
 

A képviselő-testület 2015. május 28-i ülésén hozott döntések: 

 

125/2015. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 

 

126/2015. Kth. 

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

2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját  -1.517 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) 

elfogadja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Média és Kultúra 

Np. Kft. ügyvezetőjét, hogy az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 13/2012.(III. 28.) számú rendeletének 2.sz. mellékletében foglaltak szerint csatolja be a 

cash-flow kimutatást és a könyvvizsgáló auditálását a beszámolóhoz. 

 

127/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2014. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját 238.249 eFt árbevétel mellett, 179.875 eFt mérlegfőösszeggel 

és  - 3.852 eFt eredménnyel (veszteség) elfogadja. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. ügyvezetőjének előző üzleti 

évben végzett munkáját és megállapította, hogy  Molnár Ferenc ügyvezető (vezető 

tisztségviselő) 2014. évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem 

előtt tartva végezte, ezért részére a 2013.évi V. törvény Ptk. 3:117§-ában foglalt felmentvényt 

megadja. 

 

128/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2014. évi éves 

beszámolóját 280885 eFt árbevétel mellett, 263.447 eFt mérlegfőösszeggel és  3.446 eFt 

eredménnyel (nyereség) elfogadja. 

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

vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy  Molnár 

Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2014. évben munkáját a gazdasági társaság 

érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a 2013.évi V. törvény Ptk. 

3:117§-ában foglalt felmentvényt megadja. 

 

129/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. maximum nettó 10,0 millió Ft értékben, fűnyíró gépet 

vásároljon a saját költségvetése terhére. 

 

 

130/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/E szám alatti 

ingatlant  további hasznosítás céljából adja át a Halasi Városgazda Zrt. részére.  

 

 

 

 



 

 

 

131/2015. Kth. 

1.)Kiskunhalas Város Önkormányzata a Halast – Dent Kft-ben lévő 290.000,- Ft névértékű 

üzletrészét értékesíti az alábbiak szerint: 

Dr. Bácsalmási Antal tag részére 100.000,- Ft névértékű üzletrészt, névértéken,  

Dr. Terbe Klára Zsuzsanna tag  részére  100.000,- Ft névértékű üzletrészt, névértéken  

Dr. Bogdán Gusztáv tag részére 90.000,- Ft névértékű üzletrészt, névértéken.   

 

A vételár kifizetése az üzletrész adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül, 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának bankszámlájára történik.  

2.)A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzletrész adásvételi szerződés 

aláírására. 

 
 

132/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az 

Egyházközségek között 2015. március 26. napjával megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási 

Megállapodás 10.  pontja alapján a Református Egyházközség által benyújtott 2015. évi 

munatervét jóváhagyja az alábbiak szerint : 

 

1.) Az Új Református Temetőben: 

 a 19, 20, 21, és 10c parcella megnyitásához  

o a terület megtisztítása, 

o a szükséges földmunkák elvégzése, felesleges föld elszállítása 

o utak kialakítása 

 70 m kerítés áthelyezése, 50 m új kerítés elhelyezése 

 a ravatalozó melletti régi aszfaltburkolat eltávolítása, lerakóhelyre szállítása 

2.) Mindkét református temetőben:  

 A temetők tisztításakor kivágott ágmaradványok ledarálása, komposztálásra 

való előkészítés céljából, illetve szükség szerint lerakóhelyre szállítása 

 

133/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2015. évi Ellenőrzési Tervének módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2015. évi ellenőrzési tervének 1. és 2. számú mellékletét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. számú melléklet 

 

M u n k a i d ő   m é r l e g 

2015. év 
 

 

1./ Létszám 2 fő ellenőr 

   

2./ Elméleti kapacitás 365 nap/fő/év 365 nap/fő 

 Csökkentő tényezők személyenként:  

 - szombat, vasárnap (egyéb munkaszüneti napok) 104 nap 

 - fizetett ünnepek (jan.1., márc.15., ápr.5-6., máj.1.; máj. 

24-25., aug. 20., okt. 23. nov.1., dec. 25-26.) 
 

7 nap 

 - szabadság 36 nap 

 - továbbképzés, képzés 14 nap 

 - munkaterv, egyéb feladatok 20 nap 

 - nyilvántartási, belső ellenőrzési vezetői feladatok 20 nap 

 Csökkentő tényezők összesen    201 nap/fő 

   

3./ Kapacitás (ellenőrzésre fordítható napok száma) 1. fő 164 nap 

 Kapacitás (ellenőrzésre fordítható napok száma) 2. fő 

2015. április 01-től 

123 nap 

4./ Munkatervi feladatokra szükséges napok száma:                   287 nap 

 Ebből:  

 Önkormányzati felügyeleti és belső ellenőrzésre 

(2. sz. melléklet szerint) 

 

254 nap 

   

5./ Rendelkezésre álló kapacitás 287 nap 

 Ebből:  

 Előre tervezett önkormányzati felügyeleti és belső 

ellenőrzésre, ellenőrzési feladatokra felhasználva: 

254 nap 

 
Év közbeni feladat átadás-átvételi feladatokra 

Pénzügyi osztály - ellenőrzési egység között 
13 nap 



 

 Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli 

ellenőrzésekre, tanácsadó tevékenységre, egyéb 

tevékenységekre): 

 

 

20 nap 

  



 

2. számú melléklet 

 

Éves ellenőrzési terv 

2015. évre 

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

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

a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 

 

1. A tervet megalapozó elemzések, kockázat elemzések: 

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó: 

 Elemzések és kockázatelemzések: 

- hivatkozási (iktató) száma: E/19-1/2014. 

- elvégzésének időpontja: 2014.11.14. 

 

 

Az elvégzett elemzések és kockázatelemzések rövid összefoglalása: 
A korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai alapján a kockázatelemzés készítésekor a kiemelt kockázati tényezőket 

jelentőségük szerint sorba állítottuk és értékeltük, annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok 

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

 

A kockázatelemzés készítésekor az alábbi főfolyamatokat értékeltük: 

  Jogszabálykövetés  

  Tervezés - gazdálkodás 

  Vagyongazdálkodási feladatok 

  Bevételi előirányzat teljesítése 

  Humán erőforrás - bérgazdálkodás 

  Gépjármű üzemeltetés 

  Élelmezési tevékenység 

  Szervezeti változás 

  Számviteli és egyéb nyilvántartások, adatszolgáltatás 

  Közbeszerzés 

  Állami támogatások igénylése – elszámolása 
 

A kockázatelemzésben a folyamatok jelentősége és kockázata szerint az alábbi értékelési szempontok alapján 

határoztuk meg az ellenőrizendő folyamatok prioritását: 

 

Értékelési szempontok Folyamatok jelentősége és 

kockázata szerinti mutatók 

átlaga 

A/ alacsony kockázat 1-2,5 

K/ közepes kockázat 2,51-3,5 

M/ magas kockázat 3,51-5 

 

Az értékelés szerint az alábbi folyamatok minősültek magas kockázatúnak: 



 

 Előirányzatok teljesítése 

 A költségvetési maradvány megállapítása 

 Programok, rendezvények költségelszámolása 

 Működési bevételek  

 Engedélyezett létszám és feladatellátás 

 Technikai dolgozók munkaköri leírása, munkaidő nyilvántartása 

 Étkezési kedvezményben részesülők nyilvántartása 

 Térítési díjak beszedése 

 Üzemi konyha pénzügyi gazdálkodása 

 Pénzügyi rendelkezési jogkörök gyakorlása 

 Feladatmegosztás 

 Beszámoló készítés  

 Állami támogatásokhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetése 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i 38/2015. számú határozatával 

jóváhagyott Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat, belső ellenőrzése keretében gondoskodik a 

felügyelt költségvetési szervek belső ellenőrzéséről is.  

2. Az elvégezendő ellenőrzések leírása: 

1. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Munkaruha, védőruha nyilvántartás vizsgálata  
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a munkaruha, védőruha biztosítása 

szabályszerűen történik-e és a nyilvántartás követi-e a 

reálfolyamatokat. 

Az ellenőrzött szerv: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda  

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

 

2. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Szabadságok nyilvántartásának vizsgálata 
Az ellenőrzés célja: A szabadságok nyilvántartása, a jelenléti íveken való 

megjelenítése és a bérszámfejtői feladások egyezőségének és 

szabályszerűségének vizsgálata. 

Az ellenőrzött szerv: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszer ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

 

 3. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Étkezési kedvezményben részesülők jogosultságának 
ellenőrzése  



 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a kedvezményes étkezést 

igénybevevők nyilvántartása alátámasztja-e a kedvezményre 

való jogosultságokat. 

Az ellenőrzött szerv: Százszorszép Óvodák  

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 10 nap/fő 

4. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Munkába járás elszámolásának ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a munkába járáshoz kapcsolódó 

közlekedési költségtérítések bizonylatolása, elszámolása, 

nyilvántartása szabályszerűen történik-e. 

Az ellenőrzött szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 10 nap/fő 

 
5. sz. Ellenőrzés 

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

rendelet 17. melléklete szerinti kötelező egyezőségek 

biztosítása az EPER Elektronikus Pénzügyi Rendszerben 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatalban alkalmazott könyvelő program 

biztosítja-e teljes körűen az Áhsz. 17. mellékletében előírt 

kötelező egyezőségek fennállását.  

Az ellenőrzött szerv: Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 

Osztály   

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 10 nap/fő 
 

6. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Állami Számvevőszéki - belső kontrollrendszer működés 
vizsgálata - témájú ellenőrzésének utóvizsgálata  

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az Állami Számvevőszék által a 

belső kontrollrendszer vizsgálata tárgyában lefolytatott 

ellenőrzése kapcsán megjelölt észrevételekre tett javaslatok 

realizálódtak-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 
Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi -Utóellenőrzés 



 

Az ellenőrzés ütemezése: III. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 30 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

  
7. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Önkormányzati vagyonanalitika és vagyonkimutatás 
szabályszerűségének vizsgálata  

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 

vagyonelemeinek analitikus nyilvántartása megfelel-e a 

jogszabályi, és a belső szabályozási előírásoknak. Biztosított-e 

az analitikus és a főkönyvi nyilvántartás egyezősége. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 
Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi  

Az ellenőrzés ütemezése: III. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 10 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

 

8. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Önkormányzati vagyon megóvásának biztosítása 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzati 

vagyonbiztosítása megfelelően garantálja-e a vagyon 

megóvását.  

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 
Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszer ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: III. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 7 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

9. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Halasi Városgazda Zrt. városüzemeltetési feladatainak 
ellátása vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: A városüzemeltetési feladatok Városgazda Zrt. általi 

ellátásának szabályozottsága és elkülönített nyilvántartásának 

vizsgálata 

Az ellenőrzött szerv: Halasi Városgazda Zrt. 

Az ellenőrizendő időszak: 2014-2015 év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 35 nap/fő 



 

 

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek: 

1) eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

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

3) programok elemzése és értékelése; 

4) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése; 

5) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; 

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

tételes vizsgálat) 

3. számú melléklet 

 

Ellenőrzések összesítése 

Ellenőrzés típusa  Száma 

Szabályszerűségi ellenőrzés 6 db 

Rendszer ellenőrzés 2 db 

Szabályszerűségi utóellenőrzés 1 db 

Összesen, tervezett ellenőrzések 

száma: 
9 db 

Az ellenőrzések időbeli ütemezési terve: 

 

a) a tervezett ellenőrzési idő és ellenőrzési kapacitás: 254 nap 

Feladat ellátás 

időpontja 

Szükséges 

létszám 

Szükséges 

idő 
Az ellenőrzés sorszáma, címe 

I. n. év 1 fő 15 nap 
1. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

Munkaruha, védőruha nyilvántartás vizsgálata  

I. n. év 1 fő 15 nap 
2. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

Szabadságok nyilvántartásának vizsgálata 

II. n. év 2 fő 10 nap 

3. Százszorszép Óvodák 

Étkezési kedvezményben részesülők jogosultságának 

ellenőrzése 

II. n. év 2 fő 10 nap 
4. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

Munkába járás elszámolásának ellenőrzése 

II. n. év 2 fő 10 nap 

5. Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és 

gazdálkodási Osztály  

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Korm. rendelet 17. melléklete szerinti kötelező 

egyezőségek biztosítása az EPER Elektronikus Pénzügyi 

Rendszerben 

III. n. év 2 fő 30 nap 

6. Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és 

gazdálkodási Osztály 

Állami Számvevőszék – belső kontrollrendszer működés 

Ellenőrzés kezdeményezője: Halasi Városgazda Zrt. Ügyvezető Igazgató 



 

vizsgálata – témájú ellenőrzésének utóvizsgálata 

III. n. év  2 fő 10 nap 
7. Önkormányzati vagyonanalitika és vagyonkimutatás 

szabályszerűségének vizsgálata 

III. n. év 2 fő 7 nap 8. Önkormányzati vagyon megóvásának biztosítása 

IV. n. év 2 fő 35 nap 
9. Halasi Városgazda Zrt. 

Városüzemeltetési feladatok vizsgálata 

 

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

egyéb tevékenységekre, átszervezés miatti vizsgálatokra, átadás-átvételekre, feladat ellátás 

módosításának regisztrációs idejére) 20 nap 

 

134/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint 

fogadja el: 
 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2014. december 18. napján kiadott, 325/2014 
Kth.  számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 2. pontjában a „6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.” szövegrész 

helyébe a „6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.” szöveg lép.  

2. Az alapító okirat 17.i.) pontjában a „Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság 

u. 17. hrsz.: 3685., Kiskunhalasi Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Nevelési 

Tanácsadó” helyébe a „Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. hrsz.: 

3685., Kiskunhalasi Általános Iskola” szöveg lép. 

Jelen módosító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. május28. 

P.H. 

aláírás 
 

 

 



 

 

 

135/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

Okirat száma: 

Alapító okirat  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát a következők 

szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1 A költségvetési szerv  

1.1.1 megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete 
1.1.2 rövidített neve: KIGSZ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1 székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

hrsz.: 4730/21 

2 Lomb utcai főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5., hrsz.:5193 

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

4. 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Bibó 

István Gimnázium 

6400 Kiskunhalas, Szász Károly 21., 

hrsz.:2604/15 

5. 
Oktatási ingatlan, Bernáth Lajos 

Kollégium 

6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/a., hrsz.: 596 

6. 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Kertvárosi 

Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. hrsz.: 

2884/1 

7. 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 

Felsővárosi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6., hrsz.: 

372 

8. 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Fazekas 

Mihály Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas Fazekas Mihály u. 1., 

hrsz.:630/1 

9. 
Oktatási Ingatlan, Kiskunhalasi Általános 

Iskola 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17., hrsz.: 

3685 

10. 
Oktatási Ingatlan, Kiskunhalasi Alapfokú 

Művészeti Iskola 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17., 

hrsz.:3685 

11. Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28., hrsz.: 



 

2385/4 

12. 

Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Vári 

Szabó István Szakközépiskola, 

Szakiskola, és Kollégium 

6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5., hrsz.: 

1708 

2 A költségvetési szerv  

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1 megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2 székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1 megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 6400 kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok; más szer részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

4. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

5. 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 

6. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8. 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

9. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 



 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskunhalas Város 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv vállalkozási 

tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére bevételt képezhet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város 

Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a 

jegyző látja el, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, továbbá a 

77/1993.(V.12.) kormányrendelet alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 
munka törvénykönyve alá 

tartozó jogviszony 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 

szerv 2014.december 18. napján kelt, 325/2014.Kth. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. május 28. 

 Ph. 

 aláírás 

 

136/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára az önkormányzat által fenntartott közoktatási 

intézményekben az alábbi, óvodai csoportszámok indítását engedélyezi 2015/2016. nevelési 

évben, tanévben. 
 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda 13 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Szabó Ervin Utcai Tagóvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai 

Tagóvoda 

3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvoda 2 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai 

Tagóvoda 

4 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Úti Tagóvoda 2 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda 3 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvoda 5 óvodai csoport  

 

 



 

 

 

137/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola Közalapítvány 2014. évi 

egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 

 

138/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke Közalapítvány 2014. évi 

egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

139/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város Sportjáért 

Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

140/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Városért Közalapítvány 2014. évi 

egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

141/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalasi Református Kollégium 

Központi Általános Iskolája, Kiskunhalas, Köztársaság u. 9. (hrsz: 3668) alatti épületre a 

vagyonkezelő Kiskunhalasi Református Egyházközség, vagy a részvételével megalakult 

konzorcium a ” KEOP – 7.13.0/15 konstrukció egyházi épületek 2014-2020 időszakban 

megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” témájú pályázaton pályázatot 

nyújtson be. 

A pályázat benyújtásához és annak végrehajtásához az Önkormányzat pénzügyi támogatást 

nem nyújt. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletében 

szereplő tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
Melléklet 

 

 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS 
 

 

 

Alulírott Fülöp Róbert polgármester, Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a Kiskunhalasi 

Református Kollégium Központi Általános Iskolája (Kiskunhalas, Köztársaság u. 9., hrsz: 

3668) épülete tulajdonosának képviseletében hozzájárulok a KEOP-7.13.0/15. számú 



 

pályázati kiírás keretében történő egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló 

energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése című pályázat benyújtásához. 

 

Kelt, Kiskunhalas, 2015. május 28. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 

142/2015. Kth. 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőivel tárgyalásokat 

folytasson a Kiskunhalasi Járási Hivatal önkormányzati, illetve állami tulajdonú 

ingatlanokban történő elhelyezéséről, illetve ingatlan cserékről. 

 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, megállapodás 1. számú 

módosításának aláírására.  

 
3) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a jelen határozat 2. számú 

mellékletét képező, a Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanra a 

Kormányhivatallal 2013. január 31-én megkötött és 2014. július 11-én módosított 

üzemeltetési megállapodásnak közös megegyezéssel történő megszüntetésének 

aláírására.   

 
4) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a jelen határozat 3. számú 

mellékletét képező, a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlanra a 

Kormányhivatallal 2013. január 31-én megkötött üzemeltetési megállapodást közös 

megegyezéssel történő módosítás aláírására. 
 

1.melléklet a 142/2015.(V.28.)határozathoz 

 

 

Megállapodás járási hivatalok kialakításához  

1. számú módosítása  

amely létrejött egyrészről:   

Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli: Fülöp Róbert polgármester, székhely: 6400 

Kiskunhalas, Köztársaság u. 1., KSH statisztikai számjel: , adószám: ) továbbiakban: Önkormányzat  

 

másrészrészről:  

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (képviseli: Kovács Ernő kormánymegbízott, székhely: 6000 

Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., KSH statisztikai számjel: 15789257-8411-312-03, adószám: 15789257-

2-03) továbbiakban: Kormányhivatal  



 

együttesen: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:  

 

1) Felek rögzítik, hogy egymással – a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 

törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján - 2012. október 25-én kelt 

megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kiskunhalasi Járási Hivatala kialakítása érdekében.  

 

2) A Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazta azokat az ingatlanokat, amelyeket 

Önkormányzat - járási hivatal elhelyezése, kialakítása érdekében - a Kormányhivatal 

használatába átadott.  

 

3) A Felek a jelen módosítással a Megállapodás 1. számú mellékletét akként módosítják, hogy az 

Önkormányzat által a Kormányhivatal használatára átadott ingatlanok közül kikerül az alábbi 

ingatlan:  

 

- 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlan (hrsz: 1) 

 

Felek rögzítik, hogy a Hősök tere 1. szám alatti ingatlan jelen módosítással visszakerül 

Önkormányzat használatába.  

 

4) Felek megállapdnak abban, hogy a jelen módosítás 2015. június 1-jén lép hatályba. 

Kormányhivatal vállalja, hogy a 3) pontban meghatározott ingatlant 2015. június 1-jén 

Önkormányzat birtokába visszaadja.  

 

5) Felek rögzítik, hogy a Megállapodásnak a jelen módosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal hatályban vannak.  

Jelen megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

elismerik, és jóváhagyólag aláírják.  

 

Jelen megállapodás nyolc eredeti példányban készült, amelyből négy példány az Önkormányzatot, négy 

példány a Kormányhivatalt illeti.  

 

Kiskunhalas, 2015.       Kecskemét, 2015.  „   „. 

 

 

 

 

…………………………………..    ………………………………… 

Fülöp Róbert       Kovács Ernő   

polgármester         kormánymegbízott  

 

2.melléklet a 142/2015.(V.28.)határozathoz 

 

A Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó üzemeltetési megállapodás  

közös megegyezéssel történő megszüntetése  
 

amely létrejött egyrészről:  

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala 



 

Székhelye:    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  

Képviseli:    jegyző 

Számlavezető pénzintézet:   

Bankszámlaszám:    

Adóazonosító-jele:    

mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) 

 

másrészről: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Székhely:   6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Képviseli:  Kovács Ernő kormánymegbízott 

Alapító okirat száma:    

Adószám:    15789257-2-03 

Statisztikai számjel:  15789257-8411-312-03 

Számlavezető pénzintézet:  Magyar Államkincstár 

Pénzforgalmi jelzőszám:  10025004-00299657-00000000 

mint üzembevevő (továbbiakban: Üzembevevő) 

 

együttesen: Felek - (továbbiakban: Felek)- között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 

 

Előzmény: Felek rögzítik, hogy BKB/001/658-3/2013. számon 2013. január 31-én kelt üzemeltetési 

megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötöttek a Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám (hrsz: 1) alatti 

ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használatával kapcsolatosan. Ezen megállapodás alapján az 

Üzemeltető az 1/1 tulajdonában álló,  m
2
 összterületű ingatlanból az Üzembevevő számára  m

2
 nagyságú 

terület ingyenes használatát engedélyezte, a Kiskunhalasi Járási Hivatal Okmányiroda elhelyezése 

érdekében.  

 

A megállapodást a Felek BKB/001/1391-2/2014. számon, 2014. július 11-én módosították.  

 

A megállapodás jelen, a Felek közös megegyezésével történő megszüntetésének az az indoka, hogy az 

Üzembevevőnek már nem szükséges a Kiskunhalasi Járási Hivatal Okmányiroda elhelyezése céljából az 

Üzemeltető által biztosított, a Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanból  m
2
 nagyságú terület 

ingyenes használata, mivel az Okmányiroda átköltözött a Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19.  szám alatti 

ingatlanba.  

 

1. A fentiekre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást közös megegyezéssel, 

2015. június 1-jei hatállyal, megszüntetik.   

 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan Üzembevevő általi, 2015. június 1-án történő 

átadására a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján 

kerül sor. 

 

3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.  

 

4. Felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

5. Ez a megállapodás öt példányban készül, amelyből három példány az Üzembevevőé, kettő 



 

példány az Üzemeltetőé. 

 

 

Melléklet:  

1. átadás-átvételi jegyzőkönyv 
 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2015.       Kecskemét, 2015.    

 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

      Kovács Ernő  

  jegyző kormánymegbízott 

  Üzemeltető Üzembevevő 

 

 

            
 

 

…………………………………………….           

pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető      

          

 

 

 

3.melléklet a 142/2015.(V.28.)határozathoz 

 

 

A Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó üzemeltetési megállapodás  
1. számú módosítása   

 

amely létrejött egyrészről:  

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala 

Székhelye:    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  

Képviseli:    jegyző 

Számlavezető pénzintézet:   

Bankszámlaszám:    

Adóazonosító-jele:    

mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) 

 

másrészről: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 



 

Székhely:   6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Képviseli:  Kovács Ernő kormánymegbízott 

Adószám:    15789257-2-03 

Statisztikai számjel:  15789257-8411-312-03 

Számlavezető pénzintézet:  Magyar Államkincstár 

Pénzforgalmi jelzőszám:  10025004-00299657-00000000 

mint üzembevevő (továbbiakban: Üzembevevő) 

 

együttesen: Felek - (továbbiakban: Felek)- között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 

 

Előzmény:  

 

Felek a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 2. számú 

melléklete alapján a 6400 Kiskunhalas 1 hrsz-ú, természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

szám alatti és a Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása – a Kiskunhalasi 

Járási Hivatal elhelyezése - érdekében 2012. október 25-én kelt megállapodást (továbbiakban: 

Megállapodás) kötöttek. 

 

Felek rögzítik, hogy BKB/001/731-3/2013. számon 2013. január 31-én kelt üzemeltetési megállapodást 

(továbbiakban: üzemeltetési megállapodás) kötöttek a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám (hrsz: 3662) 

alatti ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használatával kapcsolatosan. Ezen megállapodás alapján az 

Üzemeltető az 1/1 tulajdonában álló 623,33 m
2
 összterületű ingatlan ingyenes használatát engedélyezte 

Üzembevevő számára, a Kiskunhalasi Járási Hivatal elhelyezése érdekében.  

 

Az üzemeltetési megállapodás jelen módosításának az alábbiak az indokai:  

- Üzembevevő az ingatlan takarítását 2015. augusztus 1-jétől önállóan, a saját költsége terhére 
biztosítja (üzemeltetési megállapodás 5. pontja); 

- Üzembevevő az üzemeltetési megállapodás 6. pontjában rögzített telefonszolgáltatást önálló 
telefonvonal kiépítésével biztosítja,  

- Üzembevevő az üzemeltetési megállapodás 8. pontjában rögzített internet szolgáltatást önálló 
szerződés megkötésével biztosítja.  
 

Az Ingatlan üzemeltetése érdekében a Felek BKB/001/731-3/2013. számon 2013. január 31-én kelt 

üzemeltetési megállapodást egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:  

 

1) Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési megállapodás II. 5. pontját 2015. augusztus 
1-jétől hatályon kívül helyezik.  
 

2) Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési megállapodás II. 6. pontját, II. 7. pontját és 
II. 8. pontját 2015. június 1-jétől hatályon kívül helyezik.  
 

3) Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési megállapodás II. A megállapodás tárgya 
című fejezetét 2015. június 1-jei hatállyal az alábbi új, 11. és 12. pontokkal egészítik ki: .  
 

„11. A Megállapodás 8/4 számú mellékletében felsorolt szerverek működtetésének 

karbantartására vonatkozó költségviselést az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

szerver neve szerver egyedi operációs egyéb HW költségviselés 



 

azonosítója rendszer 

win2kszerver-1 Szerver_1 Windows 

2000 

srv 

WinSzoc, 

WinGyer 

100%-ban az 

Üzembevevő 

viseli a 

költséget 

OSS TIMER Szerver_7 Linux Webes 

sorszámosztó  

alkalmazás 

100%-ban az 

Üzembevevő 

viseli a 

költséget 

server Szerver_2 Netware Netware print 

server, 

Netware file 

server 

100%-ban az 

Üzembevevő 

viseli a 

költséget 

win2kszerver-2 Szerver_3 Windows 

2000 srv 

DHCP, File 

szerver 

100%-ban az 

Üzembevevő 

viseli a 

költséget 
 

12. Üzembevevő átvesz Üzemeltetőtől 1 db optikai kábelt (LEONI 8G50/125) valamint az 

optikai kábelhez tartozó aktív eszközt (LINKPRO FIBERLINK 620 multi mode 100 FX to 

10/100 TX media converter) melynek a működésével kapcsolatos költségek 100%-ban az 

Üzembevevőt terhelik.” 

 

4) Üzemeltető és Üzembevevő a jelen 1. számú módosítás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés 1. a) pontja szerint 
átlátható szervezetnek minősülnek.  
 

5) Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú módosítás 2015. június 1-jén lép hatályba.  
 

6) Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési megállapodásnak a jelen módosítással nem érintett részei 
változatlan tartalommal hatályban maradnak.  
 

7) Felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

8) Ez a megállapodás öt példányban készül, amelyből három példány az Üzembevevőé, kettő 

példány az Üzemeltetőé. 

 

Kiskunhalas, 2015.       Kecskemét, 2015.    

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

      Kovács Ernő  

  jegyző kormánymegbízott 

  Üzemeltető Üzembevevő 

 

 

 



 

   

Pénzügyileg ellenjegyzem:  

          
 

 

…………………………………………….           

pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető      

          

 

143/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakáció Közhasznú Np. Kft.  

Felügyelő Bizottsági tagjává 2015. május 28. napjától határozott időtartamra 2018. május 31. 

napjáig az alábbi személyt delegálja: 

 

- Szilágyi Pál Ferenc (6400 Kiskunhalas, Fazekas Mihály u. 44.) 

 

 

144/2015. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja 80/2015. Kth. számú 

határozatát és az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását a melléklet 

szerint elfogadja. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

 

 
 



 

 

 

 

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 
   

    
 

  

1.) „ Kiskunhalas Város szilárd burkolatú belterületi  

közúthálózatának fejlesztése a Bajza utca 

útburkolatának felújításával „  

2.) „ Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd 

hulladéklerakó, mint szennyező forrás és lerakó 

által okozott szennyezés megszüntetése .KEOP-

2.4.§/B/2/F/10-11-2012-0001 „ 

3.) „Csipke-városközpont megújítása- Kiskunhalas 

belvárosi akcióterületének fejlesztése, DAOP-

5.1.2/A-09-2f-2013-0001” 

 nemzeti 

 

 

 

nemzeti 

 

 

 

nemzeti 

 

Kbt 122/A §  

 

 

 

Kbt. 122/A § 

 

 

 

Kbt. 94§ (3) b) 

pont szerinti, 

hirdetmény 

2015. május  

 

 

 

      2015. április  

 

 

 

2015. május 

2015. augusztus 

 

 

 

2015. július  

 

 

 

2015. augusztus  

nem  

 

 

 

nem 

 

 

 

nem 



 

nélküli tárgyalásos 

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
 

    
 

  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

földgáz ellátásra irányuló közbeszerzése 

  

nemzeti 

 

Kbt.94.§ (4) 

c)pont szerinti 

 

2015. május 

 

2016. július 

 

nem 

IV. Szolgáltatási koncesszió     
 

 

-        

 

Záradék: Jóváhagyta Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2015.Kth. számú határozatával. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. május 20. 

 

 

 

_______________________________ 

Fülöp Róbert  

Polgármester  

 

 



 

 

145/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények felújítására szánt 10 

millió Ft-os keret alábbi felhasználásával egyetért: 

  Kölcsey u. 20. sz. alatti orvosi rendelők felújítása  2.500.000.- Ft 

  Kertvárosi Általános Iskola fűtési rekonstrukció  3.000.000.- Ft 

 Halasmédia Kft. helyiségkialakítás       160.000.- Ft 

 Lomb utcai konyha korszerűsítés pályázati önerő  1.200.000.- Ft 

 Önkormányzat intézmények jogszabályban előírt 

 kötelező karbantartása (KIGSZ)    3.140.000.- FT 
 

146/2015. Kth. 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vecsernyés János egyéni vállalkozó a városháza épületét 

igénybe véve WiFi hotspot-ot telepítsen, a toronyra és a tűztoronyra sugárzó antennákat és 

átjátszó berendezést helyezzen el. 

 

147/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra az Ady Endre utca 4. szám, 

3665 hrsz alatti ingatlanon álló, kötelező önkormányzati feladatot ellátó óvoda épületének 

energiamegtakarítást eredményező felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-

testület a pályázat önerejét 5.5 M Ft maximális mértékig a 2016. évi költségvetésében 

biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és 

felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

 

148/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Bajza utca burkolat-

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

belterületi utak karbantartása, javítása előirányzat terhére maximum 20 M Ft összeg erejéig 

biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és 

felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok 

 

149/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter által – 

a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a 

Lomb utcai főzőkonyha infrastrukturális fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-

testület a pályázat önerejét a költségvetés intézmény-felújítási keret előirányzat terhére 

biztosítja legfeljebb 1.2 M Ft erejéig. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat 

benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok 

elvégzésére.  

 



 

 

 

150/2015. Kth. 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kiskunhalasi Magyarok Szövetsége (képviseli: Tari 

István, Kiskunhalas, Alsőöregszőlők 41010/2) a Semmelweis téri színpadtól délkeletre eső füves 

területen megkezdett elmékhely bővítéseként 1.5 méter magas, gyertyát szimbolizáló, a Bécs 

1485-ös elfoglalására emlékeztető oszlopot állítson fel. 

 

151/2015. Kth. 

A Képviselő-testület elfogadja a Zalatnai Pál grafikus által a Berki Galéria homlokzati 

felújítására készített homlokzati grafikai tervet azzal, hogy a homlokzati tagozatok díszítő 

színeit a főépítész egyetértésével kell meghatározni. 

 

152/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Vasvarjú 

Természetvédelmi Alapítvány vízi bivalyokkal történő természetvédelmi kezelést végezzen a 

Csetényi-parkban lévő záportározó 3. sz. mellékletében rögzített részén. Az erre vonatkozó 

ingyenes használatba adásról szóló megállapodás (2. sz. melléklet) aláírására felhatalmazza 

Fülöp Róbert Polgármestert. Továbbá Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

vállalja, hogy a Halasi Városgazda Zrt. (1. sz. melléklet) árajánlata alapján saját költségvetése 

terhére elkészíti a kezeléshez szükséges karámot. 

 

 

1.sz.melléklet 

 
 HALASI VÁROSGAZDA  
Beruházó,Szolgáltató és 
Vagyonkezelő Zrt. 
 

 
Iktatási szám:348/2015. 

 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
6400 Kiskunhalas 
Hősök tere 1. 
 
Baics Tamás környezetvédelmi referens részére 
 
 

Árajánlat 
 

Csetényi park vizi bivaly projekt 
 



 

 Kerítés hossza 720 m/2,5=288db oszlop (12-16 cm) 325.000 Ft/db 
 
 Rezsianyag költség (csavarok, szög, drót, laposvas) 200.000 Ft/db 
 
 Munkadíj: (1 fő szakmunkás) 40 óra X 1.500 Ft   60.000 Ft/db 
 
 Szállítási költség (oszlopok, fenyőoszlopok) 10 óra x 5.000 Ft 50.000 Ft/db 
 
Mindösszesen:  635.000 Ft 
 
 
A fenti árak az Áfa-t nem tartalmazzák! 
 
 
Kiskunhalas, 2015. május 18. 
 
 
 
  Molnár Ferenc 
   vezérigazgató 
 
 
 
 

 

 

2.sz.melléklet 

    INGYENES HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

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

tere 1. képviseli: Fülöp Róbert Polgármester, adószám: 15724904-2-03, statisztikai szám: 15724904-

8411-321-03,) mint Használatba adó 

 

másrészről 

Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány (nyilvántartási szám:  Pk. 60.145/2010 ,adószám: 

…………………………székhely: 6400 Kiskunhalas, Felsőszállás 96., képviselő: Fehér Péter, 

Kuratórium Elnöke) mint Használatba vevő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 

1.) Használatba adó kijelenti, hogy tulajdonát képezik a kiskunhalasi 2358/4. hrsz., 2437. hrsz., 

2438 hrsz. alatt felvett ingatlanok. 

 

2.) Használatba adó az 1.) pontban megjelölt ingatlanokat, a 4.) pontban írtak szerint,   Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2015.Kth. számú határozata alapján 

………..napjától, ingyenes használatba adja Használatba vevő részére, határozatlan időtartamra,  

legfeljebb azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 



 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti közfeladat ellátásának időtartamára,  a Vasvarjú 

Természetvédelmi Alapítvány alapszabályában rögzített közhasznú tevékenység  

(természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem) ellátása céljából.  

 

3.) A terület használata, illetve a természetvédelmi kezelés során figyelemmel kell lenni 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-Testületének az Egyes területek helyi jelentőségű 

védett természeti területté nyilvánításáról szóló 22/2005. (VI.01.) sz. rendeletében leírtakra. 

 

4.) A közhasznú feladat ellátása jelen esetben az Alapítvány használatában lévő 5 db vizi bivaly 4.) 

pontban írt területeken történő legeltetése, a nádasok visszaszorítása céljából. 

 

5.) Az 1.) pontban írt ingatlanok vonatkozásában a pontosan használt területek: 

- 2358/4 hrsz. alatt felvett ingatlan összterülete 105.019 m2, ebből a használatba adott terület 

nagysága 20500 m2, 

- 2437 hrsz. alatt felvett ingatlan összterülete 2397 m2, ebből a használatba adott terület 

nagysága 2397 m2, 

- 2438 hrsz. alatt felvett ingatlan összterülete 5073 m2, ebből a használatba adott terület 

nagysága 4100 m2.  

A fentiek alapján a használatba adott terület nagysága kb. 2,7 ha, mely a szerződés 3. 

mellékletként csatolt térképen látható, körbehatárolt terület.  

6.) Tekintettel  arra, hogy a terület helyi védelem alatt álló terület, így fokozott védelemben 

részesül.  Használatba vevő a területek használatát, a legeltetést a mindenkori hatályos 

jogszabályok betartásával végzi. Használatba vevő felel minden olyan kárért, amelyet az 

ingatlanok rendeltetésellenes használatával, hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával 

Használatba adónak, vagy harmadik személynek okoz. 

Az Alapítvány teljes felelősséggel tartozik a bivalyok által, a bivalyokban, illetve a kezelés 

során okozott károkért.  

 

7.) Felek megállapodása alapján az Alapítvány  vállalja az állatok fenntartásával kapcsolatos 

költségek viselését, illetve villanypásztor felszerelését a szerződés mellékleteként csatolt 

térképen szereplő, körberajzolt területen, mely a használt területet mutatja.  

 

8.) Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja, hogy az Alapítványnak használatra átadott területet 

akácfa oszlopokra felerősített deszkából készült karámmal körbekeríti. A karám léceinek 

faanyagát (fenyő gömbfa) az Alapítvány biztosítja, az akácoszlopok beszerzését és a karám 

elkészítését Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja. 

 

9.) Használatba adó szavatosságot vállal azért, hogy az 1.) pontban írt területekre Feleken kívül 

harmadik személynek nincs olyan joga, amely Használatba vevőt a használati jogának 

gyakorlásában korlátozná, vagy akadályozná. 

 

10.) Használatba vevő az ingatlanok használatát csak Használatba adó engedélyével ruházhatja át.  

 

11.) Használatba adó bármikor jogosult a szerződés rendelkezéseinek betartását ellenőrizni.  

 

12.) Használat vevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1.c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

Csatolja továbbá,  az Nvtv. 3.§ (2) bekezdésnek megfelelő, cégszerűen aláírt nyilatkozatát.  



 

 

13.) Használatba vevő az Nvtv. 11.§ (11) bekezdés a.) – c.) pontjában foglaltak szerint 

kötelezettséget vállal arra, hogy: 

- a civil szervezek számára vonatkozó beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségeket teljesíti, 

- az átengedett ingatlanokat a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 

valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

- a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek 

részt.  

  

14.) Az Nvtv. 11. § (12) bekezdésére hivatkozással a Használatba adó a szerződést kártalanítás 

nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 

bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – 

szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott 

körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.  

 

15.) Felek jelen megállapodás felmondására 3 hónapos felmondási idő mellett bármikor jogosultak. 

 

16.) Használatba adó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha: 

- Használatba vevő a szerződésben foglaltaktól eltérő tevékenységet folytat, 

- Használatba vevő az ingatlanokat nem szerződésszerűen használja,  

- Használatba vevő az ingatlanok használatát Használatba adó hozzájárulása nélkül átengedi, 

- Használatba vevő, vagy a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely szervezet a 

szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható 

szervezetnek, 

- Használatba vevő egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 

 

17.) Használatba vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha 

- az ingatlan a Használatba vevőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra 

alkalmatlanná válik, 

- Használatba vevő a közfeladatot nem tudja ellátni. 

 

18.) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésekor az ingatlanokat a Használatba 

vevő köteles a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül a Használatba adó részére, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.  

 

19.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnése 

esetén a Használatba vevő csereingatlanokra és kártalanításra semmilyen jogcímen nem tarthat 

igényt.  

 

20.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az Önkormányzat 

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

Önkormányzati rendelet az irányadók.  

 

21.) Jelen szerződést a felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

- 6 példányban - ,  jóváhagyólag írják alá. 

 



 

 

 

Kiskunhalas, 2015…………….. 

 

 

 

 

……………………………………….   …………………………………………… 

Fülöp Róbert Polgármester    Fehér Péter Kuratórium Elnöke 
Kiskunhalas Város Önkormányzata   Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány 

Használatba adó képviseletében    Használatba vevő képviseletében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésének 

megfelelően 

 

 

Alulírott Fehér Péter (anyja neve: Kugelmann Lídia) 6400 Kiskunhalas,Felsőszállás 96.szám 

alatti lakos, mint a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány (székhely: 6400 Kiskunhalas, 

Felsőszállás 96, képviselő: Fehér Péter a Kuratórium elnöke, nyilvántartási szám:Pk. 

60.145/2010, adószám: …………………….) képviselője kijelentem, hogy a Vasvarjú 

Természetvédelmi Alapítvány: 

a.) vezető tisztségviselőik megismerhetők, 

b.) az Alapítvány, valamint vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

c.) az Alapítvány székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

 

Kiskunhalas, 2015. ……………………… 

       

       …………………………………….. 

       Fehér Péter 



 

Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány 

Kuratóriumának Elnöke 

 

 

 

Tanúk: 

1.)Név:………………………………. 2.Név:………………………………………. 

Lakcím:……………………………… Lakcím:……………………………………... 

Aláírás: ………………………………. Aláírás: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet 

Tervezett karám vonala 
 



 

 
 

 

153/2015. Kth. 

A Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete által meghirdetett névadó pályázat 

eredményének elfogadása 

H a t á r o z a t  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jókai utcai kármentesítés során 

kialakított dombot ezen túl „Halashalom” néven említi a hivatalos dokumentumaiban, 

közleményeiben és a jövőben megjelenő várostérképen ezt az elnevezést kéri megjeleníteni. 

 

 

 

 



 

 

154/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Jókai 

utcai rekultiváció során kialakított időszakosan vízjárta területek tájba illesztéséhez a Zöld 

Közösségért Környezetbarát Egyesületnek az 1. sz. mellékletben szereplő tervek alapján. 

 

1.sz.melléklet 

A Jókai úti kármentesítési,  

rekultivációs terület 

utókezelési koncepcióterve 
 

(Greguss Viktor, Németh Annamária) 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 BEVEZETÉS 

 

Az egykori Jókai utcai hulladéklerakó kármentesítési munkálatai hamarosan a végéhez érnek. 

Az ez után keletkezett, újonnan tereprendezett terület utókezelésére tesz javaslatot a Zöld 

Közösségért Természetbarát Egyesület. 

Terveinket és esteleges későbbi munkálatainkat a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar 

Madártani Egyesület szakmai támogatásával, segítségnyújtásával kívánjuk véghez vinni. 

 

 

Az egykori hulladéklerakó kármentesítésének befejezésével egy új, változatos zöldterületet kap 

a város. Ez a terület alkalmas felületet adhat a természet és a városlakók harmonikus 

együttlétére. Amennyiben ésszerűen hasznosítjuk az új zöldterületünket, az nagy profitot 

hozhat a városnak mind ökológiai, mind szabadidős, turisztikai szempontból. 

 

TERÜLET BEMUTATÁSA 

 

A Jókai úti volt szeméttelep kármentesítéséből származó munkagödrökben felgyülemlett 

talajvíz már most új élőhelyet teremtett különböző vízhez kötődő életmódú élőlények számára. 

Már tavaly a munkálatok javában, megjelentek a munkaterületen különböző védett madárfajok 

(partifecske, gólyatöcs), melyek akkor még természetvédelmi problémát, ám a jövőben 

természetvédelmi értéket jelenthetnek. 

 

A kármentesítési földmunkák során, három fő műtárgy keletkezett az érintett területen. 

Egy a szilárd hulladékból kialakított, tömörített, körbeszigetelt rekultivációs domb és a domb 

északi és déli részén elhúzódó két munkagödör. Ezek a bennük felgyülemlett talajvíznek 

köszönhetően „tóvá” alakultak. 

 

Egyesületünk első sorban az északi tómeder élőhely-rekultivációjával foglalkozna. 

 

 



 

 
 

 

 

 

ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ 

 

A vizsgált terület, annak rekultiválásával és természetközeli állapotának visszaállításával egy 

fontos ökológiai szerepet tölthetne be. Ökológia folyosóként több jelentősebb élőhelyet 

köthetne össze, mely biztosítaná az ezen területeken élő flóra és fauna elemek szabad 

vándorlását, genetikai és térbeli kapcsolatát.  

 

 
 

ÉSZAKI TÓMEDER 

 



 

Ezen a vízfelületen a megtelepedett rovarokon, kétéltűeken és hüllőkön kívül idén is 

megjelentek szép számmal különböző vízi és gázló madarak, melyek közül már több 

természetvédelmi szempontból jelentős faj le is fészkelt. (gólyatöcs, tőkés réce, szárcsa) 

Ezek és esetlegesen új madárfajok megtelepítését szeretnénk elősegíteni a területen, megfelelő 

élőhelyek és fészkelő helyek kialakításával. 

 

 

 

 

 

 

Gólyatöcs 

 

Első fázisban a terület környezeti adottságainak megfelelő, azokhoz alkalmazkodó, 

elsősorban őshonos növényfajok megtelepítését tűztük ki célul. Fejlődésük során ezek 

idővel búvó, fészkelő és élőhelyet biztosítanának az állatfajok számára, valamint 

visszaillesztenék, visszaidéznék a tájképet az egykori még a lecsapolások, feltöltések előtti 

eredeti vizes élőhely típushoz. 



 

 
 

 

NYUGATI PART 



 

A tómeder nyugati oldala néhol már most a bokrosodás, befásulás szintjén van, de ezt 

tovább szeretnénk bővíteni főként vízkedvelő puhafa fajok (fehér fűz, rekettyefűz, fekete 

nyár, kőris) telepítésével. Ez a part menti fás sáv egy ártéri erdő hangulatát kölcsönözné a 

hozzá tartozó élővilággal. 

 

 

Part menti fűzes sáv 

 

Ezen oldal meredekebb partfalai egy kis földmunkás tisztítással remek fészkelő helyül 

szolgálna, partifecske kolónia megtelepedéséhez. Az egyre ritkuló, védett fecskefajunkért 

megéri egy kis fáradozás! Olyannyira, hogy a kármentesítést végző cégtől ígéretet kaptunk 

egy szintén a partifecskék fészkelő helyéül szolgáló meredek falú földhalom kialakítására 

is. 
 

 

          

 

TÓMEDER 

 

Az északi tómeder felülete53.150 m², átlagos vízmélysége 80 cm, de vannak ennél jóval 

mélyebb, közel 2 méter mély szakaszok is. A vízszint magassága erősen függ az időjárás 

csapadékosságától és talajvíz viszonyok alakulásától. 

Elviekben a 80 cm-es vízmélység már elegendő ezen a mély fekvésű területen állandó 

vízfelület kialakulásához. Persze biztosat nem tudunk jósolni, de a Dong-ér völgyi főcsatorna 

közelsége és állandó vízállása bíztató jelül szolgál. 

 

FLÓRA, FAUNA ELEMEK BETELEPÍTÉSE, GONDOZÁSA 



 

 

A vízi növény és állatvilágot is szeretnénk gazdagítani, ezért ide is tervezünk betelepítéseket. 

A parti sáv reményeink szerint magától benépesül, ahogy már ez el is kezdődött. (nád, káka, 

gyékény, sás)  

 

A nyíltabb, középső vízfelületekre viszont mélyebb vízmélységet igénylő növényfajokat 

telepítenénk, melyek kiváló ívó és fészkelő helyül szolgálna a halak és madarak számára. 

Ilyen fajok például a tavirózsafélék, vízitök, sulyom és egyéb hínárfélék. 

 

 

Fehér tündérrózsa 

 

 

A zavarást kevésbé tűrő madarak számára a nyílt vízfelületen lebegő költőszigetek 

kialakítását tervezzük. 

 

 

Lebegő költősziget 

A tó élővilágának gazdagítása, természeti egyensúlya és a kialakuló magasabb rendű 

tápláléklánc miatt, halak betelepítését is tervezzük. A gázló madarak étkeztetése a fő célunk 

nem a horgászat meghonosítása a tavon, ezért csak apró, szeméthal féléket telepítenénk. 

(kárász, razbóra, keszeg, naphal stb.)  

KELETI PART 

 



 

A keleti, Jókai utca felőli partszakasz 

enyhe lejtésű rézsű, mely lapos, lassan 

mélyülő partvonalat eredményez.  

Ezen az oldalon inkább parkosított, művibb 

környezet kialakítását tervezzük, ahonnan 

megszemlélhetjük a túlparton húzódó 

vadregényes oldalt. 

 

Növénytelepítés szempontjából itt inkább 

parkosításra alkalmas, nagyobb díszítő 

értékű növényfajokat választanánk. 

(szomorúfűz, mocsári ciprus, virágos 

bokrok, gyep)  

 

 

Egyesületünk elsősorban az északi tómeder utólagos élőhely rekonstrukcióját tűzte ki fő célul, 

de a későbbiekben pár ötletet, javaslatot a kármentesített terület egészére is szeretnénk tenni, 

hiszen így egységes egész ez az új zöldterület.  

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Egyesületünknek és bízunk benne, hogy az egész város célja az lenne, hogy ésszerűen, a 

lehetőségekhez mérten kihasználjunk, kialakítsunk egy új többfunkciós zöldterületet, mely 

egyszerre szolgálná a természet és a városlakók igényeit, harmonikus kapcsolatát.  

 

(Csapatunk elsősorban az északi tómeder utólagos élőhely rekonstrukcióját tűzte ki fő 

célul, de a későbbiekben pár ötletet, javaslatot a kármentesített terület egészére is 

szeretnénk tenni, hiszen így egységes egész ez az új zöldterület. ) 

 

155/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámolót 

tudomásul vette. 

 

156/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalason a Fazekas Mihály , 

Állomás és Béke nevű egyirányú forgalmi utcákban a párhuzamos közlekedés forgalmi rendjét 

fenntartja, ezért módosítja a 119/2015. Kth. számú határozatának 1.sz. mellékletét azzal, hogy 

a Fazekas Mihály, az Állomás és Béke utcában mégsem engedi meg a forgalommal szembeni 

kerékpáros közlekedést. 

 

 

 

 

 

 

Mocsári ciprus liget 



 

 

 

157/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a gyűjtőutak 

listájához és felújítási sorrendjéhez a hozzájárulását megadja az alábbiak szerint: 

 

Kiskunhalas városában a belterületi gyűjtőutak listája a rendezési terv szerint: 

 

- Átlós út 

- Bajza u. 

- Batthyány u. 

- Dr. Monszpart L.u. 

- Járószék u. 

- Jókai u. 

- Karacs T.u. 

- Kazinczy u. 

- Kéve u. 

- Kmeth S.u. 

- Kolmann u. 

- Kötönyi út 

- Nagy Szeder I.u. 

- Pálma tér 

- Petőfi u. 

- Szabadkai u. 

- Szántó K.u. 

- Szent Imre u. 

- Szénás u. 

- Szilády Á.u. 

- Thorma J.u. 

- Tinódi u. 

- Tó u. 

- Tulipán u. 

- Olajbányász u. 

- Vadkerti u. 

- Vállalkozók útja 

 

A felújítás utca sorrendje: Bajza u., Petőfi u., Jókai u., Batthyány u., Szántó K.u., Szabadkai u., 

Szent Imre u., Tinódi u., Vadkerti u., Kmeth S.u., Kötönyi u., Nagy Szeder I.u., Kazinczy u., 

Kéve u., Olajbányász u., Átlós út., Dr. Monszpart L.u., Járószék u., Karacs T.u., Kolmann u., 

Pálma tér , Szénás u., Szilády Á.u., Thorma J.u., Tó u., Tulipán u., Vállalkozók útja 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

158/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalason az 53-as főút északi 

és déli részén, a Keceli út, a Szegedi út, a Majsai út, és a Kopolyai út városba bevezető 

szakaszain rovásírásos helységnévtábla kihelyezéséhez hozzájárulását adja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

kihelyezéshez szükséges közútkezelői hozzájárulásokat szerezze be. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a táblák elkészíttetéséhez szükséges 

forrást a következő költségvetés módosításkor különíti el költségvetésében. 

 

159/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló május havi beszámolót.  

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi 

költségvetési maradvány megállapításáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében a könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-

testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

I. 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és szerveire, 

valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények). 

II. 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A költségvetés főösszegei 

 

2. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását a következő 

összegekkel hagyja jóvá: 

a) költségvetési bevételeinek összege 5.698.549 eFt 

b) költségvetési kiadásainak összege  5.244.824 eFt 

c) költségvetési egyenleg összege 453.725 eFt 



 

ezen belül az egyenleg 

1. működési célú összege 216.118 eFt 

2. felhalmozási célú összege 237.607 eFt 

d) finanszírozási kiadások összege  164.755 eFt 

e) kiadások összesen 5.409.579 eFt 

f) költségvetés többlete 925.463 eFt 

g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 224.268 eFt 

h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele 189.646 eFt 

i) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 48.605 eFt 

j) a bevételek összesen 6.335.042 eFt 

k) a költségvetés összesített egyenlege 925.463 eFt 

 

 

3.§ 

 

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

Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 

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

 

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

Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. 

évi költségvetési beszámolójának bevételei kiemelt előirányzatonként a költségvetési 

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

mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

(3) Az Önkormányzat összevont 2014. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az I/6. 

melléklet mutatja be.  

 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges 

indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. 

évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó kimutatásokat a II/2.-II/8. számú 

mellékletek tartalmazzák. 

 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi elemi 

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

tartalmazzák. Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 

2014. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó kimutatásokat a III/2.-III/6.; IV/2.-

IV/3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi maradványkimutatását az I/3. számú 

melléklet mutatja be. 



 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzat 2014. évi összevont vagyonkimutatását forgalomképesség 

szerint az I/4. számú melléklet mutatja be. 

 

(8) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi eredménykimutatását az I/5. számú 

melléklet mutatja be. 

 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az I/11. számú melléklet mutatja be. 

 

(10) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak 

előirányzata és teljesítését az I/12. számú melléklet tartalmazza. 

 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi állami támogatás előirányzatát és teljesítését az 

I/13. számú melléklet tartalmazza. 

 

(12) Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartalék és céltartalékok 2014. évi kimutatását az 

I/14. számú melléklet tartalmazza. 

 

(13) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 2014. évi 

kötelezettségek és a saját bevételek várható összegét az I/15. számú melléklet tartalmazza. 

 

(14) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését 

évenkénti bontásban és összesítve az I/16. számú melléklet tartalmazza. 

 

(15) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi 

kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit az I/17. számú melléklet tartalmazza. 

 

(16) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi 

önként vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit az I/18. számú melléklet tartalmazza. 

 

(17) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi 

állami feladatainak kiadásait és bevételeit az I/19. számú melléklet tartalmazza. 

 

(18) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi összevont könyvviteli mérlegét az I/2. számú 

melléklet mutatja be. 

4. § 



 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett, és átlagos 

statisztikai állományi létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként az 

I/10. számú melléklet részletezi. 

 

5. § 

A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.560.199 eFt-ban 

állapítja meg. 

6. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi maradványát és alulfinanszírozását az I/7. 

számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

7.§  

A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének teljesülését 48.605 eFt-ban 

állapítja meg. 

 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Kiskunhalas, 2015. május 28. 

 

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

  polgármester      jegyző 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 

Szociális Bizottsága, valamint  a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottsága,  Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság  véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban:  R.) 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 



 

 

 

„A)Az általános ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő:    8.00 – 12.00 

Szerda:   8.00 -  12.00  13.00 -  17.00 

Csütörtök: 13.00 – 17.00 

 

 

B) hosszított ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő:    8.00 -  12.00 

Szerda:   8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 

Csütörtök: 13.00 – 18.00 

 

 

Hosszított ügyfélfogadásban részt vevő szervezeti egységek, munkakörök: 

Szociálpolitikai  Csoport 

Adócsoport 

Hatósági Csoport (kivéve:iktató) 

Porta szolgálat” 

 

 

           2.§ 

 

A R.  3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  

 

 

3.§ 

 

Hatályát veszti a R. 3. melléklet  3.1.47. pontja. 

 

 

 

 

 

 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2015. május 28. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

  polgármester       jegyző 

 

1. melléklet a 13/2015.(V.29.) önkormányzati 

rendelethez 

 

1. A R. 3. melléklete a következő 2.2.16 ponttal egészül ki: 

 

“Dönt az Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon (kivétel közterület) történő fakivágás 

engedélyezéséről.” 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

31. § (1)- (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint  a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.  Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1 )  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Kiskunhalas város közigazgatási területén a Kiskunhalas 

Város   Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ), illetve az Országos Területrendezési 

és  Építési Követelmények (továbbiakban: OTÉK) szabályozásával összhangban épülő utakra, 

útjavításokra (kivéve gyűjtő utak.) 

 

(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed az út használatában érdekeltekre. 

(3) A rendelet alkalmazása szempontjából útépítésnek minősül a  

 földutak útalappal ( téglatörmelék, tégladarálmány, geotextíliás tégladarálmány-palló)   

való ellátása,  

 a földutak szilárd burkolattal (aszfalttal)  való kiépítése,  

 járdák, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak új szilárd burkolattal 

(aszfalttal) való kiépítése, stabilizálása,  

 a meglévő, nem szabványos, félszélességű útpályák szabványos méretűvé bővítése. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott útépítés történhet lakossági kezdeményezésre, lakossági 

források bevonásával, önkormányzati együttműködéssel (továbbiakban: társulásos úton).  

 

2. Fogalom meghatározások 

2. § 

E rendelet alkalmazásánál: 

 



 

(1) Út: a szilárd (kő, beton, aszfalt) burkolatú közút és közterületen lévő járda, valamint a 

közforgalom elől el nem zárt magánút a hozzá kapcsolódó felszíni, vagy felszín alatti 

csapadékvíz elvezető rendszerrel. 

(2)  Gyűjtő út:  a település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település 

főúthálózatára. 

(3)  Ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező beépített, vagy 

beépítetlen földrészletek, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

szerinti egyéb önálló ingatlanok. 

(4)  Érintett ingatlan: 

a) útépítés szempontjából az az ingatlan, amely határos a megépülő úttal, és arról az ingatlanra 

bejáró (útcsatlakozás) létesíthető; 

b) azt az ingatlant, mely az építési telek mértékének többszöröse, a hozzájárulás szempontjából 

annyi építési telekként kell számításba venni, ahány építési telekre a helyi építési szabályzat 

(HÉSZ) és szabályozási terv szerint osztható; 

c) az az ingatlan, amely az a) pont alapján két, vagy több  oldalról minősülne érintett 

ingatlannak (saroktelek, két utcáról megközelíthető ingatlan), a b) pont kivételével a korábban 

megépült beruházás szempontjából minősül érintettnek. Egy időben történő útépítés esetén a b) 

pont kivételével csak az egyik oldali telekhatárt érintő beruházás során kötelezhető hozzájárulás 

megfizetésére; 

d) az egy ingatlanon elhelyezett második és azt meghaladó  rendeltetési egységek önálló 

érdekeltségi egységnek számítanak az útépítési hozzájárulás számításánál, és megfizetésénél így 

kell figyelembe venni. 

(5)  Érintett ingatlan tulajdonosa: aki a kötelezettséget előíró határozat meghozatalának 

időpontjában az érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa. 

(6)  Útépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló burkolt út és járda építése az önkormányzat 

tulajdonában lévő, közútként nyilvántartott, illetve a szabályozási terv szerint közterületként 

nyilvántartott területen. 

(7)  Helyi közút használatában érdekeltek: az érintett ingatlan tulajdonosai, akiknek ingatlana 

határos a közúttal és arról ténylegesen megközelítheti. 

(8)  Beruházási összköltség: a helyi közút létesítésével kapcsolatban felmerült összes költség, 

amelynek meghatározására a beruházás pénzügyi lezárását követően kerül sor. Amennyiben a 

beruházás megvalósításához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást kapott, úgy a 

beruházáshoz ténylegesen felhasznált támogatás összegével a beruházás összköltségét 

csökkenteni kell. 

(9) Üzembe helyezés: A megvalósult beruházás pénzügyi és számviteli lezárása. Az üzembe 

helyezés időpontja az erről készült aktiválási bizonylat kiállításának napja. A megvalósult 

létesítmény tulajdonosa az önkormányzat lesz. 

3. § 

 

(1)  Az önkormányzati együttműködéssel megvalósuló 1. § (3) bekezdés szerinti útépítés az érintett 

lakosság kezdeményezése alapján szervezhető. 

(2) A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló útépítések önkormányzatot terhelő 

keretösszegét a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés tartalmazza. 

 

3. A társulásos úton megvalósuló útépítések 

4. § 

 

(1) A társulásos úton megépítendő út megvalósulásában érdekelt ingatlanok tulajdonosai legalább 

2/3-os többséggel útépítési közösséget hoznak létre jelen rendelet 1. mellékletében foglaltaknak 

megfelelően. Az útépítési közösség az önkormányzati forrás elnyerését célzó pályázatát az 



 

útépítési közösség által választott közös-képviselő útján nyújtja be a jegyzőhöz az erre a célra 

rendszeresített űrlapon. 

(2)  Az űrlapnak tartalmaznia kell: 

a.) Az útépítési közösség tagjainak a közös-képviselő, vagy közös-képviselők megválasztására 

vonatkozó nyilatkozatát és felhatalmazását arra, hogy az útépítési közösség szervezésével 

kapcsolatos ügyekben a társulás tagjait teljes körűen képviseli. 

b) A létesítendő közút főbb műszaki paramétereit, az útépítéssel érintett terület megnevezését. 

c) a közút használatában érdekelt valamennyi ingatlan tulajdonosának – ide értve a társasházi 

tulajdon esetében az albetétek tulajdonosait is – nevét, adóazonosító jelét, (adószámát),  

házszám és helyrajzi szám megjelölésével. 

d) A c) pontban felsorolt tulajdonosok írásbeli szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 

útépítési közösség tagjaként részt kívánnak venni az útépítés megvalósításában és vállalják az e 

rendelet 5. §-ban meghatározott útfejlesztési hozzájárulás megfizetését.  

e) A útépítési közösség tagjainak nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszik, 

hogy a társulásos úton megvalósult út térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül. 

(3) Az útépítési közösség a tagokat lakóegységenként, illetve rendeltetési egységenként (pl.: garázs, 

üzlet, stb.) kell nyilvántartásba venni. A költségek viselése ennek figyelembevételével történik e 

rendelet 5. §-ban meghatározottak szerint. A földhivatali nyilvántartásban önálló rendeltetési 

egységként (albetét) feltüntetett garázsokat csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a 

tulajdonos lakásegység után nem tagja a társulásnak.  

(4) Beépítetlen terület esetében a fizetendő útfejlesztési hozzájárulás mértékét a hatályos HÉSZ, 

illetve az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni oly módon, hogy a szabályzatok 

rendelkezései alapján a területen hány lakóegység, illetve rendeltetési egység alakítható ki. 

(5) Az útépítésben érdekeltek számát a (3) és (4) bekezdésekben meghatározott módon, az 

útépítéssel érintett teljes területre kell megállapítani, függetlenül attól, hogy a tulajdonosok részt 

vesznek-e a társulás megalakításában. 

 

4. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 

5. § 

 

(1)  Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértéke a beruházás becsült összköltsége és az 

önkormányzat által vállalt hozzájárulás különbözetének az egy érdekeltségi egységre jutó része.  

(2)  Az önkormányzat által vállalt hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya 

nem lehet több 50 %-nál.   

(3) Szabályozási vonallal érintett telkek esetében az Önkormányzatnak tulajdonba adott telekrész 

értékéről, és annak az érdekeltségi hozzájárulás összegébe történő beszámíthatóságáról az 

ingatlan tulajdonos az Önkormányzattal külön megállapodással dönt. 

 

5. A pályázat általános feltételei 

6. § 

 

(1)  Társulásos úton megvalósuló útépítésre irányuló pályázatnak tekintendő a 4. § (2) 

bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő igénybejelentés, ahol a 

szervezettség mértéke (az útépítési közösségben résztvevő tagok száma/érdekeltek száma) eléri 

– az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok nélkül – a 67 %-ot. 

 (2)  A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani Kiskunhalas Város Jegyzőjéhez. 

 

6. A pályázatok elbírálása 

7. § 

 



 

(1)  A beérkezett és befogadott pályázatokat a Kiskunhalas  Város Önkormányzatának  Képviselő- 

testülete bírálja el.  A Képviselő-testület határozza meg, hogy az éves költségvetési keret 

figyelembevételével melyik társulásos útépítés valósítható meg.  

(2)  A bírálaton minden, a bírálat időpontja előtt beérkezett és befogadott pályázat részt vesz. Az egy 

évnél korábban befogadott pályázatok esetében Kiskunhalas Város Jegyzője nyilatkozatot kér a 

közös képviselőtől arra vonatkozóan, hogy az útépítési közösség a pályázatát fenntartja-e. 

(3)  A befogadott pályázatok elbírásának szempontjai: 

a) a területnek a hatályos rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási 

rendezettsége, teljes közműellátottsága, 

b) a részvételi arány nagysága, 

c) a pályázó útépítési közösség által vállalt anyagi hozzájárulás mértékének a beruházás becsült 

összköltségéhez viszonyított aránya, amely nem lehet kevesebb 50 %- nál és 

d) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, városfejlesztési és városrendezési 

szempontok 

(4)  A támogatás elnyerését követően az építési közösségek a kivitelezés feltételeire vonatkozóan az 

önkormányzattal a jelen rendelet 2. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást 

kötnek. 

(5) A nyertes útépítési közösség írásbeli értesítés alapján köteles az 5. § (1) bekezdése szerinti 

útépítési érdekeltségi hozzájárulásokat az értesítésben megjelölt határidőig és az abban leírt 

számlájára befizetni, vagy igazolni, hogy a tagjait alkotó érdekeltek rendelkeznek az útépítési 

érdekeltségi hozzájárulás mértékének megfelelő fedezetet biztosító, pénzintézettel megkötött 

szerződéssel, ami alapján az önkormányzat a beruházás megkezdése előtt forráshoz jut. A 

kivitelezési munkálatok megkezdésére az együttműködési megállapodás aláírását követően, 

valamint az építési közösség tagjai által vállalt hozzájárulásoknak Kiskunhalas Város 

Önkormányzat részére történő maradéktalan megfizetése után kerülhet sor. 

 

7.  Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendje 

8. § 

 

(1)  Azok, akik a társulásos úton épülő út megvalósításában társulási tagként nem vesznek részt, 

ezáltal a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában érdekeltek, az 

útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek megfizetni. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti érdekeltségi hozzájárulás mértékét az 5. § (1) bekezdése szerint kell 

megállapítani.  

(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a megvalósult beruházás üzembe helyezését 

követő 30 napon belül – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a polgármester a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseinek megfelelően, átruházott hatáskörben határozattal 

dönt. 

(4)  A hozzájárulást a (3) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül 

egy összegben kell az önkormányzat felé megfizetni. 

(5)  A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, azonban a polgármester 

méltányosságból legfeljebb 24 havi kamatmentes részletfizetést, vagy legfeljebb 12 hónapra 

halasztást engedélyezhet a kötelezett írásbeli kérelmére, melyet a határozat kézhezvételét követ 

15 napon belül lehet benyújtani. 

(6) Ha az útépítésben érdekelt kötelezett az érintett ingatlan tulajdonjogát a hozzájárulás teljes 

megfizetése előtt másra ruházza, úgy a még fennálló hátralék az átruházással egyidejűleg egy 

összegben válik esedékessé. 

(7) A hozzájárulás késedelmes megfizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi  V. 

törvény  6:48. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot kell fizetni. 



 

(8) A hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra, valamint a teljesítés elmulasztása esetén a 

pénzfizetési kötelezettség végrehajtására a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

8. Záró rendelkezések 

9. § 

 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. . 

 

Kiskunhalas, 2015. május 28. 

 

 

 

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

  polgármester       jegyző 

 

 

 

1. sz. melléklet 

Megállapodás 

Útépítési közösség létrehozására 

 

 

1.) Alulírott szerződő felek elhatározzák, hogy a  6400 Kiskunhalas,  …………………… 

…………utca…….. házszámtól …………..házszámig, összesen ……………… m2 területű, 

……………….…………………... fm  hosszúságú  közút építésére útépítési közösséget hoznak létre 

(továbbiakban: Útépítési Közösség)  és kötelezettséget vállalnak, hogy az építés érdekében 

együttműködnek és az ehhez szükséges anyagi eszközöket rendelkezésre bocsátják. 

2.) Az Útépítési Közösség tagjai a vagyoni hozzájárulás mértékét 

…………………………Ft/ingatlanban határozzák meg. 

3.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy pályázatuk kedvező elbírálása esetén az előző pontban 

meghatározott vagyoni hozzájárulást 

201………………………………………………………………………….. napjáig Kiskunhalas Város  

Önkormányzata részére, a részükre átadott csekken vagy átutalással megfizetik. 

4.) A tagok tudomásul veszik, hogy az 1.) pontban megjelölt építmény tulajdonosa Kiskunhalas  Város 

Önkormányzata lesz. 

 

5.) A tagok megállapodnak abban, hogy az Útépítési Közösség ügyeinek vitelével és képviseletével 

…………………………………………………………………………….. (név, lakcím) építő közösségi 

képviselőt bízzák meg. A nem megfelelő ügyvitel ellen vagy a képviselet gyakorlása miatt a tagok 

tiltakozhatnak, e vitát a tagok többsége dönti el. A tagok megállapodnak továbbá abban, hogy a 

képviseleti jogosultságot egyszerű szótöbbséggel megvonhatják az ezzel megbízott képviselőtől. 

 

6.) A tagok megállapodnak abban, hogy az Útépítési Közösség megszűnik: 

 

- ha a cél megvalósulása többé már nem lehetséges, 

- az építés befejezésével, 

- a tagok közös elhatározásával. 

 

7.) A szerződésből eredő jogviták elbírálására felek a Kiskunhalasi Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 



 

8.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

9.) Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

sorszám név/cégnév személyazonosító/  

adószám 

utca, 

házszám/székhely/ 

telephely 

hozzájárulás 

összege 

aláírás 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Kiskunhalas, 20………………………… 

 

 

 

2. sz. melléklet 

Útépítési Együttműködési Megállapodás 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas…………………………………………………………………………..……. utca 

ingatlantulajdonosai által, közút megépítésére létrehozott Útépítési Közösség,   

képviselő: 

név::………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

lakcím:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

elérhetőség:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… építési közösségi képviselő), 



 

 

valamint 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., képviseli: Fülöp Róbert, 

Polgármester) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Felek megállapodnak abban, hogy a Kiskunhalas ……………………………… utca hrsz: …….. 

közút  útépítése során, - amely helyi érdeket szolgáló beruházás - együttműködnek. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 

 -  a közút területét biztosítja; 

 -  ellátja a beruházói feladatokat; 

-  a közbeszerzési törvénynek és helyi beszerzési szabályzatának megfelelően, a 

jogszabályi feltételek megléte esetén a kivitelezésre pályázatot ír ki; 

-  a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően gondoskodik a megépített közút 

fenntartásáról, üzemeltetéséről.  

 

3.) Felek egyezően rögzítik, hogy a közút építés anyagi fedezetéül: 

- a lakosság által biztosított készpénz hozzájárulás, 

- az önkormányzat által biztosított támogatás, 

- esetleges vállalkozói hozzájárulás szolgál.* 

 

4.) Az Útépítési Közösség tudomásul veszi, hogy az együttműködési megállapodás érvényességének 

feltétele, hogy: 

- az utca ingatlan tulajdonosainak legalább 2/3-a az útépítésben való érdekeltségét az 

Útépítési Közösségi megállapodás aláírásával igazolta,   

- a tagok által vállalt hozzájárulást ……….….. év ……. hó……….. napjáig az OTP Bank 

11732064-15338806- ……………….…..(elkülönített)   számú számlára történő 

befizetéssel az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

 

5.) Az Építési Közösség tudomásul veszi, hogy a közút építési- kivitelezési munkálatai mindaddig nem 

kezdődnek meg, míg az Útépítési Közösség tagjai, az általuk vállalt hozzájárulások 100 %-át  az 

Önkormányzat elkülönített bankszámlájára be nem fizetik. 

 

6.) Felek az előkészítési és kivitelezési munkák megszervezésével, lebonyolításával Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatalt bízzák meg, egyúttal felhatalmazzák az Önkormányzatot a kivitelezővel történő 

szerződés megkötésére, valamint a kivitelezővel és harmadik személyekkel szembeni igények 

érvényesítésére. 

7.) A kivitelezés befejezését és a műszaki átadást követően az elkészült út - mint helyi közút – 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerül. 

8.) A műszaki átadást követő 60 napon belül a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köteles az 

Útépítési Közösségi képviselőn keresztül a befizetett összeg felhasználásáról az ingatlantulajdonosokat 

tájékoztatni. 

9.) Az Önkormányzat vállalja, hogy a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. 

(IX.23.) Korm. rendelet előírásai szerinti jogosultnak az Önkormányzat jegyzőjéhez a rendeletben 

meghatározott időtartamon belül (befizetéstől számított 1 év) benyújtott igénylése alapján, a befizetett 

közműfejlesztési hozzájárulás 25 % - át, de a rendelet támogatás alapját figyelembe véve (150 ezer 

forint),  maximum 37 500 Ft-ot  a központi költségvetésből leigényli, majd annak beérkezését követően 

igénylő részére azt kifizeti. 

10.) Az Önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében, 

valamint Kiskunhalas Város Önkormányzatának az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 

megfizetésének rendjéről szóló ….…/2015. (…….) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az 



 

Útépítési Közösségben részt nem vevő, de az út használatában érdekelt természetes és jogi személyeket, 

jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezeteket a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás 

mértékéig érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezi, egyidejűleg ezt az összeget az út 

megépülése érdekében az éves költségvetés terhére megelőlegezi. 

11.  ) A résztvevők megállapodása szerint az útépítési együttműködés megszűnik, ha 

 - az útépítés befejeződik; 

 - a cél megvalósítása valamilyen objektív akadály miatt nem lehetséges; 

 - a résztvevők közös elhatározással az Útépítési Közösséget megszüntetek. 

 

Az útépítési együttműködés megszűnése esetén a meglévő anyagi hozzájárulást a tartozások 

kiegyenlítése után a befizetés mértékének megfelelő arányban szét kell osztani, és vissza kell fizetni 30 

napon belül.  

 

Kiskunhalas , 201…………. 

 

* Megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

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

Útépítési Közösségi képviselő     Polgármester 

Útépítési Közösség képviseletében: Kiskunhalas  Város Önkormányzat 

képviseletében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


