbá nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem 
fizetett köztartozása nincs.

(9)Új kötelezettségvállalás az átmeneti gazdálkodás időszakában nem vállalható, kizárólag a  
napi  működéshez szükséges,  2012. évben is  folyamatos szerződéssel  már kötött  kifizetések  
teljesíthetők a 148/2011 sz. Kth. határozat Kiskunhalas Város 2011. évi Intézkedési Terve,  
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet gazdasági szükséghelyzetre való hivatkozása alapján. 

3.§

(1)Az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében  szereplő  beruházási,  felújítási,  
rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2012. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain  
belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

(2)A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok  
tárgyévi  ütemére  kifizetések  a  korábbi  években  vállalt  kötelezettségnek  megfelelően  
teljesíthetők.

4.§

(1)A  2013.  évi  költségvetési  rendelet  megalkotásáig  új  működtetési,  beruházási,  felújítási 
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feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható kivéve:

(2)A  feladatok  átfutási  idejének  rövidítése  érdekében a Képviselő-testület  felhatalmazza  a  
Polgármestert,  hogy  egyes  kiemelt  (elsősorban  pályázatokhoz  kapcsolódó)  feladatok 
esetében,  testület  által  korábban  elfogadott  döntés  alapján  –  az  átmeneti  gazdálkodás  
időszaka  alatt  –  kötelezettséget  vállaljon  (terület  előkészítés,  terveztetés  és  keret  jellegű 
közbeszerzési  ajánlattételi  felhívás  közzététele,  valamint  a folyamatos  városüzemeltetési  és 
beruházási feladatok ellátása érdekében feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és feltételes  
szerződés kötése).

5.§

(1)A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással,  
forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban 
elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2013. évi költségvetési rendelet  
megalkotása előtt is folyamatosan megtegye.

6.§

(1)Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új 
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

7.§

(1)Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. 
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. december 20.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 
szóló 

8/2001.(III.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról
Az Alaptörvény 32.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontjában  meghatározott  eredeti  jogalkotói 
hatáskörében Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében 
és a 16.§ (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII.  tv.  6.§  (1)  és  (3)  bekezdéseiben  illetve  a  13.§  rendelkezéseiben  meghatározott 
feladatkörében  eljárva,  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló 
253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet  (a továbbiakban: OTÉK) alapján, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  Építésügyi  Hivatal  Állami  Főépítész,  az  Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség,  a  Bács-Kiskun  Megyei 
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Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve,  a  Bács-Kiskun  Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatal,  a Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Légügyi  Hivatal,  a  Bács-Kiskun  Megyei 
Kormányhivatal  Közlekedési  Felügyelősége,  az  Alsó-Tisza  Vidéki  Környezetvédelmi  és 
Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a 
Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály,  a  Kiskunsági  Nemzeti  Park 
Igazgatóság,  a  Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Földhivatala,  a  Bács  Kiskun  Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi  Igazgatóság,  a  Honvédelmi  Minisztérium  Hatósági  Hivatal,  a  Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Iroda, az I. 
fokon  illetékes  építési  hatóság,  a  Bács-Kiskun  Megyei  Közgyűlés  Hivatala,  valamint 
Balotaszállás, Harkakötöny, Imrehegy, Kéleshalom,  Kiskunmajsa,  Kunfehértó, Pirtó, Tázlár 
és  Zsana  települések  önkormányzatai,  a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai 
Bizottsága  és  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §

(1)  Kiskunhalas  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8/2001. (03.  01.)  Ktr.  rendelete 
(továbbiakban: Rendelet).  1.  sz.  mellékletét  képező  SZ-1  terv  a  jelen  rendelet  1.  számú 
mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul.
(2) A Rendelet 2 sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 2. számú mellékletében 
szereplő szabályozás szerint módosul. 
(3) A Rendelet 3. számú mellékletévé válik jelen rendelet 3. számú melléklete. 
(4) A Rendelet 1. § (3) bekezdés a) felsorolása kiegészül a következő rendelkezésekkel:
„a) / Kötelező érvénnyel kezelendő, csak jelen rendelet módosításával változtatható meg az 
SZ-1 terven jelölt:./

– rekultiválandó terület határa,
– tájképvédelmi terület határa.

2. §

A Rendelet 23. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7)  Az  SZ-1  tervben  „tájképvédelmi  terület”-be  sorolt  területen  belül  létesülő  épületek 
terméskő-, vakolt  és látszó tégla,  vályog,  vagy fa falazattal,  agyagcserép-, nád-, zsindely-, 
vagy zsupfedéssel, fa anyagú, vagy fával borított nyílászárókkal létesítendők. A homlokzati 
színek ugyanezen anyagok természetes színárnyalatainak megfelelően választandók meg.”

3. §

A Rendelet 31. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az épület  határoló fala  felületének legalább 50 %-ával  rá  kell,  hogy épüljön a  telek 
építési helyének építési vonallal jelzett határára, kivéve az építési vonaltól legalább 6 méterre 
lévő oldalszárny határoló falát, amelynek helyzetére nem vonatkozik a megkötés. Az építési 
vonalon álló homlokzati fal felületébe beszámítandó egy, legfeljebb 1,80 m szélességű szabad 
nyílás, személybejáró.”

4. §

A Rendelet 42. § 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2. számú táblázat:

KÖH
Azonosító

Lelőhely
Neve száma helyrajzi számai

68



34319 Alsófeketeföldek, Dong-ér 48 078/138,078/160,078/159,078/184
34320 Alsóöregszőlők, Kopolya vasúti 

megálló
47 0156/7, 0153/25,0153/16,0153/24

34322 Új református temetőtől K-re 49 3044,3035/5,
3035/3,3035/4

35287 Felsőszállás, Petter tanyák 
környéke

22 0918/ 20

35288 Felsőszállás, Csonka tanya 26 0753/65
35289 Felsőszállás, Jung iskola 23 0744/2,0744/42,0744/30,0744/31
35290 Felsőszállás, Gyevi Benő földje 24 0950/24 0950/25
35292 Felsőszállás, Bíró Sándor 

tanyája
25 0838/56,0838/54,0838/53,0838/60,

0838/62,0838/61 
35305 Felsőszállás, Csonka székje I. 27 0721/ 40
35307 Felsőszállás, Csonka székje II. 28 0721/40
35308 Felsőszállás, Sóstótól K-re 29 0717/15,0717/14,0712/1 
35310 Felsőszállás, Sóstótól DK-re 30 0716/14,0716/15,0716/12 
35312 Alsószállás, Darányi tanya 31 010/ 44
35313 Alsószállás, F. Nagy Lajos 

tanyája
32 01006/23

35315 Füzes - Sajtos hegy 33 059/16
35316 Alsónyomás, Cifrahegy 34 072/6,072/38,072/21
35324 Alsókistelek, Sajtos tér 35 0168/ 11
35325 Alsókistelek, Bibó tanyai major 36 0162/11,0162/17
35329 Alsókistelek, Kisteleki tó 37 0156/53,0156/56,0156/52,0159/54,

0156/55,0156/57
35330 Alsókistelek, Tóth tanyától É-ra 38 0168/ 11,0165,0162/9
35331 Alsókistelek, Vilihomokoktól 

D-re
39 0174/ 55,0174/41,0174/52

35332 Bogárzó, Paprika tanya 40 0374/3, 0374/4, 0374/ 34
35335 Bogárzó, Dömötör tanya 41 Imrehegy település: 

0107/8,0107/25
35336 Rekettye - Paprika Antal Tsz 42 0449/8 
35337 Rekettye, régi Keceli út jobb 

oldala
43 0427/42,

0427/29,0427/48
35338 Rekettye, Babud tanya 44 0417/48
35339 Rekettye, Nagylapos 45 0192/26,0192/50,

0192/54,0196
35340 Alsóöregszőlők, Kószó tanya 46 0153/16
35431 Inoka nádastótól É-ra 66 0223/14,0226/2,0226/1
35432 Inoka nádastótól É-ra II. 67 0223/14
35433 Inoka nádas 68 0223/6,0223/14
35864 Templomhegy 1 3175/1,3175/2,3178,3252/1,3253/1

,
3252/4,3252/2,3252/3,3335,3177,3
403,
3248/2,3176,3249,3250,3247,3248
/1, 
3219,3199,3405/5,3336,3333,3267
,3251,
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3246,3236,3220/1,3179,3337,3402
,
3405/4

35871 Piachegy 2 3415/7,3415/6,3481,3415/5,3415/4
,
3415/14,3415/8,3415/3,3482/1,348
2/2,
3519

35872 Kis András rétje 3 2268, 2266
35873 Református Gimnázium 4 4673
35874 Natkai Sziget 5 2588, 2589, 2652
35875 Szász Károly u. 35. 6 2567
35879 KISZ-lakótelep 7 1107, 1108,1180
35881 Tabán, Huszár u. 14. 8 3965,3979
35885 Szilády Áron u. 9 33,35,2213
35877 Kölcsey F. u. 10 576,577, 1706
35878 Zsidótemető 11 5214,5211,5215, 

5221,5222,5213/1,5213/2,5224,52
12,
5210,5223,5209

35879 Harangostelep 12 078/58
35890 Lángi hegy 13 3235,3234,3233,078/145,078/140,

078/128,078/142,078/154,078/155,
078/157,078/156,078/126,078/153,
081/1,078/135,078/144,3240,3239,
3238,3237,
3236

35893 Városi faiskola 14 1133,1132,1130
35897 Szilády Áron u. II. 15 5,4,1,2246,3,9,2213,2244,2567,46

42/2
35928 Kápolnahegy, Katolikus temető 16 5527,5525,5528,5530,5529,5524,5

551/1,5531,5523,5526,5161,5160/
3,5160/4

35929 MG technikum Kossuth telepe 17 0846/222,0846/130,0846/286,
0846/285,0846/287,0846/284,0846
/301,
0846/302,0846/300,0846/63,0846/
64,
0846/65

35930 Templomhegy II. 18 3226,3224,3225,3205,3204, 
3217,3223/2

35938 Templomhegy III. 19 3215,3214, 082/6, 
3210,3208,3211,
082/7,3216,3213,3207,3206,10001
/2 

35939 Felsőkistelek, Zöldhalom 20 0650/7,0650/6,0652/1
35941 Felsőkistelek, Sóstó, egykori 

fürdőház
21 6343/2

40032 TESCO áruház 51 03/2,/4,/7, /8, /9, /10, /11, 04
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56879 Dong éri főcsatorna, észak 52 0725/26,0768/29,0776,0725/25, 
56880 Dong éri főcsatorna, ÉK 53 0768/42,0768/5,0768/27,0768/29,
57545 Alsószállási csatorna 54 0815/39,0815/41,0815/40,0815/42,

0815/43,0815/37,0815/38,0815/8
69335 Felsőszállás, Dong éri 

főcsatorna mellett 
55 0864/36,0864/4,0864/35,0864/37,

0864/53,0864/38
69495 Felsőszállás 56 0825/31,0825/30,0825/32

71567 KIHA-3 gázkút, TSZ major 57 024,031/14,030,031/6,031/4
72683 Horvát Tranzit 118. 58 0825/34,0825/31,0825/32,0825/33,

0825/35
72685 Horvát Tranzit 119. 59 0825/42
72687 Horvát Tranzit 120. 60 0846/239,0846/240,0855/22,0856
72691 Horvát Tranzit 124. 61 0967/5,0967/14,0967/13
72691 Alsószállás II. HT 129. 62 0940/42,0940/70,0940/41,0940/46
72723 Alsószállás, Pataki tanya I. (RL 

3.)
63 0973/14,0973/15

72725 Alsószállás, Pataki tanya II. (RL 
4.)

64 0973/14

72727 Alsószállás, erdőszél (RL 5.) 65 0981/25,0981/26,0981/15,0981/24

5. §

A Rendelet 
(1) 20. § (7) bekezdésében a „kereskedelmi épületek” szövegrész helyébe a „kereskedelmi és 
vendéglátó épületek”, 
(2) 37. § (3) bekezdésében az „SZ-2” szövegrészek helyébe az „SZ-1 és SZ-2”
szöveg lép.

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszíti. 
(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon 
el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.

Kiskunhalas, 2012. december 20.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi III. törvény 92.§  
(1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  Képviselő-testület  
Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága,  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  személyes  gondoskodást  nyújtó 
szociális  ellátásokról  szóló  16/2011.  (VI.01.)  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban: 
Rendelet)  1.  számú melléklete  „Kiskunhalas”  vonatkozású táblázata  helyébe e  rendelet  1. 
számú melléklet „Kiskunhalas” vonatkozású táblázata lép.

2.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát  
veszti.

Kiskunhalas, 2012. december 20.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 
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1. számú melléklet 44/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas

Ellátási forma megnevezése
Fizetendő mérsékelt  

intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

Fizetendő mérsékelt  
intézményi térítési díj

(Ft/fő/hónap)

Számított intézményi 
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Számított intézményi 
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

  Önköltség
    2012. év

Szociális étkezés   (889921) 570 Ft/adag 569 Ft./adag 789 Ft/adag

Házi segítségnyújtás(889922) 260 Ft./óra 263 Ft/óra 375 Ft/óra

Ebédszállítás (889922) 120 Ft/adag

Időskorúak nappali 
intézménye ellátása
(881011)

Étkezéssel 610 Ft/fő/nap 611 Ft/fő/adag 831 Ft/fő/adag

Tartózkodás 
esetén 0 833 Ft/fő/nap 1 542 Ft/fő/nap 

Időskorúak tartós bentlakásos szociális 
ellátása (873011) 2 500 75 000 3 249 97 480 166 317 Ft/fő/hó

5 544 Ft/fő/nap
Időskorúak átmeneti ápoló gondozó otthoni 
ellátása (873012) 2 500 75 000 3 287 98 607 165 463 Ft/fő/hó

5 515 Ft/fő/nap

Fogyatékosok otthona (873021) 1 900 57 000 4 339 130 159 188 409 Ft/fő/hó
6 280 Ft/fő/nap

Támogató szolgálat
(889925)

Szoc. rászorult 0 1 054 Ft/óra
211 Ft/km

1 054 Ft/óra
211 Ft/km

Szociálisan nem 
rászorult

Szoc.segítés: 250 Ft/óra 
szállítás:     40 Ft/km

Férfi átmeneti hajléktalan szálló (879033) 600 18 000 1 390 41 700 80 100  Ft/fő/hó
2 670 Ft/fő/nap

Fogyatékos személyek nappali ellátása 0 0 - - -
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

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

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben, illetve  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48.§ (5)  
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  
Bizottsága,  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  Bizottsága  véleményének  kikérésével  a  
következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a parkolási  
díjak  megállapításáról szóló  19/2001.  (V.31.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú  mellékletének  
helyébe e rendelet melléklete  lép:

2.§

Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba, és 2013. február 2-án hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. december 20.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 

1. számú melléklet a 45/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

A parkolási díjak mértéke:

Alapdíjak                     :  200 Ft/óra
Minimális parkolási díj:  50  Ft (15 perc)

Bérlet típusa, árai maximum:

1. Magánszemélyek részére parkolásra jogosító bérlet:

Havi 1.500,- Ft Éves 12.000,- Ft

2. Kiskunhalasi  székhellyel  (telephellyel,  kirendeltséggel)  rendelkező  jogi  személy  és  jogi 
személyiséggel nem rendelkező más szervek parkolásra jogosító bérlete:

Havi 3.000,- Ft Éves 35.000,- Ft

3. Felmutatóra szóló bérlet:

Havi 5.000,- Ft Éves 50.000,- Ft
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4. Felmutatóra szóló bérlet üzlet-, elárusítóhelyek részére:

Éves 24.000,- Ft

A bérletet azon üzletek , elárusítóhelyek vehetik igénybe,ahol az üzlet szokásos bejáratától 
50 méteren belül  a parkolást  forgalomkorlátozó tábla,vagy fizető parkolásra kijelölt  hely 
akadályozza.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
35/2011(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 20.§ (3)  
bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
megjelölt feladatkörében, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi,  
Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011(XII.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba, és 2013. február 2-án hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. december 20.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 

5. számú melléklet a 46/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja:
Ft/m2/hó

  I. övezet II. övezet 

 m2/hó m2/hó 
földszint I-II. em 
összkomfortos 251 210
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komfortos, 
gázfűtéses 

251
210

komfortos 160 136
félkomfortos 80 68
komfort nélküli, 
szükség 

50
41

III-IV. em 
összkomfortos 204 180
komfortos, 
gázfűtéses 

204
180

komfortos 135 118
félkomfortos 68 57
komfort nélküli 44 39
Szociális 
szükséglakás 

17
 

Esze Tamás lakótelep bérlakásai: 468/hó/m2

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló
20/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)  
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  
törvény 16.§ (1) bekezdésben, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 
13.  §  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  
Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési,  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága  
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  kötelező  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás  ellátásáról  és  igénybevételéről  szóló  20/2011.  (IX.28.)  számú  önkormányzati  
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (továbbiakban: kéményseprő-ipari közszolgáltatás)  
célja az élet-és vagyonbiztonság, valamint a tűzbiztonság óvása érdekében a kémények (égéstermék  
levezetők,  tartozékaik),  összekötő  elemek  rendeltetésszerű  és  biztonságos  működtetésének,  a  
megfelelő légellátás biztosításának ellenőrzése.

2. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  ellátásának  szakmai  
szabályairól  szóló  63/2012.  (XII.11.)  BM  rendeletben  (továbbiakban:  Rendelet)  meghatározott  
kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátására és igénybevételére terjed ki.”

3. §
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A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett kéményt magában foglaló lakás vagy más helyiség  
tulajdonosa  az  1.  §  (1)  bekezdésben  foglalt  közszolgáltatást  köteles  igénybe  venni, a  munka 
végzéséhez szükséges Rendeletben meghatározott előfeltételeket köteles biztosítani.”

4. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár, vagy a Szolgáltató más okból nem képes a  
közszolgáltatás  ellátására,  az  önkormányzat  legfeljebb 6 hónapi  időtartamra megbízást  adhat  -  
pályázat nélkül - a közszolgáltatás teljesítésére, amíg a Szolgáltató jogszabályban meghatározott  
módon történő kiválasztására nem kerül sor.”

5.§

(1)Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdése
(2)Hatályát veszti a Rendelet 4. § (1) bekezdése
(3)Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdése
(4)Hatályát veszti a Rendelet 5. § (3) bekezdése
(5)Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdése.
(6) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (3) bekezdése.

6.§

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

7.§

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. december 20.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 

1. számú melléklet a 47/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

 KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI
KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ 

D Í J T É T E L E K 

Munkaegységek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: törvény) 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott 

tevékenységekre
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Égésterm
ék-

elvezetők 
jele

Ellenőrz
és, 

tisztítás, 
összeköt

ő elem 
nélkül

Egy 
egység 

díja

Összekötő
elem 

ellenőrzés
e, 

tisztítása

2013 
évre a 

díj nem 
releván

s!

Műszaki 
felülvizsgá

lat

Egy 
egység 

díja

Összese
n 

fizetendő 
díj

ENHS 0,37 /db
1.036 

Ft
0,17 

/bekötés 0 Ft 0,80 /db 2.240 Ft 1.316 Ft

ENHG 0,30 /db 840 Ft
0,14 

/bekötés 0 Ft 0,80 /db 2.240 Ft 1.400 Ft

ENTG 0,34 /db 952 Ft
0,14 

/bekötés 0 Ft 0,80 /db 2.240 Ft 1.512 Ft

ENTS 0,42 /db
1.176 

Ft
0,17 

/bekötés 0 Ft 0,80 /db 2.240 Ft 1.456 Ft
ET 0,20 /db 560 Ft  0 Ft 0,40 /db 1.120 Ft 840 Ft

EZHG 0,30 /db 840 Ft
0,14 

/bekötés 0 Ft 0,80 /db 2.240 Ft 1.400 Ft

EZHS 0,37 /db
1.036 

Ft
0,17 

/bekötés 0 Ft 0,80 /db 2.240 Ft 1.316 Ft

EZTG 0,34 /db 952 Ft
0,14 

/bekötés 0 Ft 0,80/db 2.240 Ft 1.512 Ft

EZTS 0,42 /db
1.176 

Ft
0,17 

/bekötés 0 Ft 0,80/db 2.240 Ft 1.456 Ft

GNHG* 0,2 /szint 560 Ft
0,14 

/bekötés 0 Ft 0,36 /szint 1.008 Ft 812 Ft

GNHS*
0,25 

/szint 700 Ft
0,17 

/bekötés 0 Ft 0,36 /szint 1.008 Ft 826 Ft

GT*
0,10 

/szint 280 Ft  0 Ft 0,16 /szint 448 Ft 392 Ft

GZHG*
0,20 

/szint 560 Ft
0,14 

/bekötés 0 Ft 0,36 /szint 1.008 Ft 812 Ft

GZHS*
0,25 

/szint 700 Ft
0,17 

/bekötés 0 Ft 0,36 /szint 1.008 Ft 826 Ft

GZTG*
0,25 

/szint 700 Ft
0,14 

/bekötés 0 Ft 0,44 /szint 1.232 Ft 1.008 Ft

GZTS*
0,30 

/szint 840 Ft
0,17 

/bekötés 0 Ft 0,44 /szint 1.232 Ft 994 Ft
KNHG 0,14 /fm 392 Ft 0,14 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 588 Ft
KNHS 0,20 /fm 560 Ft 0,20 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 658 Ft
KNTG 0,17 /fm 476 Ft 0,17 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 672 Ft
KNTS 0,24 /fm 672 Ft 0,24 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 770 Ft
KT 0,10 /fm 280 Ft  0 Ft 0,14 /fm 392 Ft 378 Ft
KZHG 0,14 /fm 392 Ft 0,14 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 588 Ft
KZHS 0,20 /fm 560 Ft 0,20 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 658 Ft
KZTG 0,17 /fm 476 Ft 0,17 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 672 Ft

KZTS 0,24 /fm 672 Ft 0,24 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft
       770 

Ft
NNHG 0,21 /fm 588 Ft 0,21 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 784 Ft
NNHS 0,30 /fm 840 Ft 0,30 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 938 Ft
NNTG 0,22 /fm 616 Ft 0,22 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 812 Ft
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NNTS 0,32 /fm 896 Ft 0,32 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 994 Ft
NT 0,15 /fm 420 Ft  0 Ft 0,14 /fm 392 Ft 518 Ft
NZHG 0,21 /fm 588 Ft 0,21 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 784 Ft
NZHS 0,30 /fm 840 Ft 0,30 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 938 Ft
NZTG 0,22 /fm 616 Ft 0,22 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 812 Ft
NZTS 0,32 /fm 896 Ft 0,32 /fm 0 Ft 0,28 /fm 784 Ft 994 Ft

Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek (2013 évben nem releváns!)
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján 

légtérkapcsolatban lévő rendeltetési egységenként 0,1 /db 0 Ft

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,3 
/paraméter 0 Ft

Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének 
ellenőrzése 0,05 /db 0 Ft

Megrendelésre kötelező tevékenységek**
A fenti közszolgáltatások

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető 
járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható 
szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

2, 0 /db /óra 5.600 Ft

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel 
rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-

elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása
0,34 /db 952 Ft

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-
elvezető ellenőrzése tisztítása 0,6 /fm 1.680 Ft

KISZÁLLÁSI DÍJ:   
   -  Telephely szerinti közigazgatási határon belül Ft/eset 1 000 Ft 
   -  Telephely szerinti közigazgatási határon kívül Ft/km 118 Ft

Megjegyzés: 
*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell 
tekinteni. 
**A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli.

Munkaegységek a törvény 6. § (2) bekezdésben meghatározott műszaki vizsgálatoknál

ENH ENT ET EZH EZT GNH GZH GZT 
GT

KNH KNT KT 
NNH NNT NT

KZH KZT NZH 
NZT

3.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők 
kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata

0,84 
/db 9 408 Ft

1,16 
/db

12 992 
Ft

0,4 / 
szint

4 480 
Ft 2,6/ db

29 120 
Ft

3,4 / 
db 38 080 Ft

3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett 
égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata

1,34 
/db 

15 008 
Ft 2,0 /db

22 400 
Ft

0,7 / 
szint

7 840 
Ft

4,0 / 
db

44 800 
Ft 5,0 /db 56 000 Ft

3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe 
helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata megelőző vizsgálat

0,84 
/db 9 408 Ft

1,16 
/db

12 992 
Ft

0,4 
/szint

4 480 
Ft 2,6 /db

29 120 
Ft 3,4 /db 38 080 Ft
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3.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton 
kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni 

vizsgálat
0,68 
/db 7 616 Ft

0,92 
/db

10 304 
Ft

0,3 
/szint

3 360 
Ft 2,1 /db

23 520 
Ft

2,72 
/db 30 464 Ft

Kiszállás 1/fő 11 200 Ft

Munkaegységek a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatoknál 
(mérnökóra díj)

4,1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1h 11 200 
Ft

4,2 Kettő –hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2h 22 400 
Ft

4,3 Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3h 33 600 
Ft

4,4 Épület központi kéménnyel 60-140 kW 2h 22 400 
Ft

4,5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett 2,5h 28 000 
Ft

4,6 Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli) h/db 11 200 
Ft

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Függelék a 47/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 47/2012. 
(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében alkalmazott rövidítések jelentése 

Karakter Jelentése
1. 2. 3. 4.

E
Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges 
bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-
elvezető 

K
Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges 
bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-
elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig. 

N
Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti 
összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú 
égéstermék-elvezető 4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig. 

G Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges 
tengelyirányú égéstermék-elvezető. 

N Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a 
felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt 

Z Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső 
légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.

T Tartalék égéstermék-elvezető. 
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H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető 
T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. 

S Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló 
égéstermék-elvezető 

G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló 
égéstermék-elvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 16/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  
közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  77.§-ában  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  
következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közművelődéről  szóló  16/2012.  
(III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

  „ 4.§ Kiskunhalas Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait
-  az  önkormányzat  által  létrehozott  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  

Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal, 
  - közművelődési megállapodások megkötésével,
  - közművelődési célú pályázati alapból biztosított támogatások keretében
- Csillagászati Obszervatórium működtetése szolgáltatói szerződés keretében.

látja el.”

2.§
Hatályát veszti  a Rendelet 7.§ d) pontja.

3.§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. december 20.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 
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