
 
A képviselő-testület 2013. március 28-i zárt ülésén hozott döntések: 

 
 
74/2013. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Vizkeletiné Krisztin Juditot bízza meg 2013. április 1-től 
2013. május 31-ig a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete igazgató feladatainak ellátásával 
 
75/2013. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Erhardt Györgyi  bízza meg 2013. április 1-től 2013. 
június 30-ig a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtár 
igazgatójának helyettesítésével. 
 
 
A képviselő-testület 2013. március 28-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 
76/2013. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 
 
77/2013. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint fogadja el. 
 

I. 
 

A közös önkormányzati hivatal jogállása és irányítása 
 

1. § 
 
 (1) A képviselő–testületek által közösen létrehozott Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (a 
továbbiakban: KÖH) megnevezése és címe:  
Kiskunhalasi  Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1..  
A KÖH Alapító Okiratát a képviselő-testületek külön határozattal fogadja el, mely e szabályzat 1. 
számú függeléke. 
 
(2) A KÖH jogállása: egységes, jogi személyiséggel és teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
 
(3) A KÖH alapítója és felügyeleti szerve: Kiskunhalas város, továbbá Harkakötöny és Pirtó  Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
 
(4) A KÖH költségvetési intézményi törzsszáma: 812313 
 
(5) A KÖH költségvetési számlaszáma: 11732064-15724904-00000000 
 
(6) A KÖH számlavezetője: OTP Bank Rt. Kiskunhalasi Igazgatósága 
 
(7) A KÖH működési területe Kiskunhalas város és megállapodás alapján Harkakötöny és Pirtó  
községek közigazgatási területe. 
 



(8) A KÖH vállalkozási tevékenységei: vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
(9) A KÖH szakágazati besorolása: 841105 
 
(10) A KÖH telephelyei (Kirendeltségek)  
 
1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége 
6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 
 
2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége 
6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. 
 
 

2. § 
 

A KÖH-t - a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében- Kiskunhalas  
város polgármestere irányítja, de a jegyző vezeti. 
 

II. 
 

A KÖH feladatai 
 

3. § 
 

(1) A KÖH alapvető feladata a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése, a döntések 
szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 
 
(2) A KÖH segíti a képviselő–testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott szervek 
munkáját, további feladata a helyi nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselői munkája 
eredményességének elősegítése. 

4. § 
 
(1) A KÖH a képviselő–testületek tevékenységével kapcsolatban: 
a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a 
határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a törvényességet, 
b) nyilvántartja a képviselő–testületek döntéseit, 
c) szervezi a képviselő–testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését, 
d) ellátja a képviselő–testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs 
feladatokat. 
 
(2) A KÖH a képviselő–testületek bizottságai működésével kapcsolatban: 
a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges 
ügyviteli feltételeket, 
b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolókat, egyéb anyagokat, 
c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezések megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag 
véleményezi a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, 
d) gondoskodik a bizottsági döntések nyilvántartásáról, végrehajtásáról. 
 
(3) A KÖH a képviselők munkájának segítése érdekében: 
a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, 
b) köteles a képviselőket a KÖH teljes munkaidejében fogadni és részére a szükséges felvilágosítást 
megadni, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés szerint 
c) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 
 



(4) A KÖH a polgármesterek munkájával kapcsolatban: 
a) a hatáskörébe utalt döntést készít elő, szervezi a végrehajtást, 
b) segíti a képviselő–testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet, 
c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit. 
 
(5) A KÖH a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban: 
a) szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a 
törvényességet, 
b) a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző által kijelölt személy vezeti, 
c) nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzatok döntéseit, 
d) szervezi a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezéseinek végrehajtását, a 
végrehajtás ellenőrzését, 
e) ellátja a nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 
adminisztrációs feladatokat. 
 

5. § 
 
 (1) A KÖH az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok 
ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat. 
 
(2) A KÖH a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok 
körében Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete útján  ellátja a  
a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását, 
b) a beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását, 
c) a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám– és bérgazdálkodást, intézményi pénzellátást, 
d) a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását, 
e) az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos 
közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. 
 
(3) A KÖH látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a  Kiskunhalasi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében. Az erről szóló 
megállapodást a képviselő-testület külön határozattal hagyta jóvá. 
 

6. § 
 

(1) A KÖH feladata az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényesség betartása, a képviselő-
testület döntéseinek végrehajtása, az állampolgári jogok érvényesülése. 
 
(2) A KÖH fenntartásáról szóló megállapodás jelen SZMSZ 2. számú függelékét képezi. 
 
(3) A KÖH közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más közigazgatási, 
önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban. 
 

III. 
 

A Polgármester, az Alpolgármester 
 

7. § 
 
(1) A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő–testület határozza meg. 
 
(2) A polgármester főbb feladatai a KÖH működésével kapcsolatban: 



a) a jegyző útján irányítja a KÖH-t, irányítási, működési jogkörében hetente megbeszélést tart az 
alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a szervezeti egységek vezetői részvételével, 
b) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a KÖH feladatait az önkormányzat 
munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, 
c) dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 
hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, 
d) a jegyző kezdeményezésére javaslatot tesz a KÖH belső szervezeti tagozódására, a KÖH 
munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére, 
e) saját feladat– és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az 
ellenjegyzés rendjét, 
f) a képviselő–testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 
gazdálkodást, 
g) összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő–testület és a bizottságok munkájával 
összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a 
bizottságok döntéseinek végrehajtását, 
h) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, 
i) A polgármestere egyetértési jogot gyakorol a KÖH vezetőinek megbízása és a vezetői megbízás 
visszavonása, valamint a köztisztviselők kinevezése és jutalmazása tekintetében, kivéve  Harkakötönyi 
és Pirtói Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők tekintetében. 
j) Harkakötöny illetve Pirtó polgármesterének egyetértése szükséges a Harkakötönyi és Pirtói 
Kirendeltségeken állandó jelleggel dolgozó köztisztviselő kinevezéshez, felmentéshez. 
k) A képviselő-testületek döntése alapján a Kirendeltségeken felsőfokú végzettségű ügyintéző 
kirendeltség-vezetői megbízást kaphat. A kirendeltség-vezetőt a jegyző bízza meg, az adott település 
polgármesterének egyetértésével. 
 
(3) A polgármester saját feladatai: 
a) közvetlenül irányítja a város fejlesztésével kapcsolatos operatív feladatok (pályázatok előkészítése, 
bonyolítása, kivitelezés előkészítése, műszaki ellenőrzés biztosítása, stb.) ellátását végző köztisztviselő 
munkáját, 
b) közvetlenül irányítja a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, az önkormányzati rendezvények 
szervezésével összefüggő feladatokat ellátó köztisztviselő, illetve intézmények tevékenységét, 
c) a költségvetési gazdálkodás körében – a képviselő-testület általános vagy egyedi felhatalmazása 
alapján – pénzügyi kötelezettséget vállal, 
d) kizárólag polgármesteri hatáskörbe tartozik a kötelezettségvállalás: 
 a munkáltatói jogköre gyakorlásával összefüggésben az alkalmazási okirat aláírása, 
e) Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát  a  főépítész 

 
8. § 

 
A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén a polgármestert az alpolgármester 
helyettesíti, megilletik a polgármester jogosultságai, kiadmányozás tekintetében a polgármester neve 
mellett „h” jelzéssel kiadmányoz. 

IV. 
 

A jegyző, az aljegyző 
 

9. § 
 

(1) A jegyző a KÖH vezetője, aki szakmailag felelős a KÖH működéséért. Tevékenysége során felelős a 
közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas 
ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért. 
 
(2) A jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően különösen a következők: 
a) a testületek működésével kapcsolatban: 



-összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati 
rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról, 
- figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását, 
- figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, 
- gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére. 
b) a KÖH működésével kapcsolatban: 
- a KÖH belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jogköröket 
ellátja, 
- a KÖH belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a 
polgármesternek, 
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás 
rendjét, 
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH dolgozói tekintetében, 
- irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat, 
- irányítja a dolgozók szakképzését, 
- vezeti, összehangolja és ellenőrzi a KÖH belső szervezeti egységeiben folyó munkát, 
-elkészíti a KÖH tevékenységéről szóló beszámolót, 
-irányítja a KÖH gazdálkodási tevékenységét, 
- gondoskodik a törvényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő 
dokumentumoknak a közigazgatási  hivatalhoz történő felterjesztéséről. 
- a KÖH-hoz érkező ügyiratokat szignálja, 
- vezeti az apparátusi értekezletet, 
- közvetlenül elszámoltatja az osztályvezetőket  az osztályok  napi feladatinak végrehajtásáról. 
 

10. § 
Az aljegyző saját feladatai: 
a) közvetlenül irányítja a Jegyzői Titkárságot, 
b) a jegyző tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén ellátja teljes jogkörrel a 
jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat, az alapvető munkáltató jogok gyakorlása kivételével. 
 
 
 
 

V. 
 

Az osztályvezetők, kirendeletség-vezető 
 

11. § 
 

 (1) A KÖH belső szervezeti egysége élén álló, határozatlan időre megbízott osztályvezetők az 
osztályhoz tartozó csoportosított feladatok színvonalas szakmai ellátásáról gondoskodnak. 
 
(2) Az osztályvezetők felelősek az osztályon  belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, a 
feladatok gyors, szakszerű és törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért. A osztályhoz tartozó 
csoportok tevékenységének összehangolásáról, a megfelelő információáramlásáról. 
 
(3) Az osztályvezetők főbb általános feladatai: 
a) meghatározza és ellenőrzi az osztály dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, 
valamint azokat aktualizálja, meghatározza a helyettesítés rendjét, 
b) gondoskodik a képviselő–testület és bizottságai, illetve a nemzetiségi önkormányzat munkájának 
szakmai segítéséről, előkészíti az előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket és egyéb anyagokat, felelős 
azok szakmai és jogi megalapozottságáért, részt vesz a feladatkörét érintő napirendek tárgyalásakor a 
képviselő-testület és a bizottságok ülésén, 



c) gondoskodik mindazon szakfeladatok ellátásáról, amelyekre a képviselő–testület, a polgármester és a 
jegyző utasítják, 
d) a polgármesternek, a jegyzőnek beszámol az osztály  munkájáról, 
e) részt vesz a vezetői megbeszéléseken, ahol tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, 
f) szükség szerint, de legalább havonta munkaértekezletet tart az osztály dolgozói részére, 
g) gondoskodik a szakszerű ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról, 
h) az osztályra  érkező ügyiratokat szignálja, 
i) ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogköröket, 
j) rendszeresen ellenőrzi és irattárba adás előtt szignálja az előadói íveket, 
k) javaslatot tesz a jegyzőnek az osztály dolgozóit érintő munkáltatói intézkedéseivel kapcsolatban, 
valamint a személyi feltételek kialakítására, 
l) együttműködik a KÖH más osztályaival, kirendeltségekkel, 
m) feladatkörében kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények vezetőivel, 
n) elvégzi az osztály köztisztviselőinek vonatkozásában a minősítések, a teljesítménykövetelmények 
megállapítása és a teljesítményértékelés előkészítését. 
o)elkészíti az osztály dolgozóit érintő szabadságolási ütemtervet, engedélyezi az évi rendes szabadság 
annak megfelelő igénybevételét. 
(4) Kirendeltség-vezető ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyző 
megbízása alapján részt vesz a település képviselő-testületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást 
megadja. 
 

A csoportvezető 
 

12. § 
 
A csoportvezető: 
-biztosítja a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását 
-szükség szerint a csoport részére értekezletet tart 
-a Közszolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint kiadmányozási joggal rendelkezik 
-felelős feladatkörében az állampolgárok szakszerű, gyors közérthető tájékoztatásáért 
-felelős a munkaidő, ügyfélfogadási időt érintő intézkedések betartásáért, ellenőrzéséért 
-ellenőrzi a jelenléti ívek vezetését 
-gondoskodik a csoportban a szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról (nyilvántartás, iktatás, 
központi irattárnak történő átadás) 
-gondoskodik a KÖH-t érintő, feladatköréhez tartozó közérdekű adatok és információk honlapon, illetve 
az írott és elektronikus sajtóban történő megjelenítéséhez szükséges adatok összegyűjtéséről és azok 
aktualizálásáról. 
 

Ügyintéző, ügykezelő, fizikai alkalmazott 
 

13. § 
 
(1) A KÖH ügyintézője az ügyintézés során köteles: 
a) az anyagi és eljárási jogszabályokat maradéktalan érvényre juttatni, 
b) az ügyeket hatékonyan, humánusan intézni, 
c) az ügyintézési határidőt betartani, 
d) az ügyintézés színvonalát emelni, 
e) az ügyfelet kulturáltan felvilágosítani, 
f) ügyfélfogadási időben az ügyfeleket fogadni, 
g) ügyintézése során az ügyfelekkel kulturáltan, humánusan viselkedni, 
h) az ügyiratokat az iratkezelési szabályzat szerint kezelni, 
i) a munkaköri leírásában megjelölt feladatkört legjobb tudása szerint ellátni. 
 
 



(2)Az ügykezelő: 
-Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a 
kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében 
és betartásával végzi. 
-Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója 
megbízza. 
 

(3) Fizikai alkalmazott: 

-Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását. 
-Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója 
megbízza. 
 

VI. 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

 
14. § 

 
(1) Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkaköröket a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt 
személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat külön szabályzat tartalmazza. 
 

VII. 
 

A KÖH szervezeti felépítése 
 

15. § 
 
 (1) A KÖH szervezeti felépítése: 
a.)A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából elkülönült szervezeti egységekre osztályokra, azon 

belül csoportokra tagozódik.  
b.) Az egyes belső szervezeti egységeket a jegyző által megbízott vezető beosztású dolgozók vezetik.  
Az osztályok csoportokra tagolódnak, az osztályok vezetését az osztályvezető látja el osztályvezetői 
beosztásban. Osztályt osztályvezető, csoportot osztályvezető vagy csoportvezető vezethet, azonban ezen 
vezetői tevékenységük nem érinti a polgármester irányítási és a jegyző vezetői jogosítványait. 
 
(2) A Hivatal engedélyezett létszáma 74 fő köztisztviselő ,  1 fő ügykezelő, 8 fő Mtv. hatálya alá 
tartozó munkavállaló. 
 A KÖH szervezeti felépítését jelen SZMSZ 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) A KÖH az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:  
 

 
A ) Jegyzői Titkárság  (Osztály ) (eng.létszám: 45fő + 1 fő jegyző) 
                     -  szabálysértés, birtokvédelem 1 fő 
          -  anyakönyvvezetők, hagyaték 3 fő 
                     - telepengedély, működési eng. 1 fő 
                     - belső ellenőrzés 1 fő 
   Szervezési Csoport  
    - szervezési  feladatok (5 fő)        

           - Szervezés és személyügy (1) fő 
           - Informatika (2 fő) 
           - Iktató (2 fő) 



         - ügykezelő (1 fő) 
         - Mt hatálya alá tartozók (eng.létszám: 8 fő)  

       Önkormányzati Rendészet  
                      - Közterület- felügyelet  (7 fő) 
                      - Mezőőrök (Önkormányzati eng.létszám: 6 fő közalkalmazott)  
                      - Gyepmester (Önkormányzati eng. létszám: 1 fő közalkalmazott fő) 
                 Építéshatósági Csoport ( 5 fő) 
                 Kirendeltségek (4+4 fő) 
B.) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály (eng.létszám: 22fő) 
                Költségvetési Csoport (5 fő) 
                Könyvelési Csoport (4 fő) 
                 Adócsoport (9 fő) 
                 Társulási feladatokat Ellátó Csoport (3 fő)  
                 Intézményi referens (1 fő) 
C.) Stratégiai és Fejlesztési Osztály (eng.létszám: 8 fő) 
                 -beruházás, közmű, közbeszerzés, projektmenedzsment,  
                 városmarketing,  környezetvédelem, közút kezelés (7 fő) 
                Főépítész (1 fő) 
D.) Köznevelési és Művelődési és Szociális Osztály (eng.létszám: 7fő ) 
                - oktatási és közművelődési referens (1 fő) 
                 - társadalmi szervezetek, külképviseleti ref. (1 fő) 
                 - városi rendezvények, sajtó ref.(1 fő) 
                 Szociálpolitikai Csoport (eng.létszám: 4 fő) 
                 
 
(4) A Jegyző közvetlen irányítása alá tartozik a belső ellenőr, kirendeltség-vezető, a Polgármester 
közvetlen irányítása alá a főépítész, mezőőrök, gyepmester. 
 
(5) A Jegyző a Polgármester egyetértésével - a Hivatal összlétszám keretén belül – osztályok közötti 
feladat átszervezés miatt, a szervezeti egységek engedélyezett létszámát átcsoportosíthatja. 
 
(6) A szervezeti egységek részletes feladatait a IX. fejezet  tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. 
 

A KÖH működése 
 

16. § 
 
 

(1)A Hivatal működését a jogszabályok, az ezekre épülő SzMSz, a belső szabályzatok, valamint a 
Képviselő-testület és a polgármester döntései, továbbá a jegyző utasításai határozzák meg. A vezető, az 
ügyintéző, az ügykezelő és a fizikai alkalmazott feladatait az SzMSz és a munkaköri leírás szabályozza. 
(2)A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – többek között – tartalmazza: a 
munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és 
fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának a megjelölését, a munkakörre vonatkozó 
sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 



(3)Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a közszolgálati 
tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek e tárgykörben szabályozott rendelkezéseit. 
(4)A képviselet ellátásával összefüggő feladatok: 
a) A KÖH-t a jegyző, távollétében az  aljegyző jogosult képviselni.  A szervezeti egységek vezetői a 
feladatkörükbe tartozó ügyekben külön megbízás alapján jogosultak a KÖH képviseletére. Egyedi 
esetben a jegyző által megbízott köztisztviselő is jogosult a képviselet ellátására. 
b) a KÖH belső működése során az osztályokat  az osztályvezetők, illetve az általuk – a jegyző 
egyetértésével – megbízott köztisztviselő jogosult képviselni. 

 
17.§ 

 
A bélyegzőhasználat szabályai 

 
� A Hivatal  bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következőket kell tartalmazni: 

� sorszámot, 
� bélyegző lenyomatát, 
� a bélyegző kiadásának napját, 
� a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét, 
� a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult dolgozó nevét és átvételt igazoló aláírását. 
 

� A dolgozó részére  kiadott  bélyegzőt munkaviszonyának megszűnése estén  vissza kell venni. 
 
� Megszűnt, illetve elavult bélyegzőket a levéltárakra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni,   

nyilvántartani, megsemmisíteni. 
 
� A bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról a jegyző gondoskodik. 
 
 
 

18. § 
 

A munkarend, az ügyfélfogadás rendje 
 
(1) A KÖH munkarendje heti 40 óra. 

a) A köztisztviselők munkarendjét a Kiskunhalas székhelyre vonatkozóan a 28/2001(IX.27.) 
önkormányzati rendelet 40.§-a, az ügyfélfogadás rendjét az 6/2013. (III.01.) önkormányzati. rendelet 
59.§-a tartalmazza. 

 
b) A Kirendeltségek dolgozóinak napi munkarendje: 
 Harkakötöny  Kirendeltség 

1. Hétfő   7.30 órától 16.00 óráig, 
2. Kedd   7.30 órától 17.00 óráig 
3. Szerda -Csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig, 
4. Péntek   7.30 órától 12.30 óráig   

Pirtó Kirendeltség 
a)hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig, 
b)pénteken  7.30 órától 13.30 óráig tart. 

 
c) A Kirendeltségek ügyfélfogadási rendje: 
 

Nap Harkakötöny Pirtó 
Hétfő 8.00 órától 12.00 óráig 8.00 órától 12.00 óráig 
Kedd 8.00 órától 12.00 óráig 8.00 órától 12.00 óráig és 



és  
12.30 órától 17 óráig 

13.00 órától 16.00 óráig 

Szerda 8.00 órától 12.00 óráig 8.00 órától 12.00 óráig 
Csütörtök nincs ügyfélfogadás nincs ügyfélfogadás 
Péntek 8.00 órától 12.00 óráig 8.00 órától 12.00 óráig 

 
d) A  jegyző a Harkakötönyi Kirendeltségen kedden délelőtt, Pirtói Kirendeltségen a Kirendeltség-
vezetővel történt  előzetes egyeztetés alapján tart ügyfélfogadást. 
 

19. § 
 

A kiadmányozás rendje 
 
 

1.) Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult. Jogszabályban meghatározott hatáskörében a 
polgármester, jegyző, anyakönyvvezető, szabálysértési ügyintéző kiadmányoz. A kiadmányozási jog 
jogosultja a jogkörét részben vagy egészben átruházhatja, az átruházott jogot visszavonhatja. Az 
átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. A kiadmányozó a hatáskör címzett nevében és 
megbízásából ír alá. 
2.)  A jegyző a kiadmányozás rendjét a Közszolgálati Szabályzatban, a polgármester külön 
intézkedésben határozza meg. 

20.§ 
 

A szabadság kiadásának rendje 
 
A szabadság kiadás és egyéb munkaidő kedvezmény nyilvántartásának rendjét a KÖH Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. 
 

21.§ 

A helyettesítés rendje 

1.) Jegyzőt akadályoztatása és távolléte esetén az aljegyző helyettesíti. 

2.) Az osztályvezetőt, kirendeletség-vezetőt a jegyző, vagy a jegyző egyetértésével az osztályvezető 
által írásban megbízott csoportvezető helyettesíti. 

3.) A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásukban meghatározottak alapján 
helyettesítik egymást. 

 
 
 
 
 
 
22.§ 

Adatvédelmi tevékenység 

 

A Hivatalban az adatkezelési, adatbiztonsági, adatszolgáltatási, a közérdekű adatok 
nyilvánosságával összefüggő tevékenységeket Adatvédelmi Szabályzat szabályozza. 

 

23.§ 



Belső ellenőrzési feladatok ellátása, a belső kontrollrendszer működtetése 

 
1.)Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Revizor látja el. A feladatellátás részletes szabályait a 
Belső ellenőrzési kézikönyv rögzíti. A belső ellenőrzés magában foglalja az önkormányzat belső 
ellenőrzését és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények felügyeleti ellenőrzését is. A 
Hivatalon belüli első számú vezetői ellenőrzés a belső kontrollrendszer működtetésével valósul meg. 
2.)  A Hivatal belső kontrollrendszeréért a Jegyző felelős, aki köteles a Hivatal minden szintjén 
érvényesülő és megfelelő  

� kontrollkörnyezetet, 
� kockázatkezelési rendszert, 
� kontrolltevékenységeket. 
� információs és kommunikációs rendszert, 
� monitoringrendszert  

kialakítani és működtetni. 
3.)A Hivatal egészére kiterjedően a belső kontrollrendszerben az alábbiak kerülnek szabályozásra: 

α)FEUVE, 
β)ellenőrzési nyomvonal, 
χ)kockázatkezelés, 
δ)kontrollkörnyezet, 
ε)kontrolltevékenységek, 
φ)információ és kommunikáció, 
γ)monitoring, 
η)Jegyző (költségvetési szerv vezetője) továbbképzése, 
ι)szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje  
ϕ)Gazdasági  vezető továbbképzési kötelezettsége  

 

IX. 

 

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI 
 
 

1)  Jegyzői Titkárság  Osztály  
 
 Szervezés és személyügy:  
  
-Ellátja a Képviselő-testületek működésével összefüggő feladatokat, így különösen: 

a) Ülés előkészítése, meghívó összeállítása, az ülésvezetéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket 
rögzítő forgatókönyv elkészítése, a Képviselő-testület elé kerülő anyagok érintettek részére történő 
továbbítása, továbbá a Képviselő-testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok város 
honlapján történő megjelenítése a zárt ülési anyagok kivételével. 
b) A Képviselő-testületi ülésen segíti a Polgármestert az ülés vezetése során hozott - ülés rendjére, 
szavazás elrendelésére, szünet megtartására, zárt ülés szabályainak betartására stb. vonatkozó - 
intézkedéseinek végrehajtásában.  
c) Elkészíti a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét, interpellációs levelek, határozatok, 
rendeletek kiadmányait, azokat továbbítja az érintettek részére. 
d) Gondoskodik a helyi rendeletek kihirdetéséről, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalásáról, az egységes rendeletek hatályos gyűjteményének szerkesztéséről. 
e) Nyilvántartja a Képviselő-testület döntéseit. 

-A Képviselő-testület jegyzőkönyvéből, a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, illetve 
közérdekű adatot szolgáltat más személyek, szervek részére. 
-Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában. 



-Megszervezi a bírósági ülnökök választását. 
-Előkészíti a város címerének, zászlajának, a városnév használatának engedélyezésére vonatkozó 
önkormányzati hatósági döntéseket, gondoskodik a döntések végrehajtatásáról. 
-Közreműködik a képviselők döntéshozatali munkájához szükséges tájékoztatásban. 
-Előkészíti az önkormányzati hatósági ügyekben az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen 
benyújtott fellebbezéseket másodfokú döntésre. 
-Előkészíti a bizottságok üléseit, részt vesz az ülések lebonyolításában, megszerkeszti az ülés 
jegyzőkönyvét és a bizottság döntéseiről szóló iratokat, a bizottság működéséről szóló beszámolókat.  
-Segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok testületeinek működését, 
-Gondoskodik a bizottságok működésének zavartalanságáról, a bizottsági üléseken a jegyzőkönyv 
vezetéséről, a bizottsági munka megfelelő színvonalú segítéséről. 
-Ellátják a polgármester és az alpolgármesterek napi munkájához kapcsolódó általuk meghatározott 
feladatokat. 
-Előkészítik és összehangolják a tisztségviselők ügyfélfogadását. 
-Koordinálja a Város honlapjának adattartalmát, gondoskodik a közérdekű és a közérdekből nyilvános 
adat közzétételéről. 
-Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában 
-Segíti a választások során a választási bizottságok munkáját. 

-Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait és 
szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására. 
-Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében, a Hivatal belső szabályzatainak 
elkészítésében és véleményezésében. 
-Előkészíti a Hivatal és az intézmények dolgozói részére nyújtandó munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos 
döntéseket. 
-személyzeti  és munkaügyek: 
-kezeli a személyi anyagokat az intézményvezetők, az  önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
ügyvezetői tekintetében,  
-elkészíti a KÖH valamennyi dolgozójának személyi anyagát, kezeli, naprakészen vezeti azokat 
(magasabb fizetési fokozatok fordulónapjának figyelemmel kísérése, átsorolás), 
-megállapítja a köztisztviselők kinevezéséhez a közszolgálati jogviszonyt, előkészíti a köztisztviselői 
törvény alapján előírt adatlapokat (alkalmassági iratok, esküokmány, erkölcsi bizonyítvány stb.), 
-végrehajtja a bérfejlesztési, jutalmazási, adminisztrációs feladatokat, 
-elkészíti az éves jubileumi jutalmazási tervet, és gondoskodik a jutalom jogosultság napján esedékes 
kifizetéséről, 
-elkészíti a köztisztviselőkre vonatkozóan a pályázat útján betöltendő munkakörök esetében a 
kinevezéseket és egyéb okmányokat, 
-elkészíti az évi szabadság-nyilvántartását, kiadott szabadságok nyílvántartása 
-előkészíti, intézi az öregségi, rokkantsági nyugdíjazások iratait  
-ellátja az önkormányzat  intézményei munkáltatói kölcsönével, szociális lakástámogatással kapcsolatos 
nyilvántartási és pénzügyi feladatokat,  
-szervezi a hivatali dolgozók oktatását, képzését, továbbképzését, 
-szervezi és lebonyolítja a köztisztviselők alap és szakvizsgáit, 
-gondoskodik a tanulmányi szerződések megkötéséről, 
-polgármester, alpolgármesterek  és a jegyző mellett a titkársági feladatok ellátása. 
-polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, 
-köztisztviselők, intézményvezetők vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatok 
- hivatali dolgozók tekintetében intézi a kismamák TGYÁS, GYED, GYES, GYET igényléseket, fizetés 
nélküli szabadságokat, 
 
 Informatika 
 
-Elvégzi a választásokkal és a népszavazással kapcsolatos informatikai feladatokat. 
-Figyelemmel kíséri a számítástechnikai berendezések és programok üzemszerű működését, javaslatot 
tesz azok fejlesztésére. 



-Közreműködik a Hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek felügyeleti feladatainak ellátásában, 
gondoskodik egyes hibaelhárítási feladatok végrehajtásáról. 
-Biztosítja a számítástechnikai eszközök alkalmazáshoz szükséges oktatást, a Hivatalon belül a jogtiszta 
szoftver használatot.  
-Elkészíti a Hivatal számítástechnikai fejlesztési terveit, gondoskodik azok végrehajtásához szükséges 
rendszertervek kidolgozásáról. 
-Közreműködik az éves fejlesztési ütemhez szükséges költségvetés tervezésében. 
-Figyelemmel kíséri az önkormányzat honlapjának üzemeltetését és folyamatos karbantartását, 
kapcsolatot tart az üzemeltetővel. 
-Koordinálja az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nyújtásának feltételeit biztosító folyamatokat. 
-üzembehelyezett számítógépek nyilvántartása, felügyelete, üzemeltetése, 
-fénymásolás, sokszorosítás 
  
 Iktató 
 
-érkező postai küldemények, napilapok, folyóiratok átvételében továbbításában közreműködés, 
-érkező ajánlott küldemények bejegyzése a kézbesítőkönyvbe, 
-elintézett ügyiratok irattározása, kivezetése és elhelyezése, őrzése, 
-határidőbe leadott iratok kivezetése, elhelyezése, őrzése, és a határidő lejártával átadása, 
-a kézi irattárban, és a központi irattárban elhelyezett iratok kezelése, rendezése, kiadása, 
-az irattározandó, határidőbe leadásra kerülő iratok összegyűjtése a hivatalban, 
-a továbbítandó iratok, a postai küldemények összegyűjtése a hivatal munkatársaitól, 
-ügyirat-forgalmi lista elkészítése, 
-irattári anyag selejtezése, átadása a levéltárnak,   
 
  
Gondnokság  
 
-ellátja a Városháza épületének karbantartását és üzemeltetését (takarítás, anyagmozgatás, 
portaszolgálat)  
-Biztosítja a Hivatal gépjárműveinek üzemeltetését. 
-Biztosítja a telefonközpont működését. 
-Ellátja a baleset- és munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatokat. 
 
Hatósági feladatok  
 
-Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeket, intézi a 
anyakönyvi- és hagyatéki ügyeket. 
-Feladata az állampolgárok tájékoztatása, az ügyfelek segítése az igazgatási és hatósági ügyekben, 
-Intézi a Jegyző kereskedelmi igazgatási feladatait - kereskedelmi hatóságként – ellenőrzéseket végez. 
- Jegyzői hatáskörben hatósági nyilvántartást vezet a magánszállásadókról, kereskedelmi szálláshely 
adókról  
-Intézi az ipari és szolgáltató tevékenységek végzéséhez szükséges bejelentés köteles és  
telepengedélyekkel kapcsolatos ügyeket. Fentiekben meghatározott illetékességi területen ellenőrzéseket 
végez. 
-Ellenőrzi az egyéni vállalkozók jogszabályszerű és a vállalkozói igazolványnak megfelelő működését a 
kiskunhalasi székhelyeken illetve telephelyeken, kivizsgálja az ezekkel kapcsolatos közérdekű 
bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat. 
-Kiadja a hatósági bizonyítványokat. 
-Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló jogszabályból 
eredő Jegyzői feladatokat.  
-Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait. 
-Közreműködik a házasságkötéseknél, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél és a névadóknál. 
-Intézi a névváltoztatási kérelmeket. 



-Átvezeti az anyakönyvi alapbejegyzéseket, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból 
eredő adatváltozásokat a személyi adat-és lakcímnyilvántartáson. 
-Intézi a hagyatéki, póthagyatéki ügyeket. 
-Elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának 
leltározását.  
-Kezeli a talált tárgyakat. 
-Előkészíti a lakásépítési kedvezmény és a kiegészítő kamattámogatás személyi feltételeinek Jegyzői 
igazolását. 
-Előkészíti a lakásépítési kedvezmény és az adó-visszatérítési támogatás visszafizetésére, átjegyzésére, 
felfüggesztésére vonatkozó döntéseket.  
 
 
 Belső ellenőr 
 
-A jegyzőnek közvetlenül alárendelt revizor látja el a belső ellenőrzési feladatokat és az önkormányzat 
irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzését. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a 
nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutató és a jegyző által jóváhagyott belső 
ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.   
-A belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. 
 -A jegyző felelős a belső ellenőr funkcionális függetlenségének biztosításáért, ezt a felelősséget másra 
nem ruházhatja át. 
-A revizor ellenőrzési tevékenysége kiterjed: 

a) a Hivatalra, 
b) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, 
c) az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságokra, 
vagyonkezelőkre, 
d) az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatásokkal kapcsolatosan a 
kedvezményezett szervezetekre. 

-A revizor elkészíti az ellenőrzési programot, a jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján 
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai 
rendszerellenőrzéseket végez. 
-Az ellenőrzések keretében vizsgálja és értékeli 

a) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítése és működése 
során megfelelő módon érvényesülnek-e a jogszabályokban, szabályzatokban, képviselő-testületi 
döntésekben meghatározottak,  
b) a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és 
eredményességét, 
c) a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, az 
elszámolások, beszámolók megbízhatóságát. 

-A vizsgált folyamatok alapján megállapításokat és javaslatokat tesz, elemzéseket és értékeléseket készít  
a gazdálkodás eredményességének növelésére, a kockázati tényezők, hiányosságok kiküszöbölésére, a 
szabálytalanságok megelőzésére és feltárására, a belső kontroll rendszerek javítására és 
továbbfejlesztésére. 
-Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 
-Részt vesz az önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzését végző egyéb szervek által tartott realizáló 
tárgyaláson, s közreműködik a tapasztalatok hasznosításában. 
-Ellátja a közbeszerzések és közbeszerzési eljárások ellenőrzését. 
-Tanácsadási tevékenységet lát el a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési 
kézikönyv szerint.  
- A Halasi többcélú Kistérségi Társulásban a társulási megállapodás alapján szervezi irányítja, 
koordinálja a Társulás többi településeinek belső ellenőrzési feladatait 
-A csoportvezető, mint belső ellenőrzési vezető: 
-elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet; 
-összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, azok jóváhagyása 



után végrehajtja azokat, valamint megvalósulásukat nyomon követi; 
-megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, összehangolja és irányítja az ellenőrzések végrehajtását; 
-gondoskodik az ellenőrzési jelentés megküldéséről az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység 
számára; 
-haladéktalanul tájékoztatja a Jegyzőt, ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó körülmény gyanúja merül fel, s javaslatot tesz a megfelelő 
eljárások megindítására; 
-megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a Jegyző és a Polgármester részére 
-összeállítja az éves ellenőrzési és összefoglaló ellenőrzési jelentést;  amelynek keretében elkészíti a 
belső ellenőrzés minőségértékelését, s javaslatot tesz a feltételeknek az éves tervvel való 
összehangolására; 
-gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a 
dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról 
-elkészíti az éves képzési tervet a belső ellenőrök szakmai továbbképzése érdekében, s gondoskodik 
annak végrehajtásáról 
-tájékoztatja a Jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekről 
-kialakítja és működteti a nyilvántartási rendszert, amellyel nyomon követi az intézkedési tervek 
végrehajtását. 
 
Önkormányzati Rendészet  
 
Közterület- felügyelet, mezőőrség, gyepmester 
 
 
-A közterület-felügyelet, a mezőőrség, a gyepmesteri telep és a Közösségi Segélyhívó Rendszer 
tevékenységének irányítása. 
-Együttműködés a rendészeti és rendvédelmi szervekkel, a szakhatóságokkal, a hivatal osztályaival és a 
civil szervezetekkel. 
-Köztéri kamerarendszer üzemeltetése. 
-Jogellenesen tárolt gépjármű eltávolítása közterületről. 
-Önkormányzati kifizetések rendjének biztosítása. 
-Méhek be- és kijelentésének regisztrálása. 
-Méhészek értesítése, az értesítés közzététele permetezés esetén. 
-Nyilvántartások vezetése. 
 
Közreműködés: 
-az együttműködők eljárásaiban,  
-a városi rendezvények biztosításában,  
-a honvédelmi,- polgári védelmi feladatok előkészítésében, végrehajtásában, 
-katasztrófák, illetve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos 
feladatok végrehajtásában, 
-a vízgazdálkodással összefüggő védelmi jellegű feladatok végrehajtásában, 
-a honvédelmi,- és polgári védelmi tervek, szakanyagok kezelésében, aktualizálásában. 
 
Eljárás lefolytatása: 
-az állattartás szabályainak megszegésére, 
-belterületen a parlagfű, allergén- és egyéb gyommentesítési kötelezettség elmulasztására  
utaló információ, továbbá 
-a közterület rendeltetésétől eltérő használatára 
-a közterületi egyes fa kivágására, 
-az ültetvény telepítésére, 
-a vadkár megállapítására 
-vásár-, piac tartására 
irányuló kérelem esetén. 



 
Közterület-felügyelet feladata: 
-A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének, a vásár- és piac rendjének, a vendéglátóipari 
egységek záróra betartásának ellenőrzése.  
-A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése.  
-Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend és a közbiztonság, az 
önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra és a kötelező közszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állat-egészségügyi és ebrendészeti 
feladatok ellátásában. 
 
A mezőőrség feladata: 
-A termőföldek őrzése, valamint a termőföldön levő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, 
felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek 
vagyonvédelme, valamint közreműködés a közrend-közbiztonság fenntartásában. 
 
Gyepmester feladata: 
-A város közigazgatási területén a kóbor állatok befogása, elhelyezése, ellátása, megfigyelése. 
-A település közterületen elhagyott állati eredetű hulladék gyűjtése, tárolása, kezelésre átadása. 
 
Kirendeltségek  
- Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátása 
- Jegyző által meghatározott munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása 
 
2.) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály  
 
Pénzügy, költségvetés  és  számvitel, intézményi költségvetési  felügyelet: 
 
-Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással,  a készpénzkezeléssel, a 
könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi-
gazdálkodási-számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságosságra, hatékonyságra, 
eredményességre, valamint a FEUVE és a belső kontrollok folyamatos működésére.  
-Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást és vezeti a 
bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat a társosztályoknak. 
-Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését. 
-Előkészíti a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közreműködik a hitelszerződések 
előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről és nyilvántartásáról. 
-Nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, illetve a vagyoni befektetéseket. 
-Ellátja a házipénztár működésével kapcsolatos feladatokat. 
-Ellátja a munkáltatói támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 
-Ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az ÁFA bevallásokat, 
gondoskodik azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről.  
-Gondoskodik a kifizetett segélyek alapján az önkormányzatot megillető állami támogatás lehívásáról. 
-Végzi az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó  pénzügyi feladatokat és 
vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat.  
-Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés egyeztetéséről. 
-Feladást készít a főkönyvi könyvelés részére negyedévenként. 
-Kimutatást készít a hitelállomány alakulásáról a féléves, éves beszámolóhoz, valamint a 
költségvetéshez. Adatot szolgáltat a hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú 
kötelezettségekbe történő átkönyveléshez.  
-Havonként elkészíti a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által megküldött 
adatok alapján a bérfeladást, a kapcsolódó függő főkönyvi számlákat egyezteti. 
-Ellátja a bevallásokkal, adóigazolásokkal, jövedelemigazolásokkal kapcsolatos feladatokat. 



-Nyilvántartást vezet a központi költségvetésből származó bevételekről és azt negyedévenként egyezteti 
a főkönyvi könyveléssel. 
-Figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását. A társosztállyal napi kapcsolatot tart fenn. 
-Elkészíti a Hivatal éves leltárát, vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat. 
-Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát, a hatályos jogszabályok alapján vezeti az ingatlanvagyon 
katasztert és a vagyonkataszteri nyilvántartásból adatokat szolgáltat a kérelmezők részére. 
-Figyelemmel kíséri, értékeli és intézi az önkormányzati vagyon-és felelősségbiztosítást. 
-Képviselő-testületi döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetésének koncepcióját, továbbá a 
költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosításának tervezetét, szervezi a 
végrehajtás feladatait.  
-Képviselő-testületi, illetve bizottsági döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetését érintő 
előterjesztéseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról. 
-Előterjesztést készít az önkormányzat pénzmaradványának megállapítására, javaslatot tesz a 
felhasználására. 
-Kiszámítja az állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött normatívái alapján a költségvetési 
bevételeket, azokat továbbítja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához és a 
beszámoló keretében azokkal elszámol. 
-Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően ellátja Kiskunhalas város nemzetiségi 
önkormányzatai gazdálkodási feladatait. 
-A gazdasági események számviteli rögzítését végzi. 
-Gondoskodik az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek elemi költségvetése 
összeállításával kapcsolatos feladatokról, a költségvetések felülvizsgálatáról, a Magyar 
Államkincstárhoz  való továbbításáról. 
-A féléves és éves intézményi beszámolók összeállításához szakmai iránymutatást ad, gondoskodik a 
beszámolók átvételéről, felülvizsgálatáról és a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságához történő továbbításáról. 
-Figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodásának szabályszerűségét a jóváhagyott előirányzatok 
felhasználása vonatkozásában. 
-Teljesíti az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos valamennyi pénzügyi adatszolgáltatást. 
-Értékeli az intézmények havi adósságállományáról küldött jelentéseket, szükség szerint intézkedést 
kezdeményez. 
-Egyezteti és karbantartja az intézmények törzskönyvi nyilvántartását. 
-Gondoskodik a főkönyvi és az analitikus könyvelés, valamint az egyéb számviteli nyilvántartások 
egyeztetéséről. 
-Nyilvántartja az önkormányzat és a Hivatal kötelezettségvállalásait. 
-Biztosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátását a „kincstári” 
finanszírozás keretében és figyelemmel kíséri az intézmények költségvetési támogatásának alakulását. 
-Értékbeni nyilvántartást vezet az önkormányzati ingatlanvagyonról, gondoskodik annak a főkönyvi 
adatokkal és az ingatlan vagyonkataszterrel való egyezőségéről.  
- Előkészíti a Hivatal számviteli politikáját, számlarendjét, hatálybalépésüket követően gondoskodik 
azok betartásáról és betartatásáról. 
-Gondoskodik az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló, 
valamint a Képviselő-testület elé kerülő zárszámadás elkészítéséről. 
-Elkészíti a számviteli (pénzgazdálkodási, értékelési, leltározási) szabályzatokat,  
 
Adócsoport 
 
-Ellátja a Jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, 
nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, 
valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. 
-Ellátja a helyi adókkal, kapcsolatos Jegyzői feladatokat. 
-Törlésre előkészíti a köztartozást elévülés vagy behajthatatlanság címén. 
-Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki. 
-Vagyoni bizonyítványt állít ki. 



-Adó- és értékbizonyítványt állít ki. 
-Ellátja az adóügyi számítógépes program helyi felügyeletét. 
-Elvégzi a lefoglalt, elkobzott és talált tárgyak értékesítését vagy megsemmisítését. 
-Ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat. 
-Ellátja az egyes adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, beszedésével és 
visszajelentésével kapcsolatos feladatokat. 
-Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, kimutatást és beszámolót készít  
-Félévente tájékoztatja az adózókat az önkormányzati adóhatóságnál vezetett számláik állásáról. 
 
3.) Stratégiai és Fejlesztési Osztály  
 
Beruházás, közmű, közbeszerzés, projektmenedzsment, városmarketing 
 
-Ellátja az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai, pályázatfigyelési és pályázatírási 
teendőit. A pályázati lehetőségekről tájékoztatja a Hivatal belső szervezeti egységeit és az 
intézményeket. 
-Közreműködik az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében, általános 
adatszolgáltatásban, ide nem értve a pályázatok szakmai tartalmának meghatározását, amely a pályázat 
tárgya szerinti szakosztály feladata. Nyilvántartja az önkormányzat és intézményei által benyújtott 
pályázatokat. 
-Pályázat pozitív elbírálása esetén feladatkörében ellátja az önkormányzat egyéb kormányzati, ill. 
Európai Uniós pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat, így 
különösen: 

a) kapcsolatot tart a szakértőkkel, a közreműködő szervezetekkel, irányító hatóságokkal; 
b) közreműködik a különböző ellenőrzési, monitoring folyamatokban;  
c) jelentést tesz a különböző hatóságok felé; 
d) előkészíti a támogatási szerződés megkötését; 
e) szakmai igazolást készít a kifizetésekkel kapcsolatban; 
f) közreműködik a projekt előrehaladási jelentések elkészítésében; 
g) intézkedik az önrész utalása érdekében; 

-Előkészíti az önkormányzati gazdálkodással, beruházással kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja 

a döntések végrehajtását. 

-Ellátja az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott beruházásaival kapcsolatos feladatokat. 

-Ellátja a közműfejlesztési feladatokat. 

-Részt vesz a közterület kialakítási tervek egyeztetésében. 

-Kapcsolatot tart a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

-Közreműködik a városüzemeltetéssel, a tömegközlekedéssel, a kommunális, vízügyi igazgatással 

kapcsolatos önkormányzati és jegyzői feladatok ellátásában. 

-Ellenőrzi és felügyeli a város közvilágítási szolgáltatását. 

-Ellátja az önkormányzat által a közlekedési beruházásokkal kapcsolatos építtetői feladatokat, úgy, mint 
út,  kerékpárút, járda, parkoló építések. 
-Ellátja az önkormányzat által a közmű beruházásokkal kapcsolatos építtetői feladatokat, úgy, mint 
ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gáz közművek létesítése. 
-Ellátja a temetőfejlesztéssel és temetőfenntartással kapcsolatos feladatok ellenőrzését 
-Koordinálja a kommunális hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, valamint a szúnyog, kullancs, 
gyapjaslepke gyérítéssel kapcsolatos feladatokat. 
-Ellátja a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatosan jogszabályban a települési 

önkormányzat számára kötelezően ellátandó közszolgáltatásként előírt feladatok szervezését. 

-Kivizsgálja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági panaszokat, együttműködve a 

tevékenységet folytató gazdasági társasággal. 

-Ellátja a belvízvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

-Koordinálja a csapadékcsatorna-hálózat karbantartását. 

-Kapcsolatot tart a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági társasággal 

-Koordinálja az önkormányzati utak, járdák fenntartását, felújítását. 



-Felügyeli, ellenőrzi a játszóterek üzemeltetésével, a parkfenntartással, a véderdők ápolásával és 

fenntartásával kapcsolatos feladatokat. 

-Ellátja a természetvédelmi feladatokat. 

-Felügyeli a helyi természetvédelmi értékké nyilvánított területeket és intézkedik a védett fák 

gondozásáról. 

-Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó fakivágások ügyében. 

-Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó fürdőhely kijelölési ügyekben. 

-Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó vízügyi igazgatási ügyekben.  

-Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt tűzszerészeti mentesítési feladatokat. 

-Intézi az önkormányzat által szerződésen kívül okozott, elsősorban útkezelői, zöldfelület-gazdálkodási 

tárgykörben bekövetkezett károkkal kapcsolatos ügyeket. 

-A főkertészi feladatok ellátása körében különösen: 
-Közreműködik a város rövid-, közép-, és hosszútávú zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési 
koncepciónak, elképzeléseinek kidolgozásában, kiemelten a tömbös beépítésű területek esetén a 
nem használható zöldfelületek parkolóhely építésére vagy egyéb célra történő hasznosítására 
vonatkozóan. 
-Előkészíti és engedélyezteti a fasor és parkrekonstrukcióra vonatkozó terveket. 
-Előkészíti az új játszóterek, parkok, közterületi zöldfelületek, közösségi terek kialakítását, 
gondoskodik a szükséges tervek elkészítéséről, szükség szerinti engedélyezéséről. 
-Előkészíti a temetőfejlesztésre vonatkozó terveket, koncepciókat. 
-Építéshatósági eljárásokhoz kertészeti szakvéleményt ad a környezetrendezés tárgykörében. 
-Előkészíti az emléktáblák és a közterületi műalkotások elhelyezésével, áthelyezésével kapcsolatos 
döntéseket, s szakmai segítséget nyújt a megvalósításhoz 
-Részt vesz a közterületi tervek (pl. útépítés) zöldfelületi vonatkozású, a zöldfelületi rendszer 
érvényesítését, védelmét célzó véleményezésében. 
-Végzi az egységes zöldfelület-gazdálkodás feladatainak szakmai megalapozását és módszertani 
irányítását. 

-Ellátja a települési környezetvédelmi stratégiával kapcsolatos feladatokat (környezetvédelmi program, 
környezetállapot értékelés, lakosság tájékoztatása). 
-Ellátja az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat 
(környezetvédelmi pályázatok meghirdetése, lebonyolítása). 
-Előkészíti a környezetvédelmi feladatokkal összefüggő Képviselő-testületi, bizottsági anyagokat és az 
ezekhez kapcsolódó rendeletek, határozatok rendeletmódosítások tervezeteit és a döntést követően 
végrehajtja azokat. 
-Kapcsolatot tart a környezetvédelmi központi igazgatást ellátó intézményekkel,  
-Ellátja az előzetes környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok, egyéb környezetvédelmi 
dokumentációk szakhatósági véleményezésével kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat. 
-Ellátja a jegyző határkörébe utalt zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos szakhatósági feladatokat.  
-Lefolytatja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokat, kivizsgálja a 
panaszokat, rendszeresen ellenőrzi a hangosító berendezést üzemeltetőket.   
-Közreműködik a környezeti károk feltárásában együttműködve más szakhatóságokkal. 
-A környezetvédelmi hatósággal, a közegészségügyi és a közlekedési hatósággal együttműködve 
rendszeresen értékeli illetékességi területének légszennyezettségi állapotát, arról a lakosságot 
tájékoztatja. 
-Környezetvédelmi témájú rendezvényeket, konferenciákat, tájékoztatókat szervez a lakosság 
tudatformálás érdekében. 
-Ellátja a települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatosan jogszabályban a települési 
önkormányzat számára kötelezően ellátandó közszolgáltatásként előírt feladatok szervezését. 
-Ellátja a települési szilárd hulladékgazdálkodási feladatok körében a helyi hulladékgazdálkodási tervvel 
kapcsolatos intézkedéseket (felülvizsgálat, módosítás, végrehajtás ellenőrzése). 
-Az önkormányzat éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási feladatát jogszabály alapján elvégzi. 
-A hatóság által jóváhagyott egyedi hulladékgazdálkodási tervek feldolgozásával adatbázist hoz létre, 
amely a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatánál, illetve környezetvédelmi program és egyéb tervek 



készítése során felhasználható. 
-Ellátja az egyéb jegyző hatáskörébe utalt hulladékgazdálkodási feladatokat, kivizsgálja más osztály 
feladatkörébe nem tartozó hulladékgazdálkodási lakossági panaszokat 
-A társosztályok közreműködésével ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és 
koordinációs feladatokat. 
 
 

Főépítész: 
-az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az 
illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását, 
-közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális 
örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal 
kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, 
-szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti 
arculatának alakítását, 
-közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a 
szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására 
vonatkozó helyi szabályok előkészítésében, 
-részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és 
települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében, 
-A települési főépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési 
szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat: 

a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás 
feltételeit és követelményeit, 

b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, 
szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések 
önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről, 

c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli 
az önkormányzat érdekeit, 

d) szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a 
településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, 

e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre 
előkészíti a településrendezési eszközöket, 

f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az 
újbóli véleményeztetés lefolytatásáról, 

g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, 
valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos 
településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről, 

h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, 

i) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és 
figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről, 
-A települési főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az 
önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá 
az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai 



véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, 
állásfoglalásainak kialakítását. 
-A főépítész együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető hatóságokkal 
és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra 
jogosult államigazgatási szervekkel. 
-A főépítész feladatait a többi főépítésszel összehangoltan végzi, gondoskodva az egységes szakmai 
elvek és a helyi sajátosságok egyidejű érvényesítéséről.  
-Az önkormányzati főépítész a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési 
feladatok ellátása során - igény szerint az állami főépítész bevonásával - részt vesz az érintett 
önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek előkészítésében. 
-az önkormányzati vagyon kezelésével megbízott gazdasági társasággal együttműködve előkészíti az 
önkormányzati ingatlanvagyon értékesítésével és gyarapításával kapcsolatos döntéseket. 
  
4.) Köznevelési , Művelődési  és Szociálpolitikai Osztály 
 
Köznevelés, művelődés, sport, külkapcsolatok, civil szervezetek 
-Előkészítik és lebonyolítják az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint 
díszoklevelek átadását. 
-Előkészítik és koordinálják a nemzeti ünnepek városi rendezvényeit, valamint előkészíti az 
önkormányzat által szervezett és megrendezett városi ünnepségeket. 
-Szervezik a tisztségviselők programját, koordinálják az önkormányzati és a külső kapcsolataikat. 
-Együttműködnek a Hivatal érintett osztályaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek 
szervezésében, lebonyolításában. 
-Kapcsolatot tartanak a helyi és országos írott és elektronikus médiával.  
-Előkészíti az önkormányzat által alapított közalapítványokkal kapcsolatban meghozandó alapítói 
döntéseket és közreműködik azok végrehajtásában 
-Közreműködik az önkormányzat által fenntartott közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési 
intézmények szervezetek létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásában.  
-Szervezi az önkormányzat közoktatási, közgyűjteményi, közművelődési és sport szakmai feladatait. 
-Előkészíti a gyermekek óvodába, való felvételét. 
-Nyilvántartást vezet az óvodáskorú gyermekekről. 
-Szakmai támogatást nyújt az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási, közgyűjteményi és 
közművelődési intézmények és szervezetek feladatainak ellátásához. 
-Feladatköréhez kapcsolódóan elkészíti a jogszabályokban előírt elemzéseket és fejlesztési terveket, 
gondoskodik azok rendszeres felülvizsgálatáról. 
-Döntésre, felülvizsgálatra előkészíti a köznevelési Önkormányzati Minőségirányítási Programot. 
-Feladatkörében végzi jogszabályok alapján az intézmények törvényességi ellenőrzését, előkészíti, 
koordinálja a szakértők tevékenységét a szakmai ellenőrzések alkalmával. 
-A pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők kinevezésével 
kapcsolatos eljárásokban. 
-Gondoskodik az óvodai és iskolai kötelező adatszolgáltatás teljesítéséről, továbbá felülvizsgálja a 
normatív állami támogatás igényléséhez és elszámolásához az intézmények mutatószámokról készített 
adatait. 
-Gondoskodik a közoktatásra vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról. 
- Elkészíti az osztály feladatköréhez kapcsolódó támogatások folyósításához szükséges támogatási 
szerződéseket és szakmai szempontból ellenőrzi a támogatások szerződésben meghatározott módon 
történő felhasználását. 
-Figyelemmel kíséri az osztály feladatkörébe tartozó pályázatokat, s a képviselő-testületi, valamint 
bizottsági döntéseknek megfelelően közreműködik a pályázati anyagok elkészítésében. 
-Elvégzi az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséggel 
összefüggő feladatokat. 
-Javaslatot tesz az önkormányzat diák-és szabadidősporttal kapcsolatos feladatainak ellátásához 
biztosított céltámogatás felhasználására. 



-Feladatkörében segíti a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek tevékenységét.  
-Megszervezi a tisztségviselők és az önkormányzati delegációk hivatalos útjait. 
- A tisztségviselők részére a külföldi és belföldi hivatalos találkozókon, fogadásokon intézi a protokollal 
kapcsolatos feladatokat. 
-Összeállítja, rendszerezi a hazai és külföldi látogatásokhoz, tárgyalásokhoz szükséges, illetve 
kommunikációs háttéranyagokat. 
-Ellátja az önkormányzat testvér- és partnervárosi kapcsolataival (kulturális, művészeti, sport, stb.) 
összefüggő feladatokat.  
-Közreműködik az önkormányzat turisztikai és idegenforgalmi hosszú távú koncepciójának 
előkészítésében és végrehajtásában. 
- Segíti az önkormányzat ügyintézőit az idegen nyelven történő ügyintézésben. 
 
Szociálpolitikai Csoport 
 
-Ellátja a szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi igazgatási feladatok előkészítését és gondoskodik 
a meghozott döntések végrehajtásáról. 
Közreműködik a Képviselő-testület, valamint a szociális, egészségügyi és ifjúsági ügyekért feladat- és 
hatáskörrel rendelkező bizottság döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában, így különösen: 

a) az önkormányzat által fenntartott szociális és egészségügyi intézmények létesítésével, 
átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  
b) szervezi az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatait, 
c) előkészíti  a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelettel kapcsolatos döntéseket, 
d) előkészíti a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetrendezéseket, illetve az orvosi rendelők 
kialakítását,  
e) a pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők kinevezésével 
kapcsolatos eljárásokban, 
f) ellátja az intézményeivel kapcsolatos adatszolgáltatást, 

-Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot. 
-Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos feladatokat, 
pályázatokat a szociális alapon történő bérbeadás vonatkozásában. 
-Ellátja a helyi támogatások elbírálásának előkészítő feladatait. 
-Döntésre előkészíti és végrehajtja a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó szociális - elsősorban pénzbeli és természetbeni ellátások, szociális rászorultság 
megállapításával, felülvizsgálatával kapcsolatos - ügyeket. 
-Vezeti az osztály feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét érintő hatósági 
statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat. 
-Ellátja a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak adminisztrációs feladatait. Kapcsolatot tart a 
Munkaügyi Központtal. Elkészíti a szükséges pályázati anyagot. 
 

Építéshatósági Csoport  
-Ellátja az általános építésügyi hatósági feladatokat Kiskunhalas és a vonatkozó Kormányrendeletben 
meghatározott települések közigazgatási területén.  
-Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt. 
-Vezeti az építésügyi hatósági nyilvántartásokat. 
-Ellátja az építéshatósági feladatokat, lefolytatja az építéshatósági eljárásokat az alábbiak szerint: 
-Eljár az építési-, a bontási-, a használatbavételi- és fennmaradási engedélyezési eljárásokban, továbbá 
az ezekkel összefüggő ellenőrzési és kötelezési ügyekben. 
-Az építésügyi hatóság ellenőrzi az építési tevékenység jogszerűségét. 
-Eljár az engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, az országos építési 
követelményektől való eltérés engedélyezésének ügyeiben. 
-Lefolytatja a jogutódlás tudomásulvételi, a használatbavétel tudomásulvételi, a vészhelyzet esetén 
szükségessé váló építési tevékenység tudomásul vételi eljárásokat. 



-Kiszabja az építésügyi bírságot, szabálysértési eljárást kezdeményez.  
--Jogszabályokban meghatározott eljárásokban szakhatóságként működik közre. 
-Éves jelentéseket készít a nyilvántartások adataiból.  
-Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása 
céljából 

a) a tervezés elősegítése érdekében, vagy 
b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez 
- helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki. 
-Az eljárása során, ha engedély nélküli építkezést tapasztal, értesíti az illetékes járási hivatal építésügyi 
hivatalát. 
- Az építésügyi hatósági ügyintéző a jegyző nevében szakhatóságként nyilatkozik a telekalakítási 
eljárásokban. 
 
Szabálysértés, birtokvita: 
-Intézi a szabálysértési ügyeket. 
-Intézi a birtokvitás ügyeket. 
-Lefolytatja az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésével kapcsolatos bizonyítási eljárást, döntést hoz.  
-Elkészíti a szabálysértési ügyintézés éves statisztikai jelentését. 
-Ellátja a szabálysértési bírságok közérdekű munkára történő átváltásával kapcsolatos feladatokat. 
-Intézkedik a bíróság által kiszabott pénzbírság és a bíróság által megállapított egyéb pénzösszeg 
végrehajtásáról. 

X. 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
1. Külön intézkedés, szabályzat rendelkezik : 
� KÖH Közszolgálati  Szabályzatáról, 
� KÖH Közbeszerzési Szabályzatáról 
� KÖH -benvagyonnyilatkozat tétel szabályairól 
� Közérdekű adatok megismerésének rendjéről 
� A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos adatvédelmi 

szabályzatáról 
� Informatikai Biztonsági Szabályzatról 
� Munkahelyi dohányzás szabályairól, 
� KÖH –ben történő fénymásolással kapcsolatos szabályokról, 
� Postai kézbesítéssel kapcsolatos szabályokról 
� KÖH tulajdonát képező személygépkocsik és motorkerékpárok  
       használatáról, 
-      A külföldi kiküldetést teljesítők valutaellátmányáról 
� A fizikai alkalmazottak munkarendjéről, munkavégzésükkel összefüggő  
       egyes szabályokról, 
-    A mezőőri, gyepmesteri  feladatokat ellátó dolgozók munkarendjéről, munkavégzésükkel összefüggő 

egyes szabályokról 
� KÖH Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatáról 
� A képernyő előtti munkavégzés szabályairól 
� KÖH tulajdonában lévő mobil telefonok használatáról 
 
2.)  Gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok: 
- A gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjét a polgármester és a jegyző    

együttes utasításban szabályozza 
- A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata 
- KÖH Pénzügyi Osztályának Ügyrendje 
- KÖH pénzkezelési szabályzata 
- Bankszámlapénz kezelésére vonatkozó szabályzat 



- KÖH bizonylati szabályzata 
- Az eszközök és források értékelési szabályzata 
- KÖH leltározási és leltárkészítési szabályzata 
- KÖH selejtezési és hasznosítási szabályzata 
- KÖH tervezési és beszámolási szabályzata 
- Kockázatkezelési szabályzat 
 
2.) A polgármester  és a jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben külön-külön utasításban szabályozza a 
kiadmányozás rendjét. 
3.)Az SZMSZ-ben foglaltak hatályosulását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén 
kezdeményezi a módosítást. 
4.)A jegyző  köteles gondoskodni arról, hogy a  Szervezeti és Működési Szabályzatot  a hivatal 
dolgozói megismerjék. 
5.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 28-
án lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület által 
190/2011.(IX.26.) Kth számú határozzattal elfogadott, Szervezeti és Működési Szabályzat. 

 
Kiskunhalas, 2013. március 28. 

                                                      
                                                                                                                Dr. Ferenczi  Mária  

                                                                                                                                     jegyző 
                                                      
       A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete   a  77/2013 (III.28.) határozatával, Harkakötöny Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2013. (III. …...) számú határozatával,  Pirtó Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2013. (III. …...) számú határozatával hagyta jóvá.                                                                                                                             

 
 
 

                                          
  A Kiskunhalasi Közös Önkorányzati Hivatal  Szervezeti és Működési szabályzatának        

mellékletei és függelékei: 
Mellékletek: 

� Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  szervezeti felépítése 
� Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke 
� Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök jegyzéke 

                                                 
 

  Függelék:                            1.  KÖH Alapító Okirat 
                                               2. Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására                                                                    
                                                   fenntartására 
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Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

 

POLGÁRMESTER 
 

                                 JEGYZŐ                  ALPOLGÁRMESTER                   
 

 

 

Jegyzői Titkárság     Pénzügyi és Gazdálkodási     Stratégiai és Fejlesztési  Köznevelési, Művelődési  és Szociálpolitikai         
       Osztály                               Osztály                                     Osztály          Osztály                          

-Szabálysértés, birtokvédelem -Költségvetési Csoport -beruházás, közmű - oktatási és közművelődési referens  

-anyakönyv, hagyaték - Könyvelési Csoport közbeszerzés, projekt- -társadalmi szervezetek, külképviseleti ref.  

-telepeng., működési eng - Adócsoport menedzsment, városmarketing - városi rendezvények, sajtó ref. 

-belső ellenőrzés  - Társulási feladatokat ellátó Csoport környezetvédelem  - Szociálpolitikai Csoport 
Szervezési csoport  - Intézményi referens -Főépítész   
-szervezési feladatok  

-személyügy  

-iktató  

-informatika  

-gondnokság  

-hirdetmények       
Önkormányzati Rendészet. 
-közterületfelügyelet  

-mezőőrség, gyepmester  

Építéshatósági Csoport  
Kirendeltségek  



    



 

 

2. sz. melléklet 

 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. 
évi CLII. törvény alapján a következők szerint állapítja meg a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséggel járó munkaköröket: 
 

 

 Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a köztisztviselő, aki közigazgatási hatósági vagy 
szabálysértési ügyben, közbeszerzési eljárás során, feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb 
pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint önkormányzati 
pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló 
eljárás lefolytatása során, vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 
felhasználással való elszámoltatás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, valamint 
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett, a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő. 
 
A fentiekre figyelemmel vagyonnyilatkozat tételre kötelezett:  
 

�� Jegyző, 
�� Aljegyző, 
�� Osztályvezetők, csoportvezetők 
�� Építéshatósági Csoport:  hatósági ügyintézői munkakörök, 
�� Belső Ellenőr  
�� Közterület Felügyelet: közterület-felügyelői munkakörök, vásár, piac tartással kapcsolatos 

feladatot  ellátó munkakör 
�� Jegyzői Titkársághoz tartozó minden hatósági ügyintézői munkakör:  

1. anyakönyvi  igazgatási feladatot ellátó, 
2. szabálysértési, birtokvédelmi  ügyeket  intéző, 
3. működési, telepengedélyezési eljárással kapcsolatos  feladatokat  ellátó 

                          ügyintézői munkakörök. 
             
	� Stratégiai és Fejlesztési  Osztály: hatósági ügyet ellátó ügyintézői munkakör,  

közbeszerzési eljárásban közreműködő ügyintézői munkakör. 

� Pénzügyi- és Gazdálkodási  Osztály: 

(1) pénzügyi ügyintéző 
(2) pénztáros,  
(3) intézményi referens 
   munkakörök. 

��� Adócsoport: 
(4) adóbeszedő, 
(5) adóügyi ügyintéző   
(6) adókönyvelő 

                       munkakörök. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                     3. számú melléklet 

 
 A közszolgálati tisztviselőkről részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 2.§ alapján a közigazgatási szerv vezetője, köztisztviselői 
számára képzettségi pótlékot állapíthat meg. 

 

2.§ (2) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek is, aki a 
besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, 
szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.  
(3) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a közszolgálati szabályzatban vagy 
ügyrendben kell feltüntetni.  
(4) A képzettségi pótlék mértéke:  
a) doktori (PhD) fokozat vagy a felsőoktatási törvényben meghatározott, azzal egyenértékű, vagy ennél 
magasabb tudományos fokozat esetén az illetményalap 75%-a,  
b) felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés, 
szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a,  
c) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú 
szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a,  
d) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség 
esetén az illetményalap 30%-a.  
(5) A több feltételnek is megfelelő kormánytisztviselő, köztisztviselő csak egy, a magasabb összegű 
pótlékra jogosult. A (4) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott több, a képzettségi pótlék 
szempontjából azonos szintű oklevél vagy szakképesítés esetén is csak egyszeres pótlék állapítható 
meg.  
 
 
Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalában jelenleg képzettségi pótlékra jogosító munkakör 

nincs megállapítva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. számú függelék 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati  
Hivatal  Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Harkakötöny Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-85.§ -aiban kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában, valamint az 
államháztartásról szóló 368/2011. ( XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) –(4) bekezdéseiben 
foglaltakra, az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

 
Költségvetési szerv neve: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Telephelyei ( Kirendeltségek): 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az alapító önkormányzatok működésével, valamint a 

közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása ( a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1), 18.§ (1), 41.§ (2) és 
(6), 94.§ (4) bekezdéseinek rendelkezései alapján),  a 
nemzetiségek jogairól szóló törvényben 
meghatározott feladatok ellátása. 

Alaptevékenysége: Alaptevékenysége a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84.§ (1) bekezdése alapján az 
önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

Szakágazati száma: 841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

Működési köre/illetékessége Kiskunhalas város közigazgatási területe és 
megállapodás alapján Harkakötöny és Pirtó község 
közigazgatási területe, valamint azon települések, 
melyekkel kapcsolatban jogszabály területi 
feladatellátást állapít meg. 

Törzskönyvi száma  
Irányító szerv neve, székhelye Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Alapító szerv neve, székhelye  Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Harkakötöny Község Önkormányzata 6136 
Harkakötöny, Kossuth u. 1. 
Pirtó Község Önkormányzata 6414 Pirtó, Dózsa 
György u. 19. 

Költségvetési szerv jogállása Jogi személy 
Gazdálkodási besorolása Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 



Jogelődje Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, Kelebia és Harkakötöny 
Községek Körjegyzőségi Hivatala, Tázlár és Pirtó 
Községek Körjegyzőségi Hivatala 

Alaptevékenység szakfeladatai: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841173 Statisztikai tevékenység 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
 
A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:  
A Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt Kiskunhalas Város polgármestere a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) bekezdése, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ alapján nevezi ki. 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
(1)A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján köztisztviselői vagy 
közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony 
(2)A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény alapján munkaviszony 
(3)A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján polgári jogi viszony 

 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 50/2013. Kth. számú határozatával hagyta jóvá.  
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Harkakötöny Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 7/2013. (II. 19.) számú határozatával hagyta jóvá.  
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Pirtó Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 12/2013. (II.18.)  számú határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba. 
 

 

2. számú függelék 

 

Megállapodás 

Közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására 

 

 
 

78/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2012. évi beszámolóját a melléklet szerint 
elfogadja. 

Beszámoló 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2012. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 



A települési önkormányzat a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvédelmi Törvény) 96.§ (6) bekezdése alapján 
külön rendeletben (149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében) 
szabályozott tartalommal a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testületének kell megtárgyalnia és 
elfogadnia. 
 
A Gyermekvédelmi Törvény 94.§ (3) bekezdése - a Szociális Törvény által kiépített 
ellátórendszerhez hasonlóan - a települési önkormányzat számára kötelező feladataként előírja 
a gyermekvédelem helyi alapellátó rendszerének kiépítését és működtetését, valamint az 
önkormányzat illetékességi területén élő gyermekek ellátásának, vagy személyes 
gondoskodást nyújtó ellátás hiányában máshol igénybe vehető ellátásokhoz való 
hozzájutásnak a megszervezését.   
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a fenti szabályok értelmében köteles biztosítani a 
gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése céljából - a településen arra rászoruló minden gyermek számára - a 
gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, köteles megszervezni a 
gyermekek és családok átmeneti gondozását.  
Az Önkormányzat a városban működő bölcsődék fenntartásával, a fenntartói szerepben 
megjelenő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás pedig az általa létrehozott Szociális 
Szolgáltató Központon keresztül, 2008. évtől gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatásról és 
családok átmeneti gondozásáról az általuk kiépített és működtetett személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti intézményrendszer útján. A „jelzőrendszer” segítségével  figyelemmel 
kíséri az ellátórendszerbe bekerült gyermekek, valamint a településen élő családok 
mindennapi helyzetét, szükség esetén jelzéssel fordul a segítő szervek felé, súlyosabb 
veszélyeztetettség észlelése esetén gyermekvédelmi hatósági intézkedést kezdeményez. 
 
A Gyermekvédelmi Törvény szerint a gyermekek védelmének helyi ellátórendszerét képezik 
az önkormányzat által megállapított pénzbeli és természetben nyújtható ellátások, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások (ezek a gyermekjóléti alap- és nappali 
ellátások, melyekről az önkormányzat és a kistérség együttesen gondoskodik), valamint a 
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére, és a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére szolgáló, gyermekek védelmét biztosító különböző hatósági intézkedések.  
 

2012-ben a gyermekek védelmének helyi ellátórendszerét képező ellátások:  
 

I. Pénzbeli és természetbeni ellátások: Hatáskör gyakorlója: 
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 

Kiskunhalas Város Jegyzője 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiskunhalas Város Jegyzője 
Óvodáztatási támogatás Kiskunhalas Város Jegyzője 
Gyermektartásdíj megelőlegezése Városi Gyámhivatal 
Otthonteremtési támogatás Városi Gyámhivatal 

 
II. Gyermekjóléti alapellátások: Ellátás fenntartója 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 



 
Gyermekek napközbeni ellátása 
(Bölcsődék) 
 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Családok átmeneti gondozása 
(Családok átmeneti otthona I. és II.) 

Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ 
 

III. Hatósági intézkedések: Hatáskör gyakorlója: 
Védelembe vétel 
 

Kiskunhalas Város Jegyzője 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 
Kiskunhalas Város Jegyzője 

vagy 
 Városi Gyámhivatal 

Családi pótlék természetbeni formában 
történő nyújtása (védelembe vétel 
elrendelésével egyidejűleg) 

Kiskunhalas Város Jegyzője 

Iskoláztatási támogatás folyósításának 
felfüggesztése (védelembe vétel 
elrendelésével egyidejűleg) 

Kiskunhalas Város Jegyzője 

2. Családba fogadás Városi Gyámhivatal 
3. Átmeneti nevelésbe vétel Városi Gyámhivatal 
4. Tartós nevelésbe vétel Városi Gyámhivatal 
5. Utógondozás elrendelése Városi Gyámhivatal 
6. Utógondozói ellátás elrendelése Városi Gyámhivatal 

 
A gyermekvédelmi rendszerhez szorosan kapcsolódó feladatot lát el különösen a Kiskunhalasi 
Védőnői Szolgálat, a városban működő tizenegy Háziorvos és hat Házi gyermekorvos, az 
alap- és középfokú oktatási intézményekben dolgozó Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelősök, 
Pártfogó Felügyelő Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó, Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, Városi 
Ügyészség, Kiskunhalasi Városi Bíróság továbbá az egyéb civil- és társadalmi szervezetek. 
 
E szerveknél dolgozó szakemberek egyben a – Gyermekjóléti Szolgálat által koordinált és 
működtetett - jelzőrendszer tagjai is, akik indokolt esetben kötelesek jelzéssel élni, illetve 
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek elhanyagolása, bántalmazása, vagy egyéb súlyos 
veszélyeztető tényező fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos 
veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel bármely állampolgár, illetve a gyermekek 
érdekeit képviselő bármely szervezet élhet.  
E jelzést követően a Gyermekjóléti Szolgálat feladata annak feltárása, hogy e 
veszélyeztetettség valóban fennáll-e és a megszüntetéséhez milyen (hatósági, vagy egyéb, pl. 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezése) eszközök alkalmazása válik szükségessé, 
illetve a szülő/törvényes képviselő együttműködés vállalásával vagy az alapellátások önkéntes 
igénybevételével képes-e a gyermek veszélyeztetettségének csökkentésére.     
A Gyermekvédelmi Törvény előírása szerint a fenti személyek, szolgáltatók, intézmények, és 
hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzése, és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kötelesek 
egymással együttműködni, egymást kölcsönösen tájékoztatni, segíteni.  
 
Kiskunhalas Város állandó népessége 2012-ben 29 444 fő, amely - a 18. év alatti korosztályt 

kiemelve -  



az alábbiak szerint oszlik meg: 
 

2011. évben 
Kiskunhalas 

Város 
összlakossága: 

61. év  
felettiek  
száma 

18-60. 
év 

közöttie
k 

száma: 

18. év 
alattiak 
száma 

összesen
: 

15-18. év 
közöttiek 

száma 

7-14. 
év 

között
iek 

száma 

4-6. év 
közötti

ek  
száma 

0-3. év 
közötti

ek 
száma 

29 444 fő 
Felnőttek 

5194 fő 
Fiatalkor Kiskorúak 

6044 fő 
18260  

fő 
1371 fő 

2276 
fő 

864 fő 1040 fő 

  
A fentiek alapján megállapítható, hogy a 18. év alatti lakosok száma az összlakosság 17,64 
%-a. A város 18. év alatti lakosságából szociális rászorultság alapján járó ellátások közül a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, kiegészítő gyermekvédelmi támogatással, 
óvodáztatási támogatással illetve gyógyszerutalványra való jogosultság megállapításával 
összesen 2219 kiskorú érintett, tehát Kiskunhalason a 18. év alatti gyermekek 42.72 %-a, azaz 
a gyermekkorú lakosság 2/5-e küzd az alacsony jövedelem miatt kialakult nehéz szociális 
körülményekkel, megélhetési problémákkal. A város gyermekkorú lakosságából 608 fő a 
gyermekjóléti szolgálat által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú, akik a szülőnek és/vagy 
gyermeknek felróható magatartási ok mellett főként anyagi okok miatt is veszélyeztetettek.  
Kiskunhalason a munkanélküliség aránya évről évre növekszik, 2012.12.31-én az 
önkormányzattól 1117 fő kapott pénzbeli szociális ellátásként foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást (továbbiakban: FHT), melyből 670 fő egyedülállóként kapta a pénzellátást, 447 fő 
támogatásban részesülő szülő számára pedig csak a családi pótlék és az FHT képezi a család 
fenntartásához a fő jövedelmet. Az elmúlt évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők közül 319 fő dolgozott közfoglalkoztatás keretében.     
 
A gyermekek védelmét szolgáló, jegyzői hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni 
ellátások elsősorban: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /szociális rászorultságtól 
(családban az egy főre jutó jövedelemtől) függő/, valamint - a kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, nyugellátásban, vagy egyéb 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő, Városi Gyámhivatal gyámrendelő határozata alapján a 
kiskorúról gondoskodni köteles gyám/törvényes képviselő számára/. Megállapításáról, 
folyósításának szabályairól a Gyermekvédelmi Törvény 19-20/B.§-ai rendelkezik.  
 
Szintén szociális rászorultságától függő pénzbeli ellátás a Gyermekvédelmi 

törvény 20/C.§-ában meghatározott    óvodáztatási támogatás, óvodáztatási támogatás, óvodáztatási támogatás, óvodáztatási támogatás, melyet annak a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője 

kaphat, aki a három-, illetve négyéves gyermekét annak az évnek a végéig 

beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 

továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, és akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a jogszabályban 

meghatározott időpontban fennáll. Ezen gyermekek után kérelemre a szülő 

évente két alkalommal, tárgyév június és december hónapjában pénzbeli 

támogatásra jogosult.  

 

E pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek 

felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő 

gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban 



önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 

be sikeresen. 2012-ben 64 családban 73 fő részére állapítottunk meg 

óvodáztatási támogatást. 

 
A Képviselő-testület (átruházott hatáskörben a Polgármester) a szociálisan rászoruló 
gyermekek számára – az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó egy főre jutó 
jövedelemmel rendelkező családok esetén – a Szociális Törvény és a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete alapján átmeneti 
segélyként természetbeni ellátás formájában gyógyszerutalványt biztosíthat, mellyel az 
önkormányzat a beteg gyermekek gyógyszereinek kiváltását támogatja – krízis helyzetben - 
azokban az esetben, ha a gyógyszer kiváltása a gyermek egészségének helyreállításához  
feltétlenül szükséges. Sajnos a gyermekek számára biztosított gyógyszerutalványhoz 
rendelkezésre álló éves keret összeg – a szűkös költségvetés miatt – évről évre csökken, ezért 
a korábbi évekhez képest csak 142 gyermek részesülhetett ilyen támogatásban. 

 
Pénzbeli- és természetbeni ellátások megállapítása 2012-ben 

 

Ellátás megnevezése Jogosultak száma: Kifizetett támogatás 
összege: Család Gyermek  

Rendszeres 
gyermekvédelmi 

kedvezmény 
1 194 1 994 fő 

23 351 000 Ft 
/Évi két alkalommal járó 
természetbeni támogatás 

5800 forintban 
meghatározott összeg/ 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatás 
7 10 fő 676  000 Ft 

Óvodáztatási  
támogatás 

64 73 1 460 000 Ft 

Gyógyszerutalvány 85 142 fő 722 000 Ft 

Támogatásban részesülő 
gyermekek száma mindösszesen:  

2 219 fő 26 209 000 Ft 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2012. évben ismételten meg tudta megszervezni a 
rászoruló gyermekek nyári gyermekétkeztetését.  
A nyári gyermekétkeztetés támogatásának igénylése 2012. évben lényegesen eltért az előző 
évek gyakorlatától. Lényeges változás volt, hogy a 23/2012. (IV.18.)  NEFMI rendelet 
különbséget tett a leghátrányosabb helyzetű, hátrányos helyzetű és ilyen minősítésekkel nem 
rendelkező települések által igényelhető támogatás között, és meghatározta, mely esetekben 
feltétele a támogatásnak az önerő biztosítása.  
A nyári gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása során a településeket három kategóriába 
sorolják be. Kiskunhalas Város Önkormányzata a támogatás megítélése során a hátrányos helyzetűnek 
nem tekinthető települések közé van besorolva. 
 

1. 
Leghátrányosabb 

helyzetű  
település 

valamennyi rászoruló, étkeztetést igénylő gyermek után  önerő nélkül 
is igényelhet támogatást 



2. 

 
Hátrányos helyzetű 

település 

a rászoruló, étkeztetést igénylő gyermekek legfeljebb 50 %-a után 
önerő nélkül is igényelhet támogatást, továbbá az 50 %-os létszámon 
felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány 
rászoruló gyermek önerőből történő étkeztetését vállalja.  

3. 

Hátrányos helyzetűnek 
nem tekinthető település 

 
(Kiskunhalast a 

Kormányrendelet 
tervezete ide sorolta 

be) 

A települési önkormányzat a rászoruló gyermekek legfeljebb 25 %-a 
után önerő nélkül is igényelhet támogatást, továbbá a 25 %-os 
létszámon felül a fennmaradó 75%-os, önerőből étkeztetett 
gyermeklétszám 50 %-a után igényelhet csak támogatást, a 
további 50 % után pedig az étkeztetést a települési 
önkormányzatnak önerőből kell biztosítani.  

 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas város a leghátrányosabb, illetve hátrányos minősítésű települések közé nem volt 
besorolva, ezért önerő nélkül a rászoruló gyermekek 25 %-a után lehetett pályázattal központi 
támogatást igényelni 54 nap időtartamra 440,- Ft/adag áron. A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével  480 fő részesült szociális rászorultság címen 
térítésmentes étkeztetésben, ebből 100 adag hideg ételként került kiosztásra 11.404.800,- 
Ft értékben.   
 
Az 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról történő beszámoló elkészítését megelőzte 
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásában közreműködő szakemberek 
részvételével 2013. március 12. napján bonyolított - a Gyermekjóléti Szolgálat által 
összehívott és vezetett – 2012. évi Gyermekvédelmi Értekezlet, amelyen a helyi 
gyermekvédelemben tevékenykedő szakemberek, gyermekjóléti intézmények képviselői 
vettek részt, beszámoltak elmúlt évi munkájukról, eredményeikről, a felmerülő problémákról, 
tapasztalataikról.  
 
A személyes gondoskodás körébe tartozó, a településen jelen lévő személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások: a gyermekjóléti szolgáltatás, a kisgyermekek napközbeni 
ellátása (mely városunkban bölcsődében illetve magánszféra által fenntartott családi 
napköziben történik), valamint a gyermekek és szüleik együttes átmeneti gondozása, amely 
ellátási formát – ellátáshoz való hozzájutást -  minden települési önkormányzatnak kötelező 
feladatként biztosítani kell.  
 
Kiskunhalas város személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi 
intézményrendszere még 2008. január 1. napjától – az óvodák és bölcsődék kivételével – 
átkerült a Halasi Többcélú Kistérségi Társuláshoz (a továbbiakban: HTKT), aki ezen 
ellátásokat a HTKT által megalapított Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: 
SZSZK) keretében fogja össze és működteti.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata csak a három év alatti kisgyermekek napközbeni 
ellátásánál, azaz a 3 bölcsőde esetében jelenik meg fenntartóként, a még működő családi 
napköziket továbbra is a magánszféra egyéni vagy társas vállalkozás formában üzemelteti. 
 



Városunkban 2012. december 31. napján működő 3 bölcsődéből kettő az óvodai ellátás mellé 
integrálva, többcélú intézmény keretében (Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai 
Szakszolgálat Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17. és Napsugár Óvodák és Bölcsőde Kiskunhalas, 
Ady E u. 4.) önálló szakmai egységként, Kiskunhalas Város Önkormányzata Bölcsődéje 
pedig önálló, tiszta profilú bölcsődei tagintézményként magasabb férőhelyszámmal működik. 
E bölcsődéket gazdasági, gazdálkodási, munkajogi szempontból az önkormányzat 
fenntartásában működő Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (Székhelye: 
Kiskunhalas, Hősök tere 1.) fogja össze, így a bölcsődékben kizárólag szakmai munka folyik.  
 
Tehát a gyermekek napközbeni ellátása városunkban az önkormányzati fenntartású 
bölcsődékben, és a civil szféra által működtetett családi napközikben történik. A 
Gyermekvédelmi Törvény 41.§ (1) bekezdése értelmében gyermekek napközbeni ellátása a 
családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, 
foglalkoztatását és étkeztetését jelenti azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, 
gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról másként 
nem tudnak gondoskodni.  
A 41.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekek napközbeni ellátását különösen az 
olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni 
ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a 
családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója 
gyermekgondozási díjban részesül, akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az 
ellátásról nem tud gondoskodni.   
 
 
2012. évben a városban működő 3 bölcsőde összesen 92 férőhellyel működött, 
kihasználtságuk maximális volt.  
A felújított önkormányzati Bölcsőde átadása után 20 fővel megnövekedett az engedélyezett 
férőhelyszám, amellyel együtt a 3 bölcsőde a városban felmerülő összes bölcsődei igényt el 
tudta látni. Sajnálatos tény, hogy a szakhatósági ellen ellenőrzés után hatósági szerződésben 
foglaltak szerint, csak  2013. augusztusáig működhet – a jelenlegi szerkezeti egységben -   a 
két óvodába integrált bölcsődei csoport. Ennek oka az előírt műszaki paraméterek 
teljesíthetetlensége. /A csoport szoba alapterülete, továbbá a fürdőszoba nem bővíthető az 
előírt szakmai követelményeknek megfelelően / A Képviselő-testület ezért „új” helyszín 
kijelölésével biztosítja 2013. szeptemberétől a kieső férőhelyeket.  

 
Bölcsődei férőhelyek változása és kihasználtságuk 2012-ben 

 
Intézmény megnevezése  

és címe 
Engedélyezett 
férőhelyszám  

Kihasználtsá
g (%) 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Bölcsőde 

64 férőhely  100  % 

Napsugár Óvodák és 
Bölcsőde 

Szilády Áron Utcai Tagóvoda 
Bölcsődei tagintézménye 

(Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.) 

14 férőhely  100 % 



Bóbita Óvoda, Bölcsőde és 
Pedagógiai Szakszolgálat 

(Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17.) 
14 férőhely 100 % 

 
A városban működő bölcsődék gyermekjóléti (szociális, egészségügyi, egészségnevelési, 
családtámogató) és gyermekvédelmi funkciót töltenek be. A Gyermekvédelmi törvény 42.§ 
*(1) bekezdése szerint a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Feladatuk a 3 év alatti 
kisgyermekek intézményes keretek között történő napközbeni ellátása, fejlődésük segítése 
modern pedagógiai és egészségügyi elvek alapján. E napközbeni ellátás célja, hogy a 
bölcsődét igénybe vevő valamennyi kisgyermek az igényeinek legmegfelelőbb ellátásban 
részesüljön. A családi nevelést kiegészítő bölcsődei gondozás-nevelés képes biztosítani sok 
családi környezetből hiányzó tárgyi feltételeket, az ingergazdag környezetet, a testi 
fejlődéshez szükséges megfelelő táplálkozást, egyben támogatja az édesanyák munkaerő-
piacon történő elhelyezkedésének lehetőségeit, valamint sok gyermek számára állandóságot, a 
családoknak, pedig jelentős segítséget, támaszt jelent. Városunkban a bölcsődei ellátásra 
jelentős igény van, hiszen a Családi Napközi ellátást egyre kevesebben tudják megfizetni.  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A. 
szám alatti székhelyű Városi Bölcsőde 2012. áprilisáig 40 fő, majd május 02-től 64 fő 
ellátását biztosította  immár 770 m2 területen.    
Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra is, hogy az intézményben az alapszolgáltatáson 
kívül a fejlődésében enyhe fokban lemaradt gyermekek számára Korai fejlesztést és Baba-
mama klubot működtet.  
 
A bölcsődében folyamatosan és jól működik az Érdek-képviseleti Fórum. Az elmúlt évben 
Fórum részéről nem volt semmilyen észrevétel, jelzés vagy kezdeményezés, egyetlen ügy 
kivizsgálására sem került sor. 

 
 
 

A bölcsődei csoportok 

Bölcsődei egységek Bölcsődei 
csoportok 

Csoportszo
ba 

alapterülete 

Férőhelyszá
m 

Csecsemőcsoport  (1 év alatti 
kisgyermekek számára tejkonyha 
kialakításával) 

Tipegő csoport 42 m2 12 férőhely 

Integrált csoport  (fejlődésben enyhe 
fokban lemaradt kisgyermekek számára 

Integrált csoport 38 m2 10 férőhely 

Nagycsoport 
(2 év feletti kisgyermekek számára) 

Nagycsoport I. 42 m2 14 férőhely 

Nagycsoport II. 50 m2 14 férőhely 

Nagycsoport III. 50 m2 14 férőhely 



Összes férőhelyszám: 64 férőhely 
 
 
2012. év folyamán a beíratott gyermekek létszáma 97 fő volt. A márciusi beiratkozásnál 39 
szülő adta be a bölcsődei felvételi kérelmét. 2012. évi kihasználtsága pedig a gondozott 
gyermekekhez viszonyítva 81,64 %, a beíratott gyermekekhez viszonyítva 101,05 %  volt.   

 
 

2012. évben a gyermekeket érintő kedvezmények alakulása a Városi Bölcsődében: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
alapján térítésmentes étkezésre jogosult: 

13 fő 

Három- vagy többgyermekes család étkezési 
térítési díjkedvezménye: 

8 fő 

Méltányos gyermekétkeztetési kedvezményre  
jogosult: 

1 fő 

Nagycsaládos, három vagy többgyermekes 
család gyermekeként gondozott bölcsődés: 

8 fő 

Cigány Kisebbséghez tartozó bölcsődés  
gyermek 

4 fő 

 
A bölcsőde a működése során jelenleg ellát sajátos nevelési igényű gyermeket. Odafigyel a 
korosztálynak megfelelő homogén csoportok kialakítására, a törvényben előírt 
gyermeklétszámra, és a problémás gyermekek befogadását segítő „egyéni bánásmód” 
alkalmazására.  
A  bölcsődében  dolgozó  kisgyermeknevelők előre tervezett nevelő munkája közvetlenül 
beépül a gyermekek  gondozásába.  A  bekerüléstől  az  óvodába  távozásig  olyan  
gondozásban  részesülnek,  amely alkalmassá teszi őket  közösségi  és önálló  életre. A  
bölcsődében  minden  tevékenységbe  beépül  az ismeretek  átadása. A gyermekeket 
megerősítéssel, dicsérettel biztatják pozitív  megnyilvánulások esetén.  
A szabad játéktevékenység biztosításával a gyermekek nagymozgását fejlesztik és  
biztonságos  mozgásfejlesztő  eszközöket  biztosítanak számukra. A bölcsőde nevelői a 
kisgyermekek kézügyességét  15-20 perces napi foglalkozásokkal fejlesztik, gyakorolják a 
különböző eszközök használatát.  Beszédkészségük sok-sok  mondókával, énekkel fejlődik. 
A gondozónők minden kisgyermekről "Fejlődési naplót" vezetnek, negyedéves 
rendszerességgel. A szülőkkel a napi megbeszélésen kívül még az "Üzenő füzet" vezetésével 
is tartják a kapcsolatot. 
Szülőcsoportos megbeszélésen alkalmat adnak a gondozónők az éppen aktuális kérdések, 
problémák megvitatására. A szülők elmondhatják véleményüket, tapasztalataikat a 
gyermekük viselkedésével, fejlődésével kapcsolatban. Nyílt napon biztosítja az intézmény, 
hogy a szülők bejöhessenek a gyermekük csoportjába és közös ünnepléssel, játékkal, 
beszélgetéssel jobban megismerjék, megtapasztalják az intézmény működését (Télapó, 
Farsang, Húsvét, Gyermeknap, Bölcsőde búcsúztató). 
 
A bölcsődék a jelzőrendszer tagjaként együttműködnek mindazokkal a szakemberekkel, akik 
a prevenció, alapellátás területén a gyermekekkel, illetve családjukkal kapcsolatba kerültek. A 
bölcsőde igyekszik olyan további programokat is kínálni a kisgyermekek számára, mellyel a 
bölcsőde és a család közelebb kerül egymáshoz 
 



A családi napközik, mint a kisgyermekek napközbeni ellátását végző intézmények a 
családban nevelkedő gyermekek számára nyújtanak - a bölcsődéhez hasonlóan, de sokkal 
családiasabb légkörben, rugalmas, a szülők igényeihez igazodó nyitvatartási időben, egyénre 
szabottabb gondozási-nevelési tervvel - életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, 
gondozást, nevelést, étkeztetést és különböző foglalkoztatásokat. Ez az ellátási forma 1994. 
óta van jelen városunkban, a magánszektor (egyéni vállalkozók, egyesületek) képviselői 
tartják fenn ezeket, közvetlenül a Magyar Államkincstártól részesülnek finanszírozásban.  
A családi napközik kis létszámmal (5 és 7 engedélyezett férőhelyszámmal), családias 
körülmények között működnek, nyitva tartásuk sokkal rugalmasabban alkalmazkodik a szülők 
igényeihez és munkarendjéhez, felszereltsége, a gyermekek ellátásához szükséges tárgyi 
eszközök pedig az igénybevevő gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak. Sajnos az 
elmúlt évben a családi napközik száma tovább csökkent. A magas feladatellátási költségek és 
a csekély normatív állami támogatás miatt.  
 Városunkban már csak kettő fenntartó végez kisgyermekek napközbeni ellátását családi 
napközi keretében: „Napsugár” Játszóház és Családi Napközi Nonprofit Kft. a Kiskunhalas, 
Arany J. u. 7. szám alatti székhelyen három 7-7 férőhelyes családi napközi fenntartásával, 
valamint Vajasdi-Nagy Károlyné Kiskunhalas, Bokréta u. 3. szám alatti székhelyű egyéni 
vállalkozó a 7 férőhelyes „Bokréta” Családi Napközi fenntartásával.  
 
Az elmúlt évben a családi napközik átlagos kihasználtsága 100 % körül mozgott. A gyermek 
családi napközibe történő felvétele a szülőkkel megkötött megállapodás alapján történt. E 
szolgáltatások  különösen nagy gondot fordítanak a gyermekek ellátására. A napközbeni 
ellátás feladatai mellett egyéb, egyénre szabott speciális szolgáltatásokat is kínálnak a kicsik 
számára. 

 
 
 
 
 
 

Családi Napközik Kiskunhalason 2012-ben: 

Fenntartó neve 
Fenntartó 

típusa: 

Fenntartó 
és a családi 

napközi 
székhelye: 

Családi Napközi 
neve 

Engedélyez
ett 

férőhelyek 
száma: 

Családi 
Napközi 
státusza:  

Vajasdi-Nagy  
Károlyné 

Gyerme
kjóléti 

(egyéni) 
vállalkoz

ó 

Kiskunhal
as,  

Bokréta u. 
3 

„Bokréta” 
Családi Napközi 

7 férőhely Működik  

„Napsugár” 
Játszóház és 

Családi 
Napközi 
Nevelő és 
Fejlesztő 

Nonprofit Kft. 

Nonprofi
t Kft. 

Kiskunhal
as,  

Arany J. 

Napsugár Családi 
Napközi I. 

7 férőhely  

Működik 
Kiskunhal

as,  
Arany J. 

Napsugár Családi 
Napközi II. 

7 férőhely  

Kiskunhal
as,  

Arany J. 
u. 7. 

Napsugár Családi 
Napközi III. 

7 férőhely  

  
 
 



A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Szociális Szolgáltató 
Központjához integrált, de önálló szakfeladatot ellátó Gyermekjóléti Szolgálat (Kiskunhalas, 
Garbai Sándor u. 6.) 2008. január 1-től kistérségi társulás által ellátott feladatként működik, a 
Társulás Szociális Szolgáltató Központja Család és Gyermekvédelmi Ágazatának szervezeti 
egységét képezi. A környező kistérségi települések közül öt település (Kunfehértó, 
Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás és Tompa) gyermekjóléti szolgálata csatlakozott a 
Társuláshoz területi iroda működtetésével, ahol az ügyfelek részére nyitva tartó irodák 
működnek jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű munkatársak (családgondozók) 
alkalmazásával. 
A Gyermekjóléti Szolgálatnak Kiskunhalas, Garbai u. 6. szám alatti székhelyén a 
munkatársak adminisztratív feladatainak ellátására irodák állnak rendelkezésre, mely a 
munkavégzéshez és ügyfélfogadáshoz szükséges tárgyi feltételekkel felszereltek. Vezetékes 
telefon, fax és internet hozzáférési lehetőség segíti a gyorsabb információáramlást. Az 
ügyfélforgalom lebonyolításához ügyfélfogadó helységek állnak rendelkezésre. A terepen 
végzendő munkához az SZSZK autóját – korlátozott mértékben - igénybe lehet venni, valamint 
szolgálati kerékpárok is segítik a gyorsabb ügyintézést. A Gyermekjóléti Szolgáltatás 
feladatait a külön jogszabályban meghatározott számú és végzettségű szakemberek 
(családgondozók) látják el kiskunhalasi családok és gyermekek vonatkozásában. 
 
Feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) 38-40 §-a, a gyámhatóságokról,  valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Gyer.) 84-91.§-a , és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg.   
Az 1997. évi XXXI. törvény 38.§ (1) bekezdése szerint „az alapellátásnak hozzá kell járulni a 
gyermek testi, értelmi, érzelmi ls erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő 
nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a 
megelőzéséhez”.  
A Gyermekvédelmi törvén y 39.§ (1) bekezdése szerint „a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a 
gyermek  érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt 
gyermek visszahelyezését”. 
 
A szolgáltatás szakmai jogszabályokban meghatározott tevékenysége a gyermek családban 
történő nevelkedésének elősegítéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a 
már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,a családból kiemelt gyermek 
visszahelyezéséhez és utógondozásához, továbbá a hátrányos helyzetű gyermek szabadidős 
programjának szervezéséhez, közvetítéséhez kapcsolódnak és az összes településen élő 
gyermekre, 18. éves korig minden korosztályra kiterjednek. A Gyermekjóléti Szolgálatnál 
főállású pszichológus és a jogszabályban meghatározott óraszámban jogász áll 
térítésmentesen az ügyfelek rendelkezésére.  
A Gyermekjóléti Szolgálat szükség szerint a problémához, a veszélyeztetettséghez 
mértékéhez igazodva, a fokozatosság elvét betartva igyekszik a rendelkezésére álló 
eszközökkel segítséget nyújtani. Ennek tükrében a főbb feladatai az alábbiak: 

 
 I. Veszélyeztetettség megelőzése 

A Gyermekjóléti Szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése érdekében működteti a 
jelzőrendszert, kapcsolatot tart az iskolai gyermekvédelmi felelősökkel, óvónőkkel, 



védőnőkkel, rendőrség munkatársaival, Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkatársaival, 
társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal az együttműködés megszervezése, 
tevékenységük összehangolása érdekében. Szociális munkával, segítő kapcsolattal, bizonyos 
szolgáltatások közvetítésével, szakemberek munkájának koordinálásával próbálják elérni a 
veszélyeztetettség megelőzését, illetve a kialakult veszélyeztetettség kezelését, leküzdését. A 
Szolgálat munkatársai a veszélyeztetettség megelőzése érdekében prevenciós munkát 
kezdtek az általános iskolákban. ( pl.: gyermeki kötelességek, gyermeki jogok, kihez lehet 
fordulni bántalmazás esetén stb.)   
 
II. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése alapellátásban 
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség kezeléséhez és leküzdéséhez, valamint a 
gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.  
Amikor a Szolgálat munkatársai a veszélyeztetettség megszüntetésén dolgoznak, elő kell 
segíteniük a gyermekek családban történő nevelkedését, biztosítani a megfelelő értelmi, 
érzelmi, erkölcsi fejlődését, testi és lelki egészségét. A családdal végzett hosszabb 
intervallumú segítő kapcsolattal, családgondozással lehet csak elérni: 

κ)a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 
ellensúlyozását, 

λ)a családi konfliktusok megoldásának elősegítését, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

µ)az egészségügyi és a szociális ellátás kezdeményezését. 
Tevékenységük eredményessége érdekében további segítő szakemberek bevonását 
igyekeznek megszervezni . 
Ezek a beavatkozások, segítések, támogatások az ügyfél (mind a gyermek, mind a szülő) 
részéről önkéntességet és együttműködést tételeznek fel. 2012-ben 134 gyermek állt 
szolgáltató jellegű alapellátásban, ők 104 családban élnek. Ez a szám az előző évekhez képest 
csökkenő tendenciát mutat, ugyanis az alapellátásban gondozott, tankötelezettséget megszegő 
gyermekek védelembe kerültek. 
 
III. Javaslattétel hatósági intézkedésre: 
 
Védelembe vétel: 
Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybe vételével 
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a 
gyermek fejlődése családi környezetében mégis biztosítható, akkor a családgondozó e célra 
rendelkezésre álló adatlap rendszeren környezettanulmánnyal és indokolással ellátott 
javaslatot tesz a jegyzői gyámhatóság felé a gyermek védelembe vételének elrendelésére.  
A védelembe vétel lényege, hogy a hatóság a kialakult veszélyeztetettség elhárítása érdekében 
kötelező magatartási szabályokat (pl. szolgáltatások igénybevétele, aktív vagy passzív 
magatartás tanúsítása, orvosi ellátás igénybe vétele) ír elő mind a szülő/k/, mind a gyermek 
számára. E magatartási szabályok teljesülése érdekében a gyermekjóléti szolgálat az adott 
gyermek veszélyeztetettségének megszüntetéséhez igazodó egyéni gondozási-nevelési tervet 
készít, amely alapján az előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a családdal szoros segítő 
kapcsolatban áll.  
 
Az igazolatlan iskolai mulasztások visszaszorítása érdekében a 2010. augusztus 30. napjától 
hatályos 2010. évi LXVI. törvény úgy rendelkezik, hogy az 50 órát igazolatlanul mulasztott 
gyermeket a jegyző automatikusan védelembe veszi és ezzel egyidejűleg felfüggeszti az 



iskoláztatási támogatás pénzbeli folyósítását. Ezen intézkedés után eseti gondnok kezeli a 
gyermek pénzét, illetve gondoskodik annak – a gyermek szükségleteinek megfelelő formában 
történő - természetbeni juttatásról 

 
2012-ben összesen 129 gyermek volt védelemben, leggyakoribb ok, - néhány kiskorú 
kivételével - igazolatlan iskolai mulasztás volt. Ennek következménye: a felfüggesztett és a 
jegyző részére folyósított iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő nyújtása. 
Ilyenkor a Magyar Államkincstár nem a család számlájára utalja az iskoláztatási támogatást, 
hanem a Polgármesteri Hivatal elkülönített számlájára. Az eseti gondnok vásárlási utalvány 
formájában kapja meg a családnak járó támogatást, és családdal együttműködve levásárolják 
az utalványokat. /alkalmasint több százezer forint érték kezelését végezték/ 
 
Javaslattétel családból történő kiemelésre:  
Ha a védelembe vétel nem hozza meg a várt eredményt és pozitív változás nem várható, vagy 
a veszélyeztetettség olyan súlyos mértékű, hogy  problémát csak azonnali intézkedés oldhatja 
csak meg, a családgondozó javaslatot tesz a gyermek családból történő kiemelésére és a 
kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésére.  
2012-es esztendőben a családgondozók 16 gyermek kiemelésére tettek javaslatot. A 
családjából kiemelt, nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermekek családba 
való visszahelyezése érdekében a szülőkkel a családgondozók szociális munkát végeznek és 
minden esetben segítik a  kapcsolattartás megszervezését. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 
érdekében: 

(7) a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család 
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek 
közötti kapcsolat helyreállításához, 

(8) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása – az otthont 
nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel 
együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez [Gyvt. 17. § és 
39. §]. 

 
Gyakran előforduló okok, amiért a gyermekek a Gyermekjóléti Szolgálat látókörébe kerülnek: 

A legnagyobb számban jelentkező probléma típus a gyermeknevelési probléma. Emellett az 
iskolai mulasztás miatt az oktatási intézményekből érkezett jelzések száma évről évre egyre 
magasabb. Korosztályi bontásban az összes gondozásban lévő gyermekek több, mint fele 14- 
17 éves, a gondozás oka a legtöbb gyermeknél iskolai mulasztás. Erre a korosztályra még a 
bűncselekmények vagy szabálysértések, kisebb bolti lopások elkövetése is jellemző, azonban 
jóval kisebb számban. (11 eset) 
 Család életvitele valamint szenvedélybetegségek miatti jelzések száma az elmúlt évben 158 
volt. E jelzések kisebb számban a rendőrségtől, nagyobb  családtagoktól  illetve  lakossági 
részéről érkeztek. 
Az elmúlt évben néhány alkalommal érkezett jelzés bántalmazott gyermekről, vagy éppen 
bántalmazott anya kért segítséget. 
Nagyon magas a száma azoknak a jelzéseknek, amelyek lakhatási probléma, illetve anyagi 
okok miatt érkeznek Szolgálatunkhoz. 635 ilyen jelzés érkezett az elmúlt évben. Az anyagi 
nehézség már annyi családnál jelen van, hogy e miatt már nem kerülnek gondozásba 
gyerekek.  Ez a probléma összefügg a munkanélküliséggel. Gyakran érdeklődnek 
Szolgálatunknál munka lehetőség iránt. A lakhatási probléma enyhítését szolgálja a Családok 



Átmeneti Otthonában történő elhelyezés, amelyre nagy az igény, ezért a családok átmeneti 
gondozását nyújtó intézmények általában teltházzal működnek. 
A látókörbe került családok életfeltételei tovább romlottak a 2011-es esztendőben is. Növekvő 
munkanélküliség, egészségtelen, lakásviszonyok, ahol több generáció lakik zsúfoltan, néhány 
négyzetméteren. Egyre több család küzd anyagi problémákkal, eladósodással, kifizetetlen 
számlákkal, vagy kikapcsolt közüzemi szolgáltatásokkal. Ez ma már nem csak a roma 
családokra jellemző.  
 
IV. Gyermekjóléti Szolgálat egyéb feladatai: 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata még a gyermek testi, lelki egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését 
biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 
hivatalos ügyekben történő közreműködés, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az 
egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy 
az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 
támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti 
otthonában igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás szervezése, szabadidős programok 
szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése. 
4.  
Együttműködés a helyi jelzőrendszer tagjaival: 
Az egyes kiskorúak veszélyeztetettségét a  jelzőrendszer tagjai írásban jelzik személyes vagy 
telefonon történő konzultációt követően. Esetkonzultációra vagy esetkonferenciára a 
családdal foglalkozó szakembereket, esetkonferencia esetén a családot is bevonva kerül sor. 
Ezekről hivatalos feljegyzés készül, melyben megfogalmazásra kerül a szakemberek, illetve a 
család feladata a veszélyeztetés elhárítása érdekében. Az elmúlt évben a Szolgálat 
munkatársai 6 alkalommal szerveztek esetkonferenciát. 

 
Éves gyermekvédelmi értekezlet szervezése: 
A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a 
jelzőrendszer tagjainak írott formában eljuttatott beszámolóit figyelembe véve átfogóan 
értékelik a településen működő gyermekvédelmi rendszer feladatait, illetve gyermekek 
ellátásával foglakozó intézmények éves működését. 
 
Adomány közvetítés:  
Egyre nagyobb szerepe lesz a civil szférának, egyházaknak az adomány közvetítésekben. 
Szolgálat segítő kapcsolatban van a MÁLTAI Szeretetszolgálattal, a Karitas-szal, a Máris 
Segítő Szolgálattal. A város lakók is szívesen adományoznak ruhaneműt, ágyneműt, takarót.  

 
A Gyermekjóléti Szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. E tevékenysége körében  

��� felkérésre környezettanulmányt készít, 
��� a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és 

feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,  
��� biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

ügyfél kérésére időpontot egyeztet (2010-ben 3 alkalommal került sor találkozó 
megszervezésére a gyermekjogi képviselővel) 

��� iskoláztatási támogatás megvonása esetén tervet készít az iskoláztatási 
támogatás természetbeni felhasználásáról 



��� eseti gondnokság alkalmával gondozási tervet készít, elszámol az iskoláztatási 
támogatással.  

��� Az igénybe vehető ellátásokról való tájékoztatás, az ellátásokhoz szükséges 
nyomtatványok kitöltése, egyéb szociális ügyintézés munkaidő tekintélyes részét 
teszi ki. 

 

A leggyakoribb szakmai tevékenységek:  

1. információ nyújtás 1113 alkalom 
2. családlátogatás 832 alkalom 
3. közreműködés hivatalos ügyben: 487 alkalom 
4. tanácsadás: 612 alkalom 
5. segítő beszélgetés 395 alkalom 

Fogadott jelzések: (leggyakoribb) 

1. közoktatási intézmények 310 eset 
2. önkormányzat, jegyző, gyámhiv. 193 eset 
3. eü, szociális szolgálat 17 eset 
4. rendőrség 13 eset 

Főbb problématípusok:  

1. gyermeknevelési 1958 jelzés 
2. szülői elhanyagolás 461 jelzés 
3. anyagi- megélhetési 301 jelzés 
4. családi konfliktus 56 jelzés 
5. magatartás zavar, teljesítményzavar 146 jelzés 
6. Család életvitele 41 jelzés 
7. szülői elhanyagolás 461 jelzés 
8. családon belüli bántalmazás 85 esetben (fizikai, lelki, szexuális) 

Gondozásban összesen 356 gyermek ellátását biztosítja, közülük 129 van a beszámoló 
időszakában is védelemben. 

Veszélyeztetettség megelőzése 

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében működteti a jelzőrendszert, napi szinten tartja a 
kapcsolatot az iskolai gyermekvédelmi felelősökkel, osztályfőnökökkel, óvónőkkel, 
védőnőkkel, rendőrség munkatársaival, Kisebbségi Önkormányzat munkatársaival.  

Az elmúlt esztendőben 42 szakmaközi megbeszélést tartottak.  

Nagyszabású prevenciós napot szerveztek közösen Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Osztállyal a Rendőrkapitánysággal a város főterén. Óvodák, iskolák, 
különböző sport klubok, egyesületek bemutatója zajlott, majd egy baleset szimulációját 
láthatták a gyerekek. Neves együttesek léptek föl délután. Célja az volt, hogy a gyerekeknek 
testközelbe hozzuk a különböző veszélyeztető tényezők megismerését, hogy azt elkerülhessék, 



ezzel párhuzamosan bemutassunk egy választási lehetőséget, a szabadidő hasznos eltöltésére. 
A téren több száz gyermek élvezhette a színes műsort, mely jelentős média nyilvánosságot 
kapott. 

A leggyakrabban előforduló problémák, melyekkel a családgondozó találkozik: 

- a családban jelentkező működési zavarok, 

- nem megfelelő, túl engedékeny, vagy elhanyagoló nevelési attitűd,  

- a családi konfliktusok miatt a gyermek gyakran sérül, különösen a válás, a gyermekelhelyezés 
és a kapcsolattartás esetében, 

- a gyermek követi a szülő rossz példáját: alkohol fogyasztás, verekedés 

- a rossz szocializálódás a szülő tartós munkanélkülisége miatt (nem alakul ki megfelelő 
napirend, teljesítmény kényszer, következménye: iskola kerülő magatartás). 

2012-ben megkezdtük a város leszakadó területein élők lakás és életviszonyainak felmérését is, 
elsőként a Kőrösi út adatrögzítése készült 

Javaslattétel hatósági intézkedésre: 

Védelem  

Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybe vételével 
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek 
fejlődése családi környezetében mégis biztosítható, akkor a jegyző a gyermeket védelembe 
veszi. Védelembe veszi a gyermeket akkor is, ha az oktatási intézményből 50 óra igazolatlan 
mulasztás miatt jelzés érkezik a jegyzőhöz.  

2012-ben 129 (147 volt 2011- ben ) gyermek állt védelem alatt. Ennek leggyakoribb oka 
igazolatlan iskolai mulasztás volt. Ennek következménye: az iskoláztatási támogatás 
természetbeni juttatása volt, ami egy folyamatos együttműködést, eseti gondnoki feladat 
ellátást is igényelt. ( Ebben az esetben a MÁK nem a család számlájára utalja az iskoláztatási 
támogatást, hanem a Polgármesteri Hivatalba. Az eseti gondnok a Hivatalból vásárlási utalvány 
formájában kapja meg azt, és egyeztetett időpontban megy a családdal vásárolni. Szolgálatunk 
esetében ez alkalmanként több százezer forint érték kezelését jelenti.) 

Javaslattétel családból történő kiemelésre  

Ha a védelembe vétel nem hozza meg a várt eredményt, és nem várható a gyermek 
veszélyeztetettségének megszüntetése a családban, akkor a családgondozó javaslatot tesz a 
gyermek kiemelésére. 2012-es esztendőben 16 gyermek kiemelése történt meg javaslatunk 
alapján. A családból kiemelt, nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermekek 
családba való visszahelyezése érdekében a szülőkkel végzünk szociális munkát. Segítjük a 
kapcsolattartás megszervezését, próbáljuk alkalmassá tenni a szülőket a gyermek 
visszakerüléséhez szükséges feltételek kialakítására. 

A leggyakrabban előforduló okok, amiért gyermekek szolgálat látókörébe kerülnek 



A munka végzése során a védőnői szolgálattal és a köznevelési intézményekkel kerül 
leggyakrabban napi kapcsolatba. A kliensek köre – élethelyzetéből adódóan – ebből a körből 
kerül ki. Célszerű számításba venni a köznevelési intézmények pár jellegadatát., 

2012-13-as tanévben Kiskunhalason 3 080 fő 3-18 év (külön határozattal minimálisan pár 20 
éves) közötti gyermek, fiatal jár ezekbe az intézményekbe. Közülük 2 013 halasi, a többi 
bejáró. Az 1 032 óvodás közül 497 HH illetve HHH helyzetben van, ez közel 50%! Öt évvel 
ezelőtt ez az arány 35-40% körül mozgott. Az általános iskolások közül 62% tartozik ebbe a 
csoportba – ha levesszük a „sajátos összetételből” adódóan magas számot reprezentáló BKMÖ 
Közoktatási Intézményt, akkor is 56%-os eredményt kapunk. 

Az általános iskolák közül létszámarányához képest különösen magas a Kertvárosi és a 
Központi Iskolában a hátrányos helyzetű családokból iskolába járó gyermekek száma. (A 
BKMÖ Közoktatási Intézményében gyakorlatilag minden gyermek ebből a körből kerül ki.) 

A középiskolák esetében Szilády- ban egyáltalán nincs ebbe a körbe tartozó tanuló, és a Vári 
Szabóban a legmagasabb (mintegy 50%). 

A legnagyobb számban jelentkező probléma típus a gyermeknevelési probléma.  

Az iskolai mulasztás miatt az oktatási intézményekből érkezett jelzések száma évről- évre 
egyre magasabb 2012-ben 368 alkalommal küldtek „visszajelzést” az oktatási intézményeknek, 
ez minimum 1 alkalommal a szülővel történő konzultációt is jelent. Javulást várnak - bár ennek 
konkrét hatása csak 2013-ban lesz - az iskoláztatási támogatás juttatását szabályozó jogszabályi 
szigorítástól, bár ennek szociális hatásai ugyan akkor aggodalomra adhatnak okot.  

Korosztályi bontásban az összes gondozásban lévő gyerekek több, mint fele 14 - 17 éves, a 
gondozás oka a legtöbb gyermeknél iskolai mulasztás. Erre a korosztályra már a csavargás, a 
szülői ház elhagyása a jellemző probléma. A szülők kezéből erre a korra már kicsúszik a 
gyermeknevelés. Gyakran jelzik a problémaként felénk, hogy „nem bírnak a gyerekkel”. Ennek 
az okai gyakran a már korábban rosszul rögzült, esetenként következetlen nevelési módszerek. 
A gyermekekkel történő beszélgetések alkalmával gyakran elmondják, hogy nincs olyan hely, 
lehetőség, ahol értelmesen el tudnák tölteni szabad idejüket, marad az utca, haverok, szórakozó 
helyek. 

Évről- évre egyre magasabb a száma azoknak a jelzéseknek, amelyek lakhatási probléma, 
illetve anyagi okok miatt érkeznek Szolgálathoz. Az anyagi nehézség már annyi családnál van 
jelen, hogy pusztán ez miatt már nem kerülnek gondozásba gyereke, amennyiben az alapvető 
ellátási és gondozási feltételeket tudják biztosítani. Ez a probléma többek között összefügg a 
munkanélküliséggel, annak növekvő arányával is. A lakhatási probléma enyhítését szolgálja a 
Családok Átmeneti Otthona, azonban a nagyszámú igény miatt várakozó listára kerülnek fel a 
jelentkezők. 

A látókörbe került családok életfeltételei tovább romlottak a 2012-es esztendőben is. Már évek 
óta eredendően az egészségtelen lakásviszonyok, a jellemzők egyes városrészeken, ahol több 
generáció lakik zsúfoltan, néhány négyzetméteren. Ehhez jön az, hogy egyre több család küzd 
napi anyagi problémákkal, eladósodással, kifizetetlen számlákkal, vagy kikapcsolt 
szolgáltatásokkal. Az utóbbi időben a végrehajtás, a lakásnepperek fokozódó aktivitása tovább 
súlyosbítja ezt az élethelyzetet. Ez a jelenség ma már nem csak a roma családokra jellemző.  



 
 Együttműködés módja a jelzőrendszerrel 

Az egyes kiskorúak veszélyeztetettségét a jelzőrendszer tagjai írásban jelzik, gyakran 
személyes vagy telefonon történő konzultációt követően. 

Esetkonzultációra, vagy esetkonferenciára a családdal foglalkozó szakembereket, 
esetkonferencia esetén a családot is bevonva kerül sor. Ezekről feljegyzés készül, melyben 
megfogalmazásra kerül a szakemberek, illetve a család feladata a veszélyeztetés elhárítása 
érdekében. 2012-ben összesen: 19 alkalommal volt esetkonferencia. 

Szabadidős tervezés, szolgáltatás: 

A városi Gyermeknapon rendszeresen megjelennek és kézműves foglalkozásokkal, vagy egyéb 
játékos vetélkedőkkel biztosítunk szórakoztató időtöltést a város fiataljai részére.  

Konkrétan tervezett saját programok: Néptánc-délután, Sóstói-party, Filmklub, Ajándék 
koncert   

A hatókörükben lévő gyermekek értelmes szabadidő-eltöltése érdekében fokozottabb 
együttműködést terveztek a város sportegyesületeivel és programszervező intézményeivel, 
közösségeivel.  

 
A gyermekjóléti szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, segítő feladatot lát el a szociális 
alapszolgáltatást nyújtó Családsegítő Szolgálat, amely a Gyermekjóléti Szolgálattal egy 
épületben, de a gyermekjóléti alapellátástól elkülönülten, önálló szakmai egységként működik 
a Kiskunhalas, Garbai u. 6. szám alatti székhelyen. A Családsegítő Szolgálat 2008. január 1. 
napjától szintén a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 
keretében végzi feladatait.   
A Családsegítő Szolgálat szociális és mentálhigiénés szolgáltatatást nyújt Kiskunhalas, 
Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa és Zsana 
települések közigazgatási területén lakók és tartózkodási hellyel rendelkezők, valamint a 
hajléktalanok részére.  
 
Kiskorú személyre az általános segítő szolgáltatatás akkor terjedhet ki, ha a kiskorú 
családtagjának ellátása családsegítés keretében indult és a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti 
szolgáltatás igénybe vétele nélkül – e szolgáltatatás keretében is megfelelően biztosíthatók. 
 
A Családsegítő Szolgálat részéről  a Gyermekjóléti Szolgáltatást ellátó felé akkor történik eset 
átadás, ha a kiskorú gyermek jogainak, érdekeinek, speciális szükségletinek, helyzetének 
vonatkozásában a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele indokolt. Ebben az esetben a 
szakmai vezető írásban megkeresi a Gyermekjóléti Szolgálatot és kéri az eset átvételét. 
 
A HTKTSZSZ Családsegítő Szolgálatában 2012-ben az ellátottak számára  nyitva álló 
helységek összességében 10.614 volt a forgalom. Az ellátottak száma: 2.640 fő volt. Az 
elmúlt évhez viszonyítva kisebb növekedés történt. 
 
A szolgáltatást igénybe vevők száma korcsoport szerint 
 
6 évesnél fiatalabb  50 fő 



7-13 éves   106 fő 
14- 17 éves   108 fő 
 
A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái alapján gyermeknevelési problémával 127 
esetben fordultak hozzánk, családon belüli bántalmazással az elmúlt évben nem találkoztunk, 
anyagi és foglalkoztatással kapcsolatos kérdésben 1.058 esetben. 
 
A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint: 
Eltartott gyermek és fiatalkorú:    264 fő 
 
A szolgáltatást igénybe vevők száma a család összetétele szerint: 
Egy szülő 18 év alatti gyermekekkel:   452 fő 
Egyedül élő:       641 fő 
Együtt élő szülők 18 év alatti gyermekkel:   1263 fő  
Pszichológiai tanácsadás 387 esetben történt , többségük kisgyermekes család. 
 
Eseti gondnok kijelölés 94 esetben történt. 
 
Az elmúlt évben a Városi Gyermeknapon a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen bonyolították 
a gyermekek szórakoztatását. A városi prevenciós napon segítséget nyújtottak a szervezőknek. 
2012-ben a Családsegítő Szolgálat részt vett a Nyári gyermekétkeztetésben részesülők 
kiértesítésében. Nyári egynapos  tábort szerveztek 19 gyermek részvételével. A Kertvárosi 
Általános Iskolában gyermekcsoportot szerveztek kéthetente 12 alkalommal átlagban 10 
gyermek részére. A foglalkozásokon kézműveskedtek, sportoltak és zenéltek a gyerekekkel, 
személyiség és közösségfejlesztő játékokat játszottak. 
Decemberben a Magyar Vöröskereszt és a KONOK KUNOK egyesület közös szervezésében 
ételosztást szerveztek a város főterén 100 fő részére. A Vasutas Székházban a Magyar 
Vöröskereszttel együttműködve 100 család részére ruhabörzét tartottak. 
A Családsegítő Szolgálattal együttműködő karitatív szervezetektől,  magán adományozóktól, 
Halas Malmától, a Kecskeméti Konzervgyár KFT-től kapott adományokból közel 570 
családot segítettek tartós élelmiszer, kenyér, tüzelő adománnyal. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjához került integrálásra 
– a Gyermekjóléti Szolgálathoz hasonlóan – a 40 férőhelyes Családok Átmeneti Otthona I. 
és a 25 férőhelyes Családok Átmeneti Otthona II. (telephelyük: Kiskunhalas, Ván Benjámin 
u. 11.). Az 1997. évi XXXI. törvény 51.§ (1) és (2) bekezdése szerint „az otthontalanná vált 
szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és 
szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az 
elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt el kellene 
választani szülőjétől, családjától. A családok átmeneti otthona legalább tizenkettő, de 
legfeljebb negyven felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja.” A két intézmény a 
gyermekvédelmi alapellátásában nyújt szolgáltatást az 1997. évi XXXI törvény és a  15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet alapján.  
E gyermekjóléti alapellátási formához hat település, Tompa, Kelebia, Balotaszállás, 
Kisszállás, Harkakötöny és Kunfehértó csatlakozott, ezzel a gyermekjóléti alapellátás ellátási 
területe jelentősen megnövekedett.   
Mindkét intézmény megszakítás nélküli munkarend szerint működik. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele önkéntes, a befogadás az ellátást 
igénylő szülő / törvényes képviselő/ kérelmére történik, ha az elhelyezés hiányában a család 
lakhatása nem lenne biztosított, és a gyermeket e miatt el kellene választani szülőjétől. Az 



elhelyezés határozott idejű, maximum 1 év, mely indokolt esetben 6 hónappal hosszabbítható. 
Abban az esetben lehet a tanév végéig hoszabbítani, ha a kiköltözés évközbeni iskolaváltást 
eredményezne. 
Az intézményben, a 15/2012.(III.28.) önkormányzati rendelettel módosított Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendelete alapján, 2012. április 01. napjától a felnőttek után 6.900.-
Ft/hónap/fő, napi 230.- Ft/fő, a gyermekek után 3.600.- Ft/hónap/fő, napi 120.- Ft/fő 
mérsékelt intézményi térítési díjat állapított meg a fenntartó.  
 
Az 1997.évi XXXI. tv. 150. § (5) bekezdésének értelmében ingyenes ellátásban kell 
részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.  
 
Az intézmények a gyermekvédelem alapellátásában nyújtanak szolgáltatást, az 1997. évi 
XXXI tv. és a hozzátartózó 15/1998. évi NM,  és Kormányrendeletek rendelkezései alapján.  
 
Az ellátandó célcsoport: 
 
Térségünkben is érzékelhető, hogy a rendszerváltozás egyik legnagyobb vesztesei a 
többszörösen hátrányos helyzetű roma családok lettek. A segéd és betanított munkából élő 
emberek voltak az elsők között, akik munkájukat elveszítették, aluliskolázatlanságuk miatt 
képzésben, átképzésben kevesen tudtak részt venni. Hagyományos mesterségeiket a 
felgyorsuló iparosodás és urbanizáció miatt nem tudják folytatni. Nagy számban közülük 
kerülnek ki a tartós munkanélküliek, a bérpótló juttatásban részesülők, illetve az alkalmi 
munkából élők. Egészségi állapotuk leromlott, akut betegségeiket elhanyagolták, melyek 
mára krónikussá váltak. 
Mint tudjuk ebben az élethelyzetben nehéz tervezni, kiszámíthatatlan a jövő, a mindennapi 
megélhetés a cél. 
A fiatal roma generáció házasság után nem tudott önálló lakhatást szerezni, így szüleihez, 
rokonaihoz költözött. Nem ritka, hogy egy rosszul megépített „CS” lakásban ( szoba, konyha, 
ami az udvarra nyílik) három – négy család is együtt él. 
 
A másik veszélyeztetett csoportba azok a családok kerültek, akiknek volt lakásuk, de 
egzisztenciájukban megcsúsztak, és felszaporodó díjhátralékukat, hiteltartozásukat nem tudják 
fizetni, így árverezésre került otthonuk. 
 
A harmadik csoportba a bántalmazott nőket és gyermekeiket sorolnám, akik kénytelenek 
elhagyni otthonukat,- ami legtöbbször albérlet-, valamint a gyermekét egyedül váró anyát, 
akit a családja kitaszított, vagy gyermekének apja nem vállal. A törvényi módosítás 
értelmében a terhes anyát és párját is elhelyezhetjük, ha lakhatásuk nem megoldott. 
 
A szakmai team célja, hogy a nálunk elhelyezett családok számára, bizalmat, biztonságot, 
szocializációs mintát, megfelelő elhelyezési feltételeket teremtsünk. 
 
Ahhoz, hogy a családok életvezetési képességeit helyreállítsuk, megőrizzük és a gyermekek 
jogai ne sérüljenek: 

• Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtanak, 
• Közreműködnek a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve 

megszüntetésében, 
• Családgondozással segítik a családban jelentkező krízis, működési zavarok, 

konfliktusok megoldását, enyhítését, 



• Nagy figyelmet fordítanak a gyermekbántalmazás felismerésére, és elkerülésének 
módjára ( szülői szerepek tisztázása, konfliktuskezelő lehetőségek megismertetése ) 

 
Szakmai létszámuk és a munkatársak iskolai végzettsége megfelel a jogszabályi 
követelményeknek. Az intézmény működését egy fő fűtő – karbantartó segíti. 
 
Az intézmény alapfeladata: 
  

• Gyermek és nagykorú testvére 21. életévéig, szüleivel való befogadása, 
• Gyermekét egyedül váró anya, illetve, ha van apa/ élettárs elhelyezése,   
• Védelmet kereső szülő és gyermeke részére elhelyezés. 

 
A szolgáltatás célja: 
 

• A családok életvezetési képességeinek kialakítása, helyreállítása, illetve megőrzése. 
• A rászorultság mértékétől függően segíteni a szülőket gyermekük nevelésében. 
• A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a már kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése. 
• A családok megtartó erejének erősítése. 
• Az elhelyezést kiváltó okok megszüntetése, otthonteremtés segítése. 

 
 
Mivel mindkét intézmény azonos feladatellátást végez, így nagyon szoros 
együttműködésben dolgoznak. A szakmai munka - mindkét intézményben - szakmai 
vezető  irányítása alatt folyik, a már felsorolt  munkatársi létszámmal, és a törvényi 
rendelkezésnek megfelelő szakmai végzettséggel. A szociális munka módszertanából az 
általuk megítélt leghatékonyabb módszerrel dolgoznak, mely a rendszerszemléletű 
családgondozás. Nagyobb rendezvényeinket az épület adottságait figyelembe véve, 
mindig, az egyes számú intézményben tartják. 
 
Feladata: 
 
A gyermek egészséges / mentális, fizikális, erkölcsi / fejlődése megkívánja, hogy családja 
segítséget kapjon, amikor a vérszerinti szülők, törvényes képviselők a szülői kötelezettségüket 
teljesítenék, de a kialakult nehéz körülményeiken önerőből nem tudnak túljutni, s ez a 
gyermek személyiségfejlődését veszélyezteti. 

Az intézményben dolgozó szakmai team feladatául tűzte ki, hogy a sokféle problémával és 
hátránnyal küzdő családok mindennapjait, illetve hosszú távú céljait – a maga és az intézmény 
eszköztárával – a kívánt és szükséges mértékig segíti annak érdekében, hogy helyreálljon, 
illetve megteremtődjön a családok megtartó ereje. 
Mindezek megvalósulásához elsődleges szempont, hogy elnyerjék a gondozottak bizalmát, és 
biztonságot teremtsenek számukra. A gondozás során a családdal közösen megtalálják 
motivációjukat céljaik eléréséhez, és olyan szocializációs mintát és értékeket közvetítenek, 
melyek követendőek a mindennapok során. 
Az intézmény a gyermekvédelem alapellátásában nyújt szolgáltatást. A lakhatási 
problémákkal küzdő családok részére elkerülhetővé teszi a hajléktalanság állapotát, valamint 
a gyermekek szakellátásba történő elhelyezését. A családjából kitaszított fiatal 
várandósanyának lehetőséget biztosít gyermeke fogadására, elhelyezésére. A családi 
konfliktusok elől menekülő szülőnek és gyermekeinek, segít a krízis feldolgozásában és a 



biztonságot nyújtó lakhatásban. A védelembe vett gyermek illetve családja esetén a 
határozatban előírt kötelezettségeket követi, segíti a szülőt és gyermekét a felmerült 
problémák megoldásában. Az önkéntesen igénybe vett szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy 
minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak a szülők az otthonteremtés lehetőségeiről, 
jövedelmük takarékos beosztásáról, valamint motivációt, szakmai segítséget elérendő céljaik 
megvalósulásához. 
 

• gyermek és szülője számára együttes elhelyezés, 
• segítséget nyújtanak a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, 

neveléséhez, 
• közreműködnek a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének 

rendezésében, 
• segítséget nyújtanak az egészséges életmód kialakításához, valamint a családi életre 

való nevelésben, 
• tájékoztatást adnak a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, 
• tájékoztatják az ellátottakat érdekképviseletük lehetőségeiről ( gyermekjogi képviselő, 

érdekképviseleti fórum, személyes adatok védelme, titoktartási kötelezettségek, 
betekintés a személyi anyagba. ) 

• családgondozással segítik a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve 
konfliktusok megoldását, 

• rendszerszemléletű családgondozást végeznek. 
 
Az intézmény egyéb feladatai: 
 

• a gyermekek részére szabadidős programok szervezése, 
• ünnepekre való felkészítés, szervezés és a lebonyolításban való részvétel, 
• a gyengébb képességű gyermekek részére segítségnyújtás a tanulásban, illetve 

továbbirányítás ( Nevelési Tanácsadó, fejlesztő pedagógus) 
• tájékoztatás a szülői és gyermeki jogokról, kötelezettségekről, 
• lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy a különböző hagyományokkal és kultúrával 

rendelkező családok mindezeket gyakorolni tudják, 
• indokolt esetben a gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása, 
• az ellátottak egészségi és mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, javítása, 
• elsősegélynyújtáshoz egészségügyi láda biztosítása, 
• tárgyi, és elhelyezési feltételek megteremtése. 

 
Tárgyi, elhelyezési és infrastrukturális helyzetkép: 
 
CSÁO I. 
 
12 lakószoba áll rendelkezésre, mely az alapvető berendezési tárgyakat biztosítja az 
életvitelszerű tartózkodáshoz. A családok 4 főző-étkező konyhában tevékenykedhetnek, 
melyek hűtő és fagyasztó szekrénnyel, tűzhelyekkel, elszívóval, konyhabútorokkal és 
étkezőasztalokkal is fel vannak szerelve. A személyi higiénét 2 vizesblokk, és egy 
mosókonyha,-  melyben ipari teljesítményű mosógép, illetve egy háztartási mosógép van 
elhelyezve- biztosítja. Egy krízisszoba lehetőséget biztosít azon családok számára, akiknek 
élethelyzetükből adódóan azonnali elhelyezésre van szüksége. Két iroda áll rendelkezésre az 



ügyfélforgalomra, illetve egy közösségi helyiség. Telefonnal, fénymásolóval internettel és két 
számítógéppel,  rendelkezünk, melyből egyik gép az ellátottak részére is biztosított. 
 
CSÁO II. 
 
6 lakószobában tudják elhelyezni a családokat, melyek az alapvető berendezési tárgyakkal ( 
ágyak, szekrények, kiegészítő kisbútorok, televízió) felszereltek. Egy étkező, és főzőkonyha, 
három vizesblokk, három WC, egy mosókonyha, egy ruha és textília raktár, valamint egy 
közösségi helyiség áll rendelkezésre. Egész évben hideg-meleg víz, világítás, valamint 
idényben fűtés szolgáltatása. 
Egy iroda biztosítja az ügyfélforgalmat, az iratelhelyezést és az irodatechnikát. Vezetékes 
telefonvonallal, faxolási lehetőségel, számítógéppel, fénymásolóval rendelkezünk. Egy öt 
személyes autó, valamint egy utánfutó segíti mindkét intézményben a munkát. A gépjármű 
segítségével oldja meg szükség esetén a ki és beköltözéseket, sürgős esetekben az orvoshoz 
szállítását, valamint az adományok szállítását. 
A gyermekek az oktatási intézményekbe helyi járatú autóbusszal, kerékpárral, vagy a 
közelebbi iskolába gyalog közlekednek. Autóbusz megálló 200 m-re van az intézménytől. A 
szülők munkába járásukat legtöbbször kerékpárral oldják meg. 
 
Az intézményben élők folyamatos ellátása, szakmai tevékenység, módszertan: 
 
Az otthonban élő családok szociális és mentális helyzetének javítását a szakmai vezetők 
irányításával végzi a team. Az elvégzendő feladatokat a havonkénti munkaértekezleten 
beszélték meg. Havi rendszerességgel esetmegbeszélést tartanak, valamint bekapcsolódnak a 
Családsegítő Szolgálat szervezésében működő esetmegbeszélő csoportba is. 
A szociális munka módszertanából a rendszerszemléletű családgondozással dolgoznak. A 
hozzjuk forduló klienseknél megnézik a családi és az intézményi kapcsolattartás formáit, 
lehetőségeit. 
Az elhelyezést követően, a munkatársak elkészítik az első interjút, mely a család intézményi 
elhelyezését megelőző lakhatásra, kapcsolatrendszerére, jövedelmére, a szülő/gyermekei 
iskolai végzettségére, a család vagyoni és jövedelmi helyzetére terjed ki. 
Ez után a családgondozó, a családdal közösen – felmérve az egyes  családok szükségleteit, a 
külső – belső erőforrásait – elkészítik a gondozási tervet. Erről egy gondozási megállapodás 
születik, melynek részfeladatait az intézmény szakgondozói és gondozói látnak el. / ÁTG 
gondozási dokumentáció /. 
A családgondozók kiemelkedő feladata, hogy a gondozásukban levő családokat mielőbb 
hozzájuttassák az önálló lakhatási lehetőség megteremtéséhez. Ennek megvalósításához, 
kapcsolatban vannak a városban fellelhető ingatlanközvetítőkkel, a helyi pénzintézetekkel, 
médiákkal, illetve az önkormányzattal. Az ellátottak problémamegoldó készségének,   
mentális és egészségügyi állapotának javítása érdekében segítő beszélgtéseket tartanak. 
Figyelemmel kísérik, hogy a szülők eleget tesznek-e szülői kölzettségüknek, különös 
tekintettel a gyermekek iskoláztatása terén. Szükséges esetben a szülőket felkészítik a szülői 
kötelezettségek betartására. 
A családgondozók gondozási tevékenységüket, a gondozási – nevelési tervben rögzítik. 
A szakgondozó munkatársak a gondozási – nevelési terv cselekvési fázisaiban a mindennapos 
kapcsolattartással, életvezetési tanácsaikkal hatékonyan formálják a család szocializációját. 
Szervezik, bonyolítják az intézményi rendezvényeket, segítik a tanulásban elmaradt 
gyermekeket az iskolai követelményekhez felzárkózni. Figyelemmel kísérik a családok 
személyi és környezeti higiénéjét. 



A gondozó munkakörben foglalkoztatott kollégák a gyermekekkel, csecsemőkkel kapcsolatos 
gondozási, ápolási feladatok elvégzésében segítenek a szülőknek. Feladatok továbbá a szülők 
akadályoztatása esetén a gyermekek felügyelete, ellátása. Aktívan részt vesznek a gyermekek 
napirendjének kialakításában, a közösségi, családi programok megvalósításában.   
  
Szakmai kapcsolatok: 
 
Törvényi kötelezettségükből adódóan elsőként a Gyermekjóléti Szolgálatot kell megemlíteni. 
Ők kerülnek először szakmai kapcsolatba a gyermekeket nevelő családokkal és ha szükséges, 
akkor felajánlják – kérik a családoknak – az átmeneti elhelyezést. Ők végzik a 
környezettanulmányt és a megfelelő dokumentációk elkészítése után, kérik az elhelyezést. 
Védelembe vétel esetén közösen készítik el a gyermek és a család gondozási tervét, majd a 
feladatmegosztást is szabályozzák. Közösen dolgoznak azon, hogy a család biztonságosan 
kerüljön ki az átmeneti gondozásból. 
A szolgálat által szervezett szabadidős programokban való részvételre / napközis tábor, 
játszóház, horgász tábor / az intézményben lakó gyermekek is lehetőséget kapnak a 
kikapcsolódásra, játszásra. 
Szakmai kapcsolat van még a Családsegítő Szolgálattal, a helyi iskolák kollégiumaival, 
oktatási és nevelési központokkal, Gyámhatósággal, Gyámhivatallal, Rendőrséggel, 
Mezőőrséggel, Polgárőrséggel és a Védőnői Szolgálattal, ahonnan heti rendszerességgel jár 
intézménybe a védőnő. 
A civil szervezetek közül jó kapcsolatot ápolnak az Ezüst –tó Horgász Egyesülettel és a 
Kiskunhalasi Ökomenikus Szeretet Szolgálattal, a Máltai Szeretetszolgálattal akik élelmiszer  
adományozásával segítik intézmény lakóit. A Családsegítő Szolgálat lebonyolításában az 
Élelmiszer Banktól is érkezik intézménybe adomány. 
Munkatársaikkal részt vesznek a civil szervezetek adománygyűjtésében, melyből szintén 
részesülnek az ellátottak. 
 
A 2012. évre tervezett rövid és hosszú távú célok megvalósulása: 
 
A kihasználtság emelkedést mutatott a tavalyi évben az előző évhez képest.  A TAJ alapú 
nyilvántartást napi szinten végezik, mely az év második felétől zökkenőmentesen működik. 
Fokozottan figyeltek arra, hogy minden családnak legyen érvényes önkormányzati bérlakás 
igénye. Az együttélés szabályaira nagyobb hangsúlyt helyeztek, közös programokat 
szerveztek nemcsak gyerekeknek, de szüleiknek is. Az előtakarékosság tekintetében nem 
történt változás. A családok nagy többsége nem rendelkezik állandó munkahellyel, így 
bizonytalan a jövő. Tájékoztatják a szülőket a munkalehetőségekről, mely az intézményi 
faliújságon mindenki számára elérhető. Iskolai és óvodai mulasztásokat a minimálisra 
szorították, fontosnak tartják a közoktatási intézménybe való eljutást és a teljesítést. Az előre 
megtervezett nyári programokat meg tudták valósítani.  
 
2013-ra tervezett, rövid távú, konkrét programok: 
 

- kihasználtság 90% körüli  szinten tartása, együttműködés a módszertani szervezet - 
belső férőhely nyilvántartási adatbázis - rendszerével, pontosan, naprakészen vezetni a 
TAJ alapú nyilvántartást. 

- adatszolgáltatás és információnyújtás a kistérség valamennyi települése felé; erősíteni 
a civil kapcsolatokat ezen a téren; 



- szociális bérlakások ügyintézésével kapcsolatos közreműködés, a lakók döntő 
többségének legyen érvényes lakásigénylése, az időszakos kötelező megújítások 
nyomon követése; 

- minden lakógyűlésen kerüljön sor az együttélés, az egymáshoz való alkalmazkodás 
tapasztalatainak megbeszélésére, a higiénés követelmények, energiatakarékossági 
alkalmazásoknak az egyeztetésére 

- az előtakarékosság nyomon követése kapjon nagyobb hangsúlyt az együttműködés, 
illetve a családgondozói munka során  

- folyamatos információgyűjtés és a hirdetőtáblán való tájékoztatás a 
munkalehetőségekről,   

- a gyermekek érdekeit sértő, késedelmes, vagy jogvesztő hatályú hivatali ügyintézés 
elmulasztása kerüljön hangsúlyos megfogalmazásra az együttműködés 
tapasztalatainak elemzésekor  

- tudatosítani kell az óvoda szerepét a gyermekek fejlődésében, szocializációjában, cél 
csökkenteni az indokolatlan mulasztásokat ezen a területen 

- A gyermekek nyári szabadidős tevékenységének hasznos eltöltése érdekében, 
programok szervezése a szülők bevonásával 

- Mozi látogatás kedvezményes jegyvásárlással 
- Védőnői Szolgálat és a Rendőrség munkatársainak bevonásával prevenciós előadások 

szervezése  
 
Szabadidős programok: 
 
Teleszoba  
2010-ben kezdték el működtetni a teleszobát, mely azóta is nagy érdeklődésre tart számot. Az 
általános modernizáció és az életmód alakulása megkívánja a lépéstartást az informatikai 
forradalommal. Az iskolai oktatás szerves része a számítástehcnikai képzés. Az intézményben 
lakó családok nem tudják biztosítani gyermekeik számára az ehhez szükséges eszközöket, 
mint számítógép, nyomtató, internetes elérhetőség, ezért gondoltunk a program elindítására. 
Elképzelésük az volt, hogy a teleszoba előre meghirdetett időpontban, napi két órában 
működne és a gyerekek szülői, illetve az intézményben dolgozó kolléga felügyelete mellett 
tudnák igénybe venni. Két alkalommal felkészítő foglalkozást tartottak, a gyerekek és a 
szülők is érdeklődéssel vettek részt a foglalkozáson. A megvalósulás úgy alakult, hogy az 
időtartamot meg kellett hosszabbítanunk + 1 órával, a nagy érdeklődés miatt. Az eredmény 
mérhető, a gyermekek és a szülők is alapszinten eligazodnak a gép kezelésében, s használják 
az információs oldalakat az interneten. A programban lakóösszetételtől függően vesznek részt 
a lakók.  
 
 
 
Filmklub 
A gyermekek és a szülők szabadidejének nagy részét a TV nézése tölti ki. Mondhatni „háttér 
zajként” működik a lakószobákban reggeltől késő estig a televízió. Ennek elkerülése 
érdekében tervezték meg, a válogatás szerinti tv nézést, vagyis a film klubot. Mivel a 
technikai felszereltség a közösségi helyiségekben rendelkezésre áll, így helyileg ott 
bonyolódik a program,  az első évben két hetente szombaton, vagy vasárnap.  2012.-ben a 
megnövekedett igény miatt minden hétvégén lehetőség nyílik szervezett formában Tv nézésre. 
A közösen megválasztott Tv műsor egyre több látogatót vonz. 
 
 



Nyári szabadidő tevékenységek 
A hagyomány jelleggel megrendezett nyári táborozás helyett a nyáron több kisebb programot 
szerveztek a gyerekeknek. Az intézmény elkerített udvarában veteményeskertet alakítottak ki 
a gyerekekkel közösen. A vetőmagokat adományba kapták egy helyi vállalkozótól.  A 
növényeket közösen gondozták, locsolták, majd az érés után leszedték, és közösen 
fogyasztották el a gyerekek, egy-egy udvari közös játék után. Minden gyermek örömét lelte a 
növények gondozásában, szívesen segítettek akár gyomlálásról, öntözésről volt szó. Több 
alkalommal kilátogattak a közeli erdőbe, ahol számháborúval, fogócskával tették 
emlékezetessé a napot.  A helyi filmszínházba is ellátogattak, animációs filmeket néztünk, 
majd csoportfoglalkozás keretén belül megbeszéltük a látottakat.  
Fontosnak tartják, hogy az intézményben élő gyerekek megismerjék szülővárosukat, ezért 
besétáltak a városba, ahol megismerhették a fontosabb intézményeket, a  gyalogos közlekedés 
szabályait. A nap végét fagylaltozással zárták.  Augusztusban 15 gyermekkel ellátogattak a  
Fővárosi Nagycirkuszba, ahol egy előadást nézhettek meg. A gyerekek számára maradandó 
élmény volt, hisz legtöbbjük a várost még el sem hagyta. Egész napos programnak adott 
otthont Sóstó, ahova kisétáltak a gyerekekkel, fürdőzésre, sétára, kikapcsolódásra nyílt 
lehetőségük a gyerekeknek. 
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettől 2-2 doboz LEGO -t  kapott adományba az 
intézmény.  Az óvodások  szívesen játszanak a LEGO duploval, míg a nagyobbak az apróbb, 
nagyobb kézügyességet igénylő változatával. A LEGO a gyermekek képzeletét, élmény- 
fantáziavilágát gazdagítja. Segítségével érzéseket, gondolatokat fejez ki növeli az önismeretet, 
önbizalmát. Fejleszti a finommozgást, fejlődik a szem-kéz koordináció, erősíti a kéz és az 
ujjak izomzatát, elősegíti a kéz, a csukló és az ujjak hajlékonyságának, mozgásának 
fejlesztését. Lehetőség nyílt egyéni és csoportos játékra is.  
Nyáron több alkalommal szerveztek udvari sorjátékot, ügyességi versenyeket, melyek végén 
minden gyermek apróbb jutalmat kapott. A gyerekek szívesen részt vettek ezeken a 
játékokon. Játszva tanulták meg a másikra való odafigyelést, együttműködést. 
 
Rendezvények: 
 
Ez évben is megrendezték a farsangot, az anyák napját, gyermeknapot, mikulást és a 
karácsonyt is. A rendezvényekről fotók készültek, melyek az aktuális időszakban díszítik 
intézményünk falait.  Az intézményi közös ünnepekre együtt készültünk,  saját készítésű 
ajándékokkal lepték meg egymást az intézményben élő családok. Ezek kivitelezésében az 
intézmény minden segítséget biztosított. 
  
 
Statisztikai adatok: 
 
CSÁO I. 
 
Főbb mutatók: 

1) Összes férőhely:                  40 fő  - 12 szoba  + 1  krízis szoba 
    
Az intézmény  2012. évi kihasználtsága:           39,23 fő    -         (98,08 %) 
2012. december 31.én  az intézményben 39 fő él, ebből 20 gyermek és 19 felnőtt. Ez 12 
család, melyből 5 egyszülős család. Az intézmény kihasználtsága emelkedést mutat az előző 
évhez képest. 
 
 



2012-ben 12 család költözött be az intézménybe. Ez összesen 45 fő. 
Az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint: 
 
Elégtelen lakhatási viszonyok: 6 család 
Albérletét felmondták: 1 család 
Kríziselhelyezés:  1 család 
Családi konfliktus: 1 család 
Bántalmazás: 1 család 
Gyermek egészségi problémái : 1 család 
Másik CSÁO-ból jött:   1 család 
 
2012. december 31-ig, 11 család költözött ki az intézményből 
 

• 9 család rokonokhoz , ismerősökhöz költözött, 
• 2 család albérletbe költözött. 

 
2012. december 31.-ig 4 gyermek került védelembe, majd  nevelőszülőkhöz.  Egy gyermek 
Kecskemétre került a Napsugár Gyermekotthonba.  Tartós betegsége miatt, szükségessé vált 
az intézményes elhelyezés.  
Év végéig 7 család kérte két éven belül az ismételt elhelyezését. Ez 26 fő ( 11 felnőtt és  15 
gyerek )  
 
Kistérségi településekről összesen: 2 család vette igénybe az intézmény szolgáltatásait. 
( Kunfehértó, Balotaszállás ) 
Az ellátott családok statisztikai adatai 2012. január 1.-től december 31.-ig 
 
2012. december 31.-ig  23 családot gondoztak, ez összesen 85 főt jelentett 
 
Átmeneti gondozás időtartama: 
 0-3 hónapon belül     1 család 
 3-6 hónapon belül     2 család 
 6-12 hónapon belül     7 család 
            12 hónapnál több                                                       2 család 
Az ellátás igénybevétele: 
 Első alkalommal lakik az otthonban:   6 család 
 Második alkalommal lakik az otthonban:  4 család 
 Kettőnél több alkalommal költözött be:  2 család 
        
CSÁO II. 
2012. január 1-től összesen 53 főt láttunk el az intézményben, mely 14 családot jelentett. 
Ebből teljes család 8, egyszülős pedig 6. 
A kistérségből nem volt ellátott családunk. 
 
Az ellátás ideje alatt a problémák típusai személyre bontva / halmozott adatok/: 
lakhatás: 31 fő. 
mentális segítség: 2 fő, ( pszichológus segítségét 2 fő / 1felnőtt és 1 gyermek /, nevelési 
tanácsadót 0 fő / gyermek/ vett igénybe) 
rendezetlen családi kapcsolatok: 4 fő 
eladósodás: 1család / összesen: 2 fő / 
életvezetési problémák: 2család / összesen: 10 fő/ 



bántalmazás: 2  család / összesen 2 fő/ 
családi konfliktus: 3 család /összesen 8 fő/ 
A beköltözéskor minden család rendelkezett rendszeres jövedelemmel. 
 
2012.12.31-i állapot 
Főbb mutatók: 

1) Összes férőhely:             25 fő           6 család 
           Bentlakó családok:                       25 fő           7 család 
           Kihasználtság:                                      100 % 
Éves átlag kihasználtság:                    24,68 fő        (98,76%) 
 
 
Bentlakás lejárta: 
 0-3 hónapon belül     4 család 
 3-6 hónapon belül     1 család 
 6-12 hónapon belül     2 család 
Bentlakás gyakorisága: 
 Első alkalommal lakik az otthonban:   4 család 
 Második alkalommal lakik az otthonban:  3 család 
 Kettőnél több alkalommal költözött be:                 0 család 
  
 
Az intézmény kihasználtsága jó! Eltérés a maximális létszámtól akkor van, ha a 
családösszetétel nem hangolható össze a szobák számával, méretével. Hosszabb távú – több 
hetes – üresedés nincs, „várólista” van. 
A gondozási megállapodás rögzíti a takarékosságot. Ennek ellenére - főleg a kiszámíthatatlan 
jövedelemviszonyok miatt – nem képződik jelentősebb megtakarítás ez nagyon gyakran a 
kilépés, továbblépés gátjává válik. Ugyanakkor az előtakarékosság terén a jövőben várhatóan 
nagyobb együttműködést kell igényelnünk a lakóktól! 
Nagyon bizonytalan és kiszámíthatatlan a munkalehetőség. Azt kiemelten kezeljük, hogy a 
munkajogi státussal, munkanélküliséggel kapcsolatos állapot, iratok rendezve legyenek, 
hiszen a gyermekeket megillető kedvezmények, járandóságok többsége csak így vehető 
igénybe. Gyakori a határidőcsúszás, a dokumentumok nem megfelelő kezelése, ezen a téren is 
nagyobb együttműködés, rendezettség fontos. 
Ösztönzik a beköltözőknél a lakáskérelem beadását, sajnos a szociális lakáshoz jutás 
lehetőségeinek csökkenése negatív folyamatokat indíthat el. Tapasztalatból tudjuk, hogy egy-
egy kiutalt bérlakás húzóerőt jelentett a bent lakók körében.   Az egyik feladat, hogy az 
időnként nagyon deprimált környezetből érkező lakókat „szocializálják” az önálló életvitelre, 
a közösségi együttélésre. 
Az intézmény alapfeladatából eredően a gyermekek megfelelő ellátása, előmenetele a 
legfontosabb feladat. Az iskolába járással nincs alapvető probléma az otthonban tartózkodás 
idején, de az óvoda fontosságát nem látják be a szülők. Nehéz elfogadtatni, hogy a gyerekek 
számára nagyon fontos fejlesztő és szocializációs közegről van szó.   
 
A városban a Kiskunhalas, Hajnal u. 5. szám alatti Egészségházban működő Védőnői 
Szolgálat valamint az Iskolaorvosi Szolgálat 2008-ban került beintegrálásra a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezetéhez (a továbbiakban: KIGSZ). A két szolgálat szakmailag 
önállóan, a vezető védőnő irányítása alatt működik, de pénzügyi és gazdasági kérdésekben a 
KIGSZ jár el.  A Védőnői Szolgálat szoros kapcsolatban áll a gyermekvédelmi 
intézményekkel és szolgáltatókkal, különösen a Gyermekjóléti Szolgálattal, Családok 



Átmeneti Otthonával, a nevelési-, oktatási intézményekkel és Gyámhatósággal. A védőnők 
egyben a jelzőrendszer tagjai is.  
Ha szükséges, együtt keresik fel a problémás családokat, majd esetmegbeszélések kapcsán 
közösen döntés születik a várandós, a kisgyermek, vagy éppen az iskolás gyermek sorsáról.  
Jól működik az írásos tájékoztatás a szolgálatok között, gyors a válaszadás és gyorsan 
megtörténik az oda-vissza jelzés.  
A Védőnői Szolgálat Kiskunhalas Város közigazgatási területén és külön megállapodás 
alapján Pirtó községben látja el a tevékenységét. A Védőnői Szolgálat – az önkormányzat és 
az OEP között létrejött szerződés alapján – havonta OEP finanszírozásban részesül az 
ellátottak tárgyév október 1-i adatai alapján. 
 A Szolgálat feladatkörébe tartozik az anya-, és csecsemővédelem, a kismamák otthonában 
történő meglátogatása, a terhestanácsadás, várandós anyák gondozása, amely vagy a területen, 
vagy pedig a Szolgálat székhelyén, az Egészségházban történik, az itt  kialakított két 
rendelőben lehetőség van többek között a „rutin” szűrővizsgálatok végzésére is. A Városban 
10 területi védőnő és 6 iskola- és ifjúsági védőnő végzi törvényben rögzített feladatait. Az 
Egészségház keretében továbbá 4 iskolaorvos (2 főállású és 2 vállalkozó iskolaorvos) és egy 
fő iskolai asszisztens tevékenykedik. 
 
A területi védőnők ellátási kötelezettségébe tartoznak az óvodások, ahol megváltozott a 
védőnők munkája: itt már csak megelőző, egészségmegőrző és tisztasági, higiénés feladatokat 
látnak el. Az óvodai szűrővizsgálatok áttevődtek a körzetekbe a tanácsadások körébe. A 
területi védőnők látják el továbbá a várandós kismamák és az oktatási intézménybe nem járó, 
otthon gondozott 0-6 éves korú gyermekek gondozását.  
 
Az iskolai és ifjúsági védőnők feladataikat a város általános és középiskoláinak nappali 
tagozatos tanulói vonatkozásában végzik. Fő feladatuk a prevenció. Munkájukat az 
iskolaorvosokkal, szülész-nőgyógyász szakorvosokkal és a házi gyermekorvosokkal 
együttműködve végzik, melyhez két orvosi rendelő áll rendelkezésre.  
Feladataik közé tartozik a tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete, szűrővizsgálatok, 
sportorvosi vizsgálatok, krónikus betegségben szenvedők gondozása, pályaalkalmasság 
elbírálása, közegészségügyi és járványügyi teendők és közreműködés a gyermekek 
egészséges életmódra nevelésében. 
Rendszeresen ellenőrzik a a tanulók személyi higiénéjét, s több iskolában is probléma a 
pediculosis. Ezekben az esetekben a Gyermekjóléti Szolgálat segítsége nagyon fontos. 
Az egészségnevelő munkához tartozik az osztályfőnöki óra megtartása, egészségnapok 
szervezése és személyes tanácsadás. Szakemberek meghívása ezekre  a rendezvényekre, 
órákra. 
Drogmegelőzésben is részt vesznek a védőnők az iskolákban. Szeptembertől együttműködnek 
a „ Üzleti és Művészvilág a Gyermekekért „ alapítvány munkatársával. Fogadóórákon a 
szülők személyesen kereshetik fel a védőnőket problémáikkal , mint pl. depresszió, anorexia, 
fogamzásgátlás, pályaválasztás, dohányzás stb. Szűrővizsgálatoknál egyre többször 
tapasztalják a Védőnői Szolgálat munkatársai, hogy nem csak az elhanyagoltság miatt nem 
kerül orvoslásra a kiszűrt elváltozás, hanem anyagi okok miatt is (pl. szemüveg, lúdtalpbetét 
kiváltása).  
 
Kiskunhalas város Védőnői Szolgálatának 2012. évi statisztikája a következőképpen alakult.  

- 10 védőnői körzetünkben 0 – 7 éves korú gyermeket nevelő családok, és az első 
gyermeküket váró családok száma:  ~1650 

- 0 – 7 éves korú gondozott gyermekek száma: ~1900 fő 
- Az év folyamán először megjelent várandósok száma: 274 fő  



(Emelkedik! 2011-ben: 235 volt ez +39 fő) 
Élve születések száma 2012 évben :248  (Emelkedik! 2011-ben: 231 volt ez +17) 
Halva szülés:  1 
Koraszülött:  38 (Emelkedik: 2011-ben 25 volt) 
Csecsemő halott: 0 

 
Védőnői esetjelzések a gyermekjóléti szolgálat irányába 44 alkalommal történtek. (Ezek az 
új esetek) 
Ezek mellett, természetesen körzetenként több folyamatban lévő családgondozás is zajlott az 
év során.  
                                                                                                                                      
Napi szinten vannak kapcsolatban a CSSK és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, 
Gyámügyi Osztály és a Családok Átmeneti Otthonának munkatársaival, szükség szerint 
óvónőkkel, gyermekorvosokkal, a kórházzal és segélyszervezetekkel.   
Első lépésként szóbeli jelzéssel szoktak élni a CSSK és a Gyermekjóléti Szolgálat irányába 
amikor problémát észlelnek egy családnál. Majd a telefonon történt jelzést követően elkészítik 
a szükséges esetjelző lapot is. Ezt általában közös családlátogatások, kísérik, és amennyiben 
szükséges, akkor a család gondozás alá kerül, és a gyermekek védelembe vétele is 
megtörténik. Rendszeresen tartanak esetmegbeszéléseket is ahol a családgondozó és a védőnő 
közösen, illetve családtagokkal együtt is igyekszik megoldást keresni a felmerült 
problémákra.  
 
 
Az elküldött esetjelzésekre minden alkalommal megérkezik az írásos válasz is, valamint a 
lezárult esetekben a gyámhivataltól is megkapják a jelzést a gyermek elhelyezéséről, a 
gyámügyi döntésekről.  
 

Előző évekre visszatekintve állandósulni látszik egy tendencia, mégpedig az hogy minden 
évben van néhány esetben 14 éves először jelentkező kismama. Jelenleg két 14 éves kismamát 
gondoznak, és összesen heten vannak azok akik 16 éves korban, vagy azt megelőzően  
jelentkeznek először terhes gondozáson.  
 
Sajnos állandósulni látszik az a tendencia is, hogy egyre több család jelzi, hogy külföldre 
költöznek megélhetési gondok, és munkalehetőségek hiánya miatt. 
 
Változás azonban az előző évhez képest a 3. gyermeket vállaló családok körében van.  
Emelkedni látszik azon családok száma ahol a 3. gyermeket vállalják. Itt több esetben a 
válásokat követő új kapcsolatok kialakulását látják, valamint a nem tervezett, de megtartott 
terhességekről is többen számolnak be.  
 
2012-ben a gondozásba vett 274 kismamából  
-  első gyermekét várta: 126 fő ( Először megjelentek 46%-a) 
-  második gyermekét várta:  93 fő ( Először megjelentek 34%-a) 
-  harmadik gyermekét várta 40 fő (Először megjelentek 15%-a, előző évben 10-11% volt) 
-  negyedik gyermekét várta 9 fő 
- ötödik vagy többedik gyermekét pedig 6 fő 
 
Új eset típusként az elmúlt évben megjelent az újszülött gyermekét egyedül nevelő apa esete  
is, amire a korábbi években még nem volt példa. Ez az eset úgy tűnik egyelőre pozitív 
végkicsengésű.  



 
Egyéb kirívó, egyedi eset nem merült fel, az együttműködést valamennyi védőnő jónak és 
rugalmasnak ítéli meg a  gyermekvédelmi tevékenységek során, és reméljük ez így is marad a 
következő évekre is.   
 
Megelőzés 
 
A megelőzés gyermekvédelmi és pedagógiai tevékenységet is jelent. Célja, hogy megelőzze, 
elhárítsa, vagy enyhítse azokat a gyermekre ható károsodásokat, amelyek egészséges 
személyiségfejlődését megzavarják, vagy  gátolják, másrészt  segítse  azokat  a  pozitív  
hatásokat,  amelyek  hozzájárulnak  a  gyermek  értékes  képességeinek  kibontakoztatásához  
és  kifejlesztéséhez. 

A  gyermekvédelmi  problémák  feltárásának célja,  hogy  a  gyerekek  problémáit  az  iskola  
és  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  minél  hatékonyabban  tudja  kezelni, megelőzve  ezzel 
súlyosabbá  válásukat. 

A  gyermek– és ifjúságvédelmi  felelős  a  tanuló  fejlődését  veszélyeztető  okok  
megszüntetésében  is  részt  kell,  hogy  vegyen. Ennek érdekében együtt kell működnie az 
iskolában tanító pedagógusokkal, a Családsegítő– és Gyermekjóléti  Szolgálattal,  a  
Polgármesteri  Hivatallal érintett munkatársaival,  Nevelési  Tanácsadóval, Védőnői 
Szolgálattal, Rendőrséggel,  és  más  egyéb,  a  gyermekvédelemben  résztvevő  társadalmi  
szervezetekkel,  egyházakkal,  alapítványokkal. Szoros a kapcsolat a „Remény” Egészség és 
Családvédő Egyesülettel.  
 
Ennek érdekében az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök minden hónap utolsó 
csütörtökén rendszeres értekezletet tartottak, ahol egy-egy meghívott szakember előadásából 
jutottak új információkhoz, illetve a saját tapasztalataik átadásával igyekeztek egymás 
munkáját segíteni. Ebben az évben számban kevesebb, de ugyanakkor főként tematikus, egy 
egy aktuális problémát napirendre tűző  összejövetelre került sor. 
Az iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei ezeken az értekezleteken egybehangzóan 
fejezték ki azon észrevételüket, hogy sajnos egyre több a városban a segítségre szoruló, 
támogatást, gondozást igénylő gyermek, akik családjuk szociális körülményeinek romlása 
miatt kerülnek a hátrányos, illetve veszélyeztetett gyermekek csoportjába. Tapasztalatuk, 
hogy a szülők kezébe adott iskoláztatási támogatás sokszor nem a gyerekre fordítódik. A 
szülők magatartása gyakran rossz példa a gyerekeknek. A dohányzás, az italozás is egyre 
fiatalabb korosztályt veszélyeztet. 
 
Az oktatási intézményekben általános tapasztalat, hogy a hiányzási órák száma magas. Ez 
főként annak tudható be, hogy a szülők már nem követik nyomon gyermekeik tanulását, az 
általános iskolából kikerülve a tanulók már „nagyoknak” érzik magukat. A másik ok, hogy a 
család megélhetési gondokkal küzd, ezért a nagyobb gyerekek segítenek be a pénzkeresésbe, 
emiatt pedig hanyagolják a tanulást, az iskolába járást.  
 
Az iskolák gyermek és ifjúságvédelmi  felelősei  egybehangzóan  fejezik  ki  azon  
észrevételüket,  hogy  sajnos  egyre  több  a  városban  a  segítségre  szoruló,  támogatást,  
gondozást  igénylő  gyermek,  akik  családjuk  szociális  körülményeinek  romlása, 
élethelyzetük  kilátástalansága  miatt  kerülnek  a  hátrányos, illetve  veszélyeztetett 
gyermekek csoportjába.  



(Az egyes intézmények részletes beszámolója megtekinthető a szociálpolitikai 

osztályon,l azokat terjedelmük miatt nem csatoljuk, de az anyag összeállításánál 

felhasználtuk az azokban szereplő adatokat, jelzéseket) 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett ifjúságvédelmi felelősök értekezletén lehetőség 
szerint részt vesz a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója is, ezáltal a 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság. A Kiskunhalason dolgozó ifjúságvédelmi felelősök közötti 
kapcsolat rendszeres. Kölcsönösen segítik egymás munkáját és tájékoztatják egymást a 
felmerülő problémákról is.  

 

Az iskolákban és iskolán kívül kívül előforduló veszélyeztető tényezők felmérése után e 
tényezők csökkentése vált szükségessé. Ennek érdekében a Rendőrkapitányság munkatársai 
több alkalommal szerveztek rendőrségi akciókat a délelőtti, délutáni és esti órákban is, hogy 
az iskolakerülő diákokat feltérképezzék és képet kapjanak az esetleges alkoholfogyasztási 
szokásaikról. Az akciók során nem tapasztaltak olyan tényeket, amelyek miatt a gyermekjóléti 
szolgálatot értesíteni kellett volna. Az akciók végrehajtása a közrendvédelmi osztály 
járőreivel és a körözési előadóval közösen történt. 
A Rendőrkapitányság munkatársai az iskolai ifjúságvédelmi felelősökkel szorosan 
együttműködve megpróbálják feltérképezni a fiatalok deviáns csoportjait, az elkövetővé és 
áldozattá válás megelőzése, illetőleg a bűncselekmények megelőzése érdekében. Amennyiben 
ilyen történik akár a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály bevonásával azonnal a 
helyszínre mennek, ahol - az esetet elemezve - megtesszük a szükséges intézkedéseket. Az 
általános és középiskolák valamint a kollégiumok ifjúságvédelmi felelőseivel értekezlet 
keretében rendszeresen találkoznak, ahol a gyámhivatal, a gyermekjóléti szolgálat, a családok 
átmeneti otthonának képviselői is jelen vannak. 
 
Az előző évekhez képest nem változtak jelentős mértékben a bűncselekmények jellemzői. A 
fiatalkorúak főleg vagyon elleni bűncselekményeket követnek el, ezen belül dominál a lopás. 
Több bűncselekmény elkövetésekor erőszakkal és zsarolással vesznek el a különböző 
tárgyakat a sértettektől. Az utóbbi időben a fiatalkorúak elsősorban mobiltelefonokat loptak.     
A gyermek- és fiatalkorúaknál bűncselekmények elkövetése esetén nem a megélhetési 
bűnözés a fő ok.  Többségük azért követ el bűncselekményeket, hogy az így megszerzett 
javak segítségével szórakozási vágyaikat ki tudják elégíteni, valamint a lopott ruházati 
cikkekkel lehet a többiek előtt „jól öltözöttnek” látszani. Az utóbbi években a 
bűncselekményt elkövető fiatalok életkora csökkenő tendenciát mutat. 
Egyre erőszakosabbá válnak a bűnelkövetők, valamint új jelenségként figyelhető meg az, 
hogy már ismerőseiket és iskolatársaikat is meglopják, nem riadnak vissza a várható 
büntetéstől sem. Sajnos a bűncselekmények megszaporodtak a városunkban található 
kollégiumokban is. A nevelők elmondása alapján a tanulók elveszik egymástól a 
mobiltelefonokat és ruhaneműket is. 
 
A kijelölt rendőr munkatársak az írott és elektronikus sajtóval évek óta napi kapcsolatban 
vannak. A gyermek- és fiatalkori bűnözés, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében 
célirányosan kihasználják az oktatási, közművelődési és sportintézmények, létesítmények 
által kínált lehetőséget, hogy a propaganda anyagainkat bemutathassák és tájékoztatásokat 
tarthassanak. Lehetőség szerint ezen megmozdulásaikról minden esetben hírt adnak a helyi 
médiák. 
A Polgármesteri Hivatalban a bűnmegelőzési előadó minden évben -  így  tavaly is – 
beszámol az ifjúságvédelmi munkáról, ahol a hivatal humánpolitikai osztály vezetője, a 



cigány kisebbségi önkormányzat képviselője, a gyámhivatal, a védőnői szolgálat és minden 
olyan szerv képviselője jelen van, aki fiatalokkal foglakozik.  
 
Kistérségi Egyeztető Fórumon is több alkalommal részt vettek a rendőrök, ahol az 
ifjúságvédelmen kívül az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről, a vagyonvédelemről és 
szinte minden megelőzéssel kapcsolatos témáról volt már szó. Ezeken a fórumokon a 
kistérség polgármesterei, az intézmények vezetői, polgárőrök, mezőőrök és a sajtó képviselői 
vesznek részt.  
Kunfehértón a DARSZ által szervezett nyári táborban több alkalommal is tartottak 
bűnmegelőzési előadást a rendőrség munkatársai, melyen a sajtó képviselői is jelen voltak, 
majd hírt adtak a műsoraikban és az újságokban is. 
 
Az áldozattá és bűnelkövetővé válás, valamint az intézetből történő szökések számának 
csökkentése érdekében a megyei szakvonal-vezetéssel egyeztetve a Rendőrkapitányság 
találkozót szervezett a Kunfehértói Gyermekotthon egyházi vezetésének képviselőjével, a 
találkozón elhangzottak alapján remélhető és várható, hogy a jövőben csökkenni fog az 
intézetből történő szökések száma. 
 
Kábítószer-megelőzés: 
Legfontosabb feladat a kereslet és a kínálat csökkentése. A rendőrök a tanulókat, diákokat és 
a fiatalokat, valamint szüleiket is megpróbálják minél szélesebb körben tájékoztatni a 
kábítószer és különböző tudatmódosító szerek használatából eredő veszélyekre. Működnek a 
központilag biztosított programok (D.A.D.A.), ezenkívül minél több rendezvényen is 
szórólapokat juttattak el a veszélyeztetett korosztályhoz. 
A D.A.D.A. program oktatásán kívül, a rendőrök megpróbálnak minél több iskolába és 
kollégiumba eljutni, ahol a kábítószer és az újonnan megjelent tudatmódosító szerek 
megelőzésével kapcsolatban tartanak előadást. A polgárőrség tulajdonában levő táskát tudjuk 
bemutatni, mely az évek során sajnos kissé megkopott. 
 
A városi és vidéki rendezvényeken (autómentes nap, TESCO-s családi nap, sörfesztivál, 
polgárőr- és falunap) több alkalommal is részt vettek a Rendőrkapitányság munkatársai, 
ahova elvitték a drogtáskát, toto-kat töltettek ki az érdeklődőkkel, központilag biztosított 
szóróanyagot és drogkorongot osztottak. 
 
Kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése: 
Az áldozattá válás szempontjából kiemelt kockázatú csoportokat (gyermek- és fiatalkorúak, 
időskorúak, nők, fogyatékossággal élők, egyedülállók, külföldiek, külterületen élők, 
hajléktalanok) minél szélesebb körben, rendszeresen tájékoztatni kell a rájuk leselkedő 
veszélyekről a médián keresztül, szórólapok eljuttatásával, valamint a központilag biztosított 
plakátokon keresztül.  
Célirányosan kell felhívni figyelmüket az őket tipikusan veszélyeztető bűncselekményekre és 
azok elkerülésének lehetőségeire (piacos, tanyás akciók, ünnepek előtti prevenciós felhívások, 
karácsony, húsvét, ballagás, iskolai szünetek, iskolakezdés, mindenszentek). 
Kiemelt feladat, hogy a cigány származású tanulók minél kevesebbet hiányozzanak az 
iskolából, ennek segítése érdekében az Esély CMK összekötői napi kapcsolatban vannak az 
iskolák ifjúságvédelmi felelőseivel. Ennek a prevenciónak a célja, hogy a gyerekek ne 
váljanak áldozattá, illetve bűncselekmények elkövetőjévé. 

 
Közösségi életterek rendjének védelme: 



A szolgálati ágak bevonásával közösen értékelték a közterületen, közösségi használatban álló 
helyen elkövetett erőszakos és garázda jellegű cselekményeket az elkövetés helye, ideje, az 
elkövető és a sértett kapcsolata alapján, továbbá a prostitúcióval és az engedély nélküli 
kereskedelmi tevékenységgel összefüggő jogsértéseket, falfirkálásokat és egyéb rongálásokat. 
Rendszeresen tartottak a rendőrök ún. prostis akciókat, az engedély nélküli kereskedelmi 
tevékenységgel kapcsolatban pedig az állampolgári bejelentéseket is mindig figyelemmel 
kísérték. 
 
Az iskola rendőre program keretén belül az iskolarendőrök rendszeres kapcsolatot tartanak az 
általános iskolákkal. A különösen frekventált balesetveszélyes helyeken a tanítás előtt és 
annak befejezésekor a rendőrök ellenőrzik és biztosítják a tanulók biztonságos közlekedését. 
A délutáni és esti órákban pedig rendszeresen ellenőrzik az iskolák és kollégiumok környékét 
annak érdekében, hogy a diákok ne váljanak áldozattá, illetve azért, hogy ne váljanak 
szabálysértés, bűncselekmény elkövetőjévé (falfirka, graffiti, gördeszka, rongálások). 
 
Múlt év őszén a PIA-NO és az Európai balesetmentes est kampány keretén belül több 
DISCO-ban is előadást tartottak a rendőrök annak érdekében, hogy a fiatalok elkerüljék a 
különböző tudatmódosító szerek kipróbálását és használatát. Egész éjszakákat töltöttek a 
fiatalokkal, felvilágosító filmeket vetítettek nekik, szóróanyagot osztottak és beszélgettek a 
DISCO-ba járó fiatalokkal. 
A bűncselekmények elkövetésekor vizsgálják, hogy milyen tényezők játszottak szerepet 
bűncselekmény elkövetésében, köthető-e valamilyen szórakozóhelyhez. A közös 
eligazításokon és a végrehajtást értékelő értekezleteken a bűnügyi és a közrendvédelmi 
szolgálati ág elemzi és értékeli a tapasztalatokat. 
A közterületen elkövetett bűncselekményekkel és szabálysértésekkel kapcsolatos elemzett 
információk átadásra kerülnek az illetékes parancsnokoknak az őr- és járőrszolgálati és a 
körzeti megbízotti szolgálat megtervezésének céljából, valamint a közterületeken szolgálatot 
ellátó szervezetek – közterület-felügyelet, mezőőri szolgálat – illetve állami szervek – 
természetvédelmi őrszolgálat – és civil vagyonvédelmi szolgálatok – halőr, vadőr, erdőőr – és 
a polgárőrség részére. 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Pártfogói Felügyelő Szolgálata Kiskunhalason is 
megtalálható. Kiskunhalas várost és vonzáskörzetét két pártfogó látja el, - amely nagyon 
kevésnek bizonyul.  
A gyermekek védelmének jelentős részét képezik a Gyermekvédelmi törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések, melyekről az önkormányzat a Városi Gyámhivatal, 
valamint a jegyzői hatáskört ellátó Gyámhatóság útján gondoskodik.  
 
A kiskunhalasi Városi Gyámhivatal illetékessége Kiskunhalas és Tompa városra, valamint 
Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Zsana községekre terjed 
ki.  
A Városi Gyámhivatal feladat-, és hatáskörét a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-, és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet határozza meg.  
 
A gyámhivatali feladatok egy részét képezi a gyermekek védelme érdekében, illetve a 
pénzbeli támogatások tekintetében hozott döntés.  
 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek 



védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott 
hatósági intézkedések biztosítják.   
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról a 149/1997. /IX.10./ 
Korm. rendelet rendelkezik.  

 
A gyermekvédelmi rendszerben munkálkodó és az ahhoz kapcsolódó szakemberek napi 
kapcsolatban állnak egymással, szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a 
gyermekek mindenek felett álló érdekeire figyelemmel, a gyermekvédelmi törvényben 
elismert jogaikat biztosítva járjanak el.  
 
Kiskunhalas Városi Gyámhivatala 2012. évi gyermekvédelmi intézkedései a 
következőképpen foglalhatóak össze:  
 
2012-ben családba fogadás engedélyezésére 17 kiskorú esetében került sor, a családba 
fogadott kiskorúak száma 55 fő volt. Harmadik személynél történő elhelyezésre 9 gyermek 
esetében történt hatósági intézkedés, év végén a számuk 25 fő volt. A családban nevelkedő, 
gyámság alatt álló kiskorúak száma összesen 80 fő volt.  
 
A családba fogadás indoka a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte, vagy más családi ok 
lehet, amely átmenetileg akadályozza a szülőt jogai gyakorlásában és kötelezettségei 
teljesítésében. A gyámság alá helyezés okai a szülők halála, vagy a gyermek nevelésére való 
alkalmatlansága. Jogszabályban meghatározott rendszeres feladatot jelent a családba 
fogadások évente történő felülvizsgálata, továbbá a vagyonkezelésre feljogosított gyámok 
számadásainak, beszámolóinak, jelentéseinek elbírálása. 

 
Ideiglenes elhelyezést Kiskunhalas Városi Gyámhivatalának 12 gyermeket érintően kellett 
elrendelnie 2012-ben. Az ideiglenes hatályú elhelyezést követő felülvizsgálati eljárások során 
a gyámhivatali döntésekkel érintett kiskorúak száma 27 fő.  
 
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi 
környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított 
szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehet megszüntetni, illetve attól 
eredmény nem várható továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem 
biztosítható.  
 
Az átmeneti nevelésbe vétel nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban addig biztosítja a 
gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a családja képessé válik a gyermek visszafogadására. 
Az átmeneti nevelésbe vételek elrendelésének elsődleges okai a magatartási zavar és a szülői 
elhanyagolás. A tavalyi év folyamán 8 kiskorú került átmeneti nevelésbe. 2012-ben az 
átmeneti nevelésbe vett kiskorúak száma 63 fő volt. 
 
A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a szülők felügyeleti jogának 
megszüntetése, vagy más okból a gyermeknek nincsen felügyeletet gyakorló szülője feltéve, 
hogy a neveléséről kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni. 2012-ben a tartós nevelésbe 
vett kiskorúak száma 9 fő volt.  
  
A gyámhivatal az átmeneti és a tartós nevelésbe vétel szükségességét évente, illetve a három 
éven aluli gyermekek esetében félévente felülvizsgálja. A gyámok jelentéseit, beszámolóit és 



számadásait rendszeresen elbírálja. A gyámhivatal a nevelésbe vett gyermekek szüleit 
gondozási díj megfizetésére kötelezheti, amely intézkedését évente kell felülvizsgálnia. 
 
A nevelésbe vételek megszüntetése (pl: hazakerülés miatt), vagy megszűnése (nagykorúság 
elérésével) után a kiskorú, illetve a fiatal felnőtt utógondozását rendeli el a gyámhivatal, 
amelynek keretében elősegíti a családi környezetébe történő visszailleszkedését, illetve az 
önálló élete megkezdését. Utógondozás elrendelésére az év folyamán 8 esetben került sor.  
 
A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére elrendeli az utógondozói ellátását, ha a létfenntartását 
önállóan biztosítani nem tudja, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat, illetve szociális 
bentlakásos intézménybe felvételét várja. Ekkor a nevelésbe vett gyermek nagykorúvá válását 
követően a 21., a 24., illetve indokolt esetben a 25. életévének betöltéséig a nevelőszülő 
háztartásában, a gyermekotthonban, vagy az utógondozói otthonban maradhat. Az 
utógondozói ellátását 6 fiatal felnőttnek rendelte el kérelemre a gyámhivatal 2012-ben. 

 
A pénzbeli ellátások közül a gyámhivatal hatáskörébe tartozik a gyermektartásdíj 
megelőlegezésének elrendelése, továbbá az átmeneti, vagy tartós nevelésből kikerült fiatal 
felnőttek lakáshoz jutását és tartós lakhatása megoldását elősegítő otthonteremtési támogatás 
megállapítása.  
 
A tárgyév folyamán gyermektartásdíj megelőlegezésben 107-en részesültek. Gyermektartásdíj 
állam általi megelőlegezése tavaly 34 gyermeknek került megállapításra. Otthonteremtési 
támogatást 5 főnek állapított meg 2012-ben Kiskunhalas Városi Gyámhivatala. 
 
Kiskunhalas Városi Gyámhivatala 34 esetben kezdeményezett büntetőeljárást a kiskorúak 
védelmében a 2012. évben, tartás elmulasztása miatt. 
 
 
A gyermekvédelem területén dolgozó hivatásos szakemberek - a civil szférát egyre inkább 
bevonva - jelentős energiákat fordítanak a gyermekvédelem helyi rendszerének működtetésre, 
a gyermekek jogainak és érdekeinek védelmére, problémáik megoldására, és a városban 
nehéz helyzetben élő gyermekek szüleinek – a szűkös anyagi források ellenére is rendelkezésre 
álló eszközökkel történő - támogatására. 
  
E területen dolgozó szakembereknek köszönhetően a város gyermekvédelmi rendszere 
alapjában véve jól működik, a szakemberek különös figyelmet fordítanak az együttműködésre, 
azonban az éves Gyermekvédelmi Értekezleten részt vevő szakemberek részéről 
megfogalmazásra került, hogy mára a legnagyobb problémát a munkanélküliség okozta 
pénzhiány idézi elő, amely rövid idő elteltével az élet minden területére begyűrűzik. Az anyagi 
okok hiánya, az eladósodás, közüzemi számlák ki nem fizetése sokszor a család lakhatását és 
megélhetését veszélyezteti, amely előbb vagy utóbb a családban élő gyermek súlyos 
veszélyeztetettségének kialakulásában jelentkezik. 
A jelenlévő oktatási intézmények részéről ismételten megfogalmazásra került, hogy az 50 
tanórát igazolatlan mulasztó tanulóval szemben alkalmazott iskoláztatási támogatás 
folyósításának felfüggesztése egyáltalán nem jelent visszatartó erőt a gyermekek és szüleik 
számára, viszont az ezzel kapcsolatos hatalmas adminisztrációs teher és postaköltség az 
iskolák, a gyermekjóléti szolgálat és a hatóságok részéről aránytalanul nagymértékű.  
 

79/2013. Kth. 
123/2012. Kth. módosítása: 



 
1. pont: A Halasvíz Kft. tulajdonában lévő, nettó 515 millió Ft, azaz ötszáztizenötmillió 

forint értékű víziközmű vagyon 2013.01.01. napjával, a törvény erejénél fogva átszáll 
Kiskunhalas Város Önkormányzatára. 

 
2. pont változatlan.  
 
3. pont: Kiskunhalas Város Önkormányzatának jegyzett tőkéje az átvett vagyon értékével 

megegyezően, 515 millió Ft-tal, azaz ötszáztizenötmillió forinttal csökken.  
 
 
 
 
80/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasvíz Kft., mint üzemeltető (6400 
Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) és Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos (6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1.) közötti Kiskunhalas, városi csapadékvíz elvezető rendszer zárt 
csatorna létesítményeinek üzemeltetése, karbantartására kötött Ü.22/2007. sz. szerződés 
felmondását 2012. december 31-i határidővel. 
Az üzemeltetést 2013. január 01-től Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 kiskunhalas, 
Hősök tere 1.), mint tulajdonos látja el. 
 
81/2013. Kth. 
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott 
lakbérű lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat: 
 

SORSZÁM LAKCIM m2 SZOBASZÁM 
KOMFORT-
FOKOZAT 

LAKSÁSOK 
ÁLLAPOTA 

Költség alapon 
számolt lakbér 
minimum Ft/hó 

1 
BERCSENYI 
U.4.III.8. 

34 1 Összkomfortos 
PANEL, 

LAKÓTEL. 
12 000 Ft 

2 
KARPAT U. 
9.III.55. 

55 2 Összkomfortos 
PANEL, 

LAKÓTEL. 
15 800 Ft 

3 
KOSSUTH 
U.30.I.2. 

55 2 Összkomfortos 
PANEL, 

LAKÓTEL. 
19 500 Ft 

4 
SZÉCHENYI 
18. I. 7. 

62 2 
 

Komfortos 
Gázfűtéses 

 
LAKÓTEL., 
EMELETES 

18 500 Ft 

 
2.A pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t. 
 
82/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 75.000,-Ft 
összegért nem kívánja megvásárolni Csólyospálos Községi Önkormányzat 75. 000,- Ft 
törzsbetétnek megfelelő névértékű üzletrészét. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 
Csólyospálos Községi Önkormányzat 75.000,- Ft törzsbetétnek megfelelő névértékű 
üzletrészének elővásárlási jogának lemondásáról vagy gyakorlásáról a konkrét adás-vétel 
kapcsán kíván nyilatkozni. 



3. A következő képviselő-testületi  ülésig az önkormányzat vizsgálja meg a Vakáció Kft-ben az 
üzletrész vásárlással a többségi tulajdon megszerzésének lehetőségét, hozadékát vagy 
következményeit.  
 
83/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési 
tervet  Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 
 
 
 
 
 



 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
2013. évi közbeszerzési terve 

 
 
 
 
 

 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége1 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés 
Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére2? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés megkötésének várható 
időpontja  

 I. Árubeszerzés         

Startmunka 

program keretén 

belül különféle 

eszközök 

beszerzése 

nemzeti 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás a Kbt. 

122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. március 2013. április nem 

                                                 
1 

Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi 

tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2
 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 

3
 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



Eszközbeszerzés 
(TÁMOP-3.1.11) 

nemzeti Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás a Kbt. 

122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. április 

2013. május 

nem 

 II. Építési 
beruházás 

 
    

 
  

A Bernáth Lajos 
Kollégium 

épületében 1 db 
34,56 kW 

teljesítményű 
napelemes 
rendszer 

telepítése. (KEOP-
4.10.0) 

nemzeti 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás a Kbt. 

122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. január 2013. április nem 

A Bibó István 
Gimnázium 
épületében 1 db 
49,9 kW 
teljesítményű 
napelemes 
rendszer 
telepítése.(KEOP-
4.10.0) 

 

nemzeti 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás a Kbt. 

122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja alapján 
 

2013. január 2013. április 

 

nem 

A Fazekas Gábor 
Utcai Általános 
Iskola épületében 
1 db 30,7 kW 
teljesítményű 
napelemes 

nemzeti 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás a Kbt. 

122. § (7) 

2013. január 2013. április 

 

nem 



rendszer 
telepítése. (KEOP-
4.10.0) 
 

bekezdés a) 

pontja alapján 

A Felsővárosi 
Általános Iskola 
épületében 1 db 
34,56 kW 
teljesítményű 
napelemes 
rendszer 
telepítése. (KEOP-
4.10.0) 

nemzeti 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás a Kbt. 

122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. január 2013. április 

 

nem 

A Kertvárosi 
Általános Iskola 
épületében 1 db 
37,4 kW 
teljesítményű 
napelemes 
rendszer 
telepítése. (KEOP-
4.10.0) 
 

nemzeti 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás a Kbt. 

122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. január 2013. április 

 

nem 

Ady E. u. 3. 
felújítása 

 nemzeti 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás a Kbt. 

122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. április 2013. június 

 

nem 

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  



Megbízás tűzoltó 

készülékek, tűzoltó 

vízforrások és 

tűzoltó 

felszerelések 

ellenőrzésére, 

karbantartására, 

javítására, 

tűzvédelmi és 

munkavédelmi, 

villamos 

biztonságtechnikai 

szaktevékenység 

ellátására, valamint 

hulladékokkal 

kapcsolatos éves 

adatszolgáltatásra 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos a 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. március 2013. április nem 

Rendezvényszerve
zés iránti 

szolgáltatás 
megrendelése 

(TÁMOP.3.1.11) 

nemzeti 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás a Kbt. 

122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. április 2013. május nem 

      

      

      

      



      

      

      

      

       

IV. Építési 
koncesszió 

    
 

 

       

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

    
 

 

       

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



84/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési 

Központ  Np. Kft. 2012. évi éves beszámolóját 13.181 eFt mérlegfőösszeggel, és  - 1.617 
eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) elfogadja. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési 
Központ  Np. Kft. 2012. évi  közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 

85/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasmédia Np. Kft. 2012. évi éves 

beszámolóját 44.725 eFt mérlegfőösszeggel, és -5.835 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
(veszteség) elfogadja. 
 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasmédia Np. Kft. 2012. évi  közhasznúsági 
jelentését elfogadja. 
 

86/2013. Kth. 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kiskunhalasi Művelődési 
Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft. és a  Halasmédia Nonprofit Kft. legfőbb 
szerve a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft.-nek a 
Halasmédia Nonprofit Kft-be történő beolvadásáról második alkalommal határoz.  
 
A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-
profit Kft.. vagyonmérleg tervezetét 13.181 eFt, a Halasmédia Nonprofit Kft. beolvadás előtti 
vagyonmérleg tervezetét 44.725 eFt, a Halasmédia Non-profit Kft. beolvadás utáni 
vagyonmérleg tervezetét 57.906 eFt mérlegfőösszeggel jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület  ugyancsak elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő Egyesülési 
Szerződéstervezetet, illetve az jogutód Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 
Alapító Okiratának tervezetét.  
 
A Képviselő-testület felkéri az átalakulással érintett társaságok vezetőit az Egyesülési 
Szerződés aláírására.  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Média és 
Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jogutód gazdasági társaság  ügyvezetőjét, hogy a beolvadás 
cégbírósági bejegyeztetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyéb szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
3.1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Király Gábort a Kiskunhalasi 
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft-nél fennálló ügyvezetői 
tisztségéből a jogutód gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének napjával visszahívja. 
 
3.2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Istvánt a Halasmédia 
Nonprofit Kft.-nél fennálló ügyvezetői tisztségéből a jogutód gazdasági társaság cégbírósági 
bejegyzésének napjával visszahívja. 
 



4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogutód Halasi Média és 
Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Flösser Tamást választja meg határozatlan időre, a 
gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének napjától. Személyi alapbérét havi bruttó 
330.000,- forintban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
munkaszerződés aláírására. 

 
5). Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beolvadással érintett  
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft. Felügyelő 
Bizottságának tagjait (Dr. Szabó Klára, Flösser Tamás, Szabadi István), valamint  a 
Halasmédia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjait( Kuris László, Hanzik Anikó, Vízkeleti 
Szabolcs) visszahívja  a  jogutód gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének napjával. 
 
6). Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  jogutód gazdasági társaság 
Felügyelő Bizottságának tagjaivá a cégbírósági bejegyzésének napjától 2018. május 31. 
napjáig az alábbi személyeket választja: 
 
Hanzik Anikó  6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 3. emelet 11. ajtó (szül.: Jánoshalma, 

1969. 12. 28., an.: Hudák Etelka Ilona, adóazonosító jele: 8376163582) 
Gál István Gyula 6400 Kiskunhalas, Korvin u. 9. (szül.: Kiskunmajsa,1948. 08. 14. ,an.: 

Patrik Piroska, adóazonosító jele: 8298104161 ) 
Vizkeleti Szabolcs 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. 4. emelet 17. ajtó (szül.: Kiskunhalas, 

1970. 09. 03., an.: Péter Klára, adóazonosító jele: 8378653749) 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság elnökének 
részére 25.000,-Ft./hó, a tagok részére 20.000,-Ft./hó díjazást állapít meg. 
 
7.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva az 58/2013 Kth 
számú határozat 9. pontjára, felszabadítja a Halasmédia Nonprofit Kft. tartalékba helyezett 
2013. évi támogatási összegét. 
 
8.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunhalasi kulturális és 
közgyűjteményi intézmények átszervezése kapcsán az új struktúra felállítására elfogadott 
25/2013. Kth számú határozat alapján a Boróka Civil Ház (Babó Villa) helyszínteret a 
jogutód Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Alapító Okiratába telephelyként nem veszi fel, 
és a Thorma János Múzeum alapító okiratát a fenti helyszíntérrel, feladatellátási helyként 
kiegészíti. 
 
9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunhalasi kulturális és 
közgyűjteményi intézmények átszervezése kapcsán  az új struktúra felállítására elfogadott 
25/2013. Kth számú határozat alapján a Városi Sportpályát mint telephelyet a KIGSZ alapító 
okiratából törli, és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. alapító okiratát ezzel kiegészíti. 
 

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS  
 

 
amely létrejött egyrészről a  
 
Halasmédia Non-profit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg:03-09-115853, 
székhelye:6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 1., képviseli:Tóth István ügyvezető) 
továbbiakban:Átvevő Társaság,  



 
másrészről a  
 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ( Cg: 03-09-115817, székhelye:6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8, 
képviseli: Király Gábor ügyvezető( továbbiakban: Beolvadó Társaság ) 
 
továbbiakban együttesen: szerződő felek vagy Felek, vagy Egyesülő Társaságok között a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ( továbbiakban: Gt. ) rendelkezései szerint alulírott 
napon és helyen az alábbiak szerint:  
 

1.  
 

SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ÉS AZ ELŐZMÉNYEK  
 

 
1.1 Kiskunhalas Város Önkormányzata 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1 ( továbbiakban: 

Önkormányzat, vagy Alapító a Gt alapján megalapította a Halasmédia Non-profit 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, valamint megalapította a Kiskunhalasi 
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot. 

 
1.2 Alapító 2013. február 28-án megtartott ülésén 58/2013. Kth számú határozatával döntött 

arról, hogy a Gt átalakulásra vonatkozó rendelkezéseinek alapján beolvasztja a 
Halasmédia Non-profit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba a Kiskunhalasi 
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot.  

 
1.3 A fenti előzményekre tekintettel szerződő felek megállapodnak abban, hogy a  Gt 67. § ( 

3 ) bekezdése alapján egyesülnek., figyelemmel a Gt  4. §  ( 4 ) és ( 5 ) bekezdésére.  
 
1.4 Az egyesülés módja: Gt 81. §- a alapján: beolvadás, amelynek eredményeként a 

Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mint beolvadó Társaság  a cégjegyzékből való törléssel megszűnik, 
és a Halasmédia Non-profit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint 
Átvevő Társaság  alapító okirata módosításának bejegyzésével, változatlan társasági 
formában, mint a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja tovább működik.  

 
1.5 Az Átvevő Társaság a Halasmédia Non-profit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.  
 
1.6 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogutód gazdasági 

társaságnak 100 %-ban továbbra is egyszemélyes tulajdonosa ( alapítója ) marad.   
 
1.7 Szerződő Felek kijelentik, hogy egymás alapszabályát ismerik, az egyesülésről hatályos 

alapszabályaikban meghatározott eljárásrend szerint határoztak.  
 
1.8 Az Egyesülő társaságok Alapítója a beolvadással kapcsolatos vagyonmérleg tervezet 

készítést mindkét nonprofit társaság esetében 2012. december 31-i fordulónappal 
határozta meg.  

 



1.9 Alapító a könyvvizsgálói feladatok ellátásával Vida József Attila könyvvizsgálót bízta meg. 
  
1.10 Beolvadó Társaság rögzíti, hogy a jelen pontban hivatkozott 58/2013 Kth számú 

határozatot az átalakulási folyamat első elvi határozatának tekinti.  
 

2.  
 

BEOLVADÁS  
 

2.1. Az Egyesülő Társaságok a Gt előírásaira és az átalakulási folyamatra tekintettel az 
alábbiakat rögzítik:  

 
• A társaságok nem állnak felszámolás alatt vagy végelszámolás alatt, a társaságokkal 

szemben büntetőjogi intézkedés nincs folyamatban. (Gt. 69. § (2) bek.) 
• A társaságok tagjai a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulási 

kötelezettségüket teljes egészében beszolgáltatták. (Gt. 69. § (3) bek.)  
• Az átalakulásban résztvevő gazdasági társaságok vagyonmérleg tervezete az átalakuló 

gazdasági társaság vagyonmérleg tervezetétől nem tér el, a társaságok az egyes 
eszközeiknek és kötelezettségeinek átértékelési lehetőségével nem élnek. (Gt.  71.§ (5) 
bek., illetve 73. § (2) bek.) 

• Az egyesüléssel zajló átalakulásban mindkét társaság valamennyi tagja részt vesz, új tagok 
belépésére nem kerül sor, pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem került 
előírásra.  

 
2.2. Az átvevő és beolvadó gazdasági társaságok vagyonát független könyvvizsgáló által 

ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár tartalmazza, melyet szerződő felek döntést 
hozó testületei és Felügyelő Bizottságai megismertek és határozatokkal jóváhagytak.  

 
2.3. Az Átvevő Társaság az első elvi döntésben foglalt leltár- és mérlegkészítési kötelezettségre 

utalva rögzíti, hogy a Vida József Attila könyvvizsgáló által ellenőrzött – az un. átalakulási 
vagyonmérleg szerinti 

 
            saját tőkéje:                40.891 e    Ft  
            jegyzett tőkéje:           17.620 e    Ft  
            mérleg főösszege:       44.725 e   Ft  
 
2.4. A Beolvadó Társaság az első elvi döntésben foglalt leltár- és mérlegkészítési 

kötelezettségre utalva rögzíti, hogy a Vida József Attila könyvvizsgáló által ellenőrzött – 
az un. átalakulási vagyonmérleg szerinti 

 
            saját tőkéje:                 10.130.e Ft 
            jegyzett tőkéje:               4.000  e.Ft  
            mérleg főösszege         13.181. e Ft  
 
2.5. Az Egyesülő Társaságok megállapítják, hogy a Vida József Attila könyvvizsgáló által 

ellenőrzött és a beolvadással létrehozandó non-profit korlátolt felelősségű társaság 
(Módosult Átvevő Társaság) átalakulási vagyonmérlege szerinti  

 
            saját tőkéje:                51.021 e. Ft  
            jegyzett tőkéje:           21.620 e. Ft 
            mérleg főösszege       57.906 e. Ft  



             
2.6    Szerződő felek által elfogadott átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek jelen    

egyesülési szerződés 1-2 számú mellékletét képezik. 
 
2.7 A beolvadással az egyesülő társaságok közül a beolvadó Kiskunhalasi Művelődési 

Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 
megszűnik és vagyona az átvevő jogutód társaságra a Halasmédia Non-profit Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaságra, mint általános jogutódra száll át, amelynek társasági 
formája változatlan marad.  (Gt. 81. § ( 1 ) bek.)  

 
2.8 Szerződő Felek kijelentik, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás 

tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvényben foglalt feltételek ismeretében a vállalkozások 
összefonódásának feltételei jelen esetben nem állnak fenn. Átalakulási tervet a szerződő 
feleknek a Gt 78. § ( 4 ) bekezdése alapján nem kellett készíteniük.  

 
2.9 A szerződő Felek kijelentik, hogy sem a Beolvadó társaságnál sem az Átvevő Társaságnál 

nem működött munkavállalói érdekképviseleti szerv, ezért feléjük tájékoztatási 
kötelezettség nem áll fenn.  

 
2.10 Az Egyesülő Társaságok a Gt 79. § ( 1 ) bekezdésére utalva az alábbiakban állapodnak 

meg:  
 
            Az Átvevő Társaság főbb adatai ( 2012. december 31-i fordulónappal )   
 
            Cégneve: Halasmédia Non-profit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
            Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 1 
            Cégjegyzékszáma: Cg:03-09-115853 
            Tagja: Kiskunhalas Város Önkormányzata ( szavazati jog mértéke minősített többségű  
            befolyást biztosít.) 
            A társaság képviselője: Tóth István ügyvezető  
            A társaság főtevékenysége: 6020’08 televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
            Alapító törzsbetéte: 17.620.000 Ft 
            Közhasznúsági fokozat adatai: közhasznú   
 
            A Beolvadó Társaság főbb adatai ( 2012. december 31-i fordulónappal )   
            Cégneve: Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-    
                            profit Korlátolt Felelősségű Társaság  
            Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8 
            Cégjegyzékszáma: 03-09-115817 
            Tagja: Kiskunhalas Város Önkormányzata ( szavazati jog mértéke minősített többségű  
            befolyást biztosít.) 
 
            A társaság képviselője: Király Gábor  ügyvezető  
            A társaság főtevékenysége: 9004 ’08  Művészeti  létesítmények működtetése  
            Alapító törzsbetéte: 4.000.000. Ft  
            Közhasznúsági fokozat adatai: kiemelten közhasznú  ( 2011. XII. 14 –től közhasznú )   
 
 
           Az egyesülés eredményeként létrejövő gazdasági társaság : 
 
           Az egyesüléssel egyidejűleg az átvevő társaság cégneve, ügyvezetője, Felügyelő bizottsági    



           tagjai megváltoznak. 
 
           Átvevő új cég neve: Halasi Média és Kultúra Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű   
                                           Társaság 
 
           Rövidített elnevezése: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft  
 
           Társasági formája: változatlan marad. 
  
           Az egyesüléssel, mint átalakulással létrejött gazdasági társaság az átalakult gazdasági  
           társaság általános jogutódja.  
 
2.11 A szerződő felek a beolvadás időpontját a cégbejegyzés napjában határozzák meg.  

Szerződő felek rögzítik, hogy a Gt 81 § ( 1 ) bekezdése értelmében a Beolvadó Társaság a 
beolvadás cégbírósági bejegyzésének napjával megszűnik.  

 
2.12 Felek tudomásul veszik, hogy az egyesülő társaságokkal szemben fennálló esetleges 

követeléseket az egyesülés nem teszi lejárttá. A szerződő felek tagjainak felelősségére a 
Gt. 70. §-ában foglaltak az irányadók.  

 
2.13 Az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok az utolsó döntés meghozatalától számított 8 

napon belül kötelesek a döntésről a Cégközlönynél átalakulási közlemény közzétételét 
kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. A Közzététel 
kezdeményezésére kijelölt társaság a Halasmédia Non-profit Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mint Átvevő Társaság  

 
 

3.  
 

ÁTVEVŐ JOGUTÓD  GAZDASÁGI TÁRSASÁG  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA  

 
3.1 Átvevő Társaság Alapító Okiratában a beolvadás miatt szükséges módosítások tervezetét 

jelen egyesülési szerződés az alábbiak szerint  tartalmazza. 

 

 

 

Halasi Média és Kultúra  
 



Nonprofit Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

2013. március 28. 



ALAPÍTÓ OKIRAT 

(a 2008. 02. 25., 2008. 03. 31., 2008. 04. 09., 2008. 12. 01., 2009. 04. 30., 2009. 07. 01., 2009. 
09. 30., 2009. 10. 26. valamint 2010. 12. 01., valamint a 2011. június 01., 2013. március 28. 

napján kelt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, és módosításra  hogy az 1. pontban 
megjelölt alapító a gazdasági társaságokról szóló többszörösen módosított 2006. évi IV. 
törvény (Gt.) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.)jogszabályi 
változás következtében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  rendelkezései 
szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására 
egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítson, átalakulással ( beolvadás 
folytán )  a Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű  Társaság 
jogutódjaként az alábbiak szerint: 

 

1. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe 

1.1. A társaság cégneve: 
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

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

1.2. A társaság székhelye:  6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 1. 

1.3. A társaság telephelyei:               6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8. 

                                                          6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u. 5. 

                                                          6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 1. 

                                                         6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/a. 

                                                         6400 Kiskunhalas, Marx tér 1. 

                                                         6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 22. 

 

2. A társaság jogállása 

A társaság által ellátandó közfeladatát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény (jogszabályi változás következtében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ) 
rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el. 

 

3. A társaság alapítója 

3.1. Név:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviseli:  Gyovai István polgármester 
                                    Születési hely, idő: Csongrád, 1959. július 8. 
                                    Anyja neve: Deák Margit 
                                    Adóazonosító jele: 8337902647 



                                    Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Izabella u. 11. 
Adószám:  15338806-2-03 
Székhely:  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 

4. A társaság tevékenysége 

 

4.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi köre:  

                          
4.1.1. A társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységi köre: 

            58.11.08         Könyvkiadás  
            58.12.08.        Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
 58.14.08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 58.19.08 Egyéb kiadói tevékenység 
 59.11.08 Film-, video-, televízió műsor gyártás 
 59.12.08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
 59.13.08 Film-, video- és televíziós program terjesztése 
 59.20.08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
            85.59.08         M.n. s. egyéb oktatás  
 60.10.08 Rádió műsorszolgáltatás 
 60.20.08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 
 61.10.08 Vezetékes távközlés 
 61.20.08 Vezeték nélküli távközlés 
 61.90.08 Egyéb távközlés 
 63.11.08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
            63.91.08 Hírügynökségi tevékenység 
 73.20.08 Piac- és közvélemény-kutatás 
 74.20.08 Fényképészet 
 85.32.08 Szakmai középfokú oktatás 
 90.03.08 Alkotóművészet 
            90.02.08        Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
            90.03.08         Alkotóművészet 
            90.04.08         Művészeti létesítmények működtetése  
            91.01.08         Előadó-művészet 
            91.03 08         Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
   
 
4.1.2. A társaság TEAOR szerinti közhasznú főtevékenysége 

 
 60.20.08 Televízió műsör összeállítása, szolgáltatása 

 

4.2. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység köre: 

17.23.08         Irodai papírárú gyártása  
18.12.08.        Nyomás / kivéve napilap /  
18.13.08         Nyomdai előkészítő tevékenység  
18.14.08         Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás    
18.20.08 Egyéb sokszorosítás 



55.20.08         Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely –szolgáltatás  
56.21.08         Rendezvényi étkeztetés 
56.30.08         Italszolgáltatás 
59.14.08 Filmvetítés  
62.03.08 Számítógép üzemeltetés 
63.99.08         M.n.s egyéb információs szolgáltatás  
68.20.08         Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.22.08         Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
73.11.08 Reklámügynöki tevékenység 
73.12.08 Médiareklám 
77.39.08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
81.10.08.        Építményüzemeltetés 
82.30.08         Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99.08         M.n.s.egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
85.52.08         Kulturális képzés  
96.09.08        M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  

 
A felsorolt tevékenységek közül a társaság nem kívánja gyakorolni az előzetes engedélyhez 
kötött tevékenységeket az engedély megszerzésének időpontjáig. A képesítéshez kötött 
tevékenységeket a szükséges kiépítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával, illetve a 
szükséges képesítés birtokában kívánja gyakorolni a társaság. 

 

5. A társaság működésének időtartama 

 

5.1. A társaság időtartama: határozatlan. 

A társaság első üzleti éve a társasági szerződés Cégbírósághoz történő benyújtásától 
kezdődően december 31. napjáig tart. 

 

6. A társaság törzstőkéje 

6.1. A társaság törzstőkéje 21.620.000,-Ft, azaz huszonegymillió-hatszázhúszezer forint amely 
a) 17.470.000,-Ft azaz Tizenhétmillió-négyszázhetvenezer forint készpénzből áll, amely a 
törzstőke 80.8  %-a 
Ebből az alapításkor befizetett összeg 17.470.000,-Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100%-a. 
b) 4.150.000,-Ft azaz Négymillió-százötvenezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, 
amely a törzstőke 19.2 %-a. 
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás 100 
%-a. 

6.2. Az alapító további pótbefizetésről nem  rendelkezik: 

 

7. A tag törzsbetétje 

7.1. Név: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 21.620.000,-Ft 

Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 17.470.000,-Ft 
b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 4.150.000, Ft  



 

8. A társaság közhasznú jogállású megszerzésének feltétele, 
rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról és a befektetési tevékenység 

gyakorlásáról 

8.1. A társaság a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) bekezdés 
4. és 5. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy 
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

8.2. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. 

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

8.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pároktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

8.5. A társaság befektetési tevékenységet nem végez. 

 

9. A közhasznú jogálláshoz fűződő kedvezményekre való jogosultság időpontja 

9.1. A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság 
közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású 
társaságként történő nyilvántartásba vételének időpontjától jogosult. 

 

10. Üzletrész 

10.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik. 

Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése 
során képződött nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

Az üzletrész forgalomképes és a Gt. 135. §-a szerint képzett saját társasági üzletrész 
kivételével szabadon átruházható. 

Az alapító az üzletrészt harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza. 

 

11. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

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

11.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 
taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerződésre módosítani. 

11.3. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 

12. Az alapítói határozat 

12.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító képviselő-testülete határozattal 
dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. 



12.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a törvény a 
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem ütköznek a nyereség felosztásának 
tilalmi rendelkezésébe. 

12.3. A közhasznú jogállással rendelkező nonprofit közhasznú kft. alapítójának hatáskörébe 
tartozik a Gt. 14. § (2) bekezdésében foglalt – a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe 
nem ütköző – rendelkezésein kívül még: 
a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről kötött megállapodás, 
b) a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
c) befektetési szabályzat elfogadása, 
d) a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása 

12.4. A döntéshozatalt megelőzően az alapító képviselő-testülete köteles az ügyvezető és a 
felügyelő szerv, véleményének megismerésére. Az alaptő a társaság működésével és 
gazdálkodásával összefüggő kérdésköröket tárgyaló képviselő-testületi ülésére a felügyelő 
bizottság elnökét és tagjait valamint az ügyvezetőt – véleményezési joggal – köteles 
meghívni. 

12.5. A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító 
vezető szerve – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A 
számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság 
legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

 

12.6  A véleményezési jog gyakorlása ülésen: 

12.6.1. A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a 
véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni. 

12.6.2. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására. 

12.6.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell véleményezési jog jogosultjának a 
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve 
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog 
jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. 

12.6.4. Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az 
ülésre meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet 
haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait 
tartalmaznia kell. 

12.6.5. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az 
ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott 
személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja 
nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A 
megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, 
azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni. 

12.6.6. Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető és a     
felügyelő bizottság, vagy a véleményezési jog jogosultjai véleményezték. 



12.6.7. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések 
nyilvánosságának biztosítása kötelező. Írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 

12.6.8. Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés 
helyét és idejét, a jelenlévőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen 
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet a tag és az 
ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos 
nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános. Az alapító 
vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden 
olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatos. 

12.7. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül: 

12.7.1. Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő 
bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles 
döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. 

Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és 
tagjainak megküldeni. Jogosult az alapító döntéstervezetek közvetlen megküldésére a 
véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és 
tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket 
írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság 
székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 
napos határidő betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben 
haladéktalanul köteles az alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani. 

12.7.2. Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog 
jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a döntést 
véleményezték. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel 
rendelkezik, akkor a tagnak külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság 
véleményével együtt. 

12.7.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának 
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve 
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog 
jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni. 

12.7.4. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói 
döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát 
követő alapítói döntést. 

12.7.5. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság 
székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények 
átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények 
átadása bizonyítható legyen. 

12.7.6. Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét 
az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai 
véleményezték. 

12.7.7. A nyilvánosság az alapítói döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a 
véleményezési eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, a jelen okiratban foglalt 
szabályozás szerint. 



12.8. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító, illetve az 
alapító képviselő-testülete hozhat döntést. 

 

13. A társaság nyilvánossága 

13.1. A társaság működésével kapcsolatos döntésekről az Alapító képviselő-testülete köteles 
jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a 
jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. 

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és az Alapító képviselő-testületének két tagja írja alá. A 
jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. 

13.2. Az Alapító képviselő-testülete a társaságot érintő határozatait a meghozataluktól 
számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettek. Ezzel egyidejűleg a társaság és 
az alapító székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé kell tenni legalább 30 napra 
a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság 
teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles 
hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt az alapító, másrészt külön a 
társaság székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor. 

13.3. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével 
történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot 
készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, 
telefonon, írásban, vagy a társaság www.halasmedia.hu honlapján. Az ügyvezető a betekintést 
kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles 
teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 

13.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 13.3. pontban 
meghatározott feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye 
szerint illetékes cégbíróságon is. 

13.5. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a 
szolgáltatást igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói 
ülések összehívásának rendjével. A szolgáltatás igénybevevői köre Bács-Kiskun megye 
területére korlátozódik. Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más 
feltétellel nem zárt és nem korlátozott. 

13.6. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás 
igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 13.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán a hozott 
határozat jellegétől függően. 

13.7. A társaság „határozatok tára” címmel folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a 
vezetői döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható. A társaság vezető szervének döntéseit az ügyvezető 
írásban, közvetlenül közli. A társaság a döntések nyilvánosságát a www.halasmedia.hu 
honlapon biztosítja. 

14. Az ügyvezető 

14.1. A társaság ügyvezetője:  
Név: Flösser Tamás 
Születési helye, ideje: Kiskunhalas, 1977. 12.13. 
Anyja neve: Szikora Mária 



Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Czuczor u. 1. 
Adóazonosító jel: 8405232818 

Az ügyvezető megbízatása a kinevezésre jogosult szerv döntésének meghozataláig, 
határozatlan időre szól. 
A megbízás kezdő időpontja: cég változás bejegyzésének  napja. 

14.2. Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, 
harmadik személyekkel szemben. 
Az ügyvezető vezeti a társaság nyilvántartásait, irányítja a társaság munkáját. 
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékkel 
kapcsolatos valamennyi, a Gt. 150. § (2)-(4) bek. szerinti ügyvezetői kötelmet az ügyvezető 
tudomásul veszi. 

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

 

15. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján 

15.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

15.2. A vezető tisztségviselők (az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjai), illetve az ennek 
jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni 
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. 

15.3.Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, a felügyelő bizottság tagjait valamint ezen 
személyek hozzátartozóit – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesíthetni. 

15.4. A 2006. évi IV. törvény 23. § és 25. § szerinti összeférhetetlenségi szabályai is 
értelemszerűen irányadóak az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság tagjaira is. 

 

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 

16.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság 
megbízatása  cégváltozás bejegyzésének  napjától 2018. május 31. napjáig szól. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Hanzik Anikó  6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 3. emelet 11. ajtó (szül.: Jánoshalma, 
1969. 12. 28., an.: Hudák Etelka Ilona, adóazonosító jele: 8376163582) 

Gál István Gyula 6400 Kiskunhalas, Korvin u. 9. (szül.: Kiskunmajsa,1948. 08. 14. ,an.: 
Patrik Piroska, adóazonosító jele: 8298104161 ) 

Vizkeleti Szabolcs 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. 4. emelet 17. ajtó (szül.: Kiskunhalas, 
1970. 09. 03., an.: Péter Klára, adóazonosító jele: 8378653749) 

 
16.2. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

16.3. A felügyelő bizottság legalább három tagból áll. 



16.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ 
elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a 
jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottság 
ülését ismételten össze kell hívni. A felügyelő bizottság döntéseiről a felügyelő bizottság 
elnöke nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a tartalma, időpontja, hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők száma. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, az 
ülést megelőző 8 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével. 

16.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Feladata a 
társaság, annak szervei és tisztségviselői működése törvényszerűségének, 
szabályszerűségének, vagyonkezelésének ellenőrzése. E körben ellenőrzi a társaság 
költségvetésének végrehajtását, a pénz és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, a 
zárszámadást és az alapul szolgáló okmányokat is. A felügyelő bizottság határozza meg és 
rögzíti saját ügyrendjében a fegyelmi eljárás részletes szabályait. 

16.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő 
bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a 
gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a 
társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha a 
jogszabály így rendelkezik. A felügyelő bizottság tevékenységéről jelentést tesz a társaság 
legfőbb szervének. 

16.7. A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján működik. Ügyrendjét maga állapítja meg, 
amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ülését évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a 
felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő 
eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait 
az ügyrendben meg kell állapítani. 

16.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott 
létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a 
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni 
a legfőbb szervének ülését. 

16.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

16.10. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető 
állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott 
módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – 
ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. 

16.11. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a 
felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

16.12. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, 
vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági 
társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 

16.13. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a vezető tisztségviselőktől jelentést a szervezet munkavállalóitól, pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet 
azokat megvizsgálhatja. 



16.14. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető-szerv 
döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

16.15. Az intézkedésre jogosult vezetőszerv a felügyelő szerv indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a vezető-szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

16.16. A felügyelő bizottság hiányosság észlelése setén, annak súlyához mérten 
a) felhívja a tisztségviselőt a helyes magatartásra, 
b) felhívja a legfőbb szervet az állásfoglalásra és a hiba kijavítására, 
c) az Alapító képviselő-testülete rendkívüli összehívását indítványozza. 

16.17. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

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

a) az Alapító képviselő-testület tagja, 
b) a társaság ügyvezetője, 
c) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
d) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
e) az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

17. A cégjegyzés 

 

17.1. A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként 
történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a 
képviseletre jogosult személy a nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 

 

18. Az Alapító Okirat módosítása, a társaság megszűnése 

 

18.1. Az Alapító Okirat módosításához – ha a torvény eltérően nem rendelkezik – az alapító 
képviselő-testületének határozata szükséges. 

18.2. A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges. 

18.3. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a 
tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege 
adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt 
meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja 
közcélokra. Ennek hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit 



gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra 
fordítja. 

18.4. A nonprofit gazdasági társaság megszűnik, ha: 
a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel 
megvalósult; 
b) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; 
c) tagjainak száma egy főre csökken, kivéve ha a Gt. másként rendelkezik; 
d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
e) jogszabály így rendelkezik; 
f) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); 
g) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
h) a Gt-nek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják. 
A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg (Gt. 65. §) 

 

19. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságának biztosítása 

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

A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a 
„Halasi Tükör” című közéleti hetilapban, valamint a www.halasmedia.hu honlapon 
nyilvánosságra hozza. 

19.2. Az éves közhasznúsági jelentést tartalmazza: 
- a számviteli beszámolót; 
- a költségvetési támogatás felhasználását; 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
- a cél szerinti juttatások kimutatását; 
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékét; 
- a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 

20. Egyéb rendelkezések 

20.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 
szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi 
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

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

cégbejegyzésének  napjával  kezdi meg. 

20.3. A társaság alapítója a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írta alá. 

20.4. A jelen alapító okirat módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzata képviselő-
testületének 58/2013 Kth  és 86/ 2013.Kth   számú határozatán alapul. 

Kelt, Kiskunhalas, 2013. március 28. 

______________________________ 



Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tag képviseletében:  

Gyovai István polgármester  

 
Alulírott Piegelné Dr. Csényi Mgadolna 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B. I. 4.. szám alatti 
székhelyű ügyvéd a Korlátolt Felelősségű társaság cégeljárási képviselettel meghatalmazott 
jogi képviselője a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint eljárva igazolom, hogy a létesítő okirat 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos 
tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban a beolvadás kapcsán a nonprofit gazdasági 
társaság nevének  változása, telephelyek bejegyzése, tevékenységi körük bővülése, a 
pótbefizetésről való rendelkezés, ügyvezető változása, új felügyelő bizottsági tagok 
megjelölése  adott okot a módosított  egységes szerkezetű okirat elkészítésére. ( módosítások 
dőlt betűvel jelezve )  
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és 
tanúsítom, hogy a szerződő felek személyi azonosságuk igazolása után azt előttem írták alá, 
ezért ellenjegyzem. Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. torvény, 
valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI.19.) szabályzatában meghatározott 
elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással 
rendelkezem. 
Kiskunhalas, 2013. ___________   ______ 
 
 

/: Piegelné Dr. Csényi Magdolna :/  
Ügyvéd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Az Átvevő Társaság Alapító Okiratának tervezetét a szerződő felek megismerték és azt az 

egyesülésük elfogadását követően kötelező erejűnek ismerik el.   
 
 

4. 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 

4.1 .Szerződő felek kijelentik, hogy a beolvadással kapcsolatos mindennemű költséget, esetleges 
illetéket és díjakat a társaságok önállóan viselik.  
 



4.2. A jelen szerződés érvényességéhez és hatályosságához a szerződő felek, mint az egyesüléssel 
érintett társaságok legfőbb szervének hozzájárulása, elfogadása szükséges.  
 
4.3. Az itt nem érintett kérdésekben a Gt és a Ptk, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV 
törvény rendelkezései az irányadóak.  
 
Jelen szerződést szerződő Felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.  
 
Kiskunhalas, 2013. március ….  
 
 
__________________________________                        ___________________________ 
Beolvadó Társaság képviseletében                                           Átvevő Társaság képviseletében  
Király Gábor ügyvezető                                                                       Tóth István ügyvezető  
 
 

_____________________________ 
Egyesülés ( beolvadás ) 

utáni jogutód társaság képviseletében  
 
 
Mellékletek:  

1. Az átalakuló ( beolvadó és átvevő ) gazdasági társaságok vagyonleltár tervezete és  
vagyonmérleg tervezete. 

2. Az átalakulás ( beolvadás ) utáni jogutód gazdasági társaság  ( nyitó ) vagyonmérleg 
tervezet és vagyonleltár tervezete 

3. Alapító Okirat módosításának tervezete    
 
Szerkesztettem és ellenjegyzem:  
Alulírott Piegelné Dr. Csényi Magdolna 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B. I. 4. szám alatti székhelyű ügyvéd 
nyilatkozom, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak és tanúsítom, hogy a szerződő felek 
személyi azonosságuk igazolása után azt előttem írták alá, ezért ellenjegyzem. 
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. törvény , valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007 ( 
XI.19 ) Szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített 
elektronikus aláírással rendelkezem. 
 

Kiskunhalas., 2013. március ---- 
 
/: Piegelné Dr. Csényi Magdolna :/  
                   Ügyvéd  
 
 
 
 
 
 

 



Halasi Média és Kultúra  
 

Nonprofit Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

2013. március 28. 



ALAPÍTÓ OKIRAT 

(a 2008. 02. 25., 2008. 03. 31., 2008. 04. 09., 2008. 12. 01., 2009. 04. 30., 2009. 07. 01., 2009. 
09. 30., 2009. 10. 26. valamint 2010. 12. 01., valamint a 2011. június 01., 2013. március 28. 

napján kelt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, és módosításra  hogy az 1. pontban 
megjelölt alapító a gazdasági társaságokról szóló többszörösen módosított 2006. évi IV. 
törvény (Gt.) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.)jogszabályi 
változás következtében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  rendelkezései 
szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására 
egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítson, átalakulással ( beolvadás 
folytán )  a Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű  Társaság 
jogutódjaként az alábbiak szerint: 

 

1. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe 

1.1. A társaság cégneve: 
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

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

1.2. A társaság székhelye:  6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 1. 

1.3. A társaság telephelyei:               6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8. 

                                                           6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u. 5. 

                                                           6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 1. 

                                                           6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/a. 

                                                         6400 Kiskunhalas, Marx tér 1. 

                                                         6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 22. 

 

2. A társaság jogállása 

A társaság által ellátandó közfeladatát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény (jogszabályi változás következtében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ) 
rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el. 

 

3. A társaság alapítója 

3.1. Név:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviseli:  Gyovai István polgármester 
                                    Születési hely, idő: Csongrád, 1959. július 8. 
                                    Anyja neve: Deák Margit 
                                    Adóazonosító jele: 8337902647 



                                    Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Izabella u. 11. 
Adószám:  15338806-2-03 
Székhely:  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 

4. A társaság tevékenysége 
 

4.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi köre:  

4.1.1. A társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységi köre: 

            58.11.08         Könyvkiadás  
            58.12.08.        Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
 58.14.08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 58.19.08 Egyéb kiadói tevékenység 
 59.11.08 Film-, video-, televízió műsor gyártás 
 59.12.08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
 59.13.08 Film-, video- és televíziós program terjesztése 
 59.20.08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
            85.59.08         M.n. s. egyéb oktatás  
 60.10.08 Rádió műsorszolgáltatás 
 60.20.08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 
 61.10.08 Vezetékes távközlés 
 61.20.08 Vezeték nélküli távközlés 
 61.90.08 Egyéb távközlés 
 63.11.08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
            63.91.08 Hírügynökségi tevékenység 
 73.20.08 Piac- és közvélemény-kutatás 
 74.20.08 Fényképészet 
 85.32.08 Szakmai középfokú oktatás 
 90.03.08 Alkotóművészet 
            90.0.2.08         Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
            90.03.08          Alkotóművészet 
            90.04.08          Művészeti létesítmények működtetése  
            91.03 08          Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése   
 
4.1.2. A társaság TEAOR szerinti közhasznú főtevékenysége 

 
 60.20.08 Televízió műsör összeállítása, szolgáltatása 

 

4.2. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység köre: 

17.23.08         Irodai papírárú gyártása  
18.12.08.        Nyomás / kivéve napilap /  
18.13.08         Nyomdai előkészítő tevékenység  
18.14.08         Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás    
18.20.08 Egyéb sokszorosítás 
55.20.08         Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely –szolgáltatás  
56.21.08         Rendezvényi étkeztetés 



56.30.08         Italszolgáltatás 
59.14.08 Filmvetítés  
62.03.08 Számítógép üzemeltetés 
63.99.08         M.n.s egyéb információs szolgáltatás  
68.20.08         Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.22.08         Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
73.11.08 Reklámügynöki tevékenység 
73.12.08 Médiareklám 
77.39.08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
81.10.08.        Építményüzemeltetés 
82.30.08         Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99.08         M.n.s.egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
85.52.08         Kulturális képzés  
96.09.08        M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  

 
A felsorolt tevékenységek közül a társaság nem kívánja gyakorolni az előzetes engedélyhez 
kötött tevékenységeket az engedély megszerzésének időpontjáig. A képesítéshez kötött 
tevékenységeket a szükséges kiépítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával, illetve a 
szükséges képesítés birtokában kívánja gyakorolni a társaság. 

 

5. A társaság működésének időtartama 

 

5.1. A társaság időtartama: határozatlan. 

A társaság első üzleti éve a társasági szerződés Cégbírósághoz történő benyújtásától 
kezdődően december 31. napjáig tart. 

 

6. A társaság törzstőkéje 

6.1. A társaság törzstőkéje 21.620.000,-Ft, azaz huszonegymillió-hatszázhúszezer forint amely 
a) 17.470.000,-Ft azaz Tizenhétmillió-négyszázhetvenezer forint készpénzből áll, amely a 
törzstőke 80.8  %-a 
Ebből az alapításkor befizetett összeg 17.470.000,-Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100%-a. 
b) 4.150.000,-Ft azaz Négymillió-százötvenezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, 
amely a törzstőke 19.2 %-a. 
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás 100 
%-a. 

6.2. Az alapító további pótbefizetésről nem  rendelkezik: 

 

7. A tag törzsbetétje 

7.1. Név: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 21.620.000,-Ft 

Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 17.470.000,-Ft 
b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 4.150.000, Ft  

 



8. A társaság közhasznú jogállású megszerzésének feltétele, 
rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról és a befektetési tevékenység 

gyakorlásáról 

8.1. A társaság a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) bekezdés 
4. és 5. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy 
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

8.2. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. 

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

8.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pároktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

8.5. A társaság befektetési tevékenységet nem végez. 

 

9. A közhasznú jogálláshoz fűződő kedvezményekre való jogosultság időpontja 

9.1. A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság 
közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású 
társaságként történő nyilvántartásba vételének időpontjától jogosult. 

 

10. Üzletrész 

10.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik. 

Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése 
során képződött nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

Az üzletrész forgalomképes és a Gt. 135. §-a szerint képzett saját társasági üzletrész 
kivételével szabadon átruházható. 

Az alapító az üzletrészt harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza. 

 

11. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

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

11.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 
taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerződésre módosítani. 

11.3. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 

12. Az alaptói határozat 

12.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító képviselő-testülete határozattal 
dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. 



12.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a törvény a 
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem ütköznek a nyereség felosztásának 
tilalmi rendelkezésébe. 

12.3. A közhasznú jogállással rendelkező nonprofit közhasznú kft. alapítójának hatáskörébe 
tartozik a Gt. 14. § (2) bekezdésében foglalt – a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe 
nem ütköző – rendelkezésein kívül még: 
a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről kötött megállapodás, 
b) a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
c) befektetési szabályzat elfogadása, 
d) a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása 

12.4. A döntéshozatalt megelőzően az alapító képviselő-testülete köteles az ügyvezető és a 
felügyelő szerv, véleményének megismerésére. Az alaptő a társaság működésével és 
gazdálkodásával összefüggő kérdésköröket tárgyaló képviselő-testületi ülésére a felügyelő 
bizottság elnökét és tagjait valamint az ügyvezetőt – véleményezési joggal – köteles 
meghívni. 

12.5. A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító 
vezető szerve – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A 
számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság 
legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

 

12.6  A véleményezési jog gyakorlása ülésen: 

12.6.1. A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a 
véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni. 

12.6.2. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására. 

12.6.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell véleményezési jog jogosultjának a 
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve 
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog 
jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. 

12.6.4. Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az 
ülésre meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet 
haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait 
tartalmaznia kell. 

12.6.5. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az 
ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott 
személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja 
nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A 
megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, 
azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni. 

12.6.6. Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető és a     
felügyelő bizottság, vagy a véleményezési jog jogosultjai véleményezték. 



12.6.7. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések 
nyilvánosságának biztosítása kötelező. Írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 

12.6.8. Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés 
helyét és idejét, a jelenlévőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen 
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet a tag és az 
ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos 
nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános. Az alapító 
vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden 
olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatos. 

12.7. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül: 

12.7.1. Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő 
bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles 
döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. 

Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és 
tagjainak megküldeni. Jogosult az alapító döntéstervezetek közvetlen megküldésére a 
véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és 
tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket 
írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság 
székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 
napos határidő betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben 
haladéktalanul köteles az alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani. 

12.7.2. Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog 
jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a döntést 
véleményezték. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel 
rendelkezik, akkor a tagnak külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság 
véleményével együtt. 

12.7.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának 
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve 
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog 
jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni. 

12.7.4. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói 
döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát 
követő alapítói döntést. 

12.7.5. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság 
székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények 
átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények 
átadása bizonyítható legyen. 

12.7.6. Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét 
az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai 
véleményezték. 

12.7.7. A nyilvánosság az alapítói döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a 
véleményezési eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, a jelen okiratban foglalt 
szabályozás szerint. 



12.8. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító, illetve az 
alapító képviselő-testülete hozhat döntést. 

 

13. A társaság nyilvánossága 

13.1. A társaság működésével kapcsolatos döntésekről az Alapító képviselő-testülete köteles 
jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a 
jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. 

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és az Alapító képviselő-testületének két tagja írja alá. A 
jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. 

13.2. Az Alapító képviselő-testülete a társaságot érintő határozatait a meghozataluktól 
számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettek. Ezzel egyidejűleg a társaság és 
az alapító székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé kell tenni legalább 30 napra 
a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság 
teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles 
hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt az alapító, másrészt külön a 
társaság székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor. 

13.3. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével 
történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot 
készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, 
telefonon, írásban, vagy a társaság www.halasmedia.hu honlapján. Az ügyvezető a betekintést 
kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles 
teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 

13.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 13.3. pontban 
meghatározott feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye 
szerint illetékes cégbíróságon is. 

13.5. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a 
szolgáltatást igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói 
ülések összehívásának rendjével. A szolgáltatás igénybevevői köre Bács-Kiskun megye 
területére korlátozódik. Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más 
feltétellel nem zárt és nem korlátozott. 

13.6. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás 
igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 13.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán a hozott 
határozat jellegétől függően. 

13.7. A társaság „határozatok tára” címmel folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a 
vezetői döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható. A társaság vezető szervének döntéseit az ügyvezető 
írásban, közvetlenül közli. A társaság a döntések nyilvánosságát a www.halasmedia.hu 
honlapon biztosítja. 

14. Az ügyvezető 

14.1. A társaság ügyvezetője:  
Név: Flösser Tamás  
Születési helye, ideje: Kiskunhalas, 1977. 12. 13. 
Anyja neve: Szikora Mária 



Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Czuczor u. 1. 
Adóazonosító jel: 8405232818 

Az ügyvezető megbízatása a kinevezésre jogosult szerv döntésének meghozataláig, 
határozatlan időre szól. 
A megbízás kezdő időpontja: cég változás bejegyzésének  napja. 

14.2. Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, 
harmadik személyekkel szemben. 
Az ügyvezető vezeti a társaság nyilvántartásait, irányítja a társaság munkáját. 
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékkel 
kapcsolatos valamennyi, a Gt. 150. § (2)-(4) bek. szerinti ügyvezetői kötelmet az ügyvezető 
tudomásul veszi. 

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

 

15. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján 

15.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

15.2. A vezető tisztségviselők (az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjai), illetve az ennek 
jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni 
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. 

15.3.Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, a felügyelő bizottság tagjait valamint ezen 
személyek hozzátartozóit – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesíthetni. 

15.4. A 2006. évi IV. törvény 23. § és 25. § szerinti összeférhetetlenségi szabályai is 
értelemszerűen irányadóak az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság tagjaira is. 

 

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 

16.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság 
megbízatása  cégváltozás bejegyzésének  napjától 2018. május 31. napjáig szól. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Hanzik Anikó  6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 3. emelet 11. ajtó (szül.: Jánoshalma, 
1969. 12. 28., an.: Hudák Etelka Ilona, adóazonosító jele: 8376163582) 

Gál István Gyula 6400 Kiskunhalas, Korvin u. 9. (szül.: Kiskunmajsa,1948. 08. 14. ,an.: 
Patrik Piroska, adóazonosító jele: 8298104161 ) 

Vizkeleti Szabolcs 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. 4. emelet 17. ajtó (szül.: Kiskunhalas, 
1970. 09. 03., an.: Péter Klára, adóazonosító jele: 8378653749) 

 
16.2. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

16.3. A felügyelő bizottság legalább három tagból áll. 



16.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ 
elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a 
jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottság 
ülését ismételten össze kell hívni. A felügyelő bizottság döntéseiről a felügyelő bizottság 
elnöke nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a tartalma, időpontja, hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők száma. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, az 
ülést megelőző 8 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével. 

16.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Feladata a 
társaság, annak szervei és tisztségviselői működése törvényszerűségének, 
szabályszerűségének, vagyonkezelésének ellenőrzése. E körben ellenőrzi a társaság 
költségvetésének végrehajtását, a pénz és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, a 
zárszámadást és az alapul szolgáló okmányokat is. A felügyelő bizottság határozza meg és 
rögzíti saját ügyrendjében a fegyelmi eljárás részletes szabályait. 

16.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő 
bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a 
gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a 
társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha a 
jogszabály így rendelkezik. A felügyelő bizottság tevékenységéről jelentést tesz a társaság 
legfőbb szervének. 

16.7. A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján működik. Ügyrendjét maga állapítja meg, 
amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ülését évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a 
felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő 
eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait 
az ügyrendben meg kell állapítani. 

16.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott 
létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a 
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni 
a legfőbb szervének ülését. 

16.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

16.10. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető 
állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott 
módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – 
ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. 

16.11. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a 
felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

16.12. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, 
vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági 
társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 

16.13. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a vezető tisztségviselőktől jelentést a szervezet munkavállalóitól, pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet 
azokat megvizsgálhatja. 



16.14. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető-szerv 
döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

16.15. Az intézkedésre jogosult vezetőszerv a felügyelő szerv indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a vezető-szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

16.16. A felügyelő bizottság hiányosság észlelése setén, annak súlyához mérten 
a) felhívja a tisztségviselőt a helyes magatartásra, 
b) felhívja a legfőbb szervet az állásfoglalásra és a hiba kijavítására, 
c) az Alapító képviselő-testülete rendkívüli összehívását indítványozza. 

16.17. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

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

a) az Alapító képviselő-testület tagja, 
b) a társaság ügyvezetője, 
c) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
d) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
e) az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

17. A cégjegyzés 

 

17.1. A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként 
történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a 
képviseletre jogosult személy a nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 

 

18. Az Alapító Okirat módosítása, a társaság megszűnése 

 

18.1. Az Alapító Okirat módosításához – ha a torvény eltérően nem rendelkezik – az alapító 
képviselő-testületének határozata szükséges. 

18.2. A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges. 

18.3. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a 
tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege 
adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt 
meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja 
közcélokra. Ennek hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit 



gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra 
fordítja. 

18.4. A nonprofit gazdasági társaság megszűnik, ha: 
a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel 
megvalósult; 
b) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; 
c) tagjainak száma egy főre csökken, kivéve ha a Gt. másként rendelkezik; 
d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
e) jogszabály így rendelkezik; 
f) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); 
g) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
h) a Gt-nek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják. 
A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg (Gt. 65. §) 

 

19. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságának biztosítása 

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

A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a 
„Halasi Tükör” című közéleti hetilapban, valamint a www.halasmedia.hu honlapon 
nyilvánosságra hozza. 

19.2. Az éves közhasznúsági jelentést tartalmazza: 
- a számviteli beszámolót; 
- a költségvetési támogatás felhasználását; 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
- a cél szerinti juttatások kimutatását; 
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékét; 
- a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 

 

20. Egyéb rendelkezések 

20.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 
szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi 
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

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

cégbejegyzésének  napjával  kezdi meg. 

20.3. A társaság alapítója a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írta alá. 

20.4. A jelen alapító okirat módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzata képviselő-
testületének 58/2013 Kth  és 86/ 2013.Kth   számú határozatán alapul. 

Kelt, Kiskunhalas, 2013. március 28. 



______________________________ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tag képviseletében:  

Gyovai István polgármester  

 
Alulírott Piegelné Dr. Csényi Magdolna 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B. I. 4.. szám alatti 
székhelyű ügyvéd a Korlátolt Felelősségű társaság cégeljárási képviselettel meghatalmazott 
jogi képviselője a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint eljárva igazolom, hogy a létesítő okirat 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos 
tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban a beolvadás kapcsán a nonprofit gazdasági 
társaság nevének  változása, telephelyek bejegyzése, tevékenységi körük bővülése, a 
pótbefizetésről való rendelkezés, ügyvezető változása, új felügyelő bizottsági tagok 
megjelölése  adott okot a módosított  egységes szerkezetű okirat elkészítésére. ( módosítások 
dőlt betűvel jelezve )  
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és 
tanúsítom, hogy a szerződő felek személyi azonosságuk igazolása után azt előttem írták alá, 
ezért ellenjegyzem. Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. torvény, 
valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI.19.) szabályzatában meghatározott 
elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással 
rendelkezem. 
Kiskunhalas, 2013. ___________   ______ 
 
 

/: Piegelné Dr. Csényi Magdolna :/  
Ügyvéd 

 
87/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint 
fogadja el: 

Alapító okiratot módosító okirat 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, 
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2013. január 31-én kelt 
27/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az alapító okiratban a „18. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon” pontban 
felsorolt ingatlanokból a d.) pontban szerplő Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 
28., hrsz.: 2385/4 megnevezésű ingatlan kikerül, ennek megfelelően a „18. Telephelyei és a 
feladatellátást szolgáló vagyon” pont az alábbiak szerint módosul: 

 
a.) KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17., hrsz.: 4730/21 
b.) Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5., hrsz.: 5193 
c.) Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5., hrsz.: 4837 



d.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21., hrsz:2604/15, Bibó István 
Gimnázium 
e.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a., hrsz.: 596, Bernáth Lajos Kollégium 
f.) Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23., hrsz.: 2884/1, Kertvárosi Általános 
Iskola 

g.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6., .hrsz:372, Felsővárosi Általános 
Iskola 

h.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1., hrsz: 630/1, Fazekas Gábor utcai 
Általános Iskola 
ZÁRADÉK: 
 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyzéssel lép 
hatályba. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
87/2013. .sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
88/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

1. Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete 

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

3. Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 

4. Szakágazati száma (TEÁOR): 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 
társulási intézményeket ellátó kisegítő szolgálatai 

5. Működési területe: Kiskunhalas Város 

6 Törzskönyvi száma: 340247 

7 Az alapító okirat száma:  



8 Típusa: Kisegítő Szolgálat  

9 Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

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

11. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

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

13. Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

14. Alap tevékenységei: 

1. A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten 
2. Iskolai intézményi étkeztetés 
3. Tanulók kollégiumi étkeztetése 
4. Óvodai intézményi étkeztetés 
5. Munkahelyi étkeztetés 
6. Egyéb vendéglátás 
7. Háziorvosi ügyeleti ellátás 
8. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
9. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
10. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
11. Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
12. Ifjúság-egészségügyi gondozás 

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

16. 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 

17. Intézményegységei: nincsenek 



18. Telephelyei neve, címe, helyrajzi száma: 
 
a.) KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17., hrsz.: 4730/21 

b.) Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5., hrsz.: 5193 

c.) Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5., hrsz.: 4837 

d.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21., hrsz:2604/15, Bibó István Gimnázium 

e.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a., hrsz.: 596, Bernáth Lajos Kollégium 

f.) Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23., hrsz.: 2884/1, Kertvárosi Általános Iskola 

g.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6., .hrsz:372, Felsővárosi Általános Iskola 

h.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1., hrsz: 630/1, Fazekas Gábor utcai 
Általános                 Iskola 

19. Feladatellátást szolgáló vagyon:  

Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5. 

20. Vagyon feletti rendelkezés: 

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

(10) Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a 
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

21. 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 

22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
jogviszony megjelölése: 

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó jogviszony 

ZÁRADÉK 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete 2013. január 31-én kelt 27/2013 Kth.sz. egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete  88/2013. sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

 
89/2013. Kth. 



Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma 
János Múzeuma alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

Alapító okiratot módosító okirat 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, Kiskunhalas Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete által 2012. november 29-én kelt 249/2012.Kth. sz 
határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az alapító okiratban a „1.4. Telephelyeinek neve és címei” pont az alábbiak szerint 
módosul: 

 
1.4. Telephelyeinek neve és címei: 

- Múzeumi Raktár: Kiskunhalas, Rekettye 0466/2 hrsz. 
- Boróka Civil Ház (Babó Villa): Kiskunhalas, Kossuth u. 21.sz. hrsz.: 4816 
ZÁRADÉK: 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyzéssel lép 
hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
89/2013.  sz. határozatával hagyta jóvá. 

 
90/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma 
János Múzeuma alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK THORMA JÁNOS MÚZEUMA  

ALAPÍTÓ OKIRATA 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény rendelkezéseire az alábbi alapító okiratot adja 
ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyeinek neve és címe: 
 

a) Neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 
 
b) Rövid neve:  Thorma János Múzeum  

 
 
c) Székhelye:  Kiskunhalas, Köztársaság u. 2.sz. (hrsz.: 4652) 

 
d) Telephelyeinek neve és címe: 

Múzeumi Raktár: Kiskunhalas, Rekettye 0466/2 hrsz. 
Boróka Civil Ház (Babó Villa): Kiskunhalas, Kossuth u. 21.sz. (hrsz.: 4816) 

 
2. A költségvetési szerv közfeladata: 



 
A  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 

1997. évi CXL törvény (továbbiakban Kult. tv.) 37/A. §., 42.§. és 46 §-ai alapján 
gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, 
nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, és 
publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról a 
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 

3. A költségvetési szerv tevékenysége: 
 

3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

3.1.1  Gyűjtőterületén gondoskodik a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről, 
tudományos feldolgozásáról és hozzáférhetővé tételéről. 

 
i. Közreműködik a kultúráért felelős miniszter területi feladataink ellátásában. 

 
- A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat rend 

szerinti besorolása: 
 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

 
3.3 A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 

 
  910200 Múzeumi tevékenység 
 

3.4 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
4.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
 

Kiskunhalas város és a környező települések közigazgatási területe: Tompa, Kelebia, 
Kisszállás, Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Kunfehértó, Balotaszállás, Zsana 
Harkakötöny, Imrehegy, Pirtó, Tázlár. 
 

5.  Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 
6400 Kiskunhalas 
Hősök tere 1.sz. 
 

6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 
 
6.1. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

Irányító szerv székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 
 
6.2. Fenntartó szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 



Fenntartó szerv székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 
 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási egységgel nem 
rendelkezik, pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági  Szervezete látja el. 
 

8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: területi múzeum 
 
A területi múzeum a Kult. tv.-ben  meghatározott feladatok egységes ellátásának 
intézménye. 
 

9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a területi múzeumigazgató, aki a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában 
született 150/1992. (XI 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, 
nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A területi múzeumigazgatót a Korm. 
rendelet 7.§ alapján Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nyilvános pályázat 
kiírásával, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza 
megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

A Kult. tv. 46.§. (3) bekezdése alapján a területi múzeum vezetőjének megbízásához és 
annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. 

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 

 
A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 
foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. 
Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tarozó alkalmazottak foglalkoztatási 
jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 
Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

11. Költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye: 
Bács-Kiskun Megyei Múzeumszervezeteket 
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 
 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2012. 
november 29-én kelt 249/2012. Kth.sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2013. sz 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 



91/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi, a Thorma János Múzeum részvételét a 
TAMOP -3.2.13-12/1.sz „Múzeumi kincsek” című pályázaton. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat „Fenntartó Támogató 
Nyilatkozata” című dokumentumának aláírására. 
 
92/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a 2011. június 27-én kelt 161/2011 Kth. sz 
határozattal a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 
és nevelés feladat ellátására, az alapfokú művészetoktatási feladat ellátására, a sajátos nevelési 
igényű mozgássérült óvodások és tanulók konduktív pedagógiai ellátására, kötött megállapodások 
felbontásához. 
A Képviselő-testület ugyancsak hozzájárul a 2011. június 27-én kelt 161/201 Kth.sz. határozattal 
kötött, és a 2012. december 20-án kelt 291/2012. Kth. sz. határozattal módosított, nevelési tanácsadási 
feladatok ellátására, valamint a 2011. június 27-én kelt 160/2011 Kth. sz határozattal kötött és 2012. 
november 29-én kelt 259/2012.Kth.sz. határozattal módosított középiskolai, szakiskolai és kollégiumi 
feladatok ellátására létrejött megállapodások felbontásához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert ezen megállapodások felbontásával kapcsolatos, 
szerződések aláírására. 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak a 
Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vonatkozásában a 
Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.sz. alatti 1708 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett, valamint  Kiskunhalasi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, és a Kiskunhalasi Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és 
Nevelési Tanácsadó vonatkozásában a Kiskunhalas Köztársaság u. 17.sz. alatti 3685 hrsz.-ú 
ingatlanra bejegyzett használati jog törléséhez. 
 
 
93/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetői állására az alábbiak szerint: 
 

Képesítési feltétel: pénzügyi, gazdasági felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai 
végzettség és emellett legalább államháztartási (költségvetési) mérlegképes könyvelő 
képesítés. ( A 2012. december 30. én hatályos 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 
12.§.(2) bekezdés alapján a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel 
rendelkező gazdaság vezető alkalmazására abban az esetben van lehetőség, ha vállalja, 
hogy a 12.§.-ban meghatározott követelményeknek 2014. június 30-áig meg fog felelni. 
2014. június 30-át követően e személyek csak a 12.§.-ban foglalt feltételek szerint 
alkalmazhatóak gazdasági vezetőnek.) 
A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti 
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, 
kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető 
irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti 
szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és 
rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 
Kiegészítő feltétel: mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső 
ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti 
ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § 
(1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves 
igazolt szakmai gyakorlattal.  



A magasabb vezető ellátására megbízást az kaphat aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyba áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag nyomtatott formában,  
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán - www.kszk.gov.hu /KÖZIGÁLLÁS-
lapon való megjelenést követő 30. nap. 
A pályázathoz csatolni kell: a munkáltató vezetésére és fejlesztésére vonatkozó 
programját, a szakirányú gyakorlatot igazoló dokumentumokat, az iskolai végzettség 
igazolására az oklevél, képesítést igazoló bizonyítványok, tanúsítványok másolatát, 
továbbá a büntetlen előélet és a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás igazolására 
30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt. Szakmai önéletrajzot (lehetőleg 
„europass” formátumban). A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához 
valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek 
számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát 
követő első képviselő-testületi ülés. 
A pályázat címzése: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
A munkakör megnevezés: könyvelő 
A vezetői besorolás: Közalkalmazotti törvény szerinti: (igazgató) megbízott magasabb 
vezető 
A megbízás időtartama: 2 év 
A megbízás kezdő napja: 2013. június 1. 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2015. május 31. 
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás, valamint az erre vonatkozó 
képviselő-testületi határozat alapján intézményvezetői pótlék, mely a pótlékalap 250%-a. 

 
94/2013. Kth. 
1.)  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kiskunhalasi 
Regionális Hulladékkezelő Központ gyűjtőkörzetéhez tartozó település támogatja, a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt, a közszolgáltatási feladatellátás 
jogszabályi feltételeinek teljesítéséhez kötődő, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 
többségi önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében szükséges önkormányzati társulás 
megalakítását. 
2.)  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a többségi 
önkormányzati tulajdonrész vásárlásának lakosságszám arányos, megállapodásban rögzített 
ütemezésű megfizetését. 
3.)  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Gyovai István 
polgármestert a társulás megalakítás és az üzletrészvásárlás előkészítésének feladataival.  
4.)  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai István 
polgármestert, a társulási megállapodás megkötéséhez és a tulajdonszerzéshez kapcsolódó 
egyeztetések és tárgyalások lefolytatására.  
 
95/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 
Savanya Szabolcs részére hozzájárulását adja a Kiskunhalas 6391 hrsz-ú, „a” alrészletű, 



kivett fürdő-és épület megnevezésű területen 88 m2 –es alapterületű mobil sátor 
elhelyezéséhez.  
Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít egyéb jogszabályi előírás megtartása, engedély 
beszerzése alól. 
 
96/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete csatlakozni kíván a „Magyarország legszebb 
konyhakertje” programhoz. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat, valamint a 
csatlakozási szerződés aláírására. 
 
97/2013. Kth. 
A Képviselő-testület legfeljebb nettó 4.500.000.- Ft vételárért meg kívánja vásárolni a  
Kiskunhalas belterület 2524/6 hrsz alatti ingatlannak a Halasvíz Kft. tulajdonát képező 
145/10 000-ed tulajdoni hányadát, mely természetben a Nagy-Szeder István utca 1. szám 
alatti fürdő megnevezésű ingatlanon álló Vízmű Klub épülete és a körülötte levő földterület. A 
vételár tényleges összegét értékbecslés figyelembe vételével a Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság határozza meg. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos 
költségeket a Képviselő-testület vállalja. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda 
Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
98/2013. Kth. 
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 40863 hrsz alatti ingatlan Mózer 
Félix, Kiskunhalas, Révész György u. 11. alatti lakos részére. A az ingatlanszerzéssel 
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
Az ingatlan értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi, 
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt. 
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 
amennyiben vevő tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba, valamint 
jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
99/2013. Kth. 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 
szabályairól szóló rendelet 33.§ szerint árverés útján történő értékesítésre jelöli ki a 
Kiskunhalas külterület 42645 hrsz alatti ingatlant. 
Az induló árat értékbecslés alapján a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság határozza meg. A mennyiben az értékbecslés 5 millió forintnál 
magasabb értéket mutat, úgy a Magyar Állam elővásárlás jogát a versenytárgyalás előtt 
biztosítani kell. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőnek vállalnia kell. 
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 
amennyiben vevők tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba valamint 
jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával , úgy 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

100/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot nem támogatja: 
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám, 1 hrsz alatti 
épületben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal integrált kormányzati ügyfélszolgálati 
helyet (kormányablakot) alakítson ki. 



A Képviselő-testület javasolja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal számára, hogy a 
szükséges ügyfélszolgálati hely kialakítása érdekében vizsgálja meg a korábban számára 
átadott Köztársaság utca 1. szám alatti ingatlan illetve a Csónak utca 2. szám vagy a Nagy-
Szeder utca 1. szám alatti ingatlanok kedvező lehetőségeit. 
 
 
101/2013. Kth. 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, a „MLSZ Országos Pályaépítési Program IV. ütem” 
című pályázat keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség a Kiskunhalasi Földhivatalnál 
6022/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas Majsai út 1 szám 
alatti ingatlanon, amely jelenleg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye vagyonkezelésében 
lévő II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola Tanműhely II. számú telephelyén található, 
kisméretű műfüves sportpályát (20x40 -   22x42 m) építsen sportcélú tevékenység folytatására 
a területen jelenleg található használaton kívüli, aszfaltozott kézilabdapálya helyén. 
 
A hozzájárulás feltétele, hogy a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye vállaljon kötelezettséget 
az Önkormányzat által sikeres pályázat esetén egy összegben kifizetendő önerő összeg 
rendelkezésre bocsátására valamint a pályázattal összefüggésben felmerülő valamennyi 
anyagi kötelezettség megfizetésére. A Főegyházmegye kötelezettségvállalásával a Képviselő-
testület az összeget rendelkezésre állónak tekinti. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására, valamint nyertes pályázat esetén az MLSZ, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
és az Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás aláírására, ha abban biztosított, hogy 
a projekt előkészítésével, lebonyolításával és fenntartásával kapcsolatos jogi és pénzügyi 
kötelezettségeket a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye vállalja és teljesíti. 
 
3. A projekt előkészítésében, megvalósításában és fenntartásában a II. Rákóczi Ferenc 
Katolikus Szakközépiskola jár el, amelynek egyszemélyi képviselője az igazgató: Téglás 
László (an: Sendula Erzsébet, szül: Kecel, 1972.03.25., szig: 615079IA) 
 
102/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a lakossági járdaépítések 2013. évi támogatásának 
mértékét az éves költségvetési előirányzaton belül a következők szerint állapítja meg: 

- új betonjárda építésére                                                      3.000,- Ft/m2 

- térkőből épített járda építésére                                          3. 500,-Ft/m2 

A támogatás csak az előzetes igény-bejelentés alapján, közútkezelői hozzájárulás megadása 
után biztosítható. 

A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell. 
 
103/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalason az egyirányú Eötvös u. egy 
szakaszának forgalmi rendjét megváltoztatja, kétirányú forgalmi renddé alakítja. A Posta és a 
Bajcsy-Zsilinszky utcából be lehet hajtani az Eötvös utcán kialakított parkoló északi 
bejárójáig, majd kihajtani a parkoló déli kapuján jobbra kis ívben  engedélyezi az Eötvös 
utcára. 
 



Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete 

az egyes helyi adók és a gépjárműadó csoportos beszedési megbízással történő megfizetéséről szóló 
2/2012.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42.§ 
(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága és 
Pénzügyi, Költségvetési Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes helyi adók és a gépjárműadó 
csoportos beszedési megbízással történő megfizetéséről szóló 2/2012. (II. 01.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 1./A.§-sal egészül ki: 
 
„ Az Önkormányzat feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a helyi adókról szóló törvényben 
meghatározottak alapján a pénzkezelési szabályok betartásával helyi adóra, adótartozásra 
készpénzfizetést elfogadjon.” 

2.§ 
 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
Kiskunhalas, 2013. március 28. 
 
                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-
testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága  véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI. 
29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet  (2) pontja az 1. melléklet szerint 
módosul. 
  

2.§ 
 

E  rendelet 2013. április 1-jén  lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  
 

 
Kiskunhalas, 2013. március 28. 
 
                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
 
 



1. számú melléklet a 9/2013.(III.29.) önkormányzati rendelethez 
 

A Rendelet 1. melléklet 2) pontja helyébe a következő pont lép: 

 

2)Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásának térítési díjai 

 

 

 

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 

Családok Átmeneti Otthona 
I. 

(8790191) 

Felnőtt:     230 

Gyermek: 120 

6 900 

3 600 
616 18 488 

70 710 Ft/fő/hó 

2 357 Ft/fő/nap 

Családok Átmeneti Otthona 
II. 

(8790192) 

Felnőtt:     230 

Gyermek: 120 

6 900 

3 600 
793  23 808 

76 050 Ft/fő/hó 

2 535 Ft/fő/nap 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  
16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 92.§ 1) b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága  véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról  szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete lép. 
 
  

2.§ 
 

E rendelet 2013. április 1-jén  lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 

 
Kiskunhalas, 2013. március 28. 
 
                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

1. melléklet a 10/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez 

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

 
Harkakötöny 

 
 
 

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        
2013. év 

Házi segítségnyújtás  
(889922) 0 Ft/óra  111 Ft/óra  192 Ft/óra 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni 
ell. (873011) 

2 600 78 000 3 583 107 490 
181 680 Ft/fő/hó 

6 056 Ft/fő/nap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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      
2013. év 

Szociális étkezés   (889921) 585 Ft/adag  588 Ft./adag  808 Ft/adag 

Házi segítségnyújtás(889922) 310 Ft./óra  312 Ft/óra  393 Ft/óra 

Ebédszállítás (889922) 120 Ft/adag     

Időskorúak 
nappali int. ell. 
(881011) 

Étkezéssel 585 Ft/fő/nap  588 Ft/fő/adag  808 Ft/fő/adag 

Tartózkodás esetén 0   1 380 Ft/fő/nap   2 068 Ft/fő/nap  

Időskorúak tartós bentlakásos szociális 
ellátása (873011) 

2 580 77 400 2 582 77 476 
181 073 Ft/fő/hó 

6 036 Ft/fő/nap 

Időskorúak átm. ápoló gondozó otthoni 
ell. (873012) 

2 320 69 600 2 326 69 807 
173 400 Ft/fő/hó 

5 780 Ft/fő/nap 

Fogyatékosok otthona (873021) 2 000 60 000 3 049 91 477 
194 610 Ft/fő/hó 

6 487 Ft/fő/nap 

Támogató szolgálat 
(889925) 

Szoc. rászorult 0  
731 Ft/óra 

145 Ft/km 
 

731 Ft/óra 

145 Ft/km 

Szoc. nem 
rászorult 

Sz.segítés:250 Ft/óra     

szállítás:     40 Ft/km 
    

Fogyatékossággal élők nappali ellátása 0 0 -50 -1 500 
39 570 Ft/fő/hó   

1 319 Ft/fő/nap 

Férfi átmeneti hajléktalan szálló 
(879033) 

600 18 000 879 26 380 
64 860  Ft/fő/hó 

2 162 Ft/fő/nap 

 
 
 
 
 
 
 



Kisszállás 
 

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          
2013. év 

Házi segítségnyújtás 
(889922) 

0 Ft/óra  34 Ft/óra  115 Ft/óra 

Idősk. ápoló-gond. otthoni ell. (873011) 
 

2 400 72 000 2 881 86 430 
164 150 Ft/fő/hó 

5 471 Ft/fő/nap 

 
 
 
 
Kunfehértó 
 

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         
2013. év 

Házi segítségnyújtás 
 (889922) 0 Ft/óra  15 Ft/óra  96 Ft/óra 

Időskorúak nappali 
int. ell. (881011) 

Tartózkodás 
esetén 

0  269   956 Ft/fő/nap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tompa 
 

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          
2013. év 

Házi segítségnyújtás 
(889922) 0 Ft/óra 

 

 
145 Ft/óra  226 Ft/fő/óra 

Időskorúak nappali 
int. ell. (881011) 

 
0  445 Ft/fő/nap  1 132 Ft/fő/nap 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ell. 
(873011) 

2 400 72 000 3 444 103 320 
178 470 Ft/fő/hó 

5 949 Ft/fő/nap 

 
Pirtó 

 

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         
2013. év 

Házi segítségnyújtás 
(889922) 0 Ft/óra  76 Ft/óra  157 Ft/óra 

 
 
Zsana 

 

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         
2013. év 

Házi segítségnyújtás 
(889922) 0 Ft/óra  84 Ft/óra  165 Ft/óra 



 
 
Balotaszállás 

 

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          
2013. év 

Házi segítségnyújtás 
(889922) 0 Ft/óra  300 Ft/óra  381 Ft/óra 

 

 
 
 

 


