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A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 

 

63/2015. Kth. 
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

64/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki Szolgálat alapításához 

és működtetéséhez 2015. július 01. napjától. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata az I./2000. SzCsM rendelete 39. §. (5) bekezdésében 

foglaltak alapján, főállású szakember alkalmazásával biztosítja a szolgáltatás személyi 

feltételeit és vállalja a képzés költségeit. 

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szolgálat 

alapításával és eszközbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok és pályázatok aláírására.  

 

65/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi, és elfogadja a 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének, valamint a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság éves beszámolóját. 

 

66/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 207/2014. Kth. határozatot az 

alábbi határozatra módosítja: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzügyi tranzakciós illetékről 

szóló 2012. évi CXVI. törvénynek a 2013. évi CXXIII. törvény 10. §-a szerinti módosításának 

megfelelő, az OTP Bank Nyrt.-vel kötött bankszámlaszerződés módosítást nem fogadja el. 

 

67/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Támogatási szerződés Működési 

Célú Pénzeszköz Átadásra” című megállapodást a Kiskunhalas Város Sportjáért 

Közalapítvánnyal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA 

 
mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.; 

adószám: 15724904-2-03; törzsszám: 724902) - képviseletében: Fülöp Róbert polgármester - a továbbiakban: 

Támogató,  

 

másrészről a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/A., 

adószám: 18340253-1-03), - képviseletében Horváth Anikó elnök - támogatásban részesülő, a továbbiakban: 

Kedvezményezett között az alábbi feltételek szerint: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2015. Kth. számú határozata a következők szerint 

állapítja meg a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány működési célú kiadások támogatásának 

összegét: 

 

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

biztosít működési célú kiadásra: a kiskunhalasi székhelyű alapító vagy létesítő okirata 
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szerint sport célra is létrehozott alapítványok, jogi személyiséggel rendelkező civil 

szervezetek és sport egyesületek sport rendezvényeinek és sporttal kapcsolatos működési 

kiadásainak támogatására 2015. december 31-ig. 

 

A sport rendezvények támogatása csak pályázati eljárás keretében történhet, melynek 

dokumentációjába Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének bármely tagja 

előzetes időpont egyeztetést követően betekinthet. 

 

2. A támogatás folyósítása a következő ütemezésben történik 

 - 2015. április 20-ig: 2.500.000 Ft; 

 - 2015. szeptember 30-ig: 2.500.000 Ft. 

 A támogatás az alábbi számlaszámra kerül átutalásra: 

OTP Bank Nyrt.: 11732064-20009537 

 

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

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

kezeli. 

 

4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg 

felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, a Támogató részéről betekintést enged a 

könyvelésébe, médiában történő megjelenéskor, beszámolóiban megjeleníti Kiskunhalas 

Város Önkormányzatát, mint támogatót. 

 Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő hó végéig, de legkésőbb 2016. 

január 31-ig írásban tájékoztatja – szöveges értékelés és pénzügyi beszámoló 

formájában a Támogatót a támogatás összegének felhasználásáról.  
 

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

jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 

A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha: 

a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása 

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

által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem menti ki, 

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

c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 

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

e) szerződésszegés esetén. 

 

A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 

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

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

indul, 

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

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

bejelentést a Támogatóhoz, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé. 

 

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által 

kitűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. 

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet 

kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele 
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szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei 

teljesítése alól. 

 

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

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

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

Támogatónak visszafizeti. 

1.1. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan 

cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett 

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

kitűzött céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység 

megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, 

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

teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

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

Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem - vagy határidőben 

nem - tesz eleget így különösen, ha: 

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a támogatási feltételeknek, 

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

foglalt együttműködési kötelezettségének, 

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

megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja 

be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás 

kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, 

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

ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban 

megjelölt határidőig sem teszi lehetővé. 

 

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

a támogatás visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul 

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

mértékben köteles visszafizetni a Támogató által meghatározott határidőn belül, a 

megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan 

felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 

napja. 

 Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a 

késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 
 

8. E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezik az önkormányzati 

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

számú mellékletei. 

 

9. Támogatott jelen támogatói szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló  2011. évi CXCVI. törvény 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül, így 

vele a  jelen támogatói szerződés megköthető. 
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Kiskunhalas, 2015. március 27. 

 

 

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

 Fülöp Róbert Horváth Anikó 

 polgármester elnök 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: …...................................... 

 

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

ÚTMUTATÓ 

önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez 
 

 

A költségvetésekből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló 

követelményei:  

 

A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell 

igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott 

dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés). 

 

A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: 
a) Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél: 

b) pontos leírását, időpontját és helyszínét, 

c) résztvevők (célcsoport) létszámát, 

d) az együttműködő szervezetek listáját. 

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

 

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

csatolása, 

b) a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla, 

számviteli bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása,  

c) kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, 

d) az eredeti számlákra a támogatott rávezeti a megállapodásban megadott 

azonosítót, a másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos 

nyilatkozatát: „az eredetivel mindenben megegyező másolat, a támogatási 

összeg más célra nem lett elszámolva”.  
e) kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása,  

f) az önkormányzati támogatás terhére elszámolt bizonylatokon a megállapodás 

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

feltüntetése. 

 

Elszámolható költség típusok, amennyiben a támogatási megállapodás azt 

nevesítetten nem tartalmazza: 

g) Működési célú támogatások esetén: a Támogatott székhelyének 

(telephelyének) közmű díjai, tisztítószerek, irodaszerek, terembérlet, 

kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, fénymásolási és nyomdai 
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költségek), foglalkoztatott bérköltsége, megbízási díj (pl.: könyvelő), kis 

értékű eszközbeszerzés. 

h) Nem működési célra kapott támogatások esetén: 

a támogatott cél megvalósításával, szervezésével kapcsolatos kommunikációs 

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

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

szállás költség, 

tiszteletdíjak. 

 

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

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ 

Bizonylat 
azonosító 

Megnevezés/kifiz
etés jogcíme 

Bizonylat 
dátuma 

Bizonylat 
sorszáma 

Bizonylat 
bruttó 

összege 
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Mindösszesen:  
        

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

   Támogatott aláírása 
 

 

68/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gazdasági megállapodás 

Üzemeltetési szerződés 3. sz. melléklete” című megállapodást 2015. évre az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

          1.sz.melléklet 

GAZDASÁGI  MEGÁLLAPODÁS 

Üzemeltetési szerződés 3. sz. melléklete 

 

 

 

1. Szerződés száma:  …………… 

2. Szerződés tárgya:   

Kiskunhalas Város víziközmű létesítményeinek üzemeltetése 

3. Megállapodás tartalma: 

3.1. A Gazdasági megállapodás létrejött a Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint 

Megbízó és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint Üzemeltető között 

Kiskunhalas Város víziközmű vagyonának 2015. évi bérleti díja valamint annak 

felhasználása tárgyában az alábbiak szerint; 

3.2. A víziközmű vagyont Üzemeltető vállalja, hogy 2015. évben, bérleti díj címen   

nettó 20.000.000,- Ft 

azaz 

nettó húszmillió 00/100 forint 

megfizet a Megbízó javára. 

3.3. Megbízó vállalja, hogy az Üzemeltető által összeállított, bemutatott és a Megbízó 

Képviselő-testülete által megismert, 2015. évi Felújítási tervében rögzített illetve az 

indokolt, terven kívüli felújítási és pótlási munkákat a Felújítási alap mértékéig és 

terhére megvalósítja. 

3.3.1. Az Üzemeltető a felújítási tervet annak megkezdése előtt, a soron 

következő Képviselő-testületi ülést megelőzően 2 héttel a Kiskunhalasi Közös 
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Önkormányzati Hivatal Stratégiai és Fejlesztési Osztály részére egyeztetés 

céljából megküldi.  

Amennyiben az egyeztetés során eltérő álláspontok alakulnak ki a Képviselő-

testület határozatban, dönt a felújítási tervről, mely az Üzemeltető számára 

kötelező érvényű. 

3.4. Felek a felújítási és pótlási munkák forrását képező Felújítási alap összegét a 

2015. évben  

nettó 20.000.000,- Ft  

csökkentve a 2015. évi biztosítási díj bruttó összegével, amennyiben az tovább 

számlázásra kerül Megbízó felé -összegben 

állapítják meg. 

3.5. A Bérleti díj értékesítéstől függő tétel, ezért a III. negyedév valamint a tárgy év 

végén a tényleges értékesítési és egyéb mutatószámoknak megfelelően kiigazításra 

kerülhet sor, de a bérleti díj éves összege nem csökkenhet nettó 20.000.000 Ft alá. 

3.6. Megbízó a bérleti díjat az alábbi ütemezésben, de legkésőbb december 31.-ig 

számlázza ki az Üzemeltető felé. 

- első számla: június 30. 

- második számla: szeptember 30. 

- harmadik számla: december 20. 

3.7. Az Üzemeltető a felújítási munkák elvégzéséről a számlát a teljesítést követő 15 

napon belül állítja ki, 15 napos fizetési határidővel. 

3.8. A számla kiállítását megelőzően a munka elvégzését a Stratégiai és Fejlesztési 

Osztály részére jelezni kell és a számla a teljesítésigazolást követően kerülhet 

kiállításra. 

3.9. Teljesítésigazolásra Kiskunhalas Város Önkormányzata részéről a Stratégiai és 

Fejlesztési Osztály osztályvezetője jogosult. 

3.10. Felek a pénzügyi rendezés vonatkozásában, eseti megállapodással a fentiektől 

eltérhetnek. 

3.11. Felek kijelentik, hogy amennyiben év közben a Megbízó további vízi-közmű 

vagyont kíván átadni Üzemeltető részére az jelen szerződésben foglaltak 

módosításával vagy külön arra vonatkozó gazdasági megállapodás megkötésével 

végzik.   

3.12. Egyéb kérdésekben a MEKH által elfogadott Bérleti-Üzemeltetési Szerződésben 

foglalt előírások és a szakmai jogszabályok az irányadók. 

 

 Kiskunhalas, 2015. ……………………  Kiskunhalas, 2015. ………………… 

 

  ...................................................... ..................................................... 
  Megbízó     Üzemeltető 
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69/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

mellékletében szereplő Kegyeleti Közszolgáltatási Megállapodást. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a Kegyeleti Közszolgáltatási Megállapodás aláírására. 

 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város  Önkormányzata, (cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1.  adószám: 15724904-2-03, törzsszám: 724902,statisztikai szám: 15724904-8411-321-03 ) 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester ( továbbiakban Önkormányzat )  

 

másrészről :  

Római Katolikus Főplébánia ( 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14.) képviseli: Dr. Finta József 

érseki helynök plébános, valamint Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 2.) képviseli: Édes Árpád elnök lelkész (továbbiakban: Egyházközségek)  

 

között, az Önkormányzatnak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető fenntartási kötelezettségének 

ellátása tárgyában – figyelembe véve a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvényt és a végrehajtásra kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet rendelkezéseit is - az alábbi 

feltételekkel:  

 

1. Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy a Római Katolikus Főplébánia kizárólagos 

tulajdonát képezi az 5160/3 hrsz. alatt nyilvántartott kiskunhalasi Római Katolikus Temető, 

valamint a Kiskunhalasi Református Egyházközség kizárólagos tulajdonát képezi a 6216 hrsz. 

alatt nyilvántartott Új Református Temető. 

 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kiskunhalasi Református Egyházközség kizárólagos 

tulajdonát képezi a  B/4735/2  hrsz. alatt nyilvántartott Régi Református Temető, aminek 

fenntartását és megőrzését, mint a város múltjának kiemelkedően fontos emlékhelyét 

Kiskunhalas város az 1. pontban meghatározott temetőkkel együtt támogatni kívánja.  

 

3. Az Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában és üzemeltetésében temető nincs, ezért a 

köztemető fenntartására vonatkozó, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető fenntartási 

kötelezettsége teljesítésére kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt a temetőt fenntartó 

Egyházközségekkel.  

 

4. Az Egyházközségek kötelezettsége az 1. pontban írt temetők fenntartása és üzemleltetése 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Temető-

törvény) és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) előírásainak megfelelően.  Amennyiben a köztemető üzemeltetését valamely 

Egyházközség vállalkozásba kívánja adni, az üzemeletetés formájáról, pályázat kiírásáról, a 

köztemetőt üzemeltető gazdálkodó szervezet kiválasztásáról, az üzemeltetési megállapodásról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületét előzetesen tájékoztatja. Az 

üzemeletetési szerződés megkötéséhez az Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértése 

szükséges. Az egyetértés megadását követően a kegyeleti közszolgáltatási szerződés az 

Önkormányzat, az Egyház, és az Üzemeltető között jön létre. 
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5.  Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. és 2. pontban írt temetőkre kiterjedő hatállyal a 

fenntartó és üzemeltető Egyházközségek temetőszabályzatot alkotnak. Rögzítik továbbá, hogy 

az Önkormányzat az 1. pontban írt temetőkre kiterjedő hatállyal önkormányzati rendeletet 

alkot a Temető-törvény 42.§-ának felhatalmazása alapján. Szerződő felek rögzítik, hogy a 

temetőszabályzat nem lehet ellentétes az Önkormányzat rendeletével. 

 

6. Az Egyházközségek biztosítják az Önkormányzatnak a köztemető fenntartási 

kötelezettségének ellátásához az 1. pontban írt temetők térítésmentes használatát.  

 

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 48. §-a alapján fennálló, az Önkormányzatot terhelő köztemetési 

kötelezettségnek a helyben szokásos legolcsóbb temetéssel tesz eleget. Az Egyházközségek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy köztemetés esetén az egyszeri belépési díjért (belépési díj, 

ravatalozó és kellékeinek használata, hűtő használata) fizetendő díj 20 %-át számítják fel. Az 

Egyházközségek az Önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó feladatainak ellátását 

úgy biztosítják, hogy esetenként a köztemetésre kijelölt parcellában a soron következő 

temetési helyet (sírhelyet) bocsátják az Önkormányzat rendelkezésére, köztemetés esetén 

ingyenesen, valamint a sírásás költségén túl nem számítanak fel semmilyen egyéb 

hozzájárulást. 

 

8. Az Egyházközségek kinyilvánítják, hogy az Önkormányzat illetékességi területén lévő, 1. 

pontban meghatározott temetőkben lehetővé teszik mind az egyházi, mind a világi kegyeleti 

szertartásokat. Az Egyházközségek vállalják, hogy a temetőkben eltemetett személyek emléke 

méltó megőrzésének és ápolásának, valamint az elhunyt személyek eltemetésének lehetőségét 

felekezeti hovatartozásra, illetve lelkiismereti meggyőződésre és bármely más 

megkülönböztetésre való tekintet nélkül, köztemető jelleggel mindenki számára biztosítják. 

 

9. Az Önkormányzat 4. pontban meghatározott önkormányzati rendeletben - a Temető-

törvényben kapott feladatkörében eljárva – szabályozza a temetők rendjét, az Egyházközségek 

temetőszabályzatával összhangban. 
 

10. Az Önkormányzat az 1. és 2. pontban meghatározott temetők fenntartásához az alábbiak 

szerint járul hozzá: 

a) A temetők tisztántartásához, zöldfelületek gondozásához, parkosításhoz  

Egyházközségenként 4-4 fő munkaerőt biztosít, 1-1 főt március 1-től augusztus 31-ig, 4-4 főt 

szeptember 1-től november 30-ig az Egyházközségekkel történt egyeztetések szerint.  

b) Az Önkormányzat a Halasi Városgazda Zrt. közreműködésével a temetőkben szükségessé 

váló munkákban segítséget nyújt oly módon, hogy a temetőfenntartó egyházközségek által a 

Halasi Városgazda Zrt-től megrendelt munkálatok árát 75 % kedvezménnyel állapítják meg, 

azaz a számla végösszegében a hivatalos ár 25 %-át számítják fel. Az Egyházközségek a 

tervezett munkálatokat az Önkormányzat által jóváhagyott éves munkatervben rögzítik.  

 

11. Szerződő Felek jelen szerződést határozott időtartamra, öt évre, 2015. április  hó 01. 

napjától 2020. március hó 31. napjáig terjedő időre kötik. A határozott idő lejártával a 

szerződés megszűnik, de az a Szerződő Felek közös megegyezésével meghosszabbítható. 

 

12. A Felek jelen szerződés tartalmát évente közösen felülvizsgálják és szükség szerint 

módosítják a megváltozott körülményeknek megfelelően.  
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13. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésére a Szerződő 

Felek a Kiskunhalasi Járásbíróság  illetékességét kötik ki. 

 

14. Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

írják alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, a Temető-törvény, a Korm. rendelet rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. 

 

Jelen szerződés 4 db eredeti példányban készült. 

 

Kiskunhalas, 2015. ……………………………. 

 

…………………………    ………………………….. 

Dr. Finta József     Édes Árpád   
érseki helynök plébános    elnök lelkész 

Római Katolikus Főplébánia    Kiskunhalasi Református Egyházközség

       

 

……………………………..    ……………………………. 

Fülöp Róbert      Molnár Ferenc 

Polgármester      Vezérigazgató 

Kiskunhalas Város Önkormányzata   Halasi Városgazda Zrt. 
 

70/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Halasi 

Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

telephelyét 2015. március 26. napjától a 6400 Kiskunhalas, Majsai út 25. szám alatti 

ingatlanba áthelyezze. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. március 26. 

napjától hatályos egységes szerkezetű Alapító Okiratát a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Halasi Városgazda 

Zrt. vezérigazgatója figyelmét, hogy a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága felé járjon el az 

Alapító Okirat változásának bejegyzése érdekében. 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

amely az 1. pontban megjelölt alapító és egyben egyedüli részvényes akaratát tartalmazza a 2006 évi 
IV. törvény alapján létrehozandó Részvénytársaság megalakítása érdekében: 

 
1. A Részvénytársaság alapítója  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviseli: Fülöp Róbert polgármester 
Adószáma: 15338806-2-03 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
2. A Részvénytársaság cégneve:  

 
HALASI   VÁROSGAZDA  Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
Rövidített cégneve: HALASI VÁROSGAZDA Zrt. 

3. A Társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz. 15. 
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A társaság székhelye 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
 
A Társaság telephelye: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9. 
    6400 Kiskunhalas, Majsai út 25. 

4. A Társaság időtartama:  
4.1. A társaság határozatlan időre jött létre. 

4.2. Előtársasági rendelkezés: 
4.2.1. A társaság tevékenységét 2007. július 01. napjától előtársaságként  megkezdi. Az előtársaság 
üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását 
követően folytathat, azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött 
tevékenységet nem végezhet. 
 
4.2.2. Az alapító okiratban kijelölt vezető tisztségviselők a gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak 
nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági 
társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b. 
a.”) toldattal kell jelezni. 

5. A Társaság tevékenységi körei: 
 

5.1. A Társaság főtevékenysége:  68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bébeadása, üzemeltetése 

5.2. A társaság egyéb tevékenységi körei: 

02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

35.30 '08 Gőzellátás, légkondicionálás 

38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

39.00 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése 

41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 

42.11 '08 Út, autópálya építése 

42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

42.91 '08 Vízi létesítmény építése  

42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 

43.11 '08 Bontás 

43.12 '08 Építési terület előkészítése 

43.21 ’08 Villanyszerelés 

43.22 '08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  

43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

43.31 '08 Vakolás 

43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

43.33 '08 Padló-, falburkolás 

43.34 '08 Festés, üvegezés 

43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 

43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építése 

43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

64.20 '08 Vagyonkezelés (holding) 

68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

68.32 '08 Ingatlankezelés 

69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

81.10 '08 Építményüzemeltetés 

81.21 '08 Általános épülettakarítás 

81.29 '08 Egyéb takarítás 

81.30 '08 Zöldterület-kezelés 
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82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése 

6. A Társaság alaptőkéje, a részvények, a részvénykönyv: 
 
6.1. A Társaság alaptőkéje 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint. 
A társaság alaptőkéje 100.000.000,- Ft, amelyből 76.000.000,- Ft a pénzbeli hozzájárulás

 
(készpénz), 

és 24.000.000,- Ft a nem pénzbeli hozzájárulás (az apport), utóbbi az 1. sz. melléklet szerint és amely 
az alaptőke 24 %-a. 

6.2. Az alaptőke részvényfajták és részvénysorozat szerinti megoszlása: 
A Részvénytársaság alaptőkéje 500 db 200.000 Ft-os névértékű, egy részvénysorozatú, névre szóló 
törzsrészvényből áll, amelyeket kizárólag az alapító veszi át.  

6.3. A részvények kibocsátása és annak formai kellékei: 
6.3.1. A Részvénytársaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényt, a részvények kiadásáról 
és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni. 

6.3.2. A részvényeket  dematerializált részvényként kell nyilvántartani. 

6.3.3. A részvény tartalmazza a gazdasági társaságról és a tőkepiacról szóló törvényben előírtakat. 

6.3.4. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon, a jogosult 
javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik. 

 
Ha az alapító és egyedüli részvényes részvényeinek egy részét átruházza, úgy abban az esetben a 
Részvénytársaság Alapító okiratát a többszemélyes részvénytársaságra vonatkozó általános 
szabályokkal ki kell egészíteni. 

 

7. A Részvénytársaság szervezete: 
 
7.1. A közgyűlés: 
Közgyűlés a Részvénytársaságnál nem működik, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja. 
 
Az alapítói jogok gyakorlása az Önkormányzat Képviselő-testületének működését szabályozó 
Önkormányzati rendelet alapján történik. 
 
A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Képviselő-testülete határozattal dönt, és erről 

a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. 
 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) -az alapító okirat megállapítása és módosítása,  
b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; 
c) -a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 
d) -a vezérigazgatójának, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a 
megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 
e) -a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására 
vonatkozó döntést is; 
f) döntés osztalékelőleg fizetéséről,  
g) döntés a részvények típusának átalakításáról; 
h) -döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált 
részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról; 
i) -az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, 
osztályok átalakítása; 
j) -döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, 
k) –döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; 
l) döntés  az alaptőke felemeléséről; 
m) döntés  az alaptőke leszállításáról; 
n) Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; 
o) általános stratégiai tervének és éves üzleti tervének jóváhagyása; 
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p) felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása; 
q) a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről, ingatlan 
megterheléséről, vásárlásáról való döntés; 
r) gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése; 
s) vezérigazgató részére felmentvény megadása. 

8. A vezérigazgató: 
 
8.1. Az alapító nem jelöl Igazgatóságot, az Igazgatóságnak a 2013 évi V. törvényben meghatározott 
jogait és kötelezettségeit a vezérigazgató gyakorolja, illetőleg teljesíti. 
 
8.2. A társaság vezérigazgatója: 

Név: Molnár Ferenc 

Születési helye, ideje: Bácsalmás, 1961. 08.22. 

Anyja neve: Horváth Eszter 

Adóazonosító: 8345663435 

Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Thúry József u. 4/C. III/9 
 
8.3. A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól. 

Kezdő időpontja 2014 június 01 

 

A vezérigazgató tevékenységét munkaviszony keretében látja el. 

 

A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. 

A vezérigazgató jogait és kötelezettségeit a 2013 évi V. törvény. szabályozza. 

A vezérigazgató feladatát és hatáskörét az alapító tulajdonos Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által jóváhagyott munkaköri leírása állapította meg. 

8.4. A vezérigazgató hatásköre: 
8.4.1. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik: 
– a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó 
javaslatnak az elkészítése, és az alapító elé terjesztése; 
– a társaság szervezeti és működési szabályzatának a megállapítása; 
– évente legalább egyszer jelentés készítése az alapító részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni 
helyzetéről és üzletpolitikájáról és háromhavonta az FB-nek; 
– gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 
– a jogszabályban előírt bejelentések megtétele a társaság törvényességi felügyeletét ellátó 
cégbírósághoz; 
– a társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre; 
– döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe; 
– a munkáltatói jogok gyakorlása – az alapító okirat keretei között –; 
– mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a 2013 évi V. törvény., más jogszabályok vagy 
jelen alapító okirat (pl. döntés osztalékelőleg fizetéséről, döntés alaptőke-emelésről az erre 
felhatalmazó alapítói határozatban foglalt feltételekkel, döntés a társaság cégnevét, székhelyét, 
telephelyét és fióktelepeit, tevékenységi köreit érintő alapszabály-módosításáról) az igazgatóságra 
hárítanak. 
 
8.4.2. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató önállóan gyakorolja. 

 

8.4.3. A vezérigazgató részére adható felmentvény: 

A társaság közgyűlése évente a zárszámadó közgyűlésen köteles napirendjére tűzni a vezérigazgató 

előző évi üzleti évben végzett munkájának értékelését. Ezen napirendi pont keretében a közgyűlés 

határoz arról, hogy a vezérigazgató részére megadja a felmentvényt.  

A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy a vezérigazgató az értékelt időszakban a 

munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. 
 
9. A felügyelő bizottság: 
 
9.1. A felügyelőbizottság hatásköre:  
A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését. 
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A Részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a vezérigazgatótól  felvilágosítást vagy 
jelentést kérhet. 
A Részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a Társaság költségére szakértővel 
megvizsgáltathatja. 
A felügyelőbizottság az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a 
vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a 
felügyelőbizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít. 
A mérlegről és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves tervről az alapító a felügyelőbizottság 
beszámolójának ismeretében határozhat. 
A felügyelőbizottság köteles az alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha jogszabályba, alapszabályba 
ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a Részvénytársaság érdekeit sértő intézkedés, 
mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén. 
Ha a megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az alapító 
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, javaslatot tesz az alapítónak 
a meghozandó alapítói határozatokra. 
A felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a 
részvénytársaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli 
hozzátartozójával köt meg. 

9.2. A felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki 5 üzleti évre 2014. december 01. 
napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időtartamra. 
A megbízatás meghosszabbításáról vagy megszűnéséről az alapító dönt. 
A Részvénytársaság dolgozóját az alapító nem jelölheti a felügyelőbizottság tagjává. 

9.3. A felügyelőbizottság működése:  
A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. 
A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze. 
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt az alapító hagyja jóvá. 

9.4. A felügyelőbizottság tagjait az alábbiak szerint jelöli ki az alapító 5 üzleti évre: 
Dr. Skribanek Zoltán,( an: Szolyka Anna ) 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u 52. 
Gyöngyi László ( an:Czeglédi Klára ) 6400 Kiskunhalas, Balajthy D.u.2. 
Szűcs Csaba ( an:Kerekes Aranka ) 6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25. 
 
10. A könyvvizsgáló: 
10.1. A Részvénytársaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki 2018. május 31. napjáig terjedő 
időtartamra. Ezt követően a könyvvizsgáló megbízatásának meghoszszabbításáról vagy 
megszüntetéséről és új könyvvizsgáló kijelöléséről az alapító határoz. 

10.2. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a 
felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság 
bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 
Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, 
illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. Ez utóbbi esetben a 
könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 
 
A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles 
ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti 
beszámolóról az alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden 
lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-
e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak 
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság 
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető 
tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja 
maga után, köteles erről az alapítót értesíteni. 
Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles 
erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 

10.3. Az alapító a részvénytársaság  könyvvizsgálójául 2018. május 31. napjáig 
Név: Rózsáné Takács Szilvia  

Anyja neve: Kiss Zsuzsanna 

Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 005982 

Lakcíme: 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 75. szám alatti lakost választja.  
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11. A Részvénytársaság cégjegyzése 
11.1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A társaság cégjegyzése akként történik, 

hogy a cég kézzel, vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszövege fölé a cégjegyzésre 

jogosult vezérigazgató nevét önállóan írja alá a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak (a közjegyzői aláírás 

hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak 

megfelelően. 
 
12. A nyereség felosztásának szabályai: 
Az alapító dönt az éves mérleg elfogadása után a nyereség felhasználásának módjáról és összegéről. 
Az osztalék ebben az esetben az alapítót illeti. 
 

13. Azokban az esetekben, amikor a 2013. évi V. törvény. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt 

tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget és a tőkepiacról szóló 2001. 

évi CXX. törvényben megjelölt lapokban is közzéteszi. 
A társaság a hirdetményeit a Petőfi Népe című napilapban teszi közzé. 
 
 
Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013 évi V.  törvény (Ptk) rendelkezései az 
irányadók. 
 
A jelen alapító okirat tartalma a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 174/2007. (VI.18.) számú 

alapítói határozatán, a 372/2007. (XII.17.) módosító határozatán, a 46/2008. (XI.25.) módosító 

határozatán, a 77/2008. (III.31.) módosító határozatán, a 229/2008 (IX.01.), a 230/2008 (IX.01.) 

számú, a 263/2008 I.) (IX.29.), a 263/2008 II.) (IX.29.), a 300/2008 (X.27.), a 21/2009 (II.02.) az 

55/2009 (III.30.), a 124/2009 (V.25.), a 207/2010 ( XI.29.), az 57/2011 ( III.28.) ,a 117/2011 (V.30.),  

a 153/2011(IV.27.), a 182/2011 (VIII.11.), a 120/2013 (IV.25.), a 175/2014 ( 05.29), a 301/2014 ( 

11.27.) , valamint a …../2015 ( III.26.) számú határozaton alapul. 
 
Figyelemmel a Ptk-ról szóló 2013 évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013 évi CLXXVII törvény rendelkezéseire a Társaság a Ptk 
rendelkezéseivel összahangban működik, a Ptk. Hatálya alá helyezi magát. 
 
Az Alapító okiratot a Részvénytársaság alapítója elolvasás és értelmezés után – mint akaratával 
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja. 
 
Kiskunhalas, 2015. március 26.. 
 

----------------------------------------------------------------- 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviseletében: Fülöp Róbert polgármester   

 

Alulírott dr Deák György ( 5900 Orosháza, Október 6.u.8.). szám alatti ügyvéd a Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 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 vastag dőlt betűvel 

kiemelt szövegmódosítások változása adott okot a módosított egységes szerkezetű okirat elkészítésére. 

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. törvény, valamint a Magyar Ügyvédi 

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

követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem. 

Ellenjegyzem a mai napon, 2015 március 26.napján: 

 

/:……………………………..:/   

     dr Deák György 

         ügyvéd 
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Alapító Okirat módosítása 

 
A Halasi Városgazda Zrt alapító okiratát az alapító a mai nappal az alábiak szerint módosítja:  
 

3. A Társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz. 15. 
A társaság székhelye 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
 
A Társaság telephelye: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9. 
    6400 Kiskunhalas, Majsai út 25. 
 
 
Kiskunhalas, 2015 március 26.. 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviseletében: Fülöp Róbert polgármester   
 

 

71/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 

Halasi Városgazda Zrt. tárgyalásokat kezdeményezzen, illetve árajánlatokat kérjen be 

maximum 25 millió Ft összegig a legkedvezőbb feltételekkel történő, éven belüli hitelkeret 

megnyitásához, a likviditásában bekövetkezett átmeneti nehézségek áthidalására. 
 
 

72/2015. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott 

lakbérű lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat: 

 

SORSZÁ

M 

LAKCIM m2 SZOBASZÁ

M 

KOMFORT-

FOKOZAT 

LAKSÁSOK 

ÁLLAPOTA 

Költség alapon 

számolt lakbér 

minimum Ft/hó 

1. 

ESZE T. LTP. 

8.II.29 

44 2 Komfortos 

Gázfűtéses 

TÉGLA, 

EMELETES 23 000 Ft 

2. 

HOSOK TERE 

4. I. 3. 

85 2 Komfortos 

Gázfűtéses 

EMELETES, 

RÉGI ÉP. 36 200 Ft 

3. 

KURUC 

V.T.22.III.11. 

33 1 Összkomfort

os 

PANEL, 

LAKÓTEL. 11 400 Ft 

4. 

SZILADY 

A.U.1.FSZ.1. 

43 1,5 Komfortos 

Gázfűtéses 

TÉGLA, 

EMELETES 18 400 Ft 

 

2.A pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t. 
 
 

73/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata partnerként részt kíván venni az ERASMUS+ Strategic 

Partnership „POWER SAVING CHECK” projektben. Kiskunhalas Város részéről a 

projektrészvétel 2015. évben többletforrás biztosítást nem igényel. Kiskunhalas Város 

Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektpartneri megállapodást írja 
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alá, gondoskodjon a programok maradéktalan előkészítéséről és lebonyolításáról, továbbá a 

soron következő előirányzat-módosításkor a költségvetésbe történő beépítésről. 

 

74/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés mellékleteként csatolt a 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a közfoglalkoztatotti programban 

való együttműködésre vonatkozó „Együttműködési Megállapodást”. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 

Mely létrejött egyrészről: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

törzsszáma: 724902 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

(továbbiakban: Önkormányzat) másrészről: 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

székhelye: Kiskunhalas, Tó utca 36 

képviseli: Rostás László elnök 

adóigazgatási azonosító száma:  

ÁHT azonosítója: 

statisztikai számjele:  

(a továbbiakban CNÖ), 

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

 

 

A Felek Kiskunhalason az önkormányzati közfoglalkoztatotti program keretében 

foglalkoztatott munkavállalók hatékony munkavégzésével összefüggő közös érdekeiket 

kifejezve megállapodnak abban, hogy a feladataik végrehajtása során az alábbi szempontokat 

figyelembe véve együttműködnek: 

 

I. A CNÖ vállalja 

 

1. Az Önkormányzat által a közfoglalkoztatotti program keretében alkalmazott 

munkavállalókat teljes munkaidőben foglalkoztatja. A közfoglalkoztatotti program 

keretében és időtartamában rendelkezésére bocsátott segítő foglalkozású 

közfoglalkoztatottat a CNÖ sajátos igényeinek megfelelően osztja be munkavégzésre, 

Kiskunhalas Város Polgármesterével, vagy az általa kijelölt személlyel egyeztetve. 

2. A kiközvetített közfoglalkoztatottakat a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, 

valamint szakmai előírások betartásával, a települési önkormányzat döntéseinek, 

ajánlásainak figyelembe vételével, foglalkoztatja. 

3. A közfoglalkoztatottak szakmai irányítását valamint az egyéb munkáltatói jogokat a 

CNÖ elnöke látja el. 
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4. A közfoglalkoztatottak a végzett tevékenységet a CNÖ elnökének szakmai előírásai 

alapján áttekinthető formában dokumentálja. 

5. Tudomásul veszi, hogy: 

- A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása együttműködik a helyi Önkormányzat 

Hivatalával, szervezeti egységeivel és intézményeivel 

- A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása a CNÖ-nél a közfoglalkoztatotti 

program ideje alatt áll fenn. 

 

II. Az Önkormányzat vállalja 

 

1. A közfoglalkoztatotti program keretében és időtartamában az Önkormányzat a CNÖ 

részére előzetes egyeztetés alapján létszámot biztosít  

2. A közfoglakoztatottak foglalkoztatásával összefüggésben felmerülő valamennyi 

költséget biztosítja. 

3. Gyakorolja a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a munkáltatói jogokat, a 

foglalkoztatással kapcsolatosan, az I. pontban meghatározott adminisztrációs 

tevékenység kívüli adminisztrációs munkát. 

4. A CNÖ-t folyamatosan tájékoztatja az együttműködési megállapodásban végzett 

tevékenység valamennyi részleteiről, minden olyan körülményről, amely befolyással 

van a megállapodásban rögzített feladatok teljesítésével kapcsolatosan. 

5. A CNÖ-t bevonja a hozzá kerülő közfoglalkoztatottak kiválasztásába. 

 

Jelen megállapodás hatálya az Önkormányzat és a CNÖ együttműködésében megvalósuló 

közfoglalkoztatotti programokra és időtartamára vonatkozik. 

A megállapodásban foglaltak az Önkormányzat részéről Szűcs Csaba alpolgármester, a CNÖ 

részérő Rostás László elnök koordinálja. 

A megállapodás az aláírásának napján lép hatályba. 

Jelen megállapodás a közfoglalkoztatotti program időtartamára köttetik. Amennyiben 

valamelyik fél a megállapodásban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, azt a másik fél azonnali 

hatállyal, írásban indoklással ellátva felmondhatja.  

 

Kiskunhalas, 2015. március 

 

Rostás László       Fülöp Róbert 

CNÖ elnöke       polgármester 

 

 

75/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzata, mint óvodai intézményfenntartó pályázatot nyújtson be Integrációs 

Pedagógiai Rendszer támogatására. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a 

pályázat beadásával. 
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76/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Szakmai Együttműködési 

Programját. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Szakmai Együttműködési 

Program aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. március 26. napjától hatályon kívül 

helyezi 328/2013.Kth. sz., az 51/2015. Kth. sz., és a 148/2007. Kth. sz. határozatát. 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és 

 

a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

 

Szakmai Együttműködésének Programja 

 

Preambulum 
 

 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete „a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Törvény) 76.§-ában, valamint a közművelődésről szóló 

19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglalt kötelező 

közművelődési feladatait, valamint önként vállalt médiaszolgáltatási és városmarketing 

feladatait a Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft.-vel létrejött szakmai együttműködési 

program alapján látja el 

 

A szakmai együttműködési program három fejezetből áll: 

 

1. fejezet: Közművelődési megállapodás 

2. fejezet: Kommunikációs együttműködési program 

3. fejezet: Városmarketing együttműködési program 

 

 

1. Fejezet 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 

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

másrészről a Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D.sz., képviseli: Nagy-Apáti Ivett 
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ügyvezető) mint a közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott 

között, alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett. 

 

I. 

Bevezető, a szerződés célja 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó a Törvényben írt helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról, az általa alapított Megbízott útján gondoskodik. 

2. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait – a Törvényben és a végrehajtására 

kiadott jogszabályokkal összhangban – Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Rendelete és a Megbízott alapító okirata tartalmazza. 

3. Jelen szerződés célja, hogy a város lakossága részére Megbízó helyi 

közszolgáltatásként gondoskodjon a közművelődési feladatok ellátásáról. 

 

II. 

A szerződés tárgya 
 

Megbízó, Kiskunhalas város polgárainak közös közművelődési, kulturális szükségletei 

biztosításáért viselt felelőssége tudatában, ennek a feladatának sikeres elvégzése érdekében a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13.§. (1) bek. 7. 

pontjában írt helyi közfeladat-ellátásként, különös tekintettel a Törvény 76.§.-78.§.-ában 

megfogalmazottakra, valamint összhangban a Rendelettel megbízza Megbízottat, hogy a 

város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és 

információs szolgáltatásokat lásson el. 

 

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

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése 

tevékenységkörben: 

 non-formális képzéseket, tanulási tevékenységeket szervez, iskolarendszeren kívüli, 

főleg ismeretterjesztő komplex képzési formákat valósít meg a felnőttek és a gyermek-

, ifjúsági korosztály számára; 

 gazdagítja a felnőtt, a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési szokásait elősegíti az 

iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, életesélyt javító 

formák működését, ezek megvalósulásához szakmai segítséget, ötleteket ad; 

 informális képzéseket, tanulási tevékenységeket, azaz olyan nem tudatos tanulást 

jelentő közművelődési tevékenységeket szervez, amelyek sokoldalúan fejlesztik a 

kiskunhalasi polgárok kompetenciáit; 

 

b.) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

tevékenységkörben: 

 programokat szervez az üzleti terve alapján, 

 ápolja a város és vonzáskörzete hagyományait, elősegíti a helyi művelődési szokások, 

hagyományok, formák gazdagítását az egyetemes, a honi és a helyi kulturális értékek 

létrehozását közvetítését és védelmét; 

 rendszeresen szervez képző-, ipar- és fotóművészeti kiállításokat, különös tekintettel a 

városban fellelhető értékek és alkotók megismertetésére; 

 elősegíti, támogatja a városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, 
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csoportok bemutatkozását; 

 a város oktatási intézményei részére külön megállapodás alapján biztosítja a termeit 

ünnepségeik, rendezvényeik megrendezésére, évente egy alkalommal a köznevelési 

intézmények és civil szervezetek észére ingyenesen bíztosítja helyiségeit 

rendezvények megtartására; 

 a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos 

kapcsolatot tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes megállapodás 

alapján lehetőséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik 

megvalósítására; 

 lehetőséget teremt a fiatal művészek, eredményes sportolók, az első munkahelyes 

korosztály bemutatkozásához, az eredményeikhez vezető út megismertetéséhez, a 

tapasztalataik továbbadásához; 

 tartalmas és rendszeres kapcsolatot alakít ki és működtet a város oktatási 

intézményeivel, hangsúlyosabban vesz részt a tanulók irodalmi, művészeti, 

természettudományos nevelésében különböző ismeretterjesztő előadásokkal, 

vitaestekkel, vetélkedőkkel, versenyekkel, táborokkal; 

 az ifjúsági korosztály széleskörű tájékoztatásához folyamatosan biztosítja a szükséges 

információkat.  

 gondoskodik a városban élő fiatalok igényeinek megfelelő, szórakoztató, hasznos 

szabadidő eltöltéséhez szükséges programokról.  

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

megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek 

kultúrájának gondozása feladatkörben: 

 megszervezi, megrendezi és koordinálja a város kiemelt kulturális programjai közül a 

Város Napját, a Gyermeknapot, valamint közreműködik más városi fesztiválok, 

rendezvények megszervezésében; javaslatot tesz - és elfogadása esetén megrendezi – 

elsősorban a turisztikai vonzerőt is jelentő városi nagyrendezvények bővítésére; 

 megszervezi, koordinálja és irányítja a városi ünnepségek szervezését és 

lebonyolítását; e tevékenységében eljárva a rendezvény megtartása előtt legalább 15 

nappal bemutatja és egyezteti a rendezvény programtervét a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Ügyviteli Csoportjával és a jóváhagyott 

programterv alapján szervezi meg az ünnepséget, továbbá kötelezettséget vállal a 

rendezvény értékelésére; 

 kulturális céllal hasznosítja és tartalommal tölti meg a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata által részére átadott és kijelölt közösségi tereket; 

 színházi és táncszínházi előadásokat, komoly-és könnyűzenei koncerteket, gyermek- 

és  ifjúsági hangversenyeket, bérletes előadásokat szervez, befogad. 

 

 

d.) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása feladatkörben: 

 szervezi és teljes körű szolgáltatásaival támogatja, fejleszti a működő ismeretszerző, 

alkotó és művelődési közösségek tevékenységét. 

 

e.) A helyi társdalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése feladatkörben: 
- együttműködik a városban működő, kulturális szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel, 

 szervezetekkel programjaik egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös 

 rendezvények megtartásában; 
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- civil szervezetek és művelődési közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a 

közművelődési folyamatokba a kapcsolatok fejlesztésével, az együttműködés 

erősítésével,  pályázati együttműködések kialakításával, közös programok 

megvalósításával, módszertani támogatással, szaktanácsadással, fórumok, találkozók, 

közös akciók igény szerinti szervezésével; 

- kulturális információkat gyűjt, rendszerez és közzétesz: az általános nyitvatartási idő alatt 

biztosítja az információs közvetítő tevékenységet, tájékoztatja a lakosságot az országos és 

helyi kulturális programokról, ennek keretében programkínálatát időben és változatos 

formában megjeleníti, közvetíti, közzéteszi (információs tábla, szórólapok, sajtó, 

honlap...stb.) az érdeklődők számára. 

 

f.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 
– a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezetei feltételeket teremt, a feladatellátásához 

 rendelkezésre álló közösségi terekben; 

 konferenciákat, tudományos és kulturális tanácskozásokat, találkozókat, bemutatókat 

szervez. 

 

III. 

A közhasznú tevékenység, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei 
 

1. Személyi feltételek 

a.) A Megbízott a nyitva tartással egy időben ügyeletet és információs szolgáltatást biztosít. A 

Megbízott a közművelődési célú nyitva tartást az alábbiak szerint köteles biztosítani: 

 Közösségek Háza (Kiskunhalas, Sétáló u. 8. sz.): hétfőtől péntekig: 8-17 óráig 

 Végh-kúria - Civil Ház (Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u.5.sz.): hétfőtől, péntekig 

10-18 óráig 

 Sáfrik-szélmalom: előzetes bejelentkezés alapján, igény szerint 

 Tájház: előzetes bejelentkezés alapján, igény szerint 

Ezen túlmenőleg hétköznap, hétvégén és ünnepnap a rendezvényektől függően a 

programokhoz igazodva tart nyitva. 

b.) A közművelődési célú nyitvatartási idő alatt a közművelődési feladatellátáshoz megfelelő 

végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közművelődési szakembert köteles biztosítani. 

A közművelődési feladat megvalósításában közreműködő alkalmazott szakképzettségét 

illetően a felek a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket tekintik 

mérvadónak.  

 

c.)A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a Törvény, a Rendelet, más 

vonatkozó jogszabályok, a saját alapító okirata, valamint jelen szerződésbe foglaltak 

betartásával magas színvonalon végzi. 

2. Pénzügyi feltételek 
 

a.) A szerződő felek rögzítik, hogy a II. A szerződés tárgya fejezetben felsorolt feladatok 

közhasznú tevékenységek közé tartoznak 

 

b.) A Megbízottat az átvállalt közfeladat ellátása ellenében támogatás illeti meg. Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési támogatásról minden évben, a 

költségvetési rendeletében dönt, figyelembe véve a szolgáltatások típusait, gyakoriságát, 

költségnormáit és árbevételeit. 
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c.) A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a Megbízottat a jelen 

megállapodásban részletesen meghatározott feladatok ellátásán kívül más feladatokkal is 

megbízza, annak finanszírozását külön szerződésben rögzítik. 

 

d.) A Megbízó a Megbízott részére a közművelődési feladatok teljesítésére az 

önkormányzati támogatást a b.) pontban foglaltakra tekintettel tizenkettő egyenlő részletben 

minden hónap utolsó napjáig bocsátja rendelkezésére 

 

e.) A Megbízott köteles a Megbízót a működésről tájékoztatni, valamint a statisztikai 

információszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. 

 

f.) Megbízott a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről az éves beszámolója, valamint 

közhasznúsági beszámolója keretében számol be Megbízott részére 

 

g.) Felek együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Megbízott további 

állami, pályázati, alapítványi, stb. támogatáshoz jusson, az így nyert pénzösszegek nem 

csökkenthetik az önkormányzat éves támogatását. 

 

h.) A Megbízott saját költségvetése terhére fizeti a 3 tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíját. 

 

3. Tárgyi feltételek 
 

a.) Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátására a Kiskunhalas, 

Sétáló. utca 8. sz. (hrsz.: 4660) Közösségek Háza; a Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. sz. 

alatti  Végh-kúria, a Kölcsey utcai Sáfrik-szélmalom, valamint a Kiskunhalas, Eskü tér 1. sz. 

alatti Tájház ingatlanok használati jogát térítés nélkül Megbízott rendelkezésére bocsátja. 

Megbízó ugyancsak ingyenesen a Megbízott használatába adja ezen ingatlanokhoz tartozó 

leltár szerinti ingóságokat feladatellátás céljából.  

Megbízó e pontban felsorolt közművelődési ingatlanok üzemeltetéséről az általa alapított 

Megbízott útján gondoskodik.  

 

b.) A Megbízott vállalja, hogy a – vagyonleltár alapján – üzemeltetetésébe adott ingatlanokat, 

a használatába átadott eszközökkel együtt, a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban, 

szabványokban és hatósági engedélyekben előírtaknak megfelelő módon üzemelteti, ennek 

keretében ott alapvetően a kiskunhalasi lakosság részére biztosítja a közművelődés 

lehetőségét. A meglévőkön felül, a feladatellátáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése 

az eszközállomány gyarapítása, annak pótlása a Megbízott feladata. 

A Megbízott által, a feladatok ellátása érdekében beszerzett vagyontárgyak, tárgyi eszközök, 

berendezések, felszerelések, a Megbízott tulajdonát képezik. 

 

c.) Az üzemeltetés során az a.) pontban leírt ingatlanok és ingóságok fenntartásával járó 

karbantartási-javítási kötelezettsége a Megbízottat terheli, anyagi lehetőségeinek 

függvényében. A felújítás a Megbízót terheli. 

 

d.) A szerződő felek rögzítik, hogy az átadott vagyontárgyak esetleges selejtezésére 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzat tulajdonában 

álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 13/2012. (III.28.) önkormányzati 

rendelete szerint és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal képviselője jelenlétben 

kerülhet sor. A leselejtezett vagyontárgyak hasznosításáról a felek külön megállapodást 

köthetnek. 
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4. Záró rendelkezések 
 

a.) A jelen szerződést felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződést bármelyik fél írásban 

jogosult indoklás nélkül felmondani. A felmondás benyújtását megelőzően a felek egyeztetni 

kötelesek. A szerződés felmondási ideje 6 hónap. 

 

b.)A jelen szerződésben meghatározott közhasznú szolgáltatások körét a Megbízó a 

Megbízottal történt egyeztetés alapján közös megegyezéssel felülvizsgálhatja, illetve 

módosíthatja, új tevékenységeket vonhatnak a közhasznú megállapodás hatálya alá.  

 

c.) Jelen szerződés 1.sz. melléklete tartalmazza a tárgyévi megrendelt közművelődési 

szolgáltatások körét. Az 1. sz. melléklet szerinti megrendelendő közművelődési szolgáltatások 

körét Felek a tárgyévet megelőző év október 31-éig összeállítják és azt jóváhagyás végett a 

Felügyelő-Bizottság, valamint a Képviselő-testület elé terjesztik a költségvetésről szóló 

rendelet elfogadásával egyidejűleg. Az 1. sz. melléklet szerint elvégzendő közművelődési 

szolgáltatásokat és azok díjait az Üzleti terv mellékletét képező feladat-és likviditási tervvel 

együtt kell értelmezni. 

 

d.) A szerződés betartását a Megbízott Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri, 

és amennyiben a szerződés megsértését észleli, köteles a Polgármester útján haladéktalanul 

jelzéssel élni a Képviselő-testület felé. Megbízott köteles jelen megállapodás megküldésével 

tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot a szerződésben foglaltakról, és a Felügyelő Bizottságot 

érintő kötelezettségekről. 
 

e.) Jelen szerződés teljesítése során a Megbízottat az ügyvezető igazgatója, (vagy az általa 

megbízott dolgozók), a Megbízót Kiskunhalas Város Polgármestere, vagy az - iránymutatásai 

szerint - a Polgármesteri Hivatal Jegyzője, vagy az általa kijelölt hivatali köztisztviselő 

képviseli. 

 

f.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, a vonatkozó jogszabályok, így 

– különösen a Törvény, a 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

rendelkezései, irányadók. 

 

g.) Jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről a Megbízott éves beszámolója, valamint 

közhasznúsági beszámolója keretében ad számot Megbízónak. 

 

h.) E szerződés teljesítése érdekében a szerződő felek szoros együttműködésre kötelesek. Az 

esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés útján 

kívánnak eljárni. 

A Megbízó Önkormányzat, mint a Megbízott alapítója társasági hatáskört kizárólag abban az 

esetben von magához, amennyiben a Felügyelő Bizottság jelentéséből arra lehetne 

következtetni, hogy a Megbízott cél szerinti tevékenysége, illetőleg gazdálkodásának 

biztonsága veszélyeztetett.  

Peres kérdésekben a felek kikötik a Kiskunhalasi Járási Bíróság, illetve hatáskörtől függően a 

Kecskeméti Törvényszék illetékességét. 

 

i.) Ezen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 
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Mellékletek: 

 

1. A Megbízott által ellátott közhasznú közművelődési feladatok 

2. A Halasi Média és Kultúra Szolgáltató Non-profit Kft. közhasznú tevékenységének 

részvételi díjai 

 
1. melléklet 

 

Az önkormányzat által megrendelt közhasznú közművelődési feladatok 2015. március 1-től 

2016. február 28-ig. 
(A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján.) 

 

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

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése: 

 Ezen belül: 

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

ismeretterjesztő képzési formák megvalósítása. 

     Évi: 2-6 képzési folyamat 

 

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

feltétlen tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységek.  

    Évi: folyamatos 

 

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

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

Komplex közművelődési rendezvények: szellemi örökségünket, intézményeinket bemutató 

országos rendezvényekhez kapcsolódó események: 

    Múzeumok éjszakája 

    Kultúrházak éjjel-nappal 

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

kiállításai és az ezekhez kapcsolódó programok. 

    Évi: 10-15 alkalommal 

 Táncházak: rendszeresen megszervezett táncházak, amelyekben a tánctanítás mellett a 

 kézművességgel is megismertetik a látogatókat. 

     Évi: 4-6 alaklommal 

  

 Városi ünnepek, jeles napok:  
     Magyar Kultúra Napja 

     Városi Gyermeknap 

    A Magyar Sajtó Napja 

    Halasi csata Emléknapja 

    A Nemzeti Összetartozás Napja 

    A Kommunista diktatúrák áldozatainak napja 

    Holokauszt Emléknap 

    Megemlékezés a doni áttörés áldozatairól 

    Kulturális Örökség Napja 

    Kuláküldözés Áldozatainak Napja  

 Állami, nemzeti ünnepek: 
    Március 15. 

    Augusztus 20. 

    Október 6. 
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    Október 23 - november 4. 

 

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

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

 Fesztiválok szervezése: 
    Város Napja 

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

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

más közművelődési eszközökkel is megtámogató programok (Környezet- és természetvédelem jeles 

napjai, díszmadár, ásvány,  stb.) 

      Évi: 5-10 alkalommal 

  Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok 

     Évi: 10-15 alkalommal 

 Közművelődési közösségek fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek: az itt működő 

 művészeti, alkotóművészeti közösségek életének szervezése, koordinálása 

    Évi: melléklet szerint. 

 

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

segítése : 
A fentieken túl 

 Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési 

 folyamatokba: 

 kapcsolatuk fejlesztése az együttműködés erősítése 

 pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása 

 módszertani támogatás, szaktanácsadás 

 fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint 

 kiskunhalasi bejegyzett székhelyű civil szervezetek rendezvényeire 

évente három alkalommal ingyenes helyiség biztosítás 

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

 

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

 Színháztermi események szervezése, rendezése, fogadása: 

  Színházi, táncszínházi előadások, bérletek, komoly és  könnyűzenei 

koncertek szervezése, fogadása lebonyolítása  minden korosztály 

részére 

 Évi: 5-10 alkalommal 

 

 

2.sz. melléklet 

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

tevékenységeinek részvételi díjai a 2015. március 1-től, 2016. február 28-ig 
 

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

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése: 

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

   Képzési formánként:   ingyenes-20.000 Ft. 

  Informális képzések, tanulási tevékenységek (/fő): 

   Játszóházak:    ingyenes – 2.000 Ft. 

   Vásárok, bemutatók (/alkalom): ingyenes – 30.000 

   Vetélkedők:    ingyenes – 1.000 Ft. 

   Közösségi programok:  ingyenes – 2.500 Ft. 
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   Tanácsadás:   ingyenes – 1.000 Ft. 

   Mentálhigiénés programok:  ingyenes – 20.000 Ft. 

 

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

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása: 
 

Komplex közművelődési rendezvények: mivel külön megállapodások alapján 

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

szerint ingyenesek: 

  Művészeti kiállítások: (/fő) 

   Alkalmanként: ingyenes – 1.500 Ft. 

  Táncházak: (/fő) 

   Alkalmanként: ingyenes – 1.000 Ft. 

 

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

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

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

rendezvénytípusnál meghatározottak szerint. 

   Város Napja 

 

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

     Helyi hatókörű eseményeknél:  100 – 1.000 Ft. 

     Országos hatókörű eseményeknél:  500 – 2.500 Ft. 

 

    Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok: (/fő) 

     Előadások:    ingyenes - 2.000 Ft. 

     Tanfolyamok:    5.000 – 50.000 Ft. 

 

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

: 
A fentieken túl: 

 

  Közösségi tér: 

   Nyitva tartási időn belül ingyenes 

  Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési  

   folyamatokba 

   Ingyenes 

  Kulturális információk gyűjtése, közzététele: 

   Ingyenes 

 

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

 

  Színháztermi események:(/fő) 

   Gyermek előadások:   500 – 3.000 Ft 

   Gyermek bérletek:   1.500 – 8.000 Ft 

   Felnőtt előadások:  2.500 – 8.000 Ft 

   Felnőtt bérletek:  8.000 – 15.000 Ft 

  Zenei események: (/fő) 

   Komolyzenei koncertek:  500 – 8.000 Ft 

   Könnyűzenei koncertek:  500 – 9.000 Ft 

   Pódium előadások:  1.000 – 7.000 Ft 
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Az itt felsorolt összegeket bruttó összegként kell értelmezni. 

 

2. Fejezet 
 

KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli: Fülöp Róbert 

polgármester), másrészről a Halasi Média és Kultúra Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között (képviseli: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető) az alulírott napon, az 

alábbiakban írt feltételekkel: 

1.  A program célja 

A program célja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata területén és térségében élő 

polgárok közötti kapcsolatokban a televíziós és egyéb formában közreadott 

médiaszolgáltatás az alábbi elvek szerint valósuljon meg: 

 A Halasi Média és Kultúra Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban: Halasi Média és Kultúra Np. Kft.) komplex egységes médiumként 

vállaljon szerepet a város közéletében, hiteles interaktív kommunikációs csatornaként 

váljon hivatkozási ponttá a közélet és a kultúra kérdéseiben a lakosok és az üzleti szféra 

számára. 

 A televíziós technika felhasználásával folytasson értékmegőrző tevékenységet azzal, 

hogy archiválja a város történéseiről, közéleti személyiségeiről, kulturális eseményeiről 

készült műsorait. 

 Az Önkormányzat részéről, a nagyobb horderejű, a lakosok többségét érintő döntések 

előtt, széles körű társadalmi vitának kell nyilvánosságot adni. Ezeket a vitákat, ha 

szükséges, a televízióban kell kezdeményezni a probléma tényszerű bemutatásával. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. részéről lehetőséget kell adni a nézőknek, 

olvasóknak, hogy a vita közben is megismerje a tényeket és bekapcsolódjon a probléma 

feltárásába.  

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. olyan médiaszolgáltató legyen, amely nemcsak az 

események követésével és azok archiválásával szolgálja a helyi kommunikációt, hanem 

aktívan vegyen részt a közéletben műsoraival, időben és érzékenyen reagáljon a 

kiskunhalasi polgárokat érintő kérdésekre.  

 Közhasznú információk közlésével rendszeresen tájékoztassa, segítse a mindennapi 

életüket. 

 A program célja, hogy az együttműködés kereteinek megállapításával szavatolja a 

Halasi Média és Kultúra Np. Kft. műsorkészítési szuverenitását. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a pártok képviselőinek megszólaltatása során 

törekedjen az esélyegyenlőségre, tájékoztatása legyen sokoldalú, tényszerű, időszerű, 

tárgyilagos és kiegyensúlyozott. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft., a működése során az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§.22. pontjában meghatározott közvetlen politikai 
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tevékenységtől köteles tartózkodni. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a párt 

érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson 

történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő 

jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város 

képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem 

minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott 

nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati választáson 

történő jelölt állítás, valamint a polgármester jelölése. 

1.1) A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. sajtó és médiaszolgáltató tevékenysége szerint 

 Halas Televízió (műsorkészítés és műsorszórás) 

 Halasi Tükör hetilap (szerkesztés és kiadás) 

 www.halasmedia.hu (internetes online hírportál, továbbiakban: Halasmédia) 

1.2) A kommunikációs együttműködési program megvalósítása során a felek kölcsönösen 

megállapodnak abban, hogy a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 

szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban Smtv.) és a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvényben írtakat betartják. 

1.3) Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője, főszerkesztője (televízió, újság, 

internetes hírportál) a sajtójogi felelősség tudatában érvényt kell szerezzenek 

különösen: 

a) az Smtv. 4.§-ában szabályozott sajtószabadság követelményének, így az államtól, 

valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól, a pártoktól, politikai mozgalmaktól 

való függetlenségnek; 

b)  az Smtv. 4.§ (3) bekezdésében foglalt azon követelményeknek, hogy a 

sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy 

bűncselekmény elkövetésre való felhívást, nem sérthet közerkölcsöt, valamint nem, 

járhat mások személyiségi jogainak sérelmével; 

c) az Smtv. 13.§-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének, 

amely magában foglalja a sokoldalúság, tényszerűség, időszerűség és tárgyilagosság 

követelményeinek történő megfelelést is;  

d) az Mttv 12.§-ában meghatározott következő kötelezettségnek: (i) a tájékozottság 

kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően – az egyes 

műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában 

kell biztosítani; (ii) a médiaszolgáltató hírszolgáltatást és politikai tájékoztatást 

nyújtó műsorszámaiban műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen 

közreműködő munkatársai bármely médiaszolgáltató által közzétett műsorszámban 

szereplő politikai hírhez véleményt, értékelő magyarázatot – kivéve a 

hírmagyarázatot – nem fűzhetnek; (iii) a műsorszámban közzétett hírekhez fűzött 

véleményt, értékelő magyarázatot e minőségének megjelölésével és szerzőjének 

megnevezésével, a hírektől megkülönböztetve kell közzétenni; 

e) a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elveknek; 

f) az Smtv. 14.§-ában foglalt azon követelményeknek, hogy az általa közzétett 

médiatartalomban tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot; 

http://www.halasmedia.hu/
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g) a kommunikációs együttműködési program teljesítése érdekében sajtóetikai 

követelményeknek; 

h) az Smtv16.§-ában meghatározott azon követelménynek, hogy a médiatartalom nem 

sértheti az alkotmányos rendet; 

i) az Smtv. 17§-ának azon követelményeinek, amely szerint a médiatartalom nem lehet 

alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség, vagy 

bármely többség, továbbá valamely vallási közösség kirekesztésére; 

j) az Smtv-ben és az Mttv-ben a kiskorúak védelme érdekében előírt rendelkezéseknek. 

2.  A program időtartama 

A program 2000. január 1-jétől indult és ezt követően folyamatos. A felek kölcsönösen 

megállapodnak abban, hogy a programot minden év január 31-ig felülvizsgálják és elvégzik a 

szükséges korrekciót. 

3.  A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. sajtó és médiaszolgáltató tevékenységének 

irányelvei: 

3.1. A képviselő-testület megjelenései 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. minden nyilvános képviselő-testületi ülést élő, 

egyenes adásban közvetít. Ez alól kivételt képez, ha a Kft. műsorrendjében nem 

elhagyható adások ideje alatt is tart a képviselő-testületi ülés. Ebben az esetben a 

történéseket rögzíti a televízió és a vasárnapi ismétlésben azzal kiegészítve vetíti azt le. 

Az élő közvetítés alól kivételt képeznek a rendkívüli ülések . A napirendek tárgyalása 

során a napirend megszavazott címe jelenik meg kb. 5 percenként, futó feliratban, hogy 

a néző akkor is tájékozódjon a témáról, ha már annak tárgyalása közben kapcsolódik a 

közvetítésbe. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a képviselő-testületi ülést követő vasárnapi napon 

végzi az ülés ismétlését, felvételről. Az ismétlés több részletben is történhet, a 

műsorszerkezet függvényében. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Képviselő-testület által hozott határozatokat a 

testületi ülést követő időpontban megjelenő Halasi Tükörben megjelenteti, a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal által megadott tartalommal. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. semmiképpen nem szerkeszti, nem vágja, és nem 

módosítja a képviselő-testületi ülésről készült műsort, azokat teljes terjedelmében 

változatlanul vetíti le. Kifogás, illetve észrevétel esetén az Smtv. és a Polgári 

Törvénykönyvben foglaltak szerint jár el. 

 Az elektronikusan vagy nyomtatásban megjelenő tudósítások esetében az érintettek 

véleményének kikérésével és szerepeltetésével – a tevékenységre vonatkozó jogszabályi 

előírások figyelembevételével – kell a nyilvánosságot tájékoztatni. 

3.2. A bizottságok megjelenései 

 Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Híradóban 

tudósít a bizottsági ülésekről, amennyiben nagy érdeklődésre számot tartó téma szerepel 

a napirendek között. A bizottsági időszakban megemlített témák közül nagyon sok 

alkalmas a társadalmi vitára, melyet vitaműsorokban vagy írásban az érintettek, illetve a 
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különböző érdekcsoportok bevonásával műsorra tűzhet a Halas Televízió, 

megjelentethet a Halasi Tükör, illetve a Halasmédia. 

 

3.3. A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal megjelenései 

 Minden olyan műsorban, ahol a hivatal tevékenysége, vagy dolgozói megszólíttatnak, a 

televízió helyet ad a nyílt párbeszédnek az érintett felek között. A Halasi Média és Kultúra 

Np. Kft a Hivatal sajtóreferensén keresztül tart kapcsolatot a Hivatallal.  

3.4. Városi ünnepségek, a körzet egyéni országgyűlési képviselője, a polgármester, az 

alpolgármester(ek) és az önkormányzati képviselők megjelenései 

 A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a Halas Televízió a 

Halasi Tükör és a Halasmédia is tárgyszerűen köteles tájékoztatást nyújtani. A hivatalos 

nemzeti és városi ünnepek beszédeit közvetíti, vagy tudósításában idéz belőle. 

 A Halas Televízió félévenként, alkalmanként 30 perces időtartamban lehetőséget 

biztosít a körzet egyéni országgyűlési képviselőjének a polgármesternek és az 

alpolgármester(ek)nek a lakosság tájékoztatására. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Halas Televízió műsoraiban, a Halasi Tükör 

hetilapban és a Halasmédiában a megválasztott egyéni körzeti önkormányzati 

képviselők számára egy ciklusban lehetőség szerint legalább 2 alkalommal azonos 

terjedelemben teret ad beszámoló megtartására.  

4.  A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. médiaszolgáltatása 

A program 1.) pontjában megfogalmazott elvek szerint a felek megállapodnak abban, hogy 

a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. az 1.1) pontban leírt sajtó és médiaszolgáltató 

tevékenységében – szerkesztett műsoraiban, megjelenésben - legalább 30 %-os arányban 

szerepelnek közszolgálati tudósítások. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. sajtó és médiaszolgáltatási tevékenységében a város 

kulturális, oktatási és tudományos értékeit felmutató tevékenysége mellett beszámol a 

kiskunhalasiak mindennapi életvitelét segítő, jogi és közéleti tájékozódását szolgáló, az 

egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a 

közbiztonságot és a helyi közlekedés-biztonságot elősegítő, ismereteket terjesztő 

programokról. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. vállalja a helyi gazdasági szféra résztvevőinek, 

folyamatainak bemutatását. Lehetőséget biztosít a vallási és kisebbségi vélemények 

megszólalására, valamint bemutatja a Kiskunhalason élő súlyosan hátrányos helyzetű 

csoportok, valamint civil szervezetek életét. Külön program szerint foglalkozik a város 

sportéletével, és rendszeresen készít ifjúsági műsorokat is.  

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. elsősorban a történelmi egyházak hitéleti 

tevékenységét mutatja be, és lehetőséget biztosít a Magyarországon hivatalosan 

bejegyzett egyéb vallási gyülekezetek bemutatkozására. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal kötött 

szerződése és a Kommunikációs Együttműködési Program szerint végzi a sajtó és 

médiaszolgáltatási tevékenységét.  
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 A Kommunikációs Együttműködési Program semmilyen módon nem jogosítja fel az 

Önkormányzatot, annak tisztségviselőit, képviselőit a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

médiaszolgáltatásának formai és/vagy tartalmi elemeinek befolyásolására. 

 

5.  Szervezeti együttműködés 

5.1. Gazdasági kapcsolat 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. alapítója Kiskunhalas Város Önkormányzata. 

Alapító cégjegyzékszám: …….. A Halasi Média és Kultúra Np. Kft.. gazdálkodását 3 

tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Kiskunhalas Város Önkormányzata 100%-os 

tulajdonosi hányaddal rendelkezik a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. gazdasági 

társaságban. Tulajdonosi jogkörét a jogszabályokban előírt módon gyakorolja. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője minden év február 15-éig leadja üzleti 

tervét a, Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport vezetőjének, aki eljuttatja azt az SZMSZ -

ben meghatározott illetékes bizottságokhoz és előkészíti a testületi ülésre. Az adott 

bizottságok előzetesen megvitatják az üzleti tervet, és javaslatot tesznek a képviselő-

testületnek az önkormányzati finanszírozásra valamint a prémiumfeltételekre. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője minden év május 15-ig leadja az előző 

évi beszámolóját a Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport vezetőjének, aki továbbítja azt 

a Pénzügyi Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságnak valamint a 

Köznevelési Kulturális Sport és Humánpolitikai Bizottságnak, és előkészíti azt testületi 

ülésre. 

5.2. Szakmai kapcsolat 

 A Kommunikációs Együttműködési Program teljesülését a Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai Bizottság kíséri figyelemmel. Ellátja a szükséges szakmai 

koordinációt, hogy a program megvalósulhasson. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft.-vel kapcsolatos operatív teendők ellátásával az 

Önkormányzat a Humánpolitikai és Ügyviteli Csoportot bízza meg. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. tevékenységének, szakmai fejlesztésének 

szerepelnie kell Kiskunhalas Város Közművelődési koncepciójában. 

5.3. Támogatás 

 Az Önkormányzat a Kommunikációs Együttműködési Program keretében évente 

rendszeresen támogatja a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. közszolgálati tevékenységét. 

A támogatás mértékét költségvetésében határozza meg. 

 A támogatás mértékére a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. üzleti terve és az előző év 

szakmai beszámolója alapján a Pénzügyi Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság, valamint a Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság tesz javaslatot a képviselő-testületnek. Tárgyévben a 

költségvetés megállapítását megelőző időszakra az előző év azonos időszakában 

megvalósult támogatást folyósítja az Önkormányzat. 

 Az Önkormányzat a támogatást havonta előre, a tárgyhót megelőző hónap tizenötödik 

napjáig folyósítja a Kft. megnevezett számlájára, de a tárgyévi első negyedéves 

támogatás mértéke csak az előző évi támogatás időarányos része lehet. 
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6.  Információ, menedzselés 

 A Kommunikációs Együttműködési Program működésének alapvető feltétele az 

információáramlás hatékony megszervezése. Az önkormányzat írott és elektronikus 

sajtóban történő közszerepléseinek gyakorisága, folyamatos kapcsolattartás függvénye. 

 A célok megvalósítása érdekében az Önkormányzatnak, a tisztségviselőknek, a 

bizottságnak és a szakértőknek időben és folyamatosan információval kell szolgálnia a 

szerkesztőségek kérésére a bizottságokhoz és a hivatalhoz beérkező, a közvéleményt 

érintő témákról. 

 Az önkormányzat a kapcsolattartással megbízott sajtóreferense útján a tisztségviselők 

programjáról, a készülő rendeletekről, a meghozott önkormányzati határozatokról 

folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja kommunikációs partnerét. 

 Az ezzel megbízott sajtóreferens segítséget nyújt az adott témához értő önkormányzati 

szakember felkérésében, koordinálja a hivatali munkatársak televíziós és egyéb 

formában történő megjelenéseit. 

7.  A Kommunikációs Együttműködési Program megvalósulásáért az aláíró felek egymás 

felé kölcsönösen felelősséggel tartoznak. A programtól csak eseti megegyezéssel 

térhetnek el. 

 

3.  Fejezet 
 

VÁROSMARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli: Fülöp Róbert 

polgármester), másrészről a Halasi Média és Kultúra Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között (képviseli: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető) az alulírott napon, az 

alábbiakban írt feltételekkel: 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 11/2015. Kth. sz. határozatával elfogadta a 

Kiskunhalas Város Városmarketing tervét.  

1. A Városmarketing együttműködési program célja: 

A program célja a képviselő-testület által elfogadott Városmarketing terv végrehajtása. 

 

- A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 

Halasi Média és Kultúra Np. Kft.) vállalja a Városmarketing terv végrehajtását; 

- A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Városmarketin terv végrehajtása során 

együttműködést alakít ki intézményekkel, a gazdasági élet szereplőivel, civil 

szervezetekkel, ezek tevékenységét szervezi, koordinálja a megvalósítás érdekében. 

2. A Városmarketing terv végrehajtásának irányelvei: 

- Halasi Média és Kultúra Np. Kft. minden év február 10-ig – 2015-ben március 16-ig - 

leadja a tárgyévben megvalósítandó marketing feladatait, melyet a Képviselő-testület a 

jóváhagy. A tárgyévre szóló városmarketing feladatok jelen együttműködési program 

1. mellékletét képezik; 
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- A tárgyévben megvalósított marketing feladatairól, a tárgyévet követő január 31-ig 

beszámolót nyújt be, melyet a Képviselőtestület elé kell terjeszteni jóváhagyás végett. 

3. Együttműködés: 

- Az Önkormányzat a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. marketingtervvel kapcsolatos 

feladatainak ellátása során az Önkormányzattal való együttműködés operatív 

teendőinek ellátásával a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal sajtóreferensét 

bízza meg. 

- Az Önkormányzat a Városmarketing Együttműködési Program keretében évente 

rendszeresen támogatja a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. városmarketing 

tevékenységét. A támogatás mértékét költségvetésében határozza meg. 

 

1. melléklet 

 

A Városmarketing terv 2015. április 1. és 2016. január 31. között végrehajtandó feladatai. 

ARCULAT 

Az arculat elengedhetetlen egy város számára, nem csorbítva ezzel Kiskunhalas gyönyörű 

címerének létjogosultságát. Ma már szinte minden városnak van marketinglogója, amely 

egyediséget és összetéveszthetetlenséget sugároz. Az önkormányzati tulajdonú intézmények 

arculati egysége hangsúlyozza a közös vezetést, az együtt gondolkodást, a közös célokat, 

közös eredményekre törekvést. 

- városlogó-terv készítése 

- önkormányzati tulajdonú intézmények egységes arculatának kialakítása 

 levélpapír 

 boríték 

 névjegykártya 

 honlap-terv 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

A „word-of-mouth” marketing erősödését figyelembe véve komolyabb hangsúlyt kell fektetni 

a közösségi oldalak megjelenéseibe. 

Egységes arculatú közösségi oldalak üzemeltetése: 

- Facebook 

- Pinterest 

- Instagram 

IMÁZSFILM, SPOTOK 

Kiskunhalas városközpontjának megújulása után időszerű lesz egy imázsfilm elkészítése. 

Emellett több programfelhívó spotot tervezünk készíteni az év során, melyek terjesztése az 

interneten gyors és olcsó. 

- 1 db4-7 perces összefoglaló általános imázsfilm készítése 

- 5-7 db programspot készítése 

KIÁLLÍTÁSOK 
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Az Utazás kiállításon Kiskunhalas 2015-ben már megjelent a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. szervezésében. Az év további kiállításait a költségkeret alakulása befolyásolja. 

- Utazás kiállítás 2016 

- Szabadka Expo 

 

VÁROSMARKETING IRODA KIALAKÍTÁSA 

A hosszú távú cél szerinti tourinform vagy TDM iroda szigorú szabályrendszerének 

kialakítása komolyabb anyagi hátteret kíván. Mindenképpen célszerű az első lépéseket 

megkezdeni és egy saját feltételrendszerrel működő városmarketing irodát kialakítani. 

Ez egyben vállalása a városunknak a „Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas 

belvárosi akcióterületének fejlesztése” (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) című projekt 

kapcsán.Erre alkalmas a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. korábbi ügyfélszolgálati 

helyisége, mely most is közvetlen kapcsolatban van a cég egyéb irodáival és ideális az 

utcafronti bejáratával az érdeklődő turisták kiszolgálására. Ez az iroda ideális a város 

látnivalóiról szóló szóróanyagok, Kiskunhalasra jellemző emléktárgyak kiállítására. 

- városmarketing iroda kialakítása a városközpont épületében utcafronti bejárattal 

PROGRAMNAPTÁR 

A városi programfüzet koordinálása és havi megjelentetése nyomtatott formában 

elengedhetetlen. Emellett az éves online eseménynaptár elkészítését és gondozását is vállalja 

cégünk. 

- havi programfüzet nyomtatásban a Halasi Tükör újságban terjesztve 

- éves online eseménynaptár kialakítása és gondozása 

RENDEZVÉNYEK 

A 2014-ben első alkalommal megrendezett Szent Iván napi-vigadalom sikerét tekintve 2015-

re is tervezzük az esemény megvalósítását. 

Lévén, hogy idén elkészül a városközpont, igény van egy főtérnyitó fesztivál megszervezésére 

is. 

- Főtérnyitó fesztivál – június 6. 

- Szent Iván napi-vigadalom –június 27. 

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK 

A régóta testvérvárosi megerősítésre váró Szabadkával kerékpártúrákat és kölcsönös színház-

szervezést tervezünk 2015-re. 

- kerékpártúra a Város Napjára Szabadkáról Kiskunhalasra – május 9. 

- szabadkai színház Kiskunhalason - május 26. 

- Triplex-túra Kiskunhalas – Szabadka – Magyarkanizsa – május vége 

- kerékpártúra a szabadkai város napjára Kiskunhalasról Szabadkára – augusztus 29. 

 

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

személye, akinek a feladatai közé tartozik  

- civil esemény-naptárat készít, aktualizál, publikál, 

- civil adatbázist készít, aktualizál, publikál, 

- rendszeres hírlevelet készít az önkormányzati eseményekről, 

- rendszeres hírlevelet készít a pályázati, jogi, adózási, egyéb civil információkról, 

- adatbázist épít a civilek számára ingyen/kedvezményesen elérhető önkormányzati, 

állami, vállalkozói szolgáltatásokról, 

- ismertető kiadványokat készít a civil szférát érintő információkból, 

- konferenciákat, workshopokat, továbbképzéseket szervez, 

- támogatja, irányítja a civil szervezetek ügyintézéseit, 

- civil pályázatok figyelése, ajánlása, szakmai támogatása, kapcsolattartás a 

pályázati szervezetekkel, 

- képviseli a civil szervezeteket az önkormányzati döntéshozók előtt, 

- civil fejlesztési tervet állít össze és aktualizál, a civil szervezetek bevonásával, 

- civil ház létrehozását megvalósítja, működtetését ellátja. 

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

szemben a szervezetek véleményezési joggal élhetnek a cégvezető felé. 

- A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. két alkalmazottjának a munkakörét 

kívánja kibővíteni a civil koordinátori feladatokkal. 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2015. március 26. napjától határozatlan időre 

elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai Együttműködésének 

Operatív Programját …Kth. sz határozatával elfogadta. Felhatalmazza a Polgármestert az 

egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Együttműködésének Operatív Programjának aláírására. 

 

Kiskunhalas, 2015. március 26. 

 

 Kiskunhalas Város Polgármestere Kiskunhalasi Média és Kultúra Non-profit Kft. 

 Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett 

 Megbízó Megbízott 

 
Ellenjegyzem: 

 

77/2015. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 293/2014. Kth számú 

határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forgalomszabályozási 

szempontokat és az 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), valamint a közúti 

jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet előírásait figyelembe véve a jelen határozat 1/A.) és 1/B.) 

felsorolt városrészekben egységesen 2 óra várakozási időtartam korlátozással „Várakozási 

övezet” és „Korlátozott várakozási övezet” kialakítását, a rendelet 1/C.) pontjában 
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feltüntetett területen rakodási terület kialakítását rendeli el. Minden esetben jelezni kell, 

hogy a korlátozás mely napokon és napszakban érvényes. 

 

1/A.) Az Önkormányzat a KRESZ 17. § (1) bekezdés e/2. pontja szerinti „Várakozási 

övezet”-et alakít ki az alábbi városrészekben található kiépített várakozóhelyeken. A közúti 

jelző táblákat és a kiegészítő táblákat a KRESZ 112/d; 112/e és a 114. ábra szerint kell 

elhelyezni.  

 

Munkanapokon 8-18 óra között  

Bethlen Gábor tér 

Hősök tere  

Református templom melletti parkolók  

Thúry József utca  

Városháza utca 

Jósika utca  

1/B.) Az Önkormányzat a KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti „Korlátozott 

várakozási övezet”-et alakít ki az alábbi útszakaszokon. A közúti jelző táblákat a KRESZ 

61/a. és 61/b. ábrája szerint, a kiegészítő táblát a KRESZ 114. ábráján látható kiegészítő 

táblának megfelelően kell elhelyezni: 

 

Munkanapokon 08
00

-18
00

 óra között  
Thúry József utcában a gimnázium ebédlőjének Mátyás tér felőli sarkától a Bethlen Gábor téri 

kereszteződés előtti 15. méterig. 

 

Naponta 08
00

-18
00

 óra között  

A Kiskunhalas Kossuth utca az 53-as út felől a vasútállomás felé haladva a menetirány 

szerinti jobb oldalon a Kossuth utca 47/a szám alatti Muskátli cukrászdát magába foglaló 

ingatlan kapubejáróját követően az útkereszteződés előtti 15. méterig. 

1/C.) Az Önkormányzat a KRESZ 15. § (6) bekezdésében meghatározott „Rakodási 

területet”-et alakít ki az alábbi útszakaszon. A közúti jelző táblákat a KRESZ 61. a 

kiegészítő táblát a KRESZ 61/c. ábráján látható kiegészítő táblának megfelelően kell 

elhelyezni: 

 

Naponta 06
00

-16
00

 óra között 
Thúry József utcában a Mátyás tér felől haladva a menetirány szerinti jobb oldalon a  2. szám alatti 

ingatlan kapubejáró kezdete előtti 15. métertől.” 

 

2.)  A 293/2014. Kth határozat többi része változatlan marad. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városgazda Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy jelen határozatban foglalt döntésnek megfelelően a korlátozó és 

kiegészítő táblákat helyezze ki. 

 

78/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként 

csatolt „Együttműködési Megállapodás a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus 

Bács-Kiskun megyei Integrált Területi Programjának megvalósítására” megállapodást  

elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Együttműködési megállapodás 

a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált 

Területi Programjának megvalósítására  

 

 

Együttműködő felek 

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, (Továbbiakban Megyei Önkormányzat) 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Törzsszám: 724 308 

Adószám: 15724306-1-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Rideg László elnök 

 

(Kiskunhalas Város Önkormányzata), (Továbbiakban Települési Önkormányzat)  

Székhely:6400 Kiskunhalas Hősök tere 1 szám. 

Azonosító szám724902 

Adószám: 15724904-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Fülöp Róbert Polgármester 

 

Továbbiakban: együttműködő felek 

 

 

1. Előzmények 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye települései a 2013. december 

1. – 2014. szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-

Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi törvény 11. § (1) c. pontban foglalt 

feladatok végrehajtása érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai 

elvárásoknak megfelelő, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program 

és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) 

Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok elfogadták azokat. 

 

 

2. Együttműködés célja 
 

A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve 

projektek előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források 

felhasználási hatékonyságának növelése.  

 

3. Együttműködés tartalma 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 19. § 

szerint a Települési Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó projektjeit a Megyei Önkormányzat 

közreműködésével készíti elő illetve valósítja meg a következő feltételekkel: 
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 Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal illetve 

a megyei Integrált Területi Programmal (továbbiakban: ITP) kapcsolatos kérdésekben 

közvetlenül konzultál a települési önkormányzattal, haladéktalanul megadva az 

esetleges változásokkal kapcsolatos információt. 

 Települési Önkormányzat a TOP-ot, és az ITP-t érintő fejlesztési elképzeléseiről 

közvetlenül informálja a Megyei Önkormányzatot. 

 Települési Önkormányzat kijelenti, hogy a TOP keretében tervezett projektjeinek 

előkészítését és megvalósítását a Megyei Önkormányzattal közösen kívánja 

megoldani. Ennek érdekében Települési Önkormányzat projektenként külön-külön 

szerződést köt a Megyei Önkormányzattal. 

 Települési Önkormányzat a Megyei Önkormányzat közreműködésének költségét az 

érintett projekt projektmenedzsment költségei közt számolhatja el a 272/2014. (XI.5.) 

kormányrendeletnek megfelelően. 

 A Települési Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat jelen együttműködést közös 

megegyezéssel kiterjesztheti Európai Uniós illetve hazai forrásból finanszírozandó 

fejlesztések előkészítésére továbbá megvalósítására is. 

 Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a TOP, illetve azon belül a projektek 

megvalósításával kapcsolatos finanszírozási illetve indikátorvállalási változások 

esetén haladéktalanul értesítik egymást. 

 

 

4. Kapcsolattartás 

 

Az Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat elnöke, illetve 

Települési Önkormányzat polgármestere közvetlenül tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás 

módját a felmerülő kérdésnek megfelelően közösen határozzák meg. A projekteket illető 

kapcsolattartás az operatív munkára külön kötendő szerződés tartalmazza.  

 

 

5. Együttműködő Felek egyéb megállapodásai 

 

 

Az együttműködési megállapodás 2015. március 16 és a 2023. december 31. közötti időszakra 

szól. 

 

Az Együttműködő Felek bármelyike jogosult a megállapodást indoklással, írásban 

felmondani. 

 

Ezen együttműködési megállapodást az Együttműködő Felek, mint akaratukkal megegyezőt, a 

mai napon aláírták. 

 

Kecskemét, 2015. március 16. 

 

 

…………………………………….. 

Rideg László 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

……………………………..……… 

 

polgármester 

 

79/2015. Kth. 
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1.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának 1. számú függelékként megjelölt Beszerzési Szabályzatának II. pontját az 

alábbiak szerint módosítja: 

“II. 

A szabályzat hatálya 

 

E szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által végzett azon árubeszerzésekre, építési 

beruházásokra, illetve szolgáltatás megrendelésekre, melyek értéke a Kbt. –ben 

meghatározott értékhatárok 10 %-át meghaladják.  

E szabályzatot  nem kell alkalmazni azon megállapodásokra, amelyeknél az Önkormányzat  és 

olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek egyedüli tulajdonosa az 

Önkormányzat.” 

 

2.A Képviselő-testület 38/2015.Kth. számú határozata alapján a Stratégiai és Fejlesztési 

Osztály megnevezése Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályra módosul 2015.április 1-től, 

amit a mellékletben szereplő Beszerzési Szabályzat vonatkozó részeiben is át kell vezetni.  

 

Beszerzési Szabályzat  

Kiskunhalas Város Önkormányzata a gazdasági verseny tisztaságának biztosítása érdekében a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) hatálya alá nem tartozó 

árubeszerzései, építési beruházásai és szolgáltatásainak megrendelése érdekében az alábbi szabályzatot 

alkotja. 

I. 

A szabályzat célja 

 

E szabályzat célja, hogy a Kbt. -ben meghatározott értékhatárokat el nem érő, továbbá a közbeszerzési 

törvényben meghatározott kivételek hatálya alá tartozó árubeszerzések, építési beruházások és 

szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan megállapítsa azokat az eljárási szabályokat, amelyeket 

Kiskunhalas Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének terhére 

megvalósított beszerzések (továbbiakban: beszerzések) lefolytatása során köteles alkalmazni. 

II. 

A szabályzat hatálya 

 

E szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által végzett azon árubeszerzésekre, építési 

beruházásokra, illetve szolgáltatás megrendelésekre, melyek értéke a Kbt. –ben meghatározott 

értékhatárok 10 %-át meghaladják. 

E szabályzatot  nem kell alkalmazni azon megállapodásokra, amelyeknél az Önkormányzat  

és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek egyedüli tulajdonosa az 

Önkormányzat.” 

III. 

Alapelvek 

 

A beszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles - az egyenlő bánásmód elvének figyelembevételével 

- biztosítani, az eljárásban meghívott ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát. 



41 

 

Az e szabályzatban meghatározott jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban a 

jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. 

 

A beszerzések során az ajánlattevőknek törekednie kell a környezetvédelmi szempontok 

figyelembevételére. 

IV.  

Értelmező rendelkezések 

 

Becsült érték: az Önkormányzat rendelkezésére álló anyagi fedezet 

Ajánlattevő: Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 

egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetőleg amely az eljárásban ajánlatot 

tesz 

Ajánlattételi felhívás: az Önkormányzat által megküldött az ajánlat megtételéhez szükséges 

információkat tartalmazó felhívás 

Összeférhetetlenség: Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és 

lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és 

tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt 

vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként az ajánlatkérő által az eljárással vagy 

annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése 

az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezi. 

V.  

A beszerzés lebonyolításának eljárási szabályai 

 

A versenyeztetés ajánlatkérés útján valósul meg.  

Az Önkormányzat azon szervezeti egysége, amelynél a beszerzési igény jelentkezik a Városfejlesztési 

és Üzemeltetési Osztály bevonásával köteles az eljárást előkészíteni és bonyolítani. 

 

Az Önkormányzat a beszerzés megkezdésekor legalább három különböző ajánlattevőnek köteles 

egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, 

hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. 

Az ajánlattevőkről a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály osztályvezetőjének javaslata alapján a 

Polgármester dönt. 

Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívás tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az 

ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen határidőben benyújtott ajánlatok 

összehasonlíthatóak legyenek. 

Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 Az Önkormányzat neve, címe, telefon és faxszámai 

 A szerződés meghatározása 

 A beszerzés tárgya és mennyisége 

 A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama 

 Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok bontásának időpontjával 

 Az ajánlat benyújtásának idejét, címét, (helyiség, utca, házszám, emelet szobaszám) 

 A pénzügyi ellenszolgáltatás feltétele 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja 
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 Eredményhirdetés ideje, módja 

 

Az ajánlattételi felhívás szükség szerint tartalmazhatja: 

- a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket 

- az ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata esetén annak meghatározását, hogy mely 

körülmény megléte, illetőleg hiánya vagy annak milyen mértékű fogyatékossága miatt 

minősíti az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmatlannak a szerződés telejsítésére, 

- hiánypótlás lehetőségét vagy kizárását 

- minden egyéb olyan információt, ami a megfelelő ajánlatételhez szükséges   

- utalást arra, hogy amennyiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, arra 

való utalást, hogy az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

személlyel kíván – e szerződést kötni. 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi felhívásban, 

meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlattételi 

felhívást kell egyidejűleg valamennyi ajánlattevőnek küldeni. Az új ajánlattételi határidőt, úgy kell 

megállapítani, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. 

Az ajánlattételi felhívást a Polgármester hagyja jóvá. Az ajánlattevő a szerződéskötésig az ajánlatához 

kötve van. 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlattételi felhívást. Erről 

valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul írásban értesítenie kell. 

Az ajánlatokat írásban és zárt csomagolásban az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül 

vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidőig. 

Az ajánlattevő részére – amennyiben ajánlatát személyesen nyújtja be – az ajánlat átvételéről 

elismervényt kell készíteni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az 

átvevő nevét, és aláírását. 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell 

megkezdeni. 

Az ajánlatokat a benyújtási határidőt követő 15 napon belül el kell bírálni. 

Az ajánlat érvényes, amennyiben az ajánlattételi felhívás előírásainak megfelel. 

Eredménytelen az eljárás ha: 

 az ajánlattételi határidőig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett  

 az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik 

Amennyiben nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, a beérkezett ajánlatok értékelése 

megkezdhető, vagy az eljárás bonyolítójának külön döntése alapján az ajánlatok felbontása nélkül 

újabb ajánlattételre hívhat fel.  

Eredménytelen eljárás esetén az eljárást megindító szervezeti egység dönt új eljárás lefolytatásáról. 

Érvénytelen az ajánlat ha: 

 amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtja be az ajánlattevő az 

ajánlatát, 

 amennyiben a felhívásban foglalt követelményeknek nem felel meg,  

 amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmatlannak minősíti a szerződés 

megkötésére,   

 amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás nettó összege 

eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt 
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  a beszerzési becsült érték fölötti összegre tett ajánlatot az ajánlattevő. 

 

Az eljárás eredményéről a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály osztályvezetőjének javaslata 

alapján a Polgármester dönt. 

 

Az Önkormányzat az eljárást lezáró döntést követő 5 munkanapon belül írásban értesíti valamennyi 

ajánlattevőt az eljárás eredményéről.  

 

Eredményes eljárás szerződéskötéssel zárul. A szerződés megkötésére a Polgármester jogosult. 

 

A beszerzés során keletkezett valamennyi dokumentumot az Önkormányzat köteles minimum 5 évig 

megőrizni. 

VI. 

Záró rendelkezések 

 

Jelen Beszerzési Szabályzat az Önkormányzat 74/2012. Kth. határozatával 2012. március 26. napján 

lép hatályba. 

 

 

80/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési 

terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem 

éri el a 2015. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben 

bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a 

közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata  

2015. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége  
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés 
Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

       

 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

 
      

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
 

    
 

  

       

VI. Szolgáltatási koncesszió     
 

 

       

Záradék: Jóváhagyta Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2015.Kth. számú határozatával. 

Kiskunhalas,  2015. március 26. 

_______________________________ 

Fülöp Róbert  

Polgármester 
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81/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kivonja a Halasi Városgazda 

Zrt. vagyonhasznosítási köréből a Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/F jelű üzlethelyiséget. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 2020. december 31-ig terjedő 

időtartamra bérbe adja a Cinema Szeged Kft. (6729 Szeged, Gyálai út 48.) gazdasági 

társaság részére a  Bethlen Gábor tér 7/F jelű, 29.46 m2 területű és a  Bethlen Gábor tér 7/G 

jelű, 65.95 m2 területű üzlethelyiséget  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

bérleti szerződések aláírására. 

3.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a 

városháza emeletén található egykori szálloda egyes helyiségeit bérbeadás útján, szálláshely-

szolgáltatással hasznosítsa. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy erre 

vonatkozóan folytasson egyeztetéseket a Cinema Szeged Kft.-vel és megfelelő előkészítést 

követően a hasznosítási tervet terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 

Képviseli: Fülöp Róbert polgármester, 

Törzsszám: 724902,  

Adószáma: 15724904-2-03), mint bérbeadó- a továbbiakban Bérbeadó 

 

másrészről: 

………………………………………………………………………..….. 
Székhely: ………………………………………………………………... 

Cégjegyzékszám: ……………………………………………………….. 

Adó szám: ………………………………………………………………. 

KSH szám: ……………………………………………………………… 

Számlaszám: ……………………………………………………………. 

Képviseli: ……………………………………………………………….. 

mint bérlő – a továbbiakban Bérlő,  

 

együttesen Felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

 

I.1. Szerződő felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának kizárólagos 

tulajdonát képezi a Kiskunhalasi Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában kiskunhalasi 1 

hrsz alatt összesen…..nm alapterülettel felvett, ténylegesen és természetben Kiskunhalas, 

Bethlen Gábor tér 1/....szám alatt található belterületi „üzlethelyiség” megjelölésű 

ingatlan egésze. 

 

I.2. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az 1./ pontban körülírt ingatlant 

……………………………működtetése céljára. A bérbe adott ingatlanhoz ingóságok nem 

tartoznak. 

 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a Bérleményt kizárólagosan 

…………………………….tevékenység gyakorlására hasznosíthatja. 
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II. Bérleti díj 

 

II.1. Az ingatlan bérleti díja havonta 1.000.-Ft+ÁFA/m2, azaz....................forint, mely 

összeget, az ingatlan tényleges használatától függetlenül Bérlő a Bérleti jogviszony teljes 

időtartama alatt, Bérbeadó által kiállított számla és annak rendelkezései szerint   minden 

hónap utolsó napjáig köteles megfizetni Bérbeadó részére. A bérleti díj minden évben az 

infláció mértékével növekszik. 

 

III. A bérlet időtartama 
 

III.1. Szerződő felek  megállapodása szerint a bérleti jogviszony 2015. ……………… 

napjától  2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre, azzal a  

feltétellel, hogy a bérleti jogviszonyt Bérbeadó a szerződés lejárta előtt rendes felmondással a 

hónap végére, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig felmondhatja,  amennyiben az ingatlan 

tulajdonosa, Kiskunhalas Város Önkormányzata az üzlethelyiséget más célra kívánja 

használni.  

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés a határozott időtartam lejártával minden 

külön jogcselekmény nélkül megszűnik.  

 

III.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlő a helyiséget a határozott időtartam 

lejártát követően ismét bérbe kívánja venni, úgy erre irányuló szándékát a határozott 

időtartam lejártát megelőzően legalább 60 nappal jeleznie kell Bérbeadó felé, az új bérleti 

szerződés megkötése vagy jelen szerződés módosítása érdekében. 

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2011. (XII.21.) számú rendelete alapján, jelen Szerződésből eredő kötelezettségének 

biztosítékaként, a Bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg 2 havi bruttó Bérleti díjnak 

megfelelő összegű biztosítékot köteles befizetni Bérbeadónak. A fent írt Biztosíték 

………………………..,- Ft, amely összeg, jelen szerződés  megszűnése esetén visszajár, 

azonban Bérbeadó jogosult abból a Szerződéssel kapcsolatos igényeit közvetlenül kielégíteni. 

 

IV. Birtokátruházás, az ingatlan használata 

 

IV.1. Bérbeadó ………………..napján köteles az Ingatlan birtokát a Bérlőre átruházni.  

 

IV.2. A birtokátruházás napjától Bérlő viseli az Ingatlan közüzemi díjait és az Ingatlan 

használatával felmerülő egyéb költségeket. 

 

IV.3. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti jogviszony fennállása alatt jogosult és   köteles az 

ingatlant folyamatosan, rendeltetésszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági 

előírások betartásával kizárólag…………………………üzlet céljára használni.   

 

IV.4. A tevékenység folytatásához szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése Bérlő 

kötelezettsége, a tevékenységet csak a működéshez szükséges engedélyek birtokában kezdheti 

meg. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanban, a fent írt tevékenységtől eltérő más 

tevékenységet kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat 
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IV.5. Bérlő tudomással bír arról, hogy a Bérleményt másnak bérbe vagy használatba nem 

adhatja. 

 

IV.6. Bérlő köteles az Ingatlan állagát valamint az Ingatlanban található és Bérbeadó 

tulajdonát képező tartozékokat (fűtés rendszer) megóvni.  

Azok  átalakítását vagy eltávolítását csak Bérbeadó hozzájárulásával kezdheti meg. 

 

IV.7  Bérlő köteles az Ingatlan rendeltetésszerű használatával együtt járó karbantartási 

munkákat rendszeresen megfelelő időben és minőségben a saját költségén elvégezni. 

 

Tudomásul veszi Bérlő, hogy a Bérlemény felújítási, állagmegóvási, valamint a saját 

tevékenység szempontjából lényegesnek ítélt munkálatait Bérbeadó képviseletében eljáró 

Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával saját költségén elvégezheti. Ezen munkálatok 

nem minősülnek értéknövelő beruházásnak és annak megtérítésére Bérlő semmilyen 

formában nem tarthat igényt. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozat nem mentesíti őt az átalakítással, javítással 

kapcsolatos szakhatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 

 

IV.8. Bérlő a Bérlemény átalakítására csak a Bérbeadó hozzájárulásával valamint az 

Örökségvédelmi Hivatal engedélyével jogosult, az átalakítás költsége a Bérleti díjba nem 

számítható be, a hasznos beruházások költségeinek megtérítését – ellenkező megállapodás 

hiányában – Bérlő nem követelheti. 
 

IV.9. Bérlőnek a Bérlemény területén eszközök, berendezési tárgy nem kerül átadásra. Bérlő felelős minden 

olyan kárért, ami rendeltetésellenes használat következménye. 

 

IV.10. Bérbeadó a Bérlő tulajdonát képező, és a Bérlemény területén elhelyezésre kerülő gépekért, 

berendezésekért, áruért, készletért,…stb. felelősséget nem vállal. 

 

V. A Bérlet megszűnése 
 

V.1. A Bérleti jogviszony jelen szerződés III. pontjában megjelölteken túl megszűnik, ha azt a 

felek valamelyike azonnali hatállyal felmondja. 

 

Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a Bérleti szerződést különösen,ha  :  

(3) a Bérlő a Bérleti díjfizetési kötelezettségnek, vagy közüzemi díjfizetési 

kötelezettségének  60 napot meghaladóan nem tesz eleget, 

(4)  a Bérlő a bérleti jogviszony alatt a Bérleményt a jogszabályokat megsértve, 

vagy a jelen szerződésben megjelöltektől eltérően hasznosítja, 

(5) ha a Bérlő az Ingatlan használatát harmadik személynek átengedi, 

(6) ha a Bérlő a karbantartási munkákat nem végzi el, és ezzel az ingatlan állagát 

veszélyezteti avagy a Bérleményt illetve annak berendezési tárgyait rongálja 

avagy azt nem a rendeltetésének megfelelően használja,  

(7) ha a Bérlő egyéb, súlyos szerződésszegést követ el  

 

Bérlő azonnali hatállyal felmondhatja a Bérleti szerződést különösen, ha : 

az Ingatlan alkalmatlanná válik a rendeltetésszerű használatra, avagy   

a Bérbeadó e szerződésben vállalt valamely kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz 

eleget 
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V.2. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszűnése esetén  köteles az Ingatlant - a 

rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódástól eltekintve - az átvételkori állaggal és 

állapotban a Bérbeadó részére visszaadni. 

 

Ha a Bérlő az Ingatlant a Bérbeadó hozzájárulása nélkül átalakította, a Bérbeadó felhívására 

köteles az eredeti állapotot a saját költségén helyreállítani. 

 

V.3. Bérbeadót zálogjog illeti meg a Bérleti díj és a költségek erejéig a Bérlőnek az 

Ingatlanba bevitt vagyontárgyain, erre tekintettel megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt 

vagyontárgyak elszállítását.  

 

V.4. A Szerződés megszűnése esetén a Bérlő a saját költségén felszerelt, az Ingatlan állagának 

sérelme nélkül leszerelhető tartozékokat elviheti. 

 

V.5. Szerződő felek a szerződés megszűnésekor a kaucióval elszámolnak.  

A Bérlő által kifizetett biztosíték a Szerződés megszűnésekor részére visszajár, kivéve, ha erre 

vonatkozóan írásban akként állapodnak meg a felek, hogy a Biztosítékként átadott összeget 

Bérbeadó az utolsó havi bérleti díjba beszámítja.  

Bérbeadó a kaucióval jogosult kielégíteni Bérlő felé fennálló követelését.  

 

V.6. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti jogviszony megszűnését, és a Bérleti díj 

tekintetében a Bérbeadóval történő elszámolást követően Bérbeadóval szemben semmilyen 

jogcímen követelést nem támaszthat. 

 

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások 

és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. tv., továbbá a Polgári Törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó 

rendelkezéseit, a szerződések közös szabályait, valamint a 35/2011.(XII.21.) önkormányzati 

rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, és a 13/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában 

álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló helyi rendeletek rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. 

 

Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen Bérleti Szerződés teljes körűen, 

hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és 

egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen 

Szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik, ezért a Szerződést mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Kiskunhalas, …………………………. 

 

 

 ………………………………………… ………………………………….. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Bérbeadó ……Bérlő  

 Képv.: Fülöp Róbert Képv.:…………………………….. 

                         polgármester 
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82/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának  Képviselő-testület értékesíteni kívánja a 6040 hrsz-ú, 

beépítetlen terület művelési ágú, 3296 m2 területű ingatlant Dudás Sándor, Kiskunhalas, 

Vörösmarty u. 97. sz. alatti lakos részére, az ingatlan eladási árát értékbecslés alapján a 

Képviselő-testület 2.250.000.-Ftben határozza meg. Az eladási árba a Képviselő-testület a 

Kiskunhalas belterület 2753 hrsz alatti, Dudás Sándor tulajdonában levő  ingatlant  630.000.-

Ft értéken beszámítja, mely ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat jelen jogügylet 

keretében megszerzi. Az ingatlanszerzésekkel kapcsolatos költségeket a vevő és az 

Önkormányzat egyenlő arányban fedezik. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda 

Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

83/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a melléklet szerinti tartalommal együttműködési 

megállapodást köt a Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesületével, felhatalmazza a 

Polgármestert a megállapodás aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak 

Kiskunhalasi Egyesülete részére 2015. április 1. napjától 2019.december 31. napjáig,  

megállapodásban rögzített együttműködés keretélben térítésmentesen használatba adja a 

Kiskunhalas, Eötvös u. 2. sz. alatti 95 m2 területű ingatlant. A használat időszakában a 

Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete az ingatlan közüzemi költségeit viseli. A 

szerződés lejártakor az ingatlant az átadáskor dokumentált állapotban adja vissza. 

 

Együttműködési megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ,  

másrészről a Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete (Kiskunhalas, Eötvös u. 2.) között a 

mai napon az alábbiak szerint: 

 

Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát, hogy Kiskunhalas szociális feladatai 

ellátásával összefüggésben, a rászorultak felkutatásában,  segélyezési feladatok 

előkészítésében, bonyolításában, folyamatosan, határozatlan ideig  együttműködnek. 
A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete vállalja 

a) hogy igény és lehetősége szerinti, különböző tartalmú adományokkal segíti a 

Kiskunhalas közigazgatási területén élő rászorultakat. 

b) a mindennapi munkája alkalmával végzett tevékenysége során szerzett tapasztalatait 

megosztja és rendszeresen együttműködik a Közös Önkormányzati Hivatal illetékes 

szociális munkát végző szervezetével. 

c) munkatársai részt vesznek – szociális vonatkozású – városi rendezvények 

előkészítésében. 

 

Az egyesület kijelenti, hogy alapszabályban vállalt feladatai közt – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 8.a) pontja szerinti – 

közfeladatot is ellát. Az Egyesület jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.törvény 3.§ (1) bekezdés 1.c pontja alapján átlátható 

szervezetnek minősül.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja 

d) hogy határozott időre, 2015. április 01. napjától 2019. december 31. napjáig a 

Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete részére térítésmentes használatába adja a 
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Kiskunhalas, Eötvös u. 2. szám alatt lévő 95 m2-es orvosi rendelő megnevezésű helyiséget 

iroda céljára. A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete a használat ideje alatt köteles 

a rezsi költségek megfizetésére, továbbá a használat során - esetlegesen - keletkezett hibák 

kijavítására és az épületet az átadáskor dokumentált állapotban adja vissza a fenti határidő 

leteltével.   

e) A felek a megállapodást 30 napos határidővel jogosultak felmondani. 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. március 31. 

 

 

 

    Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete               Kiskunhalas Város Önkormányzata 

            képviseletében                                 képviseletében 

 

 

                    Tallérné Nyitrai Ilona                                              Fülöp Róbert 

                              elnök                                                     polgármester        
 

84/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete megállapodást kíván  kötni a 

Kiskunhalas 4640 hrsz és 2606/4 hrsz alatti területek tulajdonosaival a területek gépkocsi 

elhelyezést szolgáló közcélú használatáról.  A Képviselő-testület a mellékelt megállapodás 

tartalmát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

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

1., képviseli Fülöp Róbert polgármester) mint Igénybe vevő 

másrészről …........................mint Tulajdonos között az alábbiak szerint: 

 

Tulajdonos tulajdonát képezi a Kiskunhalas belterület …...hrsz alatti beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben a …..........utca.........szám alatti ingatlan. Igénybe vevő fent 

nevezett ingatlant közcélra, gépjárművek elhelyezésére igénybe kívánja venni. 

 

Igénybe vevő a Városgazda Zrt.-n keresztül gondoskodik arról, hogy a terület minden 

időjárási viszonyok között alkalmas legyen gépjárművek elhelyezésére, tárolására. 

 

Tulajdonos biztosítja a terület közterületről való megközelítésének lehetőségét, az oda való 

bejutást nem korlátozza. Az ingatlanon végzett, annak a közcélú használathoz szükséges 
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beruházásokhoz – földmunka, burkolat kialakítás, stb. - korlátozás és ellenérték megfizetése 

nélkül hozzájárul, a terület használatáért díjat nem számít fel, az ingatlanon bekövetkezett 

káreseményekért felelősségét kizárja. 

 

Jelen megállapodást felek határozatlan időre kötik, indoklás nélkül 8 napos felmondási idővel, 

egyoldalú nyilatkozattal felmondhatják. Felmondás esetén Igénybe vevő az eredeti állapot 

helyreállítására nem köteles, az általa beépített és az eredeti állagot nem rontóan kinyerhető 

építési anyagok elszállítására jogosult.  

 

Felek kötelesek az ingatlan használatát érintő, jelen megállapodásban nem rögzített 

körülményekről, változásokról egymást haladéktalanul értesíteni. 

 

Kiskunhalas, 2015. március 31. 

 

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

Tulajdonos      Igénybe vevő 

 

85/2015. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 1 247 190 Ft önerőt 

biztosít a hosszabb időtartamú közmunkaprogram megvalósításához, 27 fő 

foglalkoztatásához.  

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén 

az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

2.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 

polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat 

folytasson, szükség estén szerződéseket kössön. 

 

86/2015. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilády Áron u. 13.szám előtti 

közterületen 5 db ostorfa kivágáshoz a tulajdonosi hozzájárulást nem adja meg.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Halasi Városgazda Zrt.-t, hogy a következő képviselő-testületi 

ülésre készítse el a Szilády Áron u. 13. szám előtti közterületen álló 5 db ostorfa egészségi 

állapotát nem veszélyeztető gyökérmetszésének árajánlatát.  

 

87/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2014. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 

 

88/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint működtető a Kiskunhalasi Fazekas Mihály 

Általános Iskola átszervezést, melynek során a jelenleg Táltos Tehetséggondozó Iskola, 
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Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Balotaszállási, illetve 

Zsanai Tagintézménye 2015. szeptember 1. napjától a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános 

Iskola Balotaszállási Tagintézményeként, illetve Zsanai Telephelyeként fog működni, 

szakmailag megfelelőnek, a jogszabályokkal megegyezőnek tartja. 

 

89/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló március havi beszámolót.  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről   szóló 

35/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 3.§ (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 9.  pontjában megjelölt feladatkörében,   

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az  önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló  35/2011 (XII.21.) önkormányzati rendelet ( 

továbbiakban: R.) 12.§ -a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (13) A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadása a határozott idejű bérleti szerződés 

lejártával további legfeljebb 3 évvel, pályáztatás nélkül meghosszabbítható, abban az esetben, ha a 

bérlő igazolja, hogy nincs köztartozása, közüzemi díj elmaradása, lakbértartozása, továbbá vállalja a rá 

vonatkozó új bérleti díj megfizetését. 

Az új bérleti díj a  mindenkor hatályos szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó  bérleti díj 

összege, emelve azzal a százalékos aránnyal, amellyel bérlő az első pályázatában növelte a szociális 

alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó  bérleti díjat.” 

2.§ 

A R.  22.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az (1) bekezdésben foglaltak szerint, de cserelakás 

biztosítása nélkül szűnik meg, bérlő pénzbeli térítésként, ha a lakást használatbavételi díj fizetése 

ellenében kapta, a lakás használatbavételi díjának:  

  0 – 3 évig    egyszeres 

  3 év 1 nap – 6 évig   háromszoros 

  6 év 1 nap - 10 évig   hatszoros 

  10 év 1 napon felül   nyolcszoros mértékre tarthat igényt.” 

 
3.§ 

       
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Kiskunhalas, 2015. március 26. 

 

  /:Fülöp Róbert:/      /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester       jegyző 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és  szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés 

f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ 

(5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról  szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe 

jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2.§ 

 

E rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

  

 

Kiskunhalas, 2015. március 26. 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester       jegyző 
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                                               1. melléklet a 6/2015.(III.27.) 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        

2015. év 

Házi segítségnyújtás  

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra  203 Ft/óra  203 Ft/óra 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni 

ell. (873011)  (102021) 
2 700 81 000 6 615 198 450 

198 450 Ft/fő/hó 

6 615 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      

2015. év 

Szociális étkezés   (889921)  (107051)  650 Ft/adag     872 Ft/adag    872 Ft/adag 

Házi segítségnyújtás(889922)  (107052)     360 Ft/óra  414 Ft/óra  414 Ft/óra 

Ebédszállítás (889922)   (107052) 120 Ft/adag     

Időskorúak nappali Étkezéssel 650 Ft/fő/adag  883 Ft/fő/adag  883 Ft/fő/adag 
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int. ell. 

(881011)  (102030) 

Tartózkodás esetén 0   2 195 Ft/fő/nap   2 195 Ft/fő/nap  

Időskorúak tartós bentlakásos szociális 

ellátása (873011)  (102021) 

2 700 81 000 6 721 201 630 201 630 Ft/fő/hó 

6 721 Ft/fő/nap 

Időskorúak átm. ápoló gondozó otthoni ell. 

(873012)  (102022) 

2 700 81 000 7 236 217 080 217 080 Ft/fő/hó 

7 236 Ft/fő/nap 

Fogyatékosok otthona (873021)  (101211) 2 200 66 000 4 985 149 550 149 550 Ft/fő/hó 

4 985 Ft/fő/nap 

Támogató szolgálat 

(889925)  (101222) 

Szoc. rászorult 0  1 571 Ft/óra 

505 Ft/km 

 1 571 Ft/óra 

505 Ft/km 

Szoc. nem 

rászorult 

Sz.segítés:250 Ft/óra     

szállítás:     40 Ft/km 

    

Fogyatékossággal élők nappali ellátása      

(881013)  (101221) 

0  1 920 57 600 57 600 Ft/fő/hó    

1 920 Ft/fő/nap 

Férfi átmeneti hajléktalan szálló (879033)  

(107013) 

600 18 000 2 194 65 820 65 820  Ft/fő/hó 

2 194 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          

2015. év 

Házi segítségnyújtás 

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra  161 Ft/óra  161 Ft/óra 

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

(102021) 
2 500 75 000 6 141 184 230 

184 230 Ft/fő/hó 

6 141 Ft/fő/nap 
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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         

2015. év 

Házi segítségnyújtás 

 (889922)  (107052) 
0 Ft/óra  173 Ft/óra  173 Ft/óra 

Időskorúak nappali 

int. ell. (881011) 

(102030) 

Tartózkodás 

esetén 0  895   895 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          

2015. év 

Házi segítségnyújtás 

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra 

 

 
291 Ft/óra  291 Ft/fő/óra 

Időskorúak nappali 

int. ell. (881011)  

(102030) 

 

0   1569 Ft/fő/nap  1 569 Ft/fő/nap 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ell. 

(873011)  (102021) 
2 500 75 000 6 723 201 690 

201 690 Ft/fő/hó 

6 723 Ft/fő/nap 
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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         

2015. év 

Házi segítségnyújtás 

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra  166 Ft/óra  166 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         

2015. év 

Házi segítségnyújtás 

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra  176 Ft/óra  176 Ft/óra 
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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          

2015. év 

Házi segítségnyújtás 

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra  824 Ft/óra  824 Ft/óra 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (III.27.) 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 16.§ (1) bekezdésének a) pontjában, a 

18.§ (2) bekezdésében, a 20/C (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában 

és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ 

(5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: rendelet) 1. melléklet 2.) pontja 

helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) A rendelet 1. melléklet 3.) pontja helyébe jelen rendelet  2. melléklete lép. 

 

 

2.§ 

 

E rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

 

 

Kiskunhalas, 2015. március 26. 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester       jegyző 
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1. melléklet a 7/2015.(III.27.) önkormányzati  rendelethez 

 

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      

2014. év 

Családok átmeneti otthona I.  (8790191) 
Felnőtt: 250 

Gyermek: 120 

7 500 

3 600 
2 942 88 260 

88 260 Ft/fő/hó 

2 942 Ft/fő/nap 

Családok átmeneti otthona II (8790192) 
Felnőtt: 250 

Gyermek: 120 

7 500 

3 600 
3 158 94 740 

94 740 Ft/fő/hó 

3 158 Ft/fő/nap 
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2. melléklet a  7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődében a gyermek gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj: 

 

 

Bölcsőde megnevezése Fizetendő intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Fizetendő intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Számított intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Önköltség 2015. év 

(Év/gyermek) 

Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 

Bölcsődéje, 

Kiskunhalas, Május 1. 

tér 3/A. sz. 

0 0 13240  662 856655 

 

 

 

 

 

 

 


