
A képviselő-testület 2016. március 31-i zárt ülésén hozott döntés: 

 

70/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntetést 

adományoz: 

Füzér Anita tanítónak, munkaközösség vezetőnek 

Martonné Fülöp Viktória gyógypedagógusnak,  

Nagy-Kálóziné Paska Andrea biológia-földrajz szakos középiskolai tanárnak 

 

A díjak átadására 2016. június 3-án, a Városi-járási pedagógusnap alkalmából 

megrendezendő ünnepség keretében kerül sor. 

 

 

A képviselő-testület 2016. március 31-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

71/2016. Kth. 

Munkaterv módosítása és napirend elfogadása 

 

72/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Kiskunhalasi térséghez tartozó 

tagjaként úgy dönt, hogy a: 

 

1. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint 

Ajánlatkérő által „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd 

Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 

Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt 

eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony 

keretében történő biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó 

települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása - Kiskunhalasi 

térség” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény előírásainak 

megfelelően lefolytatott a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a 

HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014.-t [(FBH-NP Nonprofit 

Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő 

(székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság- konzorciumi tag, közös ajánlattevő 

(székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz.)] képező gazdasági 

szereplőkkel a jelen határozat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a 

Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

2. A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösségben 

részes egyes önkormányzatok által 2014. június 26. napján a Kiskunhalasi térséghez 

tartozó önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatok teljesítésére megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. 

számú módosítását a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 

elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza annak Kiskunhalas Város Önkormányzat 

nevében történő aláírására Fülöp Róbert Polgármestert. 

 



3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 

Polgármestert, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásból, valamint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Vagyonkezelési és Közszolgáltató Zrt.-ből történő kilépést, valamint a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére történő vagyonátadást 

előkészítse, az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő 

Üzemeltetési Szerződés 

 

amely létrejött  

egyrészről a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás (székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.; Törzskönyvi azonosító szám 

(PIR): 794552, statisztikai számjel: 15794550-4299-327-06.; 7, képviseli: Bedő 

Tamás),mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 

másrészről a HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014. 

alábbiakban megjelölt tagjai, mint Szolgáltatók között 

FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 

konzorciumvezető,  

Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-126039 

KSH azonosító: 24290054-3821-572-03. 

Egyéb szervezeti azonosító: - 

Adószám: 24290054-2-03. 

Bankszámlaszám: ………………………………………… 

IBAN szám: …….. 

Számlavezető: ……………………... 

Aláírásnál képviseli: Agatics Roland 

 

KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság- konzorciumi tag 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 

0995/12. hrsz. 

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-127293 

KSH azonosító: 24847436-3821-572-03. 

Egyéb szervezeti azonosító: - 

Adószám: 24847436-2-03. 

Bankszámlaszám: ………………………………………… 

IBAN szám:  

Számlavezető: ……………………... 

Aláírásnál képviseli: Versegi László 

 

a továbbiakban együttesen Szolgáltató 



 

között alulírott napon az alábbi feltételekkel:  

 
I. Előzmények, és általános rendelkezések 

 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő és a Homokhátsági Regionális 

Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösséget alkotó önkormányzatok 

(Átadó) és Szolgáltató között 2024. június 30-ig szóló határozott időre közszolgáltatási 

szerződés jött létre (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) az 1. számú mellékletben 

meghatározott Önkormányzatok részére ellátandó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátására, mely Közszolgáltatási Szerződésnek 

elválaszthatatlan melléklete a Szolgáltató és a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság között létrejött bérleti szerződés. 

 

2. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP 

1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 

Rendszerben” tárgyú pályázat keretében a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási rendszert – amely a Társulás tagönkormányzatai számára a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok tárgyi feltételeit hivatott biztosítani – 

továbbfejlesztette, térségenként települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer (a továbbiakban: MBH rendszer) kialakítására került 

sor. 

 
3. Felek rögzítik, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (továbbiakban Kbt.) 

előírásainak megfelelően a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárást indított az 1. számú mellékletben meghatározott önkormányzatok 

MBH rendszer elemeinek közszolgáltatás keretében történő üzemeltetésére vonatkozó 

szerződés megkötésére, mely eljárás eredményesen zárult és amelynek eredményeként 

felek jelen szerződést kötik meg. A szerződésre az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 

kiírás során készült dokumentáció, az eljárásban a Szolgáltató által benyújtott végleges 

ajánlat, a tárgyalások keretében megtett nyilatkozatok és iratok megfelelően irányadók, 

jelen szerződést ezen dokumentumokkal egységesen kell kezelni, melynek megfelelően 

felek rögzítik, hogy Szolgáltató végleges ajánlata és a tárgyalások keretében annak 

részeként megtett nyilatkozatai, így különösen 2015. december 1. napján kelt 

nyilatkozata a szerződés részévé válnak és kötelező érvénnyel irányadók. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján ellátandó feladatok hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok, a Szolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatának részét képezik. Szolgáltató a jelen szerződés valamint a Közszolgáltatási 

Szerződés és mellékletei alapján általa ellátandó valamennyi feladatát egymással 

összhangban köteles megszervezni, oly módon, hogy a jelen szerződés alapján ellátandó 

feladatok a Közszolgáltatási Szerződés alapján ellátandó feladatokat kiegészítik, az 1. 

számú mellékletben meghatározott önkormányzatok részére ellátandó közszolgáltatási 



feladatok magasabb színvonalú ellátására hivatottak. Mindezekre tekintettel a jelen 

szerződés a Közszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a 

Közszolgáltatási Szerződést kiegészíti, azzal együtt és összhangban értelmezendő.  

 
5. A jelen szerződés alapján Szolgáltató üzemeltetésébe átadásra kerülő  vagyonelemek, 

eszközök, berendezések, létesítmények felsorolását a jelen szerződés 2. számú melléklete 

tartalmazza (továbbiakban: Eszközök, azzal, hogy Eszközök alatt kell érteni a jelen 

szerződés alapján az Eszközökön, vagy ahhoz kapcsolódóan pótlólagos beruházás, 

fejlesztés eredményeként létrejött vagyontárgyakat). 

 

 
 

II. A szerződés tárgya és a felek jogai és kötelezettségei 

 

1. Megrendelő az Eszközöket Szolgáltató részére üzemeltetésbe adja, aki azt bérbe 

veszi és vállalja annak jelen szerződés alapján történő használatát és igénybevételét, 

továbbá a jelen szerződésben megállapított díj megfizetését. Szolgáltató kötelezettséget 

vállal arra, hogy az általa a jelen szerződés alapján bérbe vett vagyonelemeket kizárólag 

a jelen szerződés I.1. pontjában körülírt közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján 

általa teljesítendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok (továbbiakban: 

közszolgáltatás) ellátására használja. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy 

kizárólagos üzemeltetési és hasznosítási jogot biztosít Szolgáltató számára az 

Eszközökön, szavatolja, hogy más harmadik személynek olyan joga nem áll fenn a 

azokon, amely annak Szolgáltató általi üzemeltetését gátolná vagy akadályozná. 

 

2. A Szolgáltató a Eszközöket köteles igénybe venni és használni közszolgáltatás 

ellátásához, továbbá Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Eszközök tárgyát képező 2. 

számú mellékletben felsorolt valamennyi vagyontárgy eszköz, berendezés létesítmény 

jelen pontban foglaltaktól eltérő célú felhasználása Szolgáltató számára nem 

engedélyezett. 

 

3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt 

vagyontárgyak a szerződés hatályba lépésének napján átadásra kerülnek Szolgáltató 

részére, az átadásról felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amelyben valamennyi a 

bármely fél által lényegesnek tartott körülményt rögzíteni kell. 

 

4. A Szolgáltató feladata az Eszközök jogszabályoknak és előírásoknak, valamint 

Megrendelő illetve tagönkormányzatai érdekeivel összhangban álló teljes körű, 

szakszerű, és jó gazda gondosságának megfelelő üzemeltetése, rendeltetésszerű 

használata, vagyonvédelem biztosítása, továbbá a rendeltetésszerű használat mértékét 

meghaladó állagromlás és értékvesztés megakadályozása és megelőzése, valamint az 

átadott eszközökben és létesítményekben bekövetkező változások folyamatos nyomon 

követése. 

 



5. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátásához 

szükséges környezetvédelmi, hatósági engedélyekkel a szerződés fennállása alatt 

rendelkezni fog. 

 
6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag a közszolgáltatás teljesítésére 

fogja az Eszközöket üzemeltetni. Szolgáltató az Eszközök feletti üzemeltetési jogát 

harmadik személyre nem ruházhatja át, alvállalkozót, közreműködőt kizárólag a Kbt. 

szabályainak megfelelően, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett vehet igénybe. 

 
7. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Eszközök üzemeltetéséhez szükséges feladatok tartós, 

rendszeres, a jogszabályoknak és a vonatkozó előírásoknak valamint a 

környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátásához szükséges 

személyi szakmai, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik. 

 

8. A Szolgáltató az irat átvételétől számított 3 napon belül, köteles a Megrendelőt értesíteni 

minden olyan hatósági eljárásról, amely rendelkezést, kötelezést vagy ajánlást tartalmaz 

és az Eszközökre, vagy annak valamely részére, elemére vonatkozik.  

 

9. A Szolgáltató köteles tűrni, hogy a Megrendelő – vagy az általa felkért harmadik 

személy megbízásának igazolásával – az Eszközöket (rendszeresen vagy belátása 

szerinti időpontban), és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek betartását legalább 1 

munkanappal történő előzetes tájékoztatást követően ellenőrizze.  

 

10. Az ellenőrzési jogosultság kiterjed a Eszközök valamennyi elemére valamint az azokkal 

kapcsolatos iratok (szerződések, feljegyzések, hatósági iratok) megtekintésére, illetve 

azok másolatának igénylésére. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzési tevékenységek 

során harmadik személy alvállalkozót vagy közreműködőt vesz igénybe, úgy a 

szolgáltató köteles meghatalmazó levéllel igazolni magát. A meghatalmazó levélnek 

tartalmaznia kell a harmadik személy azonosítását lehetővé tevő adatokat, a megbízás 

tárgyát, és az ellenőrzési tevékenység időtartamát.  

 

11. A Szolgáltató köteles minden olyan iratot –az irat elküldésével párhuzamosan- a 

Megrendelő részére másolatban megküldeni, amellyel az Eszközökkel kapcsolatban 

bármely személy hatósághoz fordul (különösen építésügyi hatóság, környezetvédelmi 

hatóság, fogyasztóvédelmi felügyelőség) vagy ezen hatóságoknál a Ket. szerint eljárást 

kezdeményez, illetve peres vagy nem peres eljárás keretében a Eszközökre vonatkozó 

tulajdoni, használati, vagy birtokigényt érint, vagy az ingatlan nyilvántartásba 

bejegyzett jogot, tényt vagy adatot tanúsít vagy befolyásol. 

 
12. A Szolgáltató az Eszközök átadásának időpontjától viseli a kárveszélyt.  

 
13. A Szolgáltató vállalja a bérleti jog gyakorlásával kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátást. 

 



14. A Szolgáltató az Eszközök átadását követően haladéktalanul köteles az üzemeltetéshez 

esetlegesen még szükséges közüzemi szerződéseket (víz, gáz villany) saját nevében 

megkötni, melyhez Megrendelő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, 

további a közüzemi szolgáltatók előtti eljáráshoz szükséges nyilatkozatok, 

dokumentumok határidőben történő szolgáltatására kötelezettséget vállal. 

 
15. Szolgáltató köteles az Eszközök megóvásáról gondoskodni, és az Eszközök megóvása 

érdekében tett, halaszthatatlan intézkedéseiről Megrendelőt írásban tájékoztatni. 

 

16. Az Eszközök használatának teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres 

teljesítése és a jogszabályokban, valamint a vonatkozó engedélyekben meghatározott 

nyilvántartási rendszer működtetése a Szolgáltató kötelezettsége. 

 
17. A Szolgáltató az Eszközök használatából működtetéséből, hasznosításából származó 

bevételeit valamint közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönített módon önálló 

nyilvántartási rendszerben köteles nyilvántartani olyan módon, hogy az a saját 

vagyonával folytatott egyéb, különösen vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. 

 

18. Szolgáltató köteles elvégezni az Eszközök valamennyi elemének karbantartását. A 

Szolgáltató karbantartási kötelezettségének szakvállalattól elvárható gondossággal 

köteles eleget tenni. A karbantartás költségei Szolgáltatót terhelik. 

 
19. Az Eszközök felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább az egyes vagyontárgyak 

elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben kell gondoskodni. Az eszközpótlás 

mértékéről és rendezési módjáról a Szolgáltató és a Megrendelő az esedékesség 

időpontjában a hatályos jogszabályoknak megfelelően állapodik meg azzal, hogy ennek 

fedezetét a Megrendelő biztosítja.  

 

20. A Szolgáltató köteles minden év július 31. napjáig az általa az Eszközöknek a következő 

év tételes illetve a második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós felújítási 

eszközpótlási és fejlesztési ütemtervére és ehhez kapcsolódóan az általa javasolt 

beruházások finanszírozásai igényére – Gördülő Beruházási terv – vonatkozó javaslatát 

elkészíteni és arról a Megrendelőt írásban tájékoztatni. A Megrendelő köteles a Gördülő 

Beruházási tervet szeptember 1. napjáig írásban véleményezni. Szolgáltató köteles a 

jelen pontban foglalt kötelezettségeit az I.6 pontban foglaltakra tekintettel a 

Közszolgáltatási Szerződésben illetve mellékleteiben foglalt kötelezettségekkel 

összhangban teljesíteni, a Gördülő Beruházási tervet a Közszolgáltatási Szerződés 

mellékletét képező Bérleti Szerződés alapján készítendő Gördülő Beruházási tervvel 

összhangban és arra tekintettel elkészíteni, egységes szerkezetben, de az Eszközökre 

vonatkozó rész egyértelmű elkülönítésével határidőben teljesíteni Megrendelőnek. 

 
21. Felek megállapodnak abban, hogy a gördülő beruházási terv alapján az Eszközökre 

vonatkozóan megvalósuló pótlás, fejlesztés eredménye az Eszközök tulajdonosának 

tulajdonába kerül. 

 



22. A Szolgáltatónak az Eszközökre vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. 

Szolgáltató évente egyszer, a tárgyévet követő év 02.15-éig köteles az Eszközök 

állapotának tárgyévi változásairól a Megrendelő által meghatározott módon és 

formában adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás és az információáramlás mindenkori 

biztosítása érdekében Szolgáltató köteles az Eszközökkel összefüggő adatokról 

számítógépes nyilvántartást vezetni. 

 

23. A Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és a jelen szerződésben foglalt 

feltételek szerinti gyakorisággal és módon a közszolgáltatás ellátásához igénybe 

Eszközökről és annak elemeiről külön egységes nyilvántartást vezet.  

 

24. A Szolgáltató köteles a jelen szerződés teljes időtartamára az Eszközökre olyan 

általános vagyonbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni, 

amely a biztosítási esemény szerint megsemmisült, károsodott, az Eszközök részét 

képező vagyontárgyak újra előállítási, pótlási kötelezettségéhez kellő fedezetet biztosít. 

 
25. A Szolgáltató köteles a jelen szerződés teljes időtartamára olyan felelősség 

biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni, amely harmadik személyekkel, 

illetve általában felmerült környezeti károkkal kapcsolatban megfelelő fedezetül szolgál. 

 

26. Felek megállapodnak abban, hogy a bármely az Eszközök részét képező 

vagyonelem káresemény következtében történő megsemmisülése esetén, a 

biztosítóintézet által fizetett kártérítés a Megrendelőt illeti.  

 
III. A díj 

 
1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató az Eszközök üzemeltetésének 

jogáért díjat ( továbbiakban: díj) fizet a jelen szerződés szerinti gyakorisággal és módon. 

A díj évenként meghatározott összegét a jelen szerződés 3. számú melléklete 

tartalmazza. A 2015. évre vonatkozó díj összege az éves időszakra megállapított díjjal 

arányosan a szerződés megkötésének időpontjára tekintettel nem kerül megállapításra. 

 

2. A szerződő felek a díj mértékéről (összegéről) évente egy alkalommal kötelesek 

megállapodni legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig, azzal azonban, 

hogy az egyik évre vonatkozó díj éves összege sem lehet kevesebb, mint jelen Bérleti 

szerződés 3. sz. mellékletében az adott évre meghatározott díj minimuma. 

 

3. Amennyiben a fenti határidőig Felek nem állapodnak meg a következő évre irányadó díj 

mértékéről, abban az esetben a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott 

díjminimumot köteles a Szolgáltató a következő évben megfizetni, egyúttal mindkét fél 

kérheti a díj mértékének (összegének) bíróság általi megállapítását jelen szerződésben 

meghatározott elvek figyelembe vételével. 

 

4. A díj mindenkori összege magába foglalja: 

a) a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-

biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 



Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú pályázat megvalósítása önerő fedezetét 

b) a vonatkozó jogszabályok és az a) pontban foglaltak szerinti pályázat alapján az 

Eszközök felújításával és pótlásával kapcsolatos kiadásait és ezzel összefüggő 

amortizációs költségeket, tartalékképzést (pótlási alap), esetleges fejlesztési 

díjhányadot és egyéb járulékos költségeket, díjakat. 

 

5. A díj fizetésének módja, esedékessége: a Szolgáltató a díjat havonta a Megrendelő által 

kiállított számla alapján 30 napos fizetési határidővel köteles megfizetni a Megrendelő  

bankszámlájára történő átutalással. 

 
6. Megrendelő a Kbt. 125 § (10) bekezdésével összhangban rögzíti, hogy a 2. számú 

mellékletben bemutatott Megrendelő által beszerzés alatt álló eszközök a Megrendelő 

részére történő átadást követő 5 napon belül átadásra kerülnek a Szolgáltató részére. Az 

átadást követően a szerződés hatálya ezen eszközökre is kiterjed. Megrendelő a 3. 

mellékletben rögzíti ezen eszközök üzemeltetésének jogáért a Szolgáltató által fizetendő 

díj tervezett összegét. Felek rögzítik, hogy Megrendelő az átadás során köteles 

tájékoztatni a Szolgáltatót a jelen pontban foglaltak szerinti beszerzésre kerülő eszközök 

végleges beszerzési értékéről, melynek megfelelően a 3. számú melléklet beszerzésre 

kerülő eszközök része a felek külön nyilatkozata nélkül is módosul, és a beszerzési érték 

képezi az ezen eszközök tekintetében fizetendő díj alapját. Ezen eszközök tekintetében a 

díj fizetésére a jelen szerződésben foglalt feltételek megfelelően irányadók azzal, hogy 

ezen eszközök vonatkozásában díjat első alkalommal az átadás évében köteles 

megfizetni Szolgáltató. Amennyiben valamely jelen pont hatálya alá tartozó eszköz 

beszerzése meghiúsul, úgy a szerződés rendelkezései a be nem szerzett eszközre nem 

terjednek ki. 

 
IV. A szerződés módosítása 

 

A jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges a Kbt, a Ht és a végrehajtására 

vonatkozó rendeletek, valamint a Ptk. alapján. 

 
V. A szerződés megszűnése 

 

1. A Szolgáltató üzemeltetési joga az Eszközök felett a Közszolgáltatási Szerződés 

megszűnésével bármilyen további jogi aktus szükségessége nélkül megszűnik, mely 

jogviszony megszűnésekor a Szolgáltató köteles az Eszközök tárgyát képező valamennyi 

vagyonelem átadása időpontjában fennálló állapotához viszonyítottan a Megrendelővel 

elszámolni. 

 

2. Jelen szerződés megszűnik továbbá: 

 
a) A felek közös írásos megegyezésével 

b) Bármely fél jogutód nélküli megszűnésével,  

c) A jelen szerződésben foglaltak szerinti rendkívüli felmondással, a felmondási idő 

lejártával 

d) a teljesítés megkezdése előtti elállás folytán 



 

3. Bármely fél jogosult a jelen szerződést a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal 

rendkívüli felmondás útján megszűntetni a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés rendes felmondás útján történő 

megszűntetésére nincs lehetőség. 

 

4. A felmondási idő 6hónap. 

 

5. A Szolgáltató részéről a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül 

különösen: 

a. Szolgáltató ellen jogerős bírósági határozattal csőd – felszámolási eljárás indul, vagy 

végelszámolás alá kerül;  

b. Szolgáltató a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi és szerződéses 

feltételeknek nem felel meg (engedélyét / engedélyeit visszavonják, nem 

hosszabbítják meg, nyilvántartásból törlik, tevékenységtől eltiltják, munkavédelmi, 

tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásoknak nem felel meg, vagy 

azokat nem tartja be) vagy hatósági ellenőrzés során vele szemben súlyos 

szabálysértést állapítanak meg; 

c. Az adminisztrációs dokumentumokban súlyosan, gondatlanul vagy szándékosan 

valótlan adatokat tüntet fel, különösen ideértve a jelen szerződés alapján a 

Megrendelőval szemben vállalt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeit 

d. Szolgáltató a bérleti díj megfizetésével 90 napon túl késedelembe esik és 

kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhez vételétől számított 15 

napon belül nem tesz eleget; 

e. A hatósági ellenőrzéseket, és/vagy a jelen szerződés alapján a Megrendelőt megillető 

ellenőrzési jogok gyakorlását akadályozza és azokat felszólítás ellenére sem teszi 

lehetővé 

f. A jelen szerződésben előírt biztosítások (felelősség és vagyonbiztosítás) bármelyike 30 

napot meghaladóan nem áll fenn 

g. Ha a Szolgáltató a vagyonelemeket a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő célra 

használja, veszi igénybe vagy a vagyonban különösen nagy kárt okoz és annak 

helyreállításáról nem gondoskodik 

h. A jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben. 

 

6. A Megrendelő részéről a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül 

különösen: 

 

a) Szolgáltató szerződésszerű teljesítését, más módon, bizonyítottan és 

indokolatlanul akadályozza vagy a jelen szerződésben meghatározott 

kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel a Szolgáltatónak kárt okoz.  

 

9. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan 

megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a 

kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A 

szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de 

legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által 

elfogadható módon orvosolni. 



 

10. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a 

másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát követő 6 hónapon 

belül írásban felmondani. 

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés Szolgáltató hibájából történő 

megszűnése esetén a Szolgáltató köteles viselni a Megrendelőnek az Eszközök 

tulajdonosával szemben esetlegesen keletkező kötelezettségeinek elmulasztásából eredő 

kárát. 

 

12. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő 

megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. 

 

13. Az elszámolás keretén belül Szolgáltató köteles a folyamatos közüzemi szolgáltatás 

biztosításához szükséges, valamint jogszabályban előírt információkat, adatokat, illetőleg 

dokumentumokat átadni a Megrendelőnek.  

 
 

VI. Vegyes és záró rendelkezések 

 

3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés súlyos megsértésének 

minősül, és Megrendelő jogosult a Közszolgáltatási Szerződést annak szabályi alapján 

felmondani, ha a jelen Szerződés alapján megrendelő a jelen szerződést rendkívüli 

felmondással felmondja. A Közszolgáltatási Szerződés V. fejezetében foglalt 

rendelkezések a jelen pontban foglaltakkal kiegészülnek, e ponttal összhangban 

értelmezendők, és alkalmazandók 

 

4. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

 

5. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 

zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, 

járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, 

zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek 

mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással 

sem tudnak kiküszöbölni. 

 

6. A jelen szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell 

alkalmazni.  

 

7. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint annak megsértéséből vagy értelmezéséből 

eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulhatnak.  

 



8. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során 

tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben 

keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag a jelen 

szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat 

megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban 

kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma 

értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat stb., amelyek 

jogszabály közérdekű adata, felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek 

voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben 

ismertté vagy megismerhetővé. 

 

9. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb 

részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági 

szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel. 

 

10. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű 

felhatalmazással rendelkeznek. 

 
11. A szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői 

jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő 

kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megrendelőt illetik meg, aki ezeket 

(fel)használhatja, módosíthatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint 

átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. 

 

Mellékletek: 
 

1 számú melléklet: A szerződés I.1. pontja szerinti önkormányzatok 

2 számú melléklet: Az Eszközök 

3 számú melléklet: Az éves szinten megállapított díj 

 

 

 

 

Kelt: …………………………………………… 

 

 

Megrendelő képviseletében 

 

FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 

Név……………….. 

Pozíció: …………… 

Név: ……………….. 

Pozíció: ……………………… 

 

 

 

 



KUNSÁG-HALAS 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 

Név: ……………….. 

Pozíció: ……………………… 

 

 

ZÁRADÉK 

 

A fenti szerződést jóváhagyta. 

 

Kelt 



 

1. számú melléklet: A szerződés I.1. pontja szerinti önkormányzatok 

 

Sorszám Település megnevezése 

1. Bócsa 

2. Csólyospálos 

3. Harkakötöny 

4. Imrehegy 

5. Jánoshalma 

6. Kecel 

7. Kéleshalom 

8. Kiskőrös 

9. Kiskunhalas 

10. Kiskunmajsa 

11. Kömpöc 

12. Kunfehértó 

13. Pirtó 

14. Soltvadkert 

15. Szank 

16. Tázlár 

17. Zsana 

 



2. számú melléklet: Az Eszközök 

 
a megvalósult eszközök  
Kiskunhalas 

  

Beruházási költség (Ft) Pótlási idő (év) Maradványérték 

Beruházási tételek Egység építés eszköz,gép építés eszköz,gép építés eszköz,gép 

Gyűjtés eszközei 0 0 0 0 0     

Újrahasználati központok kialakítása hulladékudvarokon 
1 0 1 860 000 0 20   22% 

Házhoz menő szelektív gyűjtőjármű (öntöm.,20 m3) 2 0 75 800 000 0 15   22% 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtőjármű (öntöm.,20 m3) 
1 0 37 900 000 0 15 

  
22% 

Konténerszállító gyűjtőjármű 1 0 30 800 000 0 15   22% 

Központok fejlesztése 0     0 0     

    0 0         

Kiskunhalas mechanikai előkezelő + építés 1 668 134 314 694 646 704 50 20 5% 22% 

    0 0         

Nettó beruházási költség összesen:   668 134 314 841 006 704         

Nettó beruházási költség összesen: 
  

1 509 141 018 
     

a szerződés I.3. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás megindításakor még 
beszerzés alatt álló eszközök 
Kiskunhalas 

Áru Megnevezés Helyszín Mennyiség Várható 
bekerülési 
érték (Ft) 

Pótlási 
idő (év) Maradványérték 

Magasemelésű gumikerekes homlokrakodó 
(max. 20 t, min. 4 m3-es kanállal) 

Kiskunhalas 1 db 55 000 000 20 22% 

Nagykanalas homlokrakodógép (3 m3) Kiskunhalas 1 db 50 000 000 20 22% 

Összesen     105 000 000     

 



 

3. számú melléklet:  

Összes bérleti díjigény: 

ÁRBEVÉTEL IGÉNY (BÉRLETI DÍJ) 

TERV, eFt 

2016

. 

2017

. 
2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

5 

284 

9 

702 

14 

172 

18 

517 

23 

000 

27 

473 

31 

883 

36 

369 

40 

844 

Kiskunhalasi térség 

Eszközökre vonatkozó összesített bérleti 

díjigény 

4 

444 

8 

837 

13 

281 

17 

599 

22 

055 

26 

499 

30 

880 

35 

336 

39 

780 

Társulás működési költség 840 865 891 918 945 974 1 003 1 033 1 064 

összesen éves díj terv 
5 

284 

9 

702 

14 

172 

18 

517 

23 

000 

27 

473 

31 

883 

36 

369 

40 

844 

havi díj terv 440 809 1 181 1 543 1 917 2 289 2 657 3 031 3 404 

 
A bérleti díj részletezése egyes megvalósult eszközök tekintetében 

Kiskunhalas 

 
Bérleti díj, Ft 

Beruházási 
tételek 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Gyűjtés 
eszközei 

                  

Újrahasználati 
központok 
kialakítása 
hulladékudvar
okon 

6 964 13 783 20 746 27 565 34 529 41 493 48 312 55 275 62 239 

Házhoz menő 
szelektív 
gyűjtőjármű 
(öntöm.,20 
m3) 

490 
729 

987 
371 

1 478 
100 

1 968 
829 

2 465 
471 

2 956 
200 

3 446 
929 

3 943 
571 

4 434 
300 

Házhoz menő 
zöldhulladék 
gyűjtőjármű 
(öntöm.,20 

m3) 

245 
365 

493 
685 

739 050 984 415 
1 232 

735 
1 478 

100 
1 723 

465 
1 971 

785 
2 217 

150 

Konténerszállít
ó gyűjtőjármű 

199 
399 

401 
201 

600 600 799 999 
1 001 

801 
1 201 

200 
1 400 

599 
1 602 

401 
1 801 

800 

Központok 
fejlesztése 

                  

Kiskunhalas 
mechanikai 
előkezelő + 
építés 

3 108 
539 

6 162 
896 

9 271 
436 

12 262 
320 

15 370 
859 

18 479 
398 

21 533 
755 

24 642 
295 

27 750 
834 

Összesen 
4 050 

996 
8 058 

936 
12 109 

932 
16 043 

128 
20 105 

395 
24 156 

391 
28 153 

060 
32 215 

327 
36 266 

323 

 
A bérleti díj részletezése a szerződés I.3. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás 
megindításakor még beszerzés alatt álló eszközök tekintetében 
Kiskunhalas 

 
Bérleti díj, Ft 

Áru 
Megnevezés 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Magasemelésű 
gumikerekes 
homlokrakodó 
(max. 20 t, 
min. 4 m3-es 
kanállal) 

205 
920 

407 
550 

613 470 815 100 
1 021 

020 
1 226 

940 
1 428 

570 
1 634 

490 
1 840 

410 

Nagykanalas 
homlokrakodó
gép (3 m3) 

187 
200 

370 
500 

557 700 741 000 928 200 
1 115 

400 
1 298 

700 
1 485 

900 
1 673 

100 



Összesen 
393 
120 

778 
050 

1 171 
170 

1 556 
100 

1 949 
220 

2 342 
340 

2 727 
270 

3 120 
390 

3 513 
510 

 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

I. számú módosítása 

 

 

Mely létrejött egyrészről 

Teljes név: ………………….  

  

Székhely: …………………… 

Nyilvántartási szám (PIR): ……………… 

KSH azonosító: …………….. 

Egyéb szervezeti azonosító:  

Adószám: ………………… 

Bankszámlaszám: …………………………. 

IBAN szám: ……………………. 

Számlavezető: …………………………. 

Aláírásnál képviseli: ………………………………….. 

mint a közszolgáltatást megrendelő, továbbiakban Megrendelő, 

 

másrészről 

FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-126039 

KSH azonosító: 24290054-3821-572-03. 

Egyéb szervezeti azonosító: - 

Adószám: 24290054-2-03. 

Bankszámlaszám: ………………………………………… 

IBAN szám: …….. 

Számlavezető: ……………………... 

Aláírásnál képviseli: Agatics Roland 

 

KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság- konzorciumi tag 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 

0995/12. hrsz. 

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-127293 

KSH azonosító: 24847436-3821-572-03. 

Egyéb szervezeti azonosító: - 

Adószám: 24847436-2-03. 

Bankszámlaszám: ………………………………………… 



IBAN szám:  

Számlavezető: ……………………... 

Aláírásnál képviseli: Versegi László 

 

mint a közszolgáltatást ellátó– továbbiakban Szolgáltató  

 

együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel: 

 
 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 

Konzorcium Tulajdonközösségben részes 1. számú mellékletben meghatározott 

önkormányzatok és Szolgáltató között 2024. június 30-ig szóló határozott időre 

közszolgáltatási szerződés jött létre (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) az 1. 

számú mellékletben meghatározott Önkormányzatok részére ellátandó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására, mely Közszolgáltatási 

Szerződésnek elválaszthatatlan melléklete a Szolgáltató és a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság között létrejött bérleti szerződés (továbbiakban: Bérleti 

Szerződés). 

 
2. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás) – melynek az 1. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok 

tagönkormányzatai - a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék 

mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 

Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú pályázat keretében a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási rendszert – amely a Társulás tagönkormányzatai számára a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok tárgyi feltételeit hivatott biztosítani – 

továbbfejlesztette, térségenként települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítására került sor.  

 

3. Felek rögzítik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 

és a nemzeti vagyonra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására rendelt valamennyi vagyonelemnek a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez történő igénybevétele, használata, 

működtetése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó Szolgáltató (közszolgáltató) 

joga és kötelessége, mely vagyonelemeket mindezekkel összhangban a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására a Szolgáltató használatába 

kell adni. Felek rögzítik továbbá, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 

rendelt vagyon működtetése és a közfeladat ellátásához történő használata és 

hasznosítása mind a helyi önkormányzatoknak, mint az ellátásért felelősöknek, mind a 

Szolgáltatónak, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szervezetnek is 

kötelessége. 

 



4. Felek rögzítik, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (továbbiakban Kbt.) 

előírásainak megfelelően a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárást indított az 1. számú mellékletben meghatározott önkormányzatok 

MBH rendszer elemeinek közszolgáltatás keretében történő üzemeltetésére vonatkozó 

szerződés megkötésére, mely eljárás eredményesen zárult, és amelynek eredményeként 

felek Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződést kötnek 

(továbbiakban: Üzemeltetési Szerződés). Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási 

Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés alapján a Szolgáltató használatába adott 

vagyon használatának jogáért a Szolgáltató bérleti díj megfizetésére köteles. 

 

5. Az Üzemeltetési Szerződés és a Közszolgáltatási Szerződés részét képező Bérleti 

Szerződés alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez a Szolgáltató 

által igénybe vett és használt, illetőleg hasznosított vagyon egymással összefüggésben 

áll, egymást kiegészítve és egymásra ráépülve, rendszerbe integrálódva a 

közszolgáltatás fenntartásához szükséges eszközrendszer biztosítására hivatottak. A 

Közszolgáltatási Szerződés és a Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési 

Szerződés alapján ellátandó feladatok egymást kiegészítve egységet alkotnak. Felek 

rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés alapján 

ellátandó feladatok is hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok, a Szolgáltató 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatának részét képezik. Szolgáltató 

valamennyi általa ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatát egymással 

összhangban köteles megszervezni. A 4. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás 

lefolytatására és a Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 

megkötésére a fentiekben rögzítettekkel összhangban és azoknak megfelelően kerül sor.  

 

6. Felek a 3-5. pontban foglaltakra tekintettel és összhangban rögzítik, hogy a Társulás a 4.. 

pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás során lefolytatott tárgyalásokba a 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint a Közszolgáltatási Szerződés részét 

képező Bérleti Szerződés Bérbeadóját bevonta, annak érdekében, hogy a 3. és 5. pontban 

foglaltakkal összhangban a Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési 

Szerződés alapján a Szolgáltató által teljesítendő bérleti díj és a Közszolgáltatási 

Szerződés részét képező Bérleti Szerződés szerint fizetendő bérleti díj egymásra 

tekintettel és egymással összhangban kerülhessenek meghatározásra. 

 

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI 

 
7. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés megkötésekor alkalmazandó 

jogszabályi rendelkezésekre tekintettel ajánlatkérő előírta, hogy 2015. január 1. napjától a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kerül sor a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj meghatározására, figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) átmeneti rendelkezéseiben foglalt előírásokra. A 

Közszolgáltatási Szerződés megkötésére a Ht. hivatkozott rendelkezései alapján és 

azokra tekintettel került sor. Felek ugyanakkor rögzítik, hogy a Közszolgáltatási 

Szerződés megkötésekor irányadó jogszabályi rendelkezésekkel ellentétben a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjnak a Ht. 88. § (3) bekezdés b) pont bb) 



alpontjában foglalt felhatalmazás szerinti rendelet megalkotásának hiányában a 

Közszolgáltatási Szerződés megkötésekor irányadó jogszabályi rendelkezésekkel 

ellentétben még nem került sor, így 2015. január 1. napjától a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj továbbra is a Ht. 91 §-ában foglaltak szerinti közszolgáltatási díj. 

Ezen díj alkalmazására vonatkozó kötelezettség jelenleg határozatlan időre szól, 

figyelemmel arra, hogy azt a Ht. 91 § (1) bekezdése alapján a Ht.  88. § (3) bekezdés b) 

pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig 

kell alkalmazni, mely jogszabály megalkotására még nem került sor, továbbá 

megalkotására jogszabály határidőt nem állapít meg. Felek egyetértenek abban, hogy 

ezen előre nem látható körülmények mellett a Közszolgáltatási Szerződés részét és 

mellékletét képező Bérleti Szerződés 1. és 2. számú mellékletének változatlan fenntartása 

a Szolgáltató működésének ellehetetlenüléséhez és ezen keresztül a folyamatos 

közszolgáltatás fenntartásának veszélyeztetéséhez vezethet. Mindezekre tekintettel 

Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés részét és 1. számú mellékletét képező 

Bérleti Szerződés 1. és 2. számú mellékletét a 6. pontban foglaltak szerinti tárgyalások 

keretében felülvizsgálták, és a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint a 

tárgyalások keretében tett nyilatkozatokkal összhangban módosítatják.  

 

III.A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 
8. Felek rögzítik, hogy a fentiekben rögzítettekre tekintettel a Közszolgáltatási Szerződés 

részét és 1. számú mellékletét képező Bérleti Szerződés 2. és 3. számú mellékletét a 

Kiskunhalasi térség vonatkozásában módosítják akként, hogy a Bérleti Szerződés 1. 

számú mellékletének Kiskunhalasi térségre vonatkozó rendelkezései helyébe a I. számú 

szerződésmódosítás 2. számú mellékletének Kiskunhalasi térségre vonatkozó 

rendelkezései lépnek, míg a Bérleti Szerződés 2. számú mellékletének Kiskunhalasi 

térségre vonatkozó rendelkezései helyébe a jelen I. számú szerződésmódosítás 3. számú 

mellékletének Kiskunhalasi térségre vonatkozó rendelkezései lépnek. 

 
9. Felek a 6. pontban foglaltakkal összhangban rögzítik továbbá, hogy a Szolgáltató 

tárgyalások keretében 2015. december 1. napján kelt nyilatkozata, amely jelen 

szerződésmódosítás 4. számú melléklete, megfelelően irányadó Közszolgáltatási 

Szerződés részét képező Bérleti Szerződés alapján teljesítendő bérleti díjra és jelen 

szerződésmódosítás alapján a Közszolgáltatási Szerződés részét képező Bérleti 

Szerződés rendelkezéseit kiegészítve annak részévé válik. 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

10. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés és az annak részét képező Bérleti 

Szerződés megkötésekor nem láthatták előre, hogy a Ht. átmeneti rendelkezései alapján 

maximált hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kell alkalmaznia a Szolgáltatónak 

2015. január 1. napját követően is, határozatlan ideig. Felek rögzítik, hogy a jelen 

szerződésmódosítás tekintetében megállapítható, hogy azt olyan a szerződéskötéskor a 

felek által még a kellő gondosság mellet sem előre látható ok teszi szükségessé, amely a 

felek lényeges jogos érdekét sértené a módosítás hiányában. Megállapítható továbbá, 

hogy a jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 



kötelezettséghez képest Szolgáltató kötelezettségeit új elemre nem terjeszti ki, a 

szerződés általános jellege nem változik meg, Szolgáltató feladata továbbra is a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljes vertikumának ellátása. 

Megállapítható továbbá, hogy a szolgáltatási koncesszió ellenértéke – a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj – továbbra is a Szolgáltatót illeti meg és 

változatlanul a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint. A bérleti díj 

módosítására tekintettel bekövetkező változás, figyelemmel arra is, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tekintetében a Közszolgáltatási Szerződés 

rendelkezései nem változnak az irányadó jogszabályi rendelkezések adta keretek között 

a megengedett mértéket nem haladja meg. Mindezek alapján a jelen 

szerződésmódosításnak nincs akadálya, arra jogszerűen sor kerülhet. 

 

11. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés részét képező Bérleti Szerződés a jelen 

szerződésmódosítás módosult mellékleteit a Kiskunhalasi térség vonatkozásában is jelen 

szerződésmódosítás 1. és 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal a 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta. 

 

12. A Felek megállapítják, hogy Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződésmódosítással 

nem érintett további rendelkezései, kikötéseit változatlan tartalommal továbbra is 

érvényben és hatályban maradnak. 

 

A jelen ………… oldal terjedelmű szerződésmódosítást a szerződő felek elolvasták, 

tartalmát megértették, és ………. egymással mindenben egyező eredeti példányban 

úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel a kölcsönös és egybehangzó 

nyilatkozatuknak. 

 

Kelt: …………………………………………… 

 

 

 

Megrendelő képviseletében 

 

FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 

Név……………….. 

Pozíció: …………… 

Név: ……………….. 

Pozíció: ……………………… 

 

 

 

 

KUNSÁG-HALAS 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 

Név: ……………….. 



Pozíció: ……………………… 

 

 

ZÁRADÉK 

 

A fenti szerződést jóváhagyta. 

 

Kelt 



1. számú melléklet:  

 

Sorszám Település megnevezése 

1. Bócsa 

2. Csólyospálos 

3. Harkakötöny 

4. Imrehegy 

5. Jánoshalma 

6. Kecel 

7. Kéleshalom 

8. Kiskőrös 

9. Kiskunhalas 

10. Kiskunmajsa 

11. Kömpöc 

12. Kunfehértó 

13. Pirtó 

14. Soltvadkert 

15. Szank 

16. Tázlár 

17. Zsana 



2. számú melléklete 

 
Felgyői gyűjtőkörzet eszközei 

Csoportkód Leltári szám Megnevezés Megnevezés2 Aktív bruttó 
értékek (Ft) 

Telephely címe Telephelyek 
helyrajzi 
száma 

Könyv 
szerinti 

mennyiség 
2016-tól 

(db) 

2/egyéb b 130101 Csapadék és csurgalékvíz szivattyúk Felgyő hulladéklerakó 10 620 058 Felgyő   1 

2/egyéb b 130102 Lapvízmérce Felgyő hulladéklerakó 260 398 Felgyő   1 

2/egyéb b 130103 Konténeres szivattyú Felgyő hulladéklerakó 18 019 559 Felgyő   1 

2/egyéb b 130104 Alsó égetésű égő Felgyő hulladéklerakó 11 457 523 Felgyő   1 

2/egyéb b 130105 Víznyomásfokozók telepítése Felgyő hulladéklerakó 3 788 645 Felgyő   1 

2/egyéb b 130106 Hídmérleg Felgyő hulladéklerakó 6 999 625 Felgyő   1 

2/egyéb b 130107 Kerékmosó és fertőtlenítő Felgyő hulladéklerakó 2 708 142 Felgyő   1 

2/egyéb b 130108 Konténeres üzemanyagtároló Felgyő hulladéklerakó 2 990 629 Felgyő   1 

2/egyéb b 130109 Kapu Felgyő hulladéklerakó 833 274 Felgyő   1 

2/egyéb b 130110 Gáztartály és csővezetékek Felgyő hulladéklerakó 789 575 Felgyő   1 

2/egyéb b 130111 Meteorológiai állomás Felgyő hulladéklerakó 2 083 186 Felgyő   1 

2/egyéb b 130112 Mérlegkonténer Felgyő hulladéklerakó 3 333 098 Felgyő   1 

2/egyéb b 130201 Üzemviteli konténer a komposzt 
telephez 

Felgyő hulladéklerakó 2 083 186 Felgyő   1 

2/egyéb b 130501 Porta-irodaépület Csongrád hulladékudvar 305 585 Csongrád   1 

2/egyéb b 130502 Vízellátás, tüzivíz Csongrád hulladékudvar 170 189 Csongrád   1 

2/egyéb b 130503 Irodai berendezések Csongrád hulladékudvar 293 831 Csongrád   1 

2/egyéb b 130601 Porta-irodaépület Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

305 020 Kiskunfélegyháza   1 

2/egyéb b 130602 Irodai berendezések Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

293 287 Kiskunfélegyháza   1 

2/egyéb b 14001-14002 VBM 200 tip. tolólapos mérleg   262 544 Felgyő   2 

2/egyéb b 14003 Aprítógép Doppstadt AK 230 XUV - 818 34 952 522 Felgyő   1 

2/egyéb b 14004 Dobrosta Doppstadt SM 414 (Profi) XUV - 817 28 973 931 Felgyő   1 

2/egyéb b 15004 Kompaktor TANA G 260   65 049 515 Felgyő   1 

2/építmény 120101 Lerakótér Felgyői Hulladékkezelő 
Központ 

368 576 633 Felgyő 0294/27 1 



Csoportkód Leltári szám Megnevezés Megnevezés2 Aktív bruttó 
értékek (Ft) 

Telephely címe Telephelyek 
helyrajzi 
száma 

Könyv 
szerinti 

mennyiség 
2016-tól 

(db) 

2/építmény 120102 Csurgalékvíz elvezetés Felgyői hulladéklerakó 14 461 123 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120103 Csurgalék és csapadékvíz tároló Felgyő hulladéklerakó 41 074 275 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120104 Csatornák 
(csapadék,vízelvezető,csurgalé 

Felgyő hulladéklerakó 28 530 277 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120105 Vasbeton áteresz Felgyő hulladéklerakó 2 056 809 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120106 Vízmintavevő és tolózár aknák Felgyő hulladéklerakó 1 474 378 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120107 Rézsűfeljáró Felgyő hulladéklerakó 182 983 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120108 Gáz kutak Felgyő hulladéklerakó 7 316 213 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120109 Gyűjtőhálózat csövei Felgyő hulladéklerakó 9 625 305 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120110 Szemétfogó kerítés Felgyő hulladéklerakó 2 573 444 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120112 Rézsűvédelem Felgyő hulladéklerakó 3 110 715 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120113 Külső, belső övárok Felgyő hulladéklerakó 51 130 563 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120114 Járda Felgyő hulladéklerakó 807 852 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120115 Gépjárműmosó homok és olajfogó Felgyő hulladéklerakó 7 451 698 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120116 Veszélyes hulladéktároló szín Felgyő hulladéklerakó 6 256 923 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120117 Kerítés Felgyő hulladéklerakó 18 806 856 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120118 Parkoló Felgyő hulladéklerakó 13 747 098 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120119 Hulladékbeszállító út és kompaktor út Felgyő hulladéklerakó 5 603 178 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120120 Vízellátás Felgyő hulladéklerakó 22 626 066 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120121 Szennyvízgyűjtő aknák Felgyő hulladéklerakó 4 200 048 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120122 Gáztartály és csővezetékek Felgyő hulladéklerakó 124 585 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120123 Tüzivíz tároló vb szerkezetből Felgyő hulladéklerakó 5 914 297 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120124 Csővezeték fektetése DN63-DN 250 
mm 

Felgyő hulladéklerakó 19 462 319 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120125 Külső energia ellátás és 
transzformátor 

Felgyő hulladéklerakó 15 359 686 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120126 Belső energiaellátás, külső térvilágítás Felgyő hulladéklerakó 21 948 638 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120127 Monitoring kutak Felgyő hulladéklerakó 3 251 650 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120128* Bekötő út Felgyő hulladéklerakó 69 061 410 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120128-1 Külső üzemi út Felgyő hulladéklerakó 367 593 576 Felgyő   1 
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2/építmény 120130 Véderdő sáv Felgyő hulladéklerakó 12 644 917 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120133 Gyűjtőszigetek  Tereprendezés, felületképzés 216 099 Felgyő   1 

2/építmény 120201 Komposztáló tér Felgyő 
hulladéklerakó/komposztáló 

69 972 148 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120301 Hulladékválogató csarnok Felgyő hulladéklerakó 14 866 157 Felgyő 0294/27 1 

2/építmény 120502 Fedett három oldalú tároló Csongrád hulladékudvar 1 545 550 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120503 Kerítés, kapu Csongrád hulladékudvar 1 289 065 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120504 Mobil kiegészítő feljáró Csongrád hulladékudvar 64 786 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120505 Belső út, térburkolat, parkoló Csongrád hulladékudvar 19 967 273 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120506 Vízellátás, tüzivíz Csongrád hulladékudvar 614 687 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120507 Csapadékvizek befogadója Csongrád hulladékudvar 95 619 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120508 Szennyvíz kezelés és elvezetés Csongrád hulladékudvar 482 872 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120509 Külső energiaellátás Csongrád hulladékudvar 2 414 681 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120510 térvilágítás Csongrád hulladékudvar 564 535 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120511 Külső utak Csongrád hulladékudvar 572 122 Csongrád 3670/1 1 

2/építmény 120602 Fedett három oldalú tároló Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

1 542 691 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/építmény 120603 Kerítés, kapu Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

693 721 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/építmény 120604 Mobil kiegészítő feljáró Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

129 332 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/építmény 120605 Belső út, térburkolat, parkoló Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

22 021 500 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/építmény 120606 Vízellátás, tüzivíz Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

789 505 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/építmény 120607 Csapadékvizek befogadója Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

246 010 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/építmény 120608 Szennyvíz kezelés és elvezetés Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

415 928 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/építmény 120609 Külső energiaellátás Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

1 747 715 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 
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2/építmény 120610 Térvilágítás Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

563 490 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/építmény 120611 Külső utak Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

571 064 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/épület 110101 Üzemviteli és szociális épület Felgyő hulladéklerakó 36 452 123 Felgyő 0294/27 1 

2/épület 110102 Gépjármű és eszköz tároló szín Felgyő hulladéklerakó 10 844 075 Felgyő 0294/27 1 

2/épület 110301 Hulladékválogató csarnok Felgyő hulladéklerakó 169 452 898 Felgyő 0294/27 1 

2/épület 110501 Fedett, három oldalú tároló Csongrád hulladékudvar 1 499 122 Csongrád 3670/1 1 

2/épület 110502 Porta-irodaépület Csongrád hulladékudvar 3 307 369 Csongrád 3670/1 1 

2/épület 110601 Fedett három oldalú tároló Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

1 496 349 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/épület 110602 Porta-irodaépület Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

3 301 251 Kiskunfélegyháza 2173/14 1 

2/gépészet 150301 Hulladékválogató technológia Felgyő hulladéklerakó 151 563 913 Felgyő   1 

2/Gyűjtőe 13001-13009 32m3 nyitott euro konténer GN 32 10 376 955 Felgyő   9 

2/Gyűjtőe 13010-13011 15m3 nyitott euro konténer GN 15-5250-1250 1 845 870 Felgyő   2 

2/Gyűjtőe 13012-13013 32 m3 nyitott, osztott euro konténer GN 32/GN-LA/01.0L 2 658 482 Felgyő   2 

2/Gyűjtőe 13014-13025 5 m3 zárt konténer SZ 5 3 067 476 Felgyő   12 

2/Gyűjtőe 13026-13031 5 m3 saválló konténer  SZ - 05 saválló 1 969 644 Felgyő   6 

2/Gyűjtőe 13032-13063 6482 tip. műanyag saválló konténer DICBOX 2 486 112 Felgyő   32 

2/Jármű 15001 Homlokrakodó JCB 530-70   20 600 931 Felgyő   1 

2/Jármű 15002 Gumikerekű homlokrakodó JCB410ZX   18 460 574 Felgyő   1 

2/Jármű 15003 Bálaszállító targonca NISSAN 
PD01A18PQ 

  8 026 337 Felgyő   1 

2/Jármű 15005 IVECO Eurc.180E28 szerves hull. gk. 
16m3 

KIU-910 35 399 418 Felgyő   1 

2/Jármű 15006 IVECO Eurc. 180E28 hull. gyűjtő gk. 
16m3 

KLN-283 20 873 448 Felgyő   1 

2/Jármű 15007 IVECO Eurc. 180E28 hull. gyűjtő gk. 
16m3 

KLN-289 20 862 823 Felgyő   1 
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2/Jármű 15008 IVECO Eurc. 180E28 hull.gyűjtő gk. 
16m3 

KLN-277 20 862 398 Felgyő   1 

2/Jármű 15009 IVECO Eurc. 180E28 hull. gyűjtő gk. 
16m3 

KLN- 288 20 862 398 Felgyő   1 

2/Jármű 15010 IVECO Eurc. 180E28 hull. gyűjtő gk. 
16m3 

KLN-290 20 862 823 Felgyő   1 

2/Jármű 15011 IVECO Marg. AD260S40Y/PS 
hull.gy.gk.20m3 

KLN-296 27 880 918 Felgyő   1 

2/Jármű 15012 IVECO Eurc. 180E24 hull. gy. gk. 13m3 KLN-298 20 834 318 Felgyő   1 

2/Jármű 15013 Renault Premium 6x2 horgos- darus KKS-532 24 430 253 Felgyő   1 

2/Jármű 15014 Renault Midlum láncos konténer 
szállító 

JXZ-463 13 969 251 Felgyő   1 

2/Jármű 15015 Renault Midlum 4x4 billenőplatós KFU-561 15 077 801 Felgyő   1 

2/ö/építm 120134 1000m2 inert hulladék kezelő tér Felgyő hulladéklerakó 21 016 533 Felgyő 0294/27 1 

2/ö/épület 110603 Pelletáló csarnok Felgyői Hulladékkezelő 
Központ 

35 224 979 Felgyő 0294/27/A 1 

2/p/egyébb 15004 Kompaktor TANA G 260 főalkatrész javítás 1 443 154 Felgyő   1 

2/p/építm. 120129-1 Belső üzemi út_javítás Felgyői hulladéklerakó 33 864 100 Felgyő   1 

2/p/gépez 150301 Hulladékválógató technológia főalaktrész javítás 999 128 Felgyő   1 

2/p/gépez 150301-1 Hulladékválogató technológia Főalkatrész javítás (görgők, 
sínek,stb.) 

1 487 444 Felgyő   1 

2/p/jármű 15008 IVECO Eurc. 180E28 hull.gyűjtő gk. 
16m3 

KLN-277 sebességváltó 2 234 134 Felgyő   1 

2/p/jármű 15012 IVECO Eurc.180E24, 13 m3, 
Sebességváltó 

KLN-298 1 634 103 Felgyő   1 

2/p/jármű 15013 Renault Premium 6x2 horgos-darus  KKS-532 Felépítmény (javítás) 
karok 

1 619 946 Felgyő   1 

2/p/jármű 15013-3 Renault Prémium 6x2 horgos -darus KKS-532 váltó (csere) 1 151 631 Felgyő   1 

2/technol 160201 Komposztáló technológia Felgyő 
hulladéklerakó/komposztáló 

47 844 436 Felgyő   1 
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2/p/építmén
y 

120101 Lerakótér   2 978 500      1 

2/p/építmén
y 

120123-1 Tüzivíz tároló vb szerkezetből   82 677      1 

2/p/építmén
y 

120126-1 Belső energiaellátás, külső térvilágítás   196 850      1 

2/p/építmén
y 

120129-1 Belső üzemi út_javítás   7 154 260      1 

2/p/egyébb 130101-1 Csapadék és csurgalékvíz szivattyúk   448 940      1 

2/p/számt 140102 Egységes informatikai rendszer   23 562 320      1 

2/p/egyébb 15004-2 Kompaktor TANA G 260   7 305 078      1 

2/p/jármű 15006-1 IVECO Eurc. 180E28 hull. gyűjtő gk. 
16m3 

  1 420 284      1 

2/p/jármű 15015-1 Renault Midlum 4x4 billenőplatós   1 274 828      1 

2/p/jármű 15015-2 Renault Midlum 4x4 billenőplatós   1 942 307      1 

2/p/gépez 150301-2 Hulladékválogató technológia   2 917 120      1 

1/sf/gyűjt 100001-
103000 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  19 620 000      3000 

1/sf/gyűjt 103001-
107250 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  27 795 000      4250 

1/sf/gyűjt 107251-
107550 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  2 670 000      300 

2/p/techno 160201-1 Komposztáló technológia   18 690 000      1 

2/p/építm 120101-1 Lerakótér   37 492 780      1 

2/p/jármű 15002-1 Gumikerekű homlokrakodó JCB410ZX   2 277 250      1 

1/sf/gyűjt 107551-
109500 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  12 753 000      1950 

1/sf/gyűjt 109501-
109750 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  2 225 000      250 
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2/számtech
1
 140101 Informatikai rendszer   33 253 078     1 

Összesen:       2 506 837 577       

 

 
Kiskunhalasi gyűjtőkörzet eszközei 
 

Csoportkód Leltári szám Megnevezés Megnevezés2 Aktív bruttó 
értékek (Ft) 

Telephely címe Telephelyek 
helyrajzi 
száma 

Könyv 
szerinti 

mennyiség 
2016-tól 

(db) 

3/technol 260201 Komposztáló technológia Kiskunhalas komposztáló 49 967 173 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230101 Depóniagáz rdsz.(konténer+égető 
fáklya) 

Kiskunhalasi hulladéklerakó 28 681 979 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230102 Vízellátó rendszer Kiskunhalasi hulladéklerakó 5 736 454 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230103 Rétegvíztermelő kút és tisztítási 
techn. 

Kiskunhalasi hulladéklerakó 11 553 871 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230104 Meteorológiai állomás, informatika Kiskunhalasi hulladéklerakó 2 026 995 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230105 Belső világítás, elektromos ellátás Kiskunhalasi hulladéklerakó 16 167 032 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230106 Veszélyes hulladéktároló 
konténerek(2) 

Kiskunhalasi hulladéklerakó 4 680 485 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230107 Hídmérleg(be-,kilépő+kezelő) Kiskunhalasi hulladéklerakó 19 753 342 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230108 Kerékfertőtlenítő abroncsmosó Kiskunhalasi hulladéklerakó 2 635 093 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230109 Konténeres üzemanyagtároló Kiskunhalasi hulladéklerakó 2 909 961 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230110 Szociális épület Kiskunhalasi hulladéklerakó 4 355 246 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 230701 Porta Irodaépület Jánoshalma hulladékudvar 305 794 Jánoshalma   1 

3/egyéb b 230702 Vízellátás, tüzivíz Jánoshalma hulladékudvar 170 305 Jánoshalma   1 

3/egyéb b 230703 Irodai berendezések Jánoshalma hulladékudvar 294 032 Jánoshalma   1 

                                                 
1
 2012. végéig leírásra került, tehát a nettó értéke nulla, ezért bérleti díj fizetési alapot nem képez, de az aktív bruttó értékben szerepel.  
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3/egyéb b 230801 Porta-irodaépület Kecel hulladékudvar 305 002 Kecel   1 

3/egyéb b 230802 Vízellátás, tüzivíz Kecel hulladékudvar 169 864 Kecel   1 

3/egyéb b 230803 Irodai berendezések Kecel hulladékudvar 293 270 Kecel   1 

3/egyéb b 230901 Porta-irodaépület Kiskőrös hulladékudvar 304 993 Kiskőrös   1 

3/egyéb b 230902 Vízellátás, tüzivíz Kiskőrös hulladékudvar 169 859 Kiskőrös   1 

3/egyéb b 230903 Irodai berendezések Kiskőrös hulladékudvar 293 261 Kiskőrös   1 

3/egyéb b 231001 Porta-irodaépület Kiskunhalas hulladékudvar 304 993 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 231002 Irodai berendezések Kiskunhalas hulladékudvar 293 261 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 231101 Porta-irodaépület Kiskunmajsa hulladékudvar 304 993 Kiskunmajsa   1 

3/egyéb b 231102 Vízellátás, tüzivíz Kiskunmajsa hulladékudvar 169 859 Kiskunmajsa   1 

3/egyéb b 231103 Irodai berendezések Kiskunmajsa hulladékudvar 293 261 Kiskunmajsa   1 

3/egyéb b 231201 Porta-irodaépület Soltvadkert hulladékudvar 304 993 Soltvadkert   1 

3/egyéb b 231202 Vízellátás, tűzivíz Soltvadkert hulladékudvar 169 859 Soltvadkert   1 

3/egyéb b 231203 Irodai berendezések Soltvadkert hulladékudvar 293 261 Soltvadkert   1 

3/egyéb b 24001-24006 VBM 200 tip. tolólapos mérleg   787 632 Kiskunhalas   6 

3/egyéb b 24007 Aprítógép Doppstadt AK 430 XUV-821 53 255 822 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 24008 Dobrosta Doppstadt SM 414 Profi XUV-816 31 936 442 Kiskunhalas   1 

3/egyéb b 25004 Kompaktor TANA G 260   64 741 216 Kiskunhalas   1 

3/építmény 220101 Hulladéklerakó Kiskunhalasi Hulladéklerakó 378 814 182 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220102 Csurgalékvízgyűjtő rendszer Kiskunhalasi hulladéklerakó 48 242 830 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220103 Depóniagáz rendszer Kiskunhalasi hulladéklerakó 13 216 531 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220104 Mobil hulladékfogó háló Kiskunhalasi hulladéklerakó 2 502 582 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220105 Vízellátó rendszer (tüzivíz) Kiskunhalasi Hulladéklerakó 810 798 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220106 Kommunális szennyvízgy. rendszer Kiskunhalasi hulladéklerakó 5 487 259 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220107 Csapadékvízgyűjtő rendszer Kiskunhalasi hulladéklerakó 43 876 961 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220108 Talajvíz monitoring kutak  Kiskumhalasi hulladéklerakó 2 432 394 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220109 Szociális épület (öltöző+iroda) Kiskunhalasi hulladéklerakó 11 606 225 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220110 Jármű és konténermosó tér Kiskunhalasi hulladéklerakó 5 574 236 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220111 Kerítés, kapu Kiskunhalasi hulladéklerakó 20 441 196 Kiskunhalas 0995/12 1 
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3/építmény 220112 Belső üzemi út, térburk., kompaktor 
út 

Kiskunhalasi hulladéklerakó 47 636 420 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220113 Gázellátás Kiskunhalasi hulladéklerakó 861 473 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220114 Külső energia ellátás Kiskunhalasi hulladéklerakó 8 917 904 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220115 Üzemei bekötő út Kiskunhalasi hulladéklerakó 31 089 326 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220116 Véderdősáv Kiskunhalasi hulladéklerakó 8 611 234 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220117 Gyűjtőszigetek Tereprendezés, felületképzés 648 297 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220201 Komposztáló 
tér:irodakonténer+betonpanel 

Kiskunhalasi komposztáló  64 554 903 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/építmény 220702 Fedett három oldalról zárt tároló Jánoshalma hulladékudvar 1 546 607 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220703 Kerítés, kapu Jánoshalma hulladékudvar 1 084 018 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220704 Mobil kiegészítő feljáró Jánoshalma hulladékudvar 64 830 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220705 Belső út, térburkolat, parkoló Jánoshalma hulladékudvar 21 047 593 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220706 Víellátását, tüzivíz Jánoshalma hulladékudvar 1 144 350 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220707 Csapadékvíz befogadó Jánoshalma hulladékudvar 198 306 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220708 Szennyvíz kezelés és elvezetés Jánoshalma hulladékudvar 483 202 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220709 Külső energiaellátás Jánoshalma hulladékudvar 10 231 087 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220710 Térvilágítás Jánoshalma hulladékudvar 564 921 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220711 Külső utak Jánoshalma hulladékudvar 572 513 Jánoshalma 0120/15 1 

3/építmény 220802 Fedett három oldalú tároló Kecel hulladékudvar 1 542 600 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220803 Kerítés, kapu Kecel hulladékudvar 1 050 209 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220804 Mobil kiegészítő feljáró Kecel hulladékudvar 64 662 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220805 Belső út, térburkolat, parkoló Kecel hulladékudvar 21 768 205 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220806 Vízellátás, tüzivíz Kecel hulladékudvar 1 903 872 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220807 Csapadékvizek befogadója Kecel hulladékudvar 212 213 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220808 Szennyvíz kezelés és elvezetés Kecel hulladékudvar 481 950 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220809 Külső energiaellátás Kecel hulladékudvar 3 682 543 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220810 Térvilágítás Kecel hulladékudvar 563 457 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220811 Külső utak Kecel hulladékudvar 4 758 584 Kecel 0446/12 1 

3/építmény 220902 Fedett három oldalú tároló Kiskőrös hulladékudvar 1 542 556 Kiskőrös 1783/2 1 
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3/építmény 220903 Kerítés, kapu Kiskőrös hulladékudvar 1 056 374 Kiskőrös 1783/2 1 

3/építmény 220904 Mobil kiegészítő feljáró Kiskőrös hulladékudvar 64 660 Kiskőrös 1783/2 1 

3/építmény 220905 Belső út, térburkolat, parkoló Kiskőrör hulladékudvar 17 861 648 Kiskőrös 1783/2 1 

3/építmény 220906 Vízellátás, tüzivíz Kiskőrös hulladékudvar 1 376 435 Kiskőrös 1783/2 1 

3/építmény 220907 Csapadékvizek befogadója Kiskőrös hulladékudvar 212 207 Kiskőrös 1783/2 1 

3/építmény 220908 Szennyvíz kezelés, elvezetés Kiskőrös hulladékudvar 481 936 Kiskőrös 1783/2 1 

3/építmény 220909 Külső energiaellátás Kiskőrös hulladékudvar 3 003 568 Kiskőrös 1783/2 1 

3/építmény 220910 Térvilágítás Kiskőrös hulladékudvar 563 441 Kiskőrös 1783/2 1 

3/építmény 220911 Külső utak Kiskőrös hulladékudvar 3 521 250 Kiskőrös 1783/2 1 

3/építmény 221002 Fedett három oldalú tároló Kiskunhalas hulladékudvar 1 542 556 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221003 Kerítés, kapu Kiskunhalas hulladékudvar 1 883 344 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221004 Mobil kiegészítő feljáró Kiskunhalas hulladékudvar 129 321 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221005 Belső út, térburkolat, parkoló Kiskunhalas hulladékudvar 22 908 844 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221006 Vízellátás, tüzivíz Kiskunhalas hulladékudvar 298 509 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221007 Csapadékvíz elvezetés Kiskunhalas hulladékudvar 827 870 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221008 Csapadékvizek befogadója Kiskunhalas hulladékudvar 678 592 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221009 Szennyvíz kezelés és elvezetés Kiskunhalas hulladékudvar 644 548 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221010 Külső energiaellátás Ksikunhalas hulladékudvar 3 092 632 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221011 Térvilágítás Kiskunhalas hulladékudvar 563 441 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221012 Külső utak Kiskunhalas hulladékudvar 571 014 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/építmény 221102 Fedett három oldalú tároló Kiskunmajsa hulladékudvar 1 542 556 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/építmény 221103 Kerítés, kapu Kiskunmajsa hulladékudvar 1 286 568 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/építmény 221104 Mobil kiegészítő feljáró Kiskunmajsa hulladékudvar 64 660 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/építmény 221105 Belső út, térburkolat, parkoló Kiskunmajsa hulladékudvar 21 251 970 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/építmény 221106 Vízellátás, tüzivíz Kiskunmajsa hulladékudvar 2 208 544 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/építmény 221107 Csapadékviezek befogadója Kiskunmajsa hulladékudvar 212 207 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/építmény 221108 Szennyvíz kezelés és elvezetés Kiskunmajsa hulladékudvar 481 936 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/építmény 221109 Külső energiaellátás Kiskunmajsa hulladékudvar 13 860 931 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/építmény 221110 Térvilágítás Kiskunmajsa hulladékudvar 563 441 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/építmény 221111 Külső utak Kiskunmajsa hulladékudvar 571 014 Kiskunmajsa 0329/65 1 
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3/építmény 221202 Fedett, három oldalról zárt tároló Soltvadkert hulladékudvar 1 542 556 Soltvadkert 0218/25 1 

3/építmény 221203 Kerítés Soltvadkert hulladékudvar 1 050 178 Soltvadkert 0218/25 1 

3/építmény 221204 Mobil kiegészítő feljáró Soltvadkert hulladékudvar 64 660 Soltvadkert 0218/25 1 

3/építmény 221205 Belső út, térburkolat, parkoló Soltvadkert hulladékudvar 19 806 530 Soltvadkert 0218/25 1 

3/építmény 221206 Vízellátás, tűzivíz Soltvadkert hulladékudvar 1 022 036 Soltvadkert 0218/25 1 

3/építmény 221207 Csapadékvizek befogadója Soltvadkert hulladékudvar 212 207 Soltvadkert 0218/25 1 

3/építmény 221208 Szennyvíz kezelés és elvezetés Soltvadkert hulladékudvar 481 936 Soltvadkert 0218/25 1 

3/építmény 221209 Külső energia ellátás Soltvadkert hulladékudvar 10 051 306 Soltvadkert 0218/25 1 

3/építmény 221210 Térvilágítás Soltvadkert hulladékudvar 563 441 Soltvadkert 0218/25 1 

3/építmény 221211 Külső utak Soltvadker hulladékudvar 2 855 068 Soltvadkert 0218/25 1 

3/épület 210101 Gépszín Kiskunhalasi hulladéklerakó 18 420 427 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/épület 210102 Bálatároló szín Kiskunhalasi hulladéklerakó 84 187 397 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/épület 210103 Szociális épület (alap) Kiskunhalasi hulladéklerakó 61 765 477 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/épület 210301 Válogató csarnok Kiskunhalasi válogató 225 864 992 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/épület 210701 Fedett, három oldalról zárt tároló Jánoshalma hulladékudvar 1 500 148 Jánoshalma 0120/15 1 

3/épület 210702 Porta-irodaépület Jánoshalma hulladékudvarű 3 309 631 Jánoshalma 0120/15 1 

3/épület 210801 Fedett három oldalú tároló Kecel hulladékudvar 1 496 261 Kecel 0446/12 1 

3/épület 210802 Porta-irodaépület Kecel hulladékudvar 3 301 056 Kecel 0446/12 1 

3/épület 210901 Fedett, három oldalú tároló Kiskőrös hulladékudvar 1 496 218 Kiskőrös 1783/2 1 

3/épület 210902 Porta-irodaépület Kiskőrös hulladékudvar 3 300 961 Kiskőrös 1783/2 1 

3/épület 211001 Fedett három oldalú tároló Kiskunhalas hulladékudvar 1 496 218 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/épület 211002 Porta-irodaépület Kiskunhalas hulladékudvar 3 300 961 Kiskunhalas 6023/10 1 

3/épület 211101 Fedett három oldalú tároló Kiskunmajsa hulladékudvar 1 496 218 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/épület 211102 Porta-irodaépület Kiskunmajsa hulladékudvar 3 300 961 Kiskunmajsa 0329/65 1 

3/épület 211201 Fedett három oldalról zárt tároló Soltvadkert hulladékudvar 1 496 218 Soltvadkert 0218/25 1 

3/épület 211202 Porta-irodaépület Soltvadkert hulladékudvar 3 300 961 Soltvadkert 0218/25 1 

3/gépészet 250301 Válogató gépészet Kiskunhalasi válogató 223 314 406 Kiskunhalas   1 

3/Gyűjtőe 23001-23022 32 m3 nyitott euro konténer GN 32 25 365 890 Kiskunhalas   22 

3/Gyűjtőe 23023-23028 15 m3 nyitott euro konténer GN 15-5250-1250 5 537 610 Kiskunhalas   6 

3/Gyűjtőe 23029-23031 32 m3 nyitott, osztott eur konténer GN 32/GN-LA/01.0L 3 987 723 Kiskunhalas   3 
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3/Gyűjtőe 23032-23067 5 m3 zárt konténer SZ 5 8 179 936 Kiskunhalas   32 

3/Gyűjtőe 23068-23081 5 m3 saválló konténer SZ-05 saválló 4 595 836 Kiskunhalas   14 

3/Gyűjtőe 23082-23169 6482 tip. Műanyag saválló konténer DICBOX 4 972 224 Kiskunhalas   64 

3/Jármű 25001 Homlokrakodó JCB 530-70   20 600 931 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25002 Gumikerekű homlokrakodó JCB 410 
ZX 

  18 460 574 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25003 Bálaszállító targonca NISSAN 
PD01A18PQ 

  8 026 337 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25005 IVECOEurc.180E28 szerves 
hull.gy.gk.16m3 

KIU-920 35 469 783 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25006 IVECO Eurc. 180E28hull.gy.gk.16m3 KLN-279 20 913 078 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25007 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-286 20 897 388 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25008 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-274 20 913 078 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25009 IVECO Eurc. 180E28 hul. gy. gk. 16m3 KLN-275 20 897 388 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25010 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-278 20 913 078 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25011 IVECO Stralis hull. gy. gk. 20m3 KLN-295 27 951 423 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25012 IVECO Stralis hull. gy. gk. 20m3 KLN-294 27 951 423 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25013 Renault Premium 6x2 darus-horgos KKS-531 24 433 091 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25015 Renault Midlum Mut láncos konténer 
száll 

JXZ-465 13 924 359 Kiskunhalas   1 

3/Jármű 25016 Renault Midlum  billenőplatós  KFU-562 15 041 177 Kiskunhalas   1 

3/ö/építm 220118 1000m2 inert hulladé kezelő tér Kiskunhalas hulladéklerakó 21 016 533 Kiskunhalas 0995/12 1 

3/ö/gyűjtő 23170-23172 15 m3 nyitott euro konténer 15 m3 nyitott euro konténer 2 511 000 Kiskunhalas   3 

3/ö/gyűjtő 23173-23175 32m3-es nyitott euro konténer 32m3-es nyitott euro konténer 3 165 000 Kiskunhalas   3 

3/ö/gyűjtő 23176-23185 05 m3-es szimmetrikus, nyitott 
konténer 

05 m3-es szimmetrikus, nyitott 
konténer 

1 505 000 Kiskunhalas   7 

3/ö/gyűjtő 23186-23195 07 m3 szimmetrikus, nyitott konténer 07 m3-es szimmetrikus, nyitott 
konténer 

2 016 000 Kiskunhalas   8 

3/ö/gyűjtő 23196-23205 10m3-es szimmetrikus, nyitott 
konténer 

10m3-es  szimmetrikus, nyitott 
konténer 

3 390 000 Kiskunhalas   10 

3/ö/jármű 25017 Renault Prémium 430.18D gk. MBZ-696,  láncos kontérszállító 25 116 500 Kiskunhalas   1 
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3/ö/jármű 25018 MUT AKK 1801 tip. pótkocsi XZE-583 6 825 500 Kiskunhalas   1 

3/p/építm 220119-220139 SPENGLER beton elválasztó elemek   2 500 000      21 

3/p/egyébb 230102 Vízellátó rendszer   690 000      1 

3/p/egyébb 230111 Depónia locsolórendszer   300 000      1 

3/p/egyébb 230112 Technológiai vízkút   200 000      1 

3/p/egyébb 230113 Sorompó   200 000      1 

3/p/egyébb 230114-230115 Átemelõ szivattyú   3 750 000      2 

3/p/egyébb 230703 Irodai berendezések   5 504      1 

3/p/egyébb 230703-1 Irodai berendezések   75 590      1 

3/p/egyébb 231103 Irodai berendezések   5 504      1 

3/p/egyébb 231103-1 Irodai berendezések   75 512      1 

3/p/egyébb 231203 Irodai berendezések   5 504      1 

3/p/egyébb 231203-1 Irodai berendezések   75 512      1 

3/p/gyűjtő 23206-23778 1100 literes edény   5 730 000      573 

3/p/gyűjtő 23779-23790 1100 literes edény   220 000      12 

3/p/gyűjtő 23791-28516 110 literes edény   4 726 000      4726 

3/p/egyébb 24007 Aprítógép Doppstadt AK 430   80 000      1 

3/p/számt 240102 Informatika Kiskunhalas   23 900 000      1 

3/p/jármű 25001-1 Homlokrakodó JCB 530-70   1 999 411      1 

3/p/jármű 25002-1 Gumikerekű homlokrakodó JCB 410 
ZX 

  237 100      1 

3/p/egyébb 25004 Kompaktor TANA G 260   916 006      1 

3/p/egyébb 25004-1 Kompaktor TANA G 260   3 413 375      1 

3/p/jármű 25005 IVECOEurc.180E28 szerves 
hull.gy.gk.16m3 

  1 304 708      1 

3/p/jármű 25007-1 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3   3 000 000      1 

3/p/jármű 25012-1 IVECO Stralis hull. gy. gk. 20m3   2 000 000      1 

3/p/jármű 25013-1 Renault Premium 6x2 darus-horgos   500 000      1 

3/p/jármű 25015-1 Renault Midlum Mut láncos konténer 
száll 

  1 875 084      1 
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3/p/egyébb 260201 Komposztáló technológia   12 039      1 

3/p/gyűjtő 28517-28586 240 literes edény   140 000      70 

1/sf/gyűjt 200001-203000 Szelektív hulladékgyűjtő edény   19 620 000      3000 

1/sf/gyűjt 203001-207250 Szelektív hulladékgyűjtő edény   27 795 000      4250 

1/sf/gyűjt 207251-207550 Szelektív hulladékgyűjtő edény   2 670 000      300 

3/p/techn 260201-1 Komposztáló technológia   39 485 550      1 

3/p/gyűjtő 23037 5 m3 zárt konténer   302 751      1 

3/p/gyűjtő 23058 5 m3 zárt konténer   302 751      1 

3/p/gyűjtő 23065-23066 5 m3 zárt konténer   605 503      2 

3/p/gyűjt 23180-23182 
05 m3-es szimmetrikus, nyitott 
konténer   705 453      3 

3/p/gyűjt 23189-23190 07 m3 szimmetrikus, nyitott konténer   562 314      2 

3/p/gyűjt 23082-23083 Műanyag saválló konténer   120 303      2 

3/p/gyűjtő 23085-23090 Műanyag saválló konténer   360 909      6 

3/p/gyűjtő 23092-23093 Műanyag saválló konténer   120 302      2 

3/p/gyűjtő 23101 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23103 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23105 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23121 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23123 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23135 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23142 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23144 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23154 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23158 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23161 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23163 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23167 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

3/p/gyűjtő 23169 Műanyag saválló konténer   60 151      1 

4/p/egyébb 330401-1 Átrakóállomás gépészet   2 406 574      1 
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3/p/jármű 25011-1 IVECO Stralis hull. gy. gk. 20m3   423 238      1 

3/p/gépész 250301-1 Válogató gépészet   252 996      1 

1/sf/gyűjt 207551-217700 Szelektív hulladékgyűjtő edény   66 381 000      10150 

1/sf/gyűjt 217701-218110 Szelektív hulladékgyűjtő edény   3 649 000      410 

3/számtech
2
 240101 Meteorológiai állomás, informatika   29 005 832     1 

Összesen:       2 524 913 377       

 

 
Vaskúti gyűjtőkörzet eszközei 
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4/egyéb b 330201 Csapadékvíz elvezető Kalocsa komposztáló 577 755 Kalocsa   1 

4/egyéb b 330202 Irodai berendezések Kalocsa komposztáló 97 831 Kalocsa   1 

4/egyéb b 330401 Átrakóállomás gépészet Kalocsa átrakóállomás 27 652 858 Kalocsa 021/30 1 

4/egyéb b 330402 Hídmérleg gépészet Kalocsa hulladékudvar 5 315 350 Kalocsa   1 

4/egyéb b 330403 Csapadékvíz elvezető Kalocsa átrakóállomás 577 755 Kalocsa   1 

4/egyéb b 330404 Irodai berendezések Kalocsa átrakóállomás 97 831 Kalocsa   1 

4/egyéb b 331301 Porta-irodaépület Bácsalmás hulladékudvar 305 794 Bácsalmás   1 

4/egyéb b 331302 Vízellátás, tüzivíz Bácsalmás hulladékudvar 170 305 Bácsalmás   1 

4/egyéb b 331303 Irodai berendezések Bácsalmás hulladékudvar 294 032 Bácsalmás   1 

4/egyéb b 331401 Porta-irodaépület Baja hulladékudvar 304 993 Baja   1 

4/egyéb b 331402 Irodai berendezések Baja hulladékudvar 293 261 Baja   1 

4/egyéb b 331501 Csapadékvíz elvezető Kalocsa hulladékudvar 577 755 Kalocsa   1 

4/egyéb b 331502 Irodai berendezések Kalocsa hulladékudvar 97 831 Kalocsa   1 

                                                 
2
 2012. végéig leírásra került, tehát a nettó értéke nulla, ezért bérleti díj fizetési alapot nem képez, de az aktív bruttó értékben szerepel. 
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4/egyéb b 331601 Porta-irodaépület Nagybaracska hulladékudvar 304 993 Nagybaracska/Csát
alja 

  1 

4/egyéb b 331602 Vízellátás, tüzivíz Nagybaracska hulladékudvar 169 859 Nagybaracska/Csát
alja 

  1 

4/egyéb b 331603 Irodai berendezések Nagybaracska hulladékudvar 293 261 Nagybaracska/Csát
alja 

  1 

4/egyéb b 331701 Porta- irodaépület gép, ber. Sükösd hulladékudvar 305 794 Sükösd   1 

4/egyéb b 331702 Vízellátás, Tüzivíz gép, ber. Sükösd hulladékudvar 170 305 Sükösd   1 

4/egyéb b 331703 Irodai berendezések Sükösd hulladékudvar 294 032 Sükösd   1 

4/egyéb b 34001-34005 VBM 200 tip. tolólapos mérleg   656 360 Vaskút   5 

4/egyéb b 34006 Aprítógép DOPPSTADT AK 230 XUV-812 34 953 204 Vaskút   1 

4/egyéb b 34007 Aprítógép Doppstadt AK 430 XUV-819 53 283 289 Vaskút   1 

4/egyéb b 34008 Dobrosta DOPPSTADT SM414 Profi XUV-815 31 974 873 Vaskút   1 

4/egyéb b 34009 Dobrosta Doppstadt SM 414  XUV-813 28 974 613 Vaskút   1 

4/építmény 320101 Vaskúti bejáró út Vaskúti hulladéklerakó 19 903 266 Vaskút 0551/1, 
0551/2 

1 

4/építmény 320102 Gyűjtőszigetek Tereprendezés, felületképzés 540 249 Vaskút   1 

4/építmény 320103 Vaskúti bekötő út Vaskúti hulladéklerakó 145 237 570 Vaskút 0551/1, 
0551/2 

1 

4/építmény 320201 Komposztáló telep építmény Kalocsa komposztáló 27 124 948 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320202 Csapadékvíz elvezető Kalocsa komposztáló 5 486 016 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320203 Monitoring Kalocsa komposztáló 251 822 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320204 Szennyvízcsatorna és gyűjtő Kalocsa komposztáló 241 040 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320205 Belső út, térburkolat, parkoló Kalocsa komposztáló 10 760 518 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320206 Kerítés, kapu Kalocsa komposztáló 902 326 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320207 Ivóvíz vezeték és techn. víz vezeték Kalocsa komposztáló 5 853 142 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320208 Belső energiaellátás Kalocsa komposztáló 2 623 373 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320209 Külső energiaellátás Kalocsa komposztáló 978 473 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320211 Kétsávos út Kalocsa komposztáló 27 354 118 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320401 Hídmérleg építmény Kalocsa átrakóállomás 1 856 168 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320402 Konténeres üzemanyag tároló Kalocsa átrakóállomás 318 789 Kalocsa 021/30 1 
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4/építmény 320403 100 m3 tüzivíz tároló medence Kalocsa átrakóállomás 2 425 356 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320404 Vízkivételi akna Kalocsa átrakóállomás 378 374 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320405 Csapadékvíz elvezető Kalocsa átrakóállomás 5 486 016 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320406 Monitoring Kalocsa átrakóállomás 251 822 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320407 Szennyvízcsatorna és gyűjtő Kalocsa átrakóállomás 241 040 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320408 Belső út, térburkolat, parkoló Kalocsa átrakóállomás 10 760 518 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320409 Kerítés, kapu Kalocsa átrakóállomás 902 326 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320410 Ivóvíz vezeték, techn. vízvezeték Kalocsa átrakóállomás 5 853 142 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320411 Belső energiaellátás Kalocsa átrakóállomás 2 623 373 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320412 Külső energiellátás Kalocsa átrakóállomás 978 473 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 320414 Kétsávos út Kalocsa átrakóállomás 27 354 118 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321302 Fedett három oldalról zárt tároló Bácsalmás hulladékudvar 1 546 607 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321303 Kerítés, kapu Bácsalmás hulladékudvar 1 052 937 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321304 Mobil kiegészítő feljáró Bácsalmás hulladékudvar 64 830 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321305 Belső út, térburkolat, parkoló Bácsalmás hulladékudvar 16 818 985 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321306 Vízellátás, tüzivíz Bácsalmás hulladékudvar 850 890 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321307 Csapadékvizek befogadója Bácsalmás hulladékudvar 212 764 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321308 Szennyvíz kezelés és elvezetés Bácsalmás hulladékudvar 356 266 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321309 Külső energiaellátás Bácsalmás hulladékudvar 2 419 788 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321310 Térvilágítás Bácsalmás hulladékudvar 564 921 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321311 Külső utak Bácsalmás hulladékudvar 2 862 567 Bácsalmás 0582/2 1 

4/építmény 321402 Fedett három oldalról zárt tároló Baja hulladékudvar 1 542 556 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/építmény 321403 Kerítés, kapu Baja hulladékudvar 789 880 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/építmény 321404 Mobil kiegészítő feljáró Baja hulladékudvar 129 321 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/építmény 321405 Belső út, térburkolat, parkoló Baja hulladékudvar 22 548 124 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/építmény 321406 Vízellátás, tüzivíz Baja hulladékudvar 320 226 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 
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4/építmény 321407 Csapadékvizek befogadója Baja hulladékudvar 212 207 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/építmény 321408 Szennyvíz kezelés és elvezetés Baja hulladékudvar 601 952 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/építmény 321409 Külső energiaellátás Baja hulladékudvar 1 245 475 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/építmény 321410 Térvilágítás Baja hulladékudvar 563 441 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/építmény 321411 Külső utak Baja hulladékudvar 571 014 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/építmény 321502 Hulladékudvar építmény Kalcsa hulladékudvar 1 608 481 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321503 Csapadékvíz elvezető Kalocsa hulladékudvar 5 486 016 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321504 Monitoring  Kalocsa hulladékudvar 251 822 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321505 Szennyvízcsatorna és gyűjtő Kalocsa hulladékudvar 241 040 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321506 Belső út, térburkolat, parkoló Kalocsa hulladékudvar 40 501 244 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321507 Kerítés, kapu Kalocsa hulladékudvar 902 326 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321508 Ivóvíz vezeték, techn. víz vezeték Kalocsa hulladékudvar 5 853 142 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321509 Belső energiaellátás Kalocsa hulladékudvar 2 623 373 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321510 Külső energiaellátás Kalocsa hulladékudvar 978 473 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321512 Kétsávos út Kalocsa hulladékudvar 27 354 118 Kalocsa 021/30 1 

4/építmény 321602 Fedett három oldalú tároló Nagybaracska hulladékudvar 1 542 556 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/építmény 321603 Kerítés, kapu Nagybaracska hulladékudvar 1 050 178 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/építmény 321604 Mobil kiegészítő feljáró Nagybaracska hulladékudvar 64 660 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/építmény 321605 Belső út, térburkolat, parkoló Nagybaracska hulladékudvar 19 383 728 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/építmény 321606 Vízellátás, tüzivíz Nagybaracska hulladékudvar 1 802 242 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 
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4/építmény 321607 Csapadékvizek befogadója Nagybaracska hulladékudvarű 212 207 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/építmény 321608 Szennyvíz kezelés és elvezetés Nagybaracska hulladékudvar 481 936 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/építmény 321609 Külső energiaellátás Nagybaracska hulladékudvar 6 328 265 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/építmény 321610 Térvilágítás Nagybaracska hulladékudvar 563 441 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/építmény 321611 Külső utak Nagybaracska hulladékudvar 3 806 757 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/építmény 321702 Fedett, 3 oldalról zárt tároló Sükösd hulladékudvar 1 546 607 Sükösd 062/27 1 

4/építmény 321703 kerítés és kapu Sükösd hulladékudvar 1 410 391 Sükösd 062/27 1 

4/építmény 321704 Mobil kiegészítő feljáró Sükösd hulladékudvar 64 830 Sükösd 062/27 1 

4/építmény 321705 Belső út, térburkolat, parkoló Sükösd hulladékudvar 19 468 726 Sükösd 062/27 1 

4/építmény 321706 Vízellátás, tüzivíz Sükösd hulladékudvar 868 544 Sükösd 062/27 1 

4/építmény 321707 Csapadékvizek befogadója Sükösd hulladékudvar 212 764 Sükösd 062/27 1 

4/építmény 321708 Szennyvízkezelés és elvezetés   483 202 Sükösd 062/27 1 

4/építmény 321709 Külső energia ellátás Sükösd hulladékudvar 4 558 665 Sükösd 062/27 1 

4/építmény 321710 Térvilágítás Sükösd Hulladékudvar 564 921 Sükösd 062/27 1 

4/építmény 321712 Külső utak Sükösd hulladékudvar 572 513 Sükösd 062/27 1 

4/épület 310201 Komposztáló telep épület Kalocsa komposztáló 6 966 764 Kalocsa 021/30 1 

4/épület 310301 Vaskúti hulladékválogató és 
bálatároló 

Vaskút válogató 23 041 736 Vaskút 0551/1, 
0551/2 

1 

4/épület 310401 Átrakóállomás épület Kalocsa átrakóállomás 17 354 208 Kalocsa 021/30 1 

4/épület 310402 Telephelyi létesítmények Kalocsa átrakóállomás 20 996 917 Kalocsa 021/30 1 

4/épület 311301 Fedett három oldalról zárt tároló Bácsalmás hulladékudvar 1 500 148 Bácsalmás 0582/2 1 

4/épület 311302 Porta-irodaépület (konténer) Bácsalmás hulladékudvar  3 309 631 Bácsalmás 0582/2 1 

4/épület 311401 Fedett három oldalról zárt tároló Baja hulladékudvar 1 496 218 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 

4/épület 311402 Porta-irodaépület Baja hulladékudvar 3 300 961 Baja 10020/7, 
10020/8 

1 
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4/épület 311501 Hulladékudvar épület Kalocsa hulladékudvar 1 484 700 Kalocsa 021/30 1 

4/épület 311601 Fedett három oldalú tároló Nagybaracska hulladékudvar 1 496 218 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/épület 311602 Porta-irodaépület Nagybaracska hulladékudvar 3 300 961 Nagybaracska/Csát
alja 

0312/7 1 

4/épület 311701 Fedett, háromoldalról zárt tároló Sükösd hulladékudvar 1 500 148 Sükösd 062/27 1 

4/épület 311702 Porta-irodaépület Sükösd hulladékudvar 3 309 631 Sükösd 062/27 1 

4/gépészet 350301 Vaskúti hulladékválogató és gépészet Vaskút válogató 197 986 117 Vaskút   1 

4/Gyűjtőe 33001-33019 32m3 nyitott euro konténer GN 32 21 906 905 Vaskút   19 

4/Gyűjtőe 33020-33024 15m3 nyitott euro konténer GN 15-5252-1250 4 614 675 Vaskút   5 

4/Gyűjtőe 33025-33026 32m3 nyitott, osztott euro konténer GN 32/GN-LA/01.0L 2 658 482 Vaskút   2 

4/Gyűjtőe 33027-33056 5m3 zárt konténer SZ 5 7 668 690 Vaskút   30 

4/Gyűjtőe 33057-33068 5m3 saválló konténer Sz-05 saválló 3 939 288 Vaskút   12 

4/Gyűjtőe 33069-33142 6482 tip. műanyag saválló konténer DICBOX 5 749 134 Vaskút   74 

4/Jármű 35001 Homlokrakodó JCB 530-70   20 600 931 Vaskút   1 

4/Jármű 35002 Homlokrakodó JCB 530-70 YKH-553 20 635 846 Vaskút   1 

4/Jármű 35003 Gumikerekű homlokrakodó JCB 410 
ZX 

  18 495 489 Vaskút   1 

4/Jármű 35004 Bálaszállító targonca NISSAN 
PD01A18PQ 

  8 026 337 Vaskút   1 

4/Jármű 35005 IVECO Eurc.180E28szerves 
hull.gy.gk.16m3 

KIU-930 35 449 714 Vaskút   1 

4/Jármű 35006 IVECO Eurc.180E28szerves 
hull.gy.gk.16m3 

KJY-945 35 409 799 Vaskút   1 

4/Jármű 35007 IVECO Eurc.180E28 
szerveshull.gy.gk.16m3 

KJY-946 35 409 799 Vaskút   1 

4/Jármű 35008 IVECO Eurc.180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-276 20 837 404 Vaskút   1 

4/Jármű 35009 IVECO Eurc. 180E28hull. gy. gk. 16m3 KLN-280 20 837 404 Vaskút   1 

4/Jármű 35010 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-281 20 837 404 Vaskút   1 

4/Jármű 35011 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-282 20 837 405 Vaskút   1 

4/Jármű 35012 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-284 20 837 404 Vaskút   1 
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4/Jármű 35013 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-285 20 852 839 Vaskút   1 

4/Jármű 35014 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-287 20 838 028 Vaskút   1 

4/Jármű 35015 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-291 20 908 238 Vaskút   1 

4/Jármű 35016 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-292 20 908 238 Vaskút   1 

4/Jármű 35017 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-293 20 837 404 Vaskút   1 

4/Jármű 35018 IVECO Stralis hull. gy. gk. 20m3 KLN-297 27 857 852 Vaskút   1 

4/Jármű 35022 PANAV PKL 18,5 pótkocsi XVP-760 5 304 325 Vaskút   1 

4/Jármű 35023 PANAV PKL pótkocsi XVP-759 5 302 625 Vaskút   1 

4/Jármű 35024 Renault Midlum MUT láncos kont. 
száll.   

JXZ-464 13 943 832 Vaskút   1 

4/Jármű 35025 Renault Midlum 4x4 SMG 
billenőplatós 

KFU 563 16 601 421 Vaskút   1 

4/ö/építm 320104 1000m2 inert hulladékkezelő tér Vaskúti hulladéklerakó 21 016 533 Vaskút 0551/1, 
0551/2 

1 

4/ö/techn. 360101 Hulladékválogató kiegészítő 
technológia 

feldolgozás orientált kieg. 
technológia 

59 060 000 Vaskút   1 

4/p/jármű 35008 IVECO Eur.180E28, 16 m3, 
Sebességváltó 

KLN-276 2 783 506 Vaskút   1 

4/p/jármű 35009 IVECO  Eurc. 180_E28hull.gy.gk.16m3 KLN-280 Sebesség váltó 2 846 948 Vaskút   1 

4/p/jármű 35010 IVECO Eurc.180E28 hull.gy.gk 16m3 KLN-281 sebességváltó 1 668 444 Vaskút   1 

4/p/jármű 35011 IVECO Eurc.180E28 hull.gy.gk.16m3 
seb.v. 

KLN-282 sebbeségváltó 767 000 Vaskút   1 

4/technol 360201 Komposztáló technológia Kalocsa komposztáló 13 557 995 Kalocsa 021/30 1 

4/ö/egyébb 34010 RFID rsz.kialakítás,váll.ir.rsz.fejl.   10 900 000      1 

4/p/jármű 35003-1 Gumikerekû homlokrakodó JCB 410 
ZX 

  4 187 561      1 

4/p/gépezet 350301-1 Vaskúti hulladékválogató és gépészet   565 920      1 

4/p/techn 360101 Hulladékválogató kiegészítõ 
technológia 

  10 725 926      1 

1/sf/gyűjt 300001-
304000 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  26 160 000      4000 
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értékek (Ft) 

Telephely címe Telephelyek 
helyrajzi 
száma 

Könyv 
szerinti 

mennyiség 
2016-tól 

(db) 

1/sf/gyűjt 304001-
314500 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  68 670 000      10500 

1/sf/gyűjt 314501-
315266 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  6 817 400      766 

4/p/techn 360201-1 Komposztáló technológia   7 000 000      1 

1/sf/gyűjt 315267-
332166 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  110 526 000      16900 

1/sf/gyűjt 332167-
332506 Szelektív hulladékgyűjtő edény 

  3 026 000      340 

Összesen:       1 835 922 732       

 
A három gyűjtőkörzethez tartozó eszközök 

 
Csoportkód Leltári szám Megnevezés Megnevezés2 Aktív bruttó 

értékek (Ft)
3
 

Telephely címe Telephelyek 
helyrajzi 
száma 

Könyv 
szerinti 

mennyiség 
2016-tól 

(db) 

1/sf/gép 430101 Mobil aprítógép CytiSkid 7V4 típus 45 473 600 3 szolgáltatási 
terület 

  1 

1/sf/jármű 470101 Gumikerekes kotrógép Mecalac 12MSX típus 31 326 400 3 szolgáltatási 
terület 

  1 

1/p/gépez. 430101-1 Mobil aprítógép   2 031 092      1 

1/p/jármű 470101-1 Gumikerekes kotrógép   1 170 510      1 

1/p/jármű 470101-2 Gumikerekes kotrógép   1 036 032      1 

Összesen:       81 037 634       

 

                                                 
3
 Az aktív bruttó érték a 2015.12.31. napi összegeket tartalmazza. A megvalósult fejlesztések, felújítások, pótlások esetén az aktív bruttó összegek változhatnak a szerződés 

időbeli hatálya alatt 



 
Mindösszesen 

 
Vagyonkezelés hatálya alá tartozó eszközök aktív bruttó értéke mindösszesen, 2015.12.31. napon (Ft) 6 948 711 320      

 



 

3. számú melléklete 

ÁRBEVÉTEL IGÉNY 

(BÉRLETI DÍJ) TERV, eFt  

 2016.   2017.   2018.   2019.   2020.   2021.   2022.   2023.   2024.  

258 180 279 109 298 212 323 588 347 042 357 882 374 412 352 816 319 066 

 1. rész: kiskunhalasi térség 

 értékcsökkenés  28 661 35 952 43 341 53 173 61 324 68 257 74 073 68 893 59 664 

 egyéb  53 247 53 254 53 048 52 938 52 952 51 491 51 262 51 102 50 786 

 Zrt. működési költség  12 496 13 689 13 527 13 684 13 842 14 004 14 169 14 335 14 508 

 hitel  30 870 30 335 29 171 28 161 26 937 25 712 24 641 23 355 22 070 

 egyéb: fejlesztésből adódó écs terv, 

egyéb ktg., iparűzési adó, haszon  
9 881 9 231 10 350 11 093 12 173 11 775 12 452 13 411 14 209 

 összesen éves díj terv  81 907 89 206 96 389 106 111 114 276 119 748 125 335 119 994 110 450 

 havi díj terv  6 826 7 434 8 032 8 843 9 523 9 979 10 445 10 000 9 204 

 2. rész: vaskúti térség 

 értékcsökkenés  30 897 38 929 46 963 55 443 64 046 66 248 71 127 60 929 44 557 

 egyéb  81 653 81 665 81 349 81 180 81 200 78 961 78 610 78 364 77 879 

 Zrt. működési költség  19 162 20 992 20 743 20 985 21 227 21 475 21 729 21 983 22 248 

 hitel  47 339 46 518 44 734 43 185 41 307 39 430 37 787 35 815 33 844 

 egyéb:  fejlesztésből adódó écs 

terv, egyéb ktg., iparűzési adó, 

haszon  

15 152 14 156 15 872 17 011 18 667 18 057 19 095 20 565 21 788 

 összesen éves díj terv  112 550 120 594 128 312 136 624 145 247 145 209 149 737 139 293 122 437 

 havi díj terv  9 379 10 049 10 693 11 385 12 104 12 101 12 478 11 608 10 203 

 3. rész: felgyői térség 

 értékcsökkenés  24 671 30 252 34 605 42 028 48 684 55 160 61 742 56 049 48 931 

 egyéb  39 052 39 058 38 907 38 826 38 836 37 765 37 597 37 479 37 247 

 Zrt. működési költség  9 165 10 040 9 921 10 036 10 152 10 271 10 392 10 514 10 640 

 hitel  22 640 22 248 21 395 20 654 19 756 18 858 18 072 17 129 16 186 

 egyéb: , fejlesztésből adódó écs 

terv, egyéb ktg., iparűzési adó, 

haszon  

7 247 6 770 7 591 8 135 8 928 8 636 9 132 9 836 10 421 

 összesen éves díj terv  63 723 69 310 73 511 80 854 87 520 92 925 99 339 93 528 86 179 

 havi díj terv  5 310 5 776 6 126 6 738 7 293 7 744 8 278 7 794 7 182 

 Mindösszesen:  258 180 279 109 298 212 323 588 347 042 357 882 374 412 352 816 319 066 

 



  

4. számú melléklet



  

 

 
 

 

 

 



  

73/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.680.000 Ft összegű támogatást nyújt 

a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti 

támogatási szerződés aláírására. 

A  Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert,  hogy  a  költségvetési rendelet  soron  

következő módosításában szerepeltesse a támogatási összeget. 

 

Melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 

1., törzsszám: 724902, adószám: 15724904-2-03; statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03; képviseli: 

Fülöp Róbert polgármester) - a továbbiakban: Támogató,  

 

másrészről a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club (székhely: 6400 Kiskunhalas, 
Kötönyi út 15., nyilvántartási szám: 03-02-0002825, adószám: 19550417-1-03; statisztikai számjel: 

19550417-9319-521-03; képviseli: Demeter József elnök), - támogatásban részesülő, a továbbiakban: 

Kedvezményezett között az alábbi feltételek szerint: 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016. (II. 26.) Ktr. 

sz. képviselő-testületi rendelete a következők szerint állapítja meg a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és 
Kézilabda Sport Club támogatásának összegét: 

 

1. A Támogató a Kedvezményezett részére 4.680.000,- Ft-ot, azaz négymillió-hatszáznyolcvanezer 

forintot biztosít a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részére működtetésével 

kapcsolatos feladatokra: munkabérek és járandóságok kifizetése, közüzemi számlák és dologi kiadások, 
utazási költségek bérleti díjak, versenyek rendezése és a működési feltételek javításával kapcsolatos 

költségek fedezetére.  
 

2. A támogatás folyósításának határideje: 2016. június 30. 

 Bankszámlaszám: 11732064-20062792 

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

megjelölt célra használja fel és azt számláján elkülönítetten, kimutathatóan külön kezeli. 
 

4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg felhasználásának 
ellenőrzését lehetővé teszi, a Támogató részéről betekintést enged a könyvelésébe, médiában történő 

megjelenéskor, beszámolóiban megjeleníti Kiskunhalas Város Önkormányzatát, mint támogatót. 

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

formájában a Támogatót a támogatás összegének felhasználásáról.  

 

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

A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha 

a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása szerint lejárt 
esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van és köztartozását a Támogató által szabott határidőben nem 

rendezi vagy késedelmét nem menti ki; 
b) ha a Támogatónak a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn, 

c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 

d) tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt, 
e) szerződésszegés esetén. 

 



  

A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 
a) olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után, 

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

c) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, költségvetési sorokkal 
kapcsolatos adatokat érint, vagy ha a Kedvezményezett olyan változásról tesz bejelentést a Támogatóhoz, 

amely szerződésmódosítást tesz szükségessé. 
 

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által tűzött határidőn 

belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. 
 

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, 

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

 
 

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

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

meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a Támogatónak 
visszafizeti. 

1.1. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy 

mulasztás, amellyel a Kedvezményezett 
1.1.1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a szerződésben kitűzött 

céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon 

meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, 
1.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben 

elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 
1.1.3. ha a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló 

egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem - vagy határidőben nem - tesz eleget így különösen, ha: 

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a támogatási feltételeknek 
b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben foglalt 

együttműködési kötelezettségének, 
c) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti beszámolási kötelezettségét, nem a megfelelő formában 

vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre 

vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, 
d) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrök munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést 

megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi 

lehetővé. 

 

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

visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási 

összeget a Ptk. 6:47. § (2) bekezdés szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a 
Támogató által meghatározott határidőn belül, a megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő 

időpontja a támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési 
kötelezettség teljesítésének napja. 

Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme 

után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 
 

8. E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezik az önkormányzati támogatások rendjéről 

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

 

Támogatott jelen támogatói szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül, így vele a jelen 

támogatói szerződés megköthető. 
 

Kiskunhalas, 2016. 

 



  

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

 Fülöp Róbert Demeter József 

 polgármester elnök 
 

 
 

 

Jogi ellenjegyző:  ......................................................  
 

 

 
 

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: 

 Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél: 

 pontos leírását, időpontját és helyszínét, 

 résztvevők (célcsoport) létszámát, 

 az együttműködő szervezetek listáját. 

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

 

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

csatolása, 

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

bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása,  

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

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

másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „az eredetivel 

mindenben megegyező másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva”.  

o kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása,  

o az önkormányzati támogatás terhére elszámolt bizonylatokon a megállapodás 1. 

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

 

 Elszámolható költség típusok, amennyiben a támogatási megállapodás azt 

nevesítetten nem tartalmazza: 

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

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

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

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

o Nem működési célra kapott támogatások esetén: 

a támogatott cél megvalósításával, szervezésével kapcsolatos kommunikációs 

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

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

szállás költség, 

tiszteletdíjak. 

 



  

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

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ 

Bizonylat 
azonosító 

Megnevezés/kifiz
etés jogcíme 

Bizonylat 
dátuma 

Bizonylat 
sorszáma 

Bizonylat 
bruttó 

összege 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Mindösszesen:          

      

Kiskunhalas, 20  . …………………………………    

      

   ……………………………………  

   Támogatott aláírása  

 

 

 



  

74/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben szereplő 

megállapodás tervezet alapján jóváhagyja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal 

kötendő Ivóvízellátó vízközmű vagyonátadási megállapodást. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a határozat 1. pontja alapján Kiskunhalas Város 

Önkormányzata tulajdonába kerülő víziközmű vagyon üzemeltetésre átadásra kerüljön a 

Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. részére a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel 

kötött Víziközmű bérleti – üzemeltetési szerződésben foglalt feltételekkel, illetve annak 2. 

számú – Műszaki tartalom részletezése – melléklet módosításával.   

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás tervezetből hiányzó 

adatok kitöltésére, az átadás-átvételhez szükséges szerződések, megállapodások, 

dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

1.számú melléklet 

Ivóvízellátó vízközmű vagyonátadási megállapodás 
  

  
Amely létrejött egyrészről   

  

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  

székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 60.                                      

törzskönyvi azonosító szám: 722/744 

adószám: 15722744-2-51                                           

KSH statisztikai számjel: 15722744-8424-312-01 

képviseli:  

mint Átadó (a továbbiakban: Átadó),   

  

másrészről   

  

Kiskunhalas Város Önkormányzata   

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  

törzskönyvi azonosító szám: 724902 

adószám: 15724904-2-03 

KSH statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester   

mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  

  

(a továbbiakban együttesen: Felek)  

  

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:   

  

  

1. Átadó kijelenti, hogy víziközmű létrehozására irányuló beruházást végzett. A 

víziközműveket a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 

Vksztv.) 8. § (1) bekezdése szerint az üzembe helyezési eljárás részeként Átvevő tulajdonába 

kívánja adni. A Vksztv. 6. § (1) bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam és települési 

önkormányzat tulajdonába tartozhat. A Vksztv. 9. § (1) bekezdése alapján a Kiskunhalas város 

közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó víziközmű-

rendszerre nézve Átvevőt illetik a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelős jogai és terhelik 

annak kötelezettségei. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodást a Vksztv. 8. § (1) bekezdése 

alapján, és annak érdekében kötik, hogy a Vksztv-ben foglaltaknak megfelelően rendezzék az 

Átadó tulajdonában lévő víziközművek tulajdoni helyzetét. Felek rögzítik továbbá, hogy 



  

Átvevő tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő víziközművek üzemeltetője a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft. aki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 

kiadott engedély alapján a közműves ivóvíz és tüzivíz biztosítására szolgáló víziközművek 

üzemeltetésére kizárólagosan jogosult Kiskunhalas város területén.   

 

2. Felek rögzítik, hogy Átadó kizárólagos tulajdonát képezik a jelen Megállapodás 1. sz. 

mellékletében meghatározott víziközművek (a továbbiakban: Víziközművek).  

 

3. Átadó térítésmentesen átruházza a 2. pontban meghatározott Víziközművek tulajdoni 

jogát Átvevőre, melyet Átvevő elfogad és tulajdonába vesz.  

 

4. Felek megállapodnak, hogy külön birtokba adási eljárást nem folytatnak le. A 

Víziközművek vonatkozásában jelen Megállapodás aláírásának napjától az Átvevőt illetik a 

tulajdonos jogai, illetve terhelik kötelezettségei, Átvevő szedi azok hasznait, viseli az azokkal 

járó terheket és kárveszélyt. A Víziközműveket a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. mint 

üzemeltető veszi üzemeltetésbe.  

 

5. Felek megállapodnak, hogy Átvevő a Víziközműveket a 3. sz. melléklet szerinti 

tartalommal veszi át a mellékletben meghatározott érték alapján. Amennyiben az átadott 

vagyonérték eltér az értékbontási mellékletben meghatározott összegtől, úgy az eltérés 

indoklásáról az Átadó a 3. sz. mellékletben nyilatkozik.  

 

6. Átadó kijelenti, hogy a Víziközművek könyveiben befejezetlen beruházási 

állományban nyilvántartott értéke:  

  

Átadandó víziközmű megnevezése, 

címe 

Átadásra kerülő víziközmű beruházás 

nettó összege ált. forg. adó bruttó összege 

A kiskunhalasi laktanya külső 

vízellátó gerincvezetéke 
64.038.559.- 17.290.411.- 81.328.970.- 

 

7. Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő Víziközművek után általános forgalmi adót 

nem igényelt vissza, és ilyen igénylése nincs is folyamatban.   

  

8. Átadó kijelenti, hogy Átvevő felé semmilyen igénye, követelése nincs, és igényt, 

követelést a jövőben sem támaszt. Átadó kijelenti továbbá, hogy tudomása szerint az átadott 

Víziközművek per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, 

mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná vagy akadályozná.  

 

9. Az Átadó kijelenti, hogy a Víziközművek létesítésével, műszaki paramétereivel, 

engedélyezésével és üzemeltetésével, és számviteli nyilvántartásával kapcsolatosan 

birtokában volt okiratokat és dokumentumokat a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-nek 

átadta, illetve az esetlegesen még birtokában lévő okiratokat és dokumentumokat jelen 

megállapodás aláírásával egyidejűleg Átvevő rendelkezésére bocsátja. Átadó kijelenti, hogy a 

Víziközművekhez kapcsolódó garanciális jogait (szavatosság, jótállás, stb.) Átvevőre átruházza.  
 

10. Átadó kijelenti, hogy amennyiben Átvevő a Víziközművek vonatkozásában 

vízvezetési szolgalmi jogot kíván alapítani, az alapításhoz és annak ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzéséhez térítésmentesen hozzájárul, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat 

megteszi, hozzájárulást megadja, Átvevővel együttműködik.  

  
11. Amennyiben Átadó a Víziközművekhez kapcsolódóan harmadik személy ingatlanára 

vonatkozóan szolgalmi jog bejegyzése iránti tulajdonosi hozzájárulással rendelkezik, úgy Átadó a 

http://www.mekh.hu/


  

tulajdonosi hozzájárulást jelen Megállapodás mellékleteként csatolja. Átadó kijelenti, hogy a 

szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzési jogosultságával nem kíván élni, illetve 

annak Átvevő általi, Átvevő javára történő bejegyzéséhez visszavonhatatlanul hozzájárul.  

  

12. Átadó kötelezi magát, hogy jelen Megállapodás 1. pontjában rögzített cél 

megvalósulása érdekében Átvevővel együttműködik, a szükséges hozzájárulásokat megadja, 

nyilatkozatokat, intézkedéseket megfelelő időben – saját döntéshozatali eljárásának 

megfelelően - megteszi, tájékoztatási és egyéb kötelezettségének eleget tesz.  

 

13. Átadó tudomásul veszi, hogy Átvevő az átvett Víziközműveket jelen Megállapodás 

létrejöttének időpontjában aktiválja, mint aktivált vagyont a vagyonmérlegében megjeleníti.  

 

14. Felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek:  

Átadó részéről:  

név, beosztás  

elérhetőség:  

 

Átvevő részéről:  

név, beosztás Csernák Lajos, pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

elérhetőség: 77/523-129 

 

15. Átadó kijelenti, hogy jelen Megállapodásban foglalt minden rá vonatkozó, illetve 

általa közölt adat és tény a valóságnak megfelel.  

 

16. Felek a jelen Megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos valamennyi vitás kérdést 

békés úton kísérelnek meg rendezni.  

 

17. Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben 

hatálytalanok, semmisek vagy megtámadhatóak lennének, az nem érinti a fennmaradó 

rendelkezések érvényességét, hatályosságát. A Felek jelen pont szerinti esetre kötelezettséget 

vállalnak a Megállapodás 1. pontban foglalt, szándékolt jogi cél elérésére alkalmas 

módosítására.  

 

18. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható.  

 

19. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 

20. Felek jelen megállapodást Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2016. Kth. sz. határozata alapján kötik meg.  

 

21. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Megállapodás négy darab 

számozott oldalból és négy darab mellékletből áll, melyek elválaszthatatlan részét képezik.  

 

22. Felek jelen Megállapodás minden oldalát elolvasták, és mint ügyleti akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.  

  

 

 

Budapest,……….....év ………...…….hó……..nap  

  

  

  

Megjegyzés [HJ1]: Határozat száma 



  

  

……………………………     ……………………………  

 Átvevő                 Átadó  

 
   
Mellékletek:   

1. sz. melléklet: Vízközmű dokumentáció 

2. sz. melléklet: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és Átadó közötti Műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyv  

3. sz. melléklet: Teljes bekerülési értéket tartalmazó melléklet  

 

75/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 2015.évről szóló szakmai beszámolóját a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

(A mellékletet nagy terjedelmére tekintettel nem közöljük.) 

 

76/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 221/2015. Kth. 

számú határozattal az otthonteremtési program kidolgozását már elrendelte, amelyre 

tekintettel a jelen előterjesztésbe foglalt fészekrakó program kidolgozása okafogyottá vált, 

ezért nem támogatja.  

 

77/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 13/2011 

Kth. sz határozatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2011. január 

31-én a Kiskunhalas Szabadkai u. 1. sz. alatti ingatlanra, (hrsz: 4521) a Néptánc 

Kulturális Alapítvánnyal kötött helyiség használati szerződés közös megegyezéssel 

történő felbontására. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ között létrejött – 122/2013. Kth. sz. határozattal elfogadott – megállapodás 

alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata továbbra is változatlan feltételekkel 

biztosítja a Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási intézmény számára a Kiskunhalas 

Szabadkai u. 1. sz. alatti ingatlan használatát. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2. ponton túlmenően térítésmentesen biztosítja a 

Néptánc Kulturális Alapítvány és a Kiskun Népművészeti Egyesület számára a 

Kiskunhalas Szabadkai u. 1. sz. alatti ingatlan használatát. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Néptánc Kulturális Alapítvány részére - a 

helyiség használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését követően - 

továbbszámlázás útján megtéríti a 2015.szeptember 1. és 2016. március 31. közötti 

időszakban fogyasztott villamos-energia, gáz, szemétszállítás és takarítás költségeit. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát 

módosító okiratot jelen előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

1.melléklet 



  

Okirat száma: 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 
a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2015. május 8. napján kiadott 5/2015.sz. 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján 
a …/2016 Kth. szám határozattal következők szerint módosítom: 
 

7.  Az alapító okirat 1.2.2 telephelyei című rész a következő13. ponttal egészül ki: 

13. Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 6400 

Kiskunhalas, Szabadkai u. 1. hrsz: 4521 

8.  Az alapító okirat 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 

szerinti megjelölése című rész a következő 10. ponttal egészül ki: 

10. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

 

 

Jelen módosító okiratot 2016. április 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kiskunhalas, 2016. március 31. 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 
78/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát 

jelen előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja. 



  

 
 

 

 

 



  

 



  

 



  

 
79/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi sportpályát Bundzsák 

Dezsőről nevezi el. A létesítmény új neve: Bundzsák Dezső Városi Sportközpont. A névadó 

ünnepségre a 2016. évi város napi rendezvénysorozat keretén belül kerül sor. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő 

Zrt. vezérigazgatóját, hogy utólagos elszámolás mellett legfeljebb 500 000 Ft költséghatárig 

gondoskodjon az emléktábla és a felirat elkészíttetéséről. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő 

módosításában szerepeltesse a támogatási összeget. 

 

 

80/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi lovaspályát Hirling 

Józsefről nevezi el. A létesítmény új neve: Hirling József Lovaspark. A névadó 

ünnepségre a 2016. április 29. - május 1. között megrendezésre kerülő Országos Minősítő 

Díjugrató Verseny keretében kerül sor.  

2. A Képviselő-testület 1 000 000 Ft-ot biztosít a Városért Közalapítványnak, hogy a Lovas 

és Szabadidő Központ által rendezett Országos Minősítő Díjugrató Versenyt támogassa, 

továbbá 500 000 Ft támogatást biztosít a Lovasbázison elhelyezendő „Hirling József 

emléktábla”, valamint „Hirling József Lovaspark” felirat elkészítése céljából. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő 

módosításában szerepeltesse a támogatási összeget. 

 

81/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalasi Városi 

Diákönkormányzat megalakítását. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat 

összehívására, megalakítására. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés melléklete szerint a 

Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

1. melléklet 
 

Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a Kiskunhalas Város területén működő általános, 

középiskolai, és kollégiumi diákönkormányzatok küldöttei által megalakított Kiskunhalasi 

Városi Diákönkormányzat szervezeti felépítését, működési rendjét szabályozza. 

1. Általános rendelkezések: 

1.1. A szervezet megnevezése: Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat  



  

1.2 A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat alapítói a kiskunhalasi általános, középiskolai, 

és kollégiumi diákönkormányzatok elnökei és delegáltjai. 

1.3. Székhely: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

1.4. A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat üléseit a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal Dísztermében tartja 

2. A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat célja és feladata: 

2.1. A városban működő általános iskolák, középiskolák és kollégiumok közötti 

információáramlás elősegítése, a diákok és az intézményi diákönkormányzatot (továbbiakban: 

DÖK) segítő tanárok tájékoztatása az őket érintő ügyekről. 

2.2. Az általános iskolai, középiskolai és kollégiumi tanulók városi szintű érdekképviselete, a 

diákjogi problémák városi szinten történő kezelése. A tanulók jogainak, kötelességeinek 

megismertetése, érvényesülésének elősegítése. 

2.3. A közéletre, a diákközéletre felkészítő képzések, tréningek szervezése diákvezetők 

számára. Egyéb képzések, tréningek, konferenciák, előadások, versenyek szervezése. 

2.4. Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok szakmai munkájának az elősegítése, az 

iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok közötti kapcsolatok koordinálása. 

2.5. Kapcsolattartás Kiskunhalas Város Önkormányzatával, az oktatást, ifjúságot érintő 

szakbizottságok és szakemberekkel, civil szervezetekkel. A városi ifjúsági koncepció, és 

cselekvési terv elkészítésének segítése, és annak megvalósulásában való aktív részvétel. 

2.6. Városi szintű szabadidős- és kulturális programok, táborok tervezése, szervezése, 

megvalósítása. 

2.7. Megyei, regionális és országos szintű kapcsolatok, tapasztalatcserék kezdeményezése, 

kiterjesztése, koordinálása. 

2.8. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok, tapasztalatcserék, diákcsere programok 

kezdeményezése, kiterjesztése, koordinálása saját kezdeményezésben és másokhoz való 

csatlakozás formájában is. 

2.9 A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat céljai érvényesülését elősegítő 

diáknyilvánosság biztosítása.  

2.10. A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat céljai megvalósulását elősegítő támogatók, 

szponzorok keresése, pályázati források felkutatása. A Kiskunhalasi Városi 

Diákönkormányzat gazdasági ügyeinek intézése. 

2.11. A diákok városi szintű közösségi életének koordinálása, elősegítése. 

2.12. Városi szintű közösségi hely, diákklub kialakításának támogatása. 

2.13. A város oktatási intézményei, az ott tanuló diákok közötti jó kapcsolat elősegítése. 



  

2.14. Kapcsolatok teremtése, kiterjesztése, koordinálása más városok városi 

diákönkormányzataival. 

2.15. Egészségvédelmi, kortárssegítő programok megvalósítása, koordinálása és önkéntes 

munka kezdeményezése. 

2.16. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi irányelvek szem előtt tartása. 

3.A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat tagjai, tisztségviselői: 

3.1.A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat tagjai: 

3.1.1 A Városi Diákönkormányzat tagjai a városban működő általános-, középiskolák-, és 

kollégiumok diákönkormányzatának az iskolai, kollégiumi DÖK által megválasztott elnökei, 

valamint intézményenként további 1 fő DÖK alelnök/társelnök/elnökhelyettes/kollégiumi 

DÖK elnök. Minden intézményt így két diák képvisel, minden szavazás alkalmával minden 

intézmény 1 szavazati joggal bír. 

3.1.2 Kiskunhalas Városában megalakult nemzetiségi önkormányzatok 2-2 fő kiskunhalasi 

általános, vagy középiskolás diákot delegálhatnak kedvezményes mandátummal, 1-1 

szavazati joggal. 

3.2.A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat tisztségviselői: 

3.2.1.Diákpolgármester 

3.2.2.Diák-alpolgármesterek: 2 fő, 1 fő általános iskolás, 1 fő középiskolás tanuló. 

3.2.3. Képviselőtestület: 26 fős, a tisztségviselőkkel együtt. 

3.3. A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat bizottságokat állíthat fel. 

3.3.1.A bizottságoknak tagjai a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat delegáltjai közül 

kerülnek ki. 

3.3.2. A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat ülésein, bizottsági ülésein tanácskozási 

joggal részt vesznek: 

 - Kiskunhalas Önkormányzatának polgármestere, távollétében az általa delegált 

alpolgármester, 

 - Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

csoportvezetője 

4. A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat működése: 

4.1.Tisztségviselők választásának rendje: 

A választás demokratikusan, titkosan történik. Alakulás alkalmával, valamint ezt követően 

minden év szeptember 15-30. között kell a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat 

tisztségviselőit megválasztani. 

4.1.1.Diákpolgármester választása: 



  

4.1.1.1.A diákpolgármestert a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat választja meg tagjai 

közül, a szeptemberi választás után 1 éves időtartamra a 4.1 pont alapján. 

4.1.1.2.A diákpolgármester tisztségre a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat tagjai 

önkéntesen jelentkezhetnek, vagy bármely tag tehet javaslatot. 

4.1.1.3. A titkos, egyszerű többségen alapuló választás során a diákpolgármester-jelöltek 

közül a legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz a diákpolgármester. 

4.1.2.Alpolgármesterek választása: 

4.1.2.1.A diák-alpolgármestereket (1 fő középiskolás és 1 fő általános iskolás) a Kiskunhalasi 

Városi Diákönkormányzat választja meg tagjai közül, egy éves időtartamra. 

4.1.2.2.A diák-alpolgármester tisztségre a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat tagjai 

önkéntesen jelentkezhetnek, vagy bármely tag tehet javaslatot. 

4.1.2.3. A titkos, egyszerű többségen alapuló választás során a diákalpolgármester-jelöltek 

közül a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek a diák-alpolgármesterek. 

4.2.A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat működési rendje: 

4.2.1.A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat min. kéthavonta egyszer ülésezik. A testület 

határozat- és működőképességéhez az intézmények 50%-ának a jelenléte szükséges. A Városi 

Diákönkormányzat ülését a diákpolgármester hívja össze. 

4.2.2.A bizottságok feladattól függően, ad hoc módon üléseznek. A bizottságok határozat- és 

működőképességéhez az intézmények 50%-ának jelenléte szükséges. 

4.2.3. A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzati mandátum megszűnik: a mandátum 

leteltével, illetve lemondással. Az új elnökök, delegáltak megválasztásával a régiek 

mandátuma megszűnik. 

4.2.4. A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat pénzügy és ügyviteli tevékenységének 

segítésében, munkájának koordinálásában és szervezésében részt vesz a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Ügyviteli csoportjának csoportvezetője. 

5. Záró rendelkezések: 

5.1. A Városi Diákönkormányzat …sz. 2016. április …-án kelt határozatával jogutódjának 

tekinti a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzatot. 

5.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat 2016. 

április …..ai ülésén ….sz. határozatával jóváhagyta. 

 

5.3. Kiskunhalas Város Önkormányzata jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a jelenleg 

hatályos törvényi szabályozás szerint alkotta meg. a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat 

fenntartja jogát arra nézve, hogy ezen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását 

kezdeményezze az Önkormányzatnál. 

 

Kiskunhalas, 2016. április… 

 

 



  

A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 81/2016. (III.31.) Kth. számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

82/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-5.2.1-15)” 

pályázatban a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja legyen a 

konzorciumi partner. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

 

83/2016. Kth. 

I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 77/2015. Kth. számú 

határozattal módosított) a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 

293/2014. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

II. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 2.) és 3.) 

bekezdésben felsorolt városrészekben egységesen 2 óra várakozási időtartam korlátozással 

„Várakozási övezet” és „Korlátozott várakozási övezet” kialakítását, a határozat 4.) 

pontjában feltüntetett területen rakodási terület kialakítását rendeli el. Minden esetben 

jelezni kell, hogy a korlátozás mely napokon és napszakban érvényes. 

 

2.) 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  

 

3.) 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  

a) Thúry József utcában a gimnázium ebédlőjének Mátyás tér felőli sarkától a 

Bethlen Gábor téri kereszteződés előtti 15. méterig. 

b) Az Eötvös utca egyirányú szakaszának menetirány szerinti jobb oldalán: 

− Az 1. számú épület sarkától az ingatlanokhoz bevezető keresztútig, továbbá  

− a 19. számú ház sarkától a 21. számú ház Eötvös utcai parkoló felőli sarkáig. 

 



  

4.) 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.” 

 

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

vezérigazgatóját, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges korlátozó és kiegészítő táblákat 

helyezze ki. 

 

6.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda 

Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt-nek a parkolók üzemeltetésére 2010. június 29-én 

adott megbízást 2014. december 31.napjával visszavonta. 

 

84/2016. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott 

lakbérű lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat: 

 

 
ssz LAKCIM m2 SZOBASZÁM KOMFORTFOKOZAT LAKSÁSOK 

ÁLLAPOTA 
Ajánlott bérleti díj 

1 BERCSENYI U.2.III.7. 62 2,5 Összkomfortos PANEL, LAKÓTEL. 22 000 Ft 

2 KARPAT U. 15.IV.14. 34 1 Összkomfortos PANEL, LAKÓTEL. 10 300 Ft 

3 ESZE T. LTP. 8.I.17. 44 1+2fél Komfortos Gázfűtéses TÉGLA, EMELETES 31 00 Ft 

 

 

2. Az alábbi, már kijelölt, de bérbe még nem adott költségalapú önkormányzati lakások 

lakbérének mértéke az alábbi összegekre módosul: 

 

 
SSZ LAKCIM m2 SZOBASZÁM KOMFORTFOKOZAT LAKSÁSOK 

ÁLLAPOTA 
Ajánlott bérleti díj 

1 SZENT ISTVÁN U. 
4..I.5. 

32 1 Komfortos Gázfűtéses EGYSZINTES, 
TÉGLAÉP. 

13 600 Ft 

2 ESZE T. LTP. 8.II.27 44 1+2fél Komfortos Gázfűtéses TÉGLA, EMELETES 31 00 Ft 

 

 

3. Az alábbi költségalapon bérbe adandó lakást Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a költségalapon bérbe adandó lakások listájából kivonja és 

értékbecslés után jelenlegi állapotában értékesítésre kijelöli: 

 

 
ssz LAKCIM m2 SZOBASZÁM KOMFORTFOKOZAT LAKSÁSOK 

ÁLLAPOTA 
Ajánlott bérleti díj 



  

 1 HOSOK TERE 4. I. 3. 85 2 Komfortos Gázfűtéses EMELETES, RÉGI 
ÉP. 

36 00 Ft 

 

 

4. A képviselő-testület a pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda 

Zrt-t. 

 

 

85/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamra 

vagyonkezelésbe adja a 6400 Kiskunhalas, Szent Imre utca 2. szám alatti ingatlant a 

Halasi – Városgazda Zrt. részére, térítésmentesen, jelen előterjesztés mellékletét képező 

vagyonkezelési szerződés alapján.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

 

Vagyonkezelési szerződés 
 

 

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

Hősök tere 1., törzsszáma: 724902 adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp Róbert 

polgármester), mint Tulajdonos, 

 

másrészről a Halasi Városgazda Zrt. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem utca 1., 

cégjegyzékszáma: 03-10-100381, adószáma: 13993492-2-03 képviseli: Molnár Ferenc 

vezérigazgató), mint Vagyonkezelő (továbbiakban együtt: Felek )között, alulírott helyen és 

időben az alábbi feltételekkel: 

 

I. A szerződés célja 

 

1. Jelen szerződést a Felek azzal a céllal kötik, hogy biztosítsák a Vagyonkezelő által az 

önkormányzati vagyon rendeltetésszerű és hatékony működtetését, állagának, 

állapotának védelmét, értékének megőrzését, az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás követelményét.        

 II. A szerződés tárgya 

 

 

2. Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll 

a kiskunhalasi 4636. hrsz. alatt felvett, 718 m2 területű, „kollégium” megjelölésű, 

természetben 6400 Kiskunhalas, Szent Imre utca 2. szám alatti  ingatlan. 

 

3. A 2.) pontban írt ingatlant Tulajdonos vagyonkezelésbe adja a Halasi Városgazda Zrt. 

részére, az alábbi feltételekkel: 

III. A vagyonkezelés díja 

 



  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2.) pontban írt ingatlant térítésmentesen 

vagyonkezelésbe adja a 2011. évi CLXXXIX. – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló (továbbiakban: Mötv.)  – törvény 109. § (1) bekezdése alapján, továbbá a  2011. 

évi CXCVI. – a nemzeti vagyonról  szóló, (továbbiakban: Nvtv.)  – törvény a 3. § 19. 

pont bd. alpontja és 11. § -a alapján. 

A  közfeladat ellátását – itt helyiséggazdálkodást - Vagyonkezelő végzi. 

 

5. Vagyonkezelő vagyonkezelői jogának díjmentessége kizárólag addig az időpontig és 

olyan mértékben áll fenn, amíg a Vagyonkezelő a kezelt vagyont üzemeltetése, 

használata, hasznosítása során közfeladat ellátását segíti elő, vagy amíg a vonatkozó 

jogszabály ekként rendelkezi. Vagyonkezelő a közfeladatin kívül egyéb tevékenységet 

csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne veszélyeztesse az átadott 

közfeladat ellátását. 

 

IV. Szerződéskötési feltételek 

 

6. Jelen szerződés megkötésére az Nvtv. 11. § (3) bekezdése alapján, versenyeztetés 

mellőzésével kerül sor.  

7. Vagyonkezelő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) 1.a pontja alapján átlátható szervezetnek 

minősül, továbbá megfelel az Nvtv. 3.§. 19. pontjában meghatározott vagyonkezelő 

fogalmának.   

8. Felek rögzítik, hogy Vagyonkezelő üzletrészeinek kizárólagos tulajdonosa Kiskunhalas 

Város Önkormányzata, így Vagyonkezelő megfelel az Nvtv. 11. § (1) pontjában 

meghatározott feltételeknek.  

 

V. A szerződés időbeli hatálya 

 

9. Szerződő Felek jelen szerződést a szerződés aláírásának napjától kezdődően 

határozatlan időre kötik.  

VI.  Vagyonkezelő jogai és kötelezettségei 

 

10. Vagyonkezelő jogosult és köteles az ingatlan üzemeltetésre, fenntartására, 

karbantartására, birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, hogy azt nem 

idegenítheti el, meg nem terhelheti, a vagyonkezelői jogot át nem ruházhatja, továbbá a 

vagyonkezelés során keletkezett bevételt jelen szerződésben rögzített vagyon kezelésére, 

illetve önkormányzati közfeladat ellátására köteles fordítani.  

 

11. Az üzemeltetésre átadott vagyon Vagyonkezelésbe adó (Tulajdonos) tulajdonában 

marad.  



  

12. Vagyonkezelésbe adó jelen okirat aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2.) pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában a 

vagyonkezelői jog az illetékes földhivatal által az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre 

kerüljön.  A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről – jelen szerződés 

aláírásától számított 30 napon belül- , illetve a vagyonkezelői jog megszűntekor – 

megszűnésétől számított 30 napon belül - annak ingatlan-nyilvántartási törléséről 

Vagyonkezelő köteles gondoskodni. 

13. Vagyonkezelő a vagyon hasznosítása során felmerülő összes költséget (közüzemi 

költségek, karbantartási költség stb.) köteles viselni.  

Vagyonkezelő kötelessége Tulajdonos részére megfizetni, a Tulajdonos által már 

korábban megkötött felelősségbiztosítás, 2. ) pontban megjelölt ingatlanra eső részét.  

Felek rögzítik, hogy a  2. ) pontban írt ingatlan külön közüzemi mérőórákkal 

rendelkezik. Erre tekintettel Vagyonkezelő vállalja, hogy a közüzemi órákat, jelen 

szerződés aláírásától számított 15 napon belül saját nevére íratja. 

 

14. A Vagyonkezelő köteles az átadott vagyon tekintetében az éves értékcsökkenések 

visszapótlására azzal, hogy az átadott vagyonon végzett pótlólagos felújítással, illetve 

beruházással is kiválthatja azt, mellyel legkésőbb ezen vagyonkezelési szerződés 

megszűnésekor köteles elszámolni. A Vagyonkezelő az éves értékcsökkenés 

megállapításához köteles jelen szerződés mellékletét képező vagyonleltárban szereplő  

értékcsökkenési kulcsokat alkalmazni. Ha az átadott vagyonon végzett pótlólagos 

felújítás, illetve beruházás értéke meghaladja a szerződés megszűnésének időpontjában 

fennálló el nem számolt éves értékcsökkenések összegét azt a Tulajdonos nem köteles 

megtéríteni a Vagyonkezelőnek. 

15. Vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. 

Vagyonkezelő évente, a gazdasági évet követő január 31. napjáig köteles a vagyon 

változásairól adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás teljesíthetőségéhez a kezelésbe vett 

vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen 

tartalmazza ezek könyvszerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés 

összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. 

16. Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan fejlesztéséhez bankhitelt, 

kölcsönt, vagy támogatást kíván felvenni, illetve pályázni kíván, és ahhoz szükséges az 

vagyonkezeléssel érintett vagyon, vagy annak egy részének megterhelése, úgy ahhoz 

előzetesen a Tulajdonos hozzájárulását kell kérnie.  

 

17. Amennyiben a vagyont érintően a Tulajdonos pénzeszközeiből értéknövelő beruházás 

történik, e beruházásból keletkező vagyonnövekmény a Tulajdonosé lesz, nem 

keletkezik közös vagy osztott tulajdon. 

 

18. Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával – a Vagyonkezelő saját 

forrásaiból és ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból keletkező 



  

vagyonnövekmény Tulajdonos tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy osztott 

tulajdon.  

 

19.  Vagyonkezelő feladatai ellátásához állandó jelleggel alvállalkozót, vagy közreműködőt 

igénybe venni csak a Tulajdonos hozzájárulásával jogosult.  Vagyonkezelő tudomásul 

veszi, hogy az alvállalkozónak, illetve közreműködőnek is átlátható szervezetnek kell 

lennie. 

 

20. Vagyonkezelő köteles a vagyon kezelésénél betartani a vonatkozó jogszabályokat, 

különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint egyéb szakmai 

előírásokra.  

21. Vagyonkezelő a kezelt vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési 

kötelezettségét teljesíti.  

VII. A Tulajdonos  jogai és kötelezettségei 

 

22.   A Tulajdonos jogosult a vagyonnal történő gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzés 

kiterjed különösen a fenntartásra és üzemeltetésre, a fenntartási és karbantartási, 

felújítási, állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyonnal történő gazdálkodás 

hatékonyságára.  

VIII. A kártérítési felelősség alakulása 

 

 

23. Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik, jelen 

szerződésből eredő kötelezettségével, a kezelt vagyonban bekövetkezett kárért. 

24. Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerződésben 

meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 

megszegésével a Tulajdonosnak okozott kárért.  

25. A vagyon kezelése során harmadik személy által okozott kárért Vagyonkezelő felel, 

amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé. 

26. Az átadott ingó és ingatlan vagyon kezeléséből eredő harmadik személynek okozott 

kárért Vagyonkezelő felel.  

27. A felmerült kárról a Szerződő Felek együttesen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben – 

ha lehetséges - megállapítják a kárfelelőst is. A kár megtérítése ügyében a Szerződő 

Felek közvetlen tárgyalnak és vállalják az őket terhelő kár peren kívüli rendezését.  

 

 

IX. A vagyonkezelési  szerződés felmondása 

 

28. Bármelyik fél jogosult a szerződést rendes felmondással 6 hónapos felmondási idővel  

indokolás nélkül felmondani.  



  

29. A Tulajdonos a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással akkor szüntetheti 

meg, ha  

- a Vagyonkezelő a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos jogszabályi vagy e 

szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati költségvetési 

és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

- a  Vagyonkezelő ellen az üzemeltetési szerződés tartama alatt csőd-, vagy 

felszámolási eljárás indul.  

- a Vagyonkezelő a átadott vagyon kezelése során jogszabályban vagy jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

- Vagyonkezelő a vagyonban súlyos kárt okoz,  

- amennyiben Vagyonkezelő a jogszabályokban és a szerződésben előírt felújítási, 

karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a Tulajdonos felszólítására nem kezdi 

meg – a felszólítás kézhezvételétől számított 120 napon belül – vagy a 

felszólításban megjelölt határidőig nem fejezi be. 

 

30. Tulajdonos jogosult a fentieken túl a jelen szerződést egyoldalúan felmondani abban az 

esetben is, amennyiben a Képviselő-testület a kezelésbe adott vagyon más célú 

vagyonkezeléséről, vagy hasznosításáról hoz határozatot, a határozat meghozatalát 

követő 3 hónapos határidőre. 

31. Szerződő felek jogosultak jelen szerződést közös megegyezéssel megszűntetni.  Közös 

megegyezéssel történő  megszüntetés esetén Szerződő Felek e szerződés 15. pontjában 

foglaltak szerint számolnak el.   

X. Elszámolás a kezelt vagyonnal 

 

32. Vagyonkezelő a saját forrásaiból végzett beruházásaihoz, felújításához is köteles 

előzetesen Tulajdonos hozzájárulását beszerezni és a korszerűsítési igényeket legkésőbb 

a tárgy év január 31-ig köteles előterjeszteni.  

 

33. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírását követően, jegyzőkönyv felvételével 

tételes vagyonleltárt készítenek, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

Az ingatlan Vagyonkezelő részére történő birtokbaadása a tételes vagyonleltár felvételét 

követően történik.  

34. A szerződés megszűnésekor Vagyonkezelő köteles az átadott vagyontárgyakat 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni Tulajdonos részére. 

 

35. Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonnak a kezelésbe 

adás időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével 

(csökkenésével, vagy növekedésével) elszámolni.  

 

 

 

 

 

 



  

 

XI. Záró és egyéb rendelkezések 

 

36. A Szerződő Felek, a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben 

kötelesek 30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést.  

37. Felek jelen szerződést csak írásban módosíthatják.  

38. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény, 

továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  és más vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

39. Jelen szerződés mellékletei.  

1. számú melléklet: vagyonleltár,  

 

 

40. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Tulajdonost, 2 példány 

Vagyonkezelőt illet meg.  

 

 

A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. március …. 

 

 

 

 

 

             

    Kiskunhalas Város Önkormányzata     Halasi Városgazda Zrt. 

  Tulajdonos              Vagyonkezelő 

Fülöp Róbert Polgármester            Molnár Ferenc  

         vezérigazgató 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

    Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző 
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86/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hatályon kívül helyezi a 

Képviselő – testület 2014. január30-án meghozott 19/2014. Kth. számú döntés 3. pontjában 

foglaltakat.  

2.)Kiskunhalas Város Önkormányzata határozatlan időtartamra vagyonkezelésbe adja a 6400 

Kiskunhalas, Bem utca 2. (222/14/A/61. hrsz) szám alatti ingatlant a Halasi Városgazda Zrt. 

részére, térítésmentesen, jelen előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelési szerződés 

alapján. 

3.) KiskunhalasVáros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az előterjesztés mellékletében lévő vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

Vagyonkezelési szerződés 
 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzsszáma: 724902 adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp 

Róbert polgármester), mint Tulajdonos, 

 

másrészről a Halasi Városgazda Zrt. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem utca 1., 

cégjegyzékszáma: 03-10-100381, adószáma: 13993492-2-03 képviseli: Molnár Ferenc 

vezérigazgató), mint Vagyonkezelő(továbbiakban együtt: Felek)között, alulírott helyen és 

időben az alábbi feltételekkel: 

 

I. A szerződés célja 

 

Jelen szerződést a Felek azzal a céllal kötik, hogy biztosítsák a Vagyonkezelő által az 

önkormányzati vagyon rendeltetésszerű és hatékony működtetését, állagának, állapotának 

védelmét, értékének megőrzését, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 

követelményét.        

II. A szerződés tárgya 

 

 

Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a 

kiskunhalasi 222/14/A/61. hrsz. alatt felvett, 70 m2 területű, „orvosi rendelő” 

megjelölésű, természetben 6400 Kiskunhalas, Bem utca 2. földszint 61. szám alatti  

ingatlan. 

 

A2.) pontban írt ingatlant Tulajdonos vagyonkezelésbe adja a Halasi Városgazda Zrt. 

részére, az alábbi feltételekkel: 

III. A vagyonkezelés díja 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2.) pontban írt ingatlant térítésmentesen 

vagyonkezelésbe adja a2011. évi CLXXXIX. – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló (továbbiakban: Mötv.)  – törvény 109. § (1) bekezdése alapján, továbbá a  2011. évi 

CXCVI. – a nemzeti vagyonról  szóló, (továbbiakban: Nvtv.)  – törvény a 3. § 19. pont bd. 

alpontja és 11. § -a alapján. 

A  közfeladat ellátását – itt helyiséggazdálkodást - Vagyonkezelő végzi. 



  

 

Vagyonkezelő vagyonkezelői jogának díjmentessége kizárólag addig az időpontig és 

olyan mértékben áll fenn, amíg a Vagyonkezelő a kezelt vagyont üzemeltetése, 

használata, hasznosítása során közfeladat ellátását segíti elő, vagy amíg a vonatkozó 

jogszabály ekként rendelkezi. Vagyonkezelő a közfeladatin kívül egyéb tevékenységet 

csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne veszélyeztesse az átadott közfeladat 

ellátását. 

 

IV. Szerződéskötési feltételek 

 

Jelen szerződés megkötésére az Nvtv. 11. § (3) bekezdése alapján, versenyeztetés 

mellőzésével kerül sor.  

Vagyonkezelő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) 1.a pontja alapján átlátható szervezetnek 

minősül, továbbá megfelel az Nvtv. 3.§. 19. pontjában meghatározott vagyonkezelő 

fogalmának.   

Felek rögzítik, hogy Vagyonkezelő üzletrészeinek kizárólagos tulajdonosa Kiskunhalas 

Város Önkormányzata, így Vagyonkezelő megfelel az Nvtv. 11. § (1) pontjában 

meghatározott feltételeknek.  

 

V. A szerződés időbeli hatálya 

 

Szerződő Felek jelen szerződést a szerződés aláírásának napjától kezdődően határozatlan 

időre kötik.  

VI.  Vagyonkezelő jogai és kötelezettségei 

 

Vagyonkezelő jogosult és köteles az ingatlan üzemeltetésre, fenntartására, karbantartására, 

birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, hogy azt nem idegenítheti el, meg nem 

terhelheti, a vagyonkezelői jogot át nem ruházhatja, továbbá a vagyonkezelés során 

keletkezett bevételt jelen szerződésben rögzített vagyon kezelésére, illetve önkormányzati 

közfeladat ellátására köteles fordítani.  

 

Az üzemeltetésre átadott vagyon Vagyonkezelésbe adó (Tulajdonos) tulajdonában marad.  

Vagyonkezelésbe adó jelen okirat aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2.) pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában a 

vagyonkezelői jog az illetékes földhivatal által az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre 

kerüljön.  A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről – jelen szerződés 

aláírásától számított 30 napon belül- , illetve a vagyonkezelői jog megszűntekor – 

megszűnésétől számított 30 napon belül - annak ingatlan-nyilvántartási törléséről 

Vagyonkezelő köteles gondoskodni. 

Vagyonkezelő a vagyon hasznosítása során felmerülő összes költséget (közüzemi 

költségek, karbantartási költség stb.) köteles viselni.  



  

Vagyonkezelő kötelessége Tulajdonos részére megfizetni, a Tulajdonos által már 

korábban megkötött felelősségbiztosítás, 2. ) pontban megjelölt ingatlanra eső részét.  

Felek rögzítik, hogy a  2. ) pontban írt ingatlan külön közüzemi mérőórákkal rendelkezik. 

Erre tekintettel Vagyonkezelő vállalja, hogy a közüzemi órákat, jelen szerződés aláírásától 

számított 15 napon belül saját nevére íratja. 

 

A Vagyonkezelő köteles az átadott vagyon tekintetében az éves értékcsökkenések 

visszapótlására azzal, hogy az átadott vagyonon végzett pótlólagos felújítással, illetve 

beruházással is kiválthatja azt, mellyel legkésőbb ezen vagyonkezelési szerződés 

megszűnésekor köteles elszámolni. A Vagyonkezelő az éves értékcsökkenés 

megállapításához köteles jelen szerződés mellékletét képező vagyonleltárban szereplő  

értékcsökkenési kulcsokat alkalmazni. Ha az átadott vagyonon végzett pótlólagos 

felújítás, illetve beruházás értéke meghaladja a szerződés megszűnésének időpontjában 

fennálló el nem számolt éves értékcsökkenések összegét azt a Tulajdonos nem köteles 

megtéríteni a Vagyonkezelőnek. 

Vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. 

Vagyonkezelő évente, a gazdasági évet követő január 31. napjáig köteles a vagyon 

változásairól adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás teljesíthetőségéhez a kezelésbe vett 

vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen 

tartalmazza ezek könyvszerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés 

összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. 

Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan fejlesztéséhez bankhitelt, 

kölcsönt, vagy támogatást kíván felvenni, illetve pályázni kíván, és ahhoz szükséges az 

vagyonkezeléssel érintett vagyon, vagy annak egy részének megterhelése, úgy ahhoz 

előzetesen a Tulajdonos hozzájárulását kell kérnie.  

 

Amennyiben a vagyont érintően a Tulajdonos pénzeszközeiből értéknövelő beruházás 

történik, e beruházásból keletkező vagyonnövekmény a Tulajdonosé lesz, nem keletkezik 

közös vagy osztott tulajdon. 

 

Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával – a Vagyonkezelő saját 

forrásaiból és ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból keletkező 

vagyonnövekmény Tulajdonos tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy osztott 

tulajdon.  
 

 Vagyonkezelő feladatai ellátásához állandó jelleggel alvállalkozót, vagy közreműködőt 

igénybe venni csak a Tulajdonos hozzájárulásával jogosult.  Vagyonkezelő tudomásul 

veszi, hogy az alvállalkozónak, illetve közreműködőnek is átlátható szervezetnek kell 

lennie. 
 

Vagyonkezelő köteles a vagyon kezelésénél betartani a vonatkozó jogszabályokat, 

különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint egyéb szakmai 

előírásokra.  



  

Vagyonkezelő a kezelt vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségét 

teljesíti.  

VII. A Tulajdonos  jogai és kötelezettségei 

 

  A Tulajdonos jogosult a vagyonnal történő gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzés 

kiterjed különösen a fenntartásra és üzemeltetésre, a fenntartási és karbantartási, felújítási, 

állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyonnal történő gazdálkodás hatékonyságára.  

VIII. A kártérítési felelősség alakulása 

 

 

Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik, jelen 

szerződésből eredő kötelezettségével, a kezelt vagyonban bekövetkezett kárért. 

Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerződésben 

meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 

megszegésével a Tulajdonosnak okozott kárért.  

A vagyon kezelése során harmadik személy által okozott kárért Vagyonkezelő felel, 

amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé. 

Az átadott ingó és ingatlan vagyon kezeléséből eredő harmadik személynek okozott kárért 

Vagyonkezelő felel.  

A felmerült kárról a Szerződő Felek együttesen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben – ha 

lehetséges - megállapítják a kárfelelőst is. A kár megtérítése ügyében a Szerződő Felek 

közvetlen tárgyalnak és vállalják az őket terhelő kár peren kívüli rendezését.  

 

IX. A vagyonkezelési  szerződés felmondása 

 

Bármelyik fél jogosult a szerződést rendes felmondással 6 hónapos felmondási idővel  

indokolás nélkül felmondani.  

A Tulajdonos a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, 

ha  

a Vagyonkezelő a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos jogszabályi vagy e 

szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati költségvetési és 

vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

a  Vagyonkezelő ellen az üzemeltetési szerződés tartama alatt csőd-, vagy felszámolási 

eljárás indul.  

a Vagyonkezelő a átadott vagyon kezelése során jogszabályban vagy jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

Vagyonkezelő a vagyonban súlyos kárt okoz,  

amennyiben Vagyonkezelő a jogszabályokban és a szerződésben előírt felújítási, 

karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a Tulajdonos felszólítására nem kezdi meg – 

a felszólítás kézhezvételétől számított 120 napon belül – vagy a felszólításban megjelölt 

határidőig nem fejezi be,  



  

 

Tulajdonos jogosult a fentieken túl a jelen szerződést egyoldalúan felmondani abban az 

esetben is, amennyiben a Képviselő-testület a kezelésbe adott vagyon más célú 

vagyonkezeléséről, vagy hasznosításáról hoz határozatot, a határozat meghozatalát követő 

3 hónapos határidőre. 

Szerződő felek jogosultak jelen szerződést közös megegyezéssel megszűntetni.  Közös 

megegyezéssel történő  megszüntetés esetén Szerződő Felek e szerződés 15. pontjában 

foglaltak szerint számolnak el.   

X. Elszámolás a kezelt vagyonnal 

 

Vagyonkezelő a saját forrásaiból végzett beruházásaihoz, felújításához is köteles 

előzetesen Tulajdonos hozzájárulását beszerezni és a korszerűsítési igényeket legkésőbb a 

tárgy év január 31-ig köteles előterjeszteni.  

 

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírását követően, jegyzőkönyv felvételével tételes 

vagyonleltárt készítenek, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az 

ingatlan Vagyonkezelő részére történő birtokbaadása a tételes vagyonleltár felvételét 

követően történik.  

A szerződés megszűnésekor Vagyonkezelő köteles az átadott vagyontárgyakat 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni Tulajdonos részére. 

 

Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonnak a kezelésbe adás 

időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével 

(csökkenésével, vagy növekedésével) elszámolni.  

 

XI. Záró és egyéb rendelkezések 

 

A Szerződő Felek, a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben 

kötelesek 30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést.  

Felek jelen szerződést csak írásban módosíthatják.  

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény, továbbá 

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

rendelkezései irányadóak. 

Jelen szerződés mellékletei.  

számú melléklet: vagyonleltár,  

 

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Tulajdonost, 2 példány 

Vagyonkezelőt illet meg.  

 



  

A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

 

Kiskunhalas, 2016. március …. 

 

 

             

 Kiskunhalas Város Önkormányzata   Halasi Városgazda Zrt. 

  Tulajdonos            Vagyonkezelő 

Fülöp Róbert Polgármester          Molnár Ferenc  

       vezérigazgató 

 

 

 

 
Jogi ellenjegyzés: 

    Komlósné Dr. Fekete AnikóJegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:   Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

87/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hatályon kívül helyezi a 

Képviselő – testület 2015. március 26-án meghozott 81/2015. Kth. számú döntés 3. pontjában 

foglaltakat.  

2.)    Kiskunhalas Város Önkormányzata határozatlan időtartamra vagyonkezelésbe adja a 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlan emeleti részén található, szálláshelynek 

kialakított, összesen 467,2 m2 területű ingatlan-részt a Halasi Városgazda Zrt. részére, 

térítésmentesen, jelen előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelési szerződés alapján.  

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az előterjesztés mellékletében lévő vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

Vagyonkezelési szerződés 
 

 

amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzsszáma: 724902 adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp 

Róbert polgármester), mint Tulajdonos, 

 

másrészről a Halasi Városgazda Zrt. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem utca 1., 

cégjegyzékszáma: 03-10-100381, adószáma: 13993492-2-03 képviseli: Molnár Ferenc 

vezérigazgató), mint Vagyonkezelő (továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott helyen és 

időben az alábbi feltételekkel: 

 

I. A szerződés célja 

 

Jelen szerződést a Felek azzal a céllal kötik, hogy biztosítsák a Vagyonkezelő által az 

önkormányzati vagyon rendeltetésszerű és hatékony működtetését, állagának, állapotának 



  

védelmét, értékének megőrzését, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 

követelményét.        

II. A szerződés tárgya 

 

 

Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a 

kiskunhalasi 1. hrsz. alatt felvett, összesen 5393 m2 területű, kivett városháza 

megjelölésű, természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlan. 

 

Az 1.) pontban írt ingatlanból Tulajdonos vagyonkezelésbe adja, az ingatlan emeleti 

részén található, jelen szerződés mellékletét képező alaprajzon megjelölt, összesen 467,2 

m2 területű, ténylegesen szálláshelynek kialakított ingatlanrészt. 

III. A vagyonkezelés díja 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2.) pontban írt ingatlant térítésmentesen  

vagyonkezelésbe adja a 2011. évi CLXXXIX. – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló (továbbiakban: Mötv.)  – törvény 109. § (1) bekezdése alapján, továbbá a  2011. évi 

CXCVI. – a nemzeti vagyonról  szóló, (továbbiakban: Nvtv.)  – törvény a 3. § 19. pont bd. 

alpontja és 11. § -a alapján. 

A  közfeladat ellátását – itt helyiséggazdálkodást - Vagyonkezelő végzi. 

 

Vagyonkezelő vagyonkezelői jogának díjmentessége kizárólag addig az időpontig és 

olyan mértékben áll fenn, amíg a Vagyonkezelő a kezelt vagyont üzemeltetése, 

használata, hasznosítása során közfeladat ellátását segíti elő, vagy amíg a vonatkozó 

jogszabály ekként rendelkezi. Vagyonkezelő a közfeladatin kívül egyéb tevékenységet 

csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne veszélyeztesse az átadott közfeladat 

ellátását. 

 

IV. Szerződéskötési feltételek 

 

Jelen szerződés megkötésére az Nvtv. 11. § (3) bekezdése alapján, versenyeztetés 

mellőzésével kerül sor.  

Vagyonkezelő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) 1.a pontja alapján átlátható szervezetnek 

minősül, továbbá megfelel az Nvtv. 3. §. 19. pontjában meghatározott vagyonkezelő 

fogalmának.   

Felek rögzítik, hogy Vagyonkezelő üzletrészeinek kizárólagos tulajdonosa Kiskunhalas 

Város Önkormányzata, így Vagyonkezelő megfelel az Nvtv. 11. § (1) pontjában 

meghatározott feltételeknek.  

 

V. A szerződés időbeli hatálya 

 

Szerződő Felek jelen szerződést a szerződés aláírásának napjától kezdődően határozatlan 

időre kötik.  



  

Vagyonkezelő jogai és kötelezettségei 

 

Vagyonkezelő jogosult és köteles az ingatlan üzemeltetésre, fenntartására, karbantartására, 

birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, hogy azt nem idegenítheti el, meg nem 

terhelheti, a vagyonkezelői jogot át nem ruházhatja, továbbá a vagyonkezelés során 

keletkezett bevételt jelen szerződésben rögzített vagyon kezelésére, illetve önkormányzati 

közfeladat ellátására köteles fordítani.  

 

Az üzemeltetésre átadott vagyon Vagyonkezelésbe adó (Tulajdonos) tulajdonában marad.  

Vagyonkezelésbe adó jelen okirat aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2-3.) pontban megjelölt ingatlan-illetőség (467.2 m2) 

vonatkozásában a vagyonkezelői jog az illetékes földhivatal által az ingatlan-

nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön.  A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséről – jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül- , illetve a 

vagyonkezelői jog megszűntekor – megszűnésétől számított 30 napon belül -  annak 

ingatlan-nyilvántartási törléséről Vagyonkezelő köteles gondoskodni. 

Vagyonkezelő a vagyon hasznosítása során felmerülő összes költséget (közüzemi 

költségek, karbantartási költség stb.) köteles viselni.  

Vagyonkezelő kötelessége Tulajdonos részére megfizetni, a Tulajdonos által már 

korábban megkötött felelősségbiztosítás, ingatlanrészre eső részét.  

Tekintettel arra, hogy a kezelésbe adott szálloda ingatlan-rész közös energiaellátó 

rendszerrel működik az egyéb, kezelésbe nem adott helyiségekkel, és azok működtetése 

leválasztással nem valósítható meg, így az ingatlanrész tekintetében felmerülő közüzemi 

költségek megállapítására Felek energetikus szakvéleményét veszik figyelembe. 

Ezen szakvélemény alapján kerül kiszámlázásra a fennálló közüzemi költség 

Vagyonkezelő részére. 

Az energetikus szakvélemény beszerzése Felek közös kötelezettsége, melynek jelen 

szerződés aláírásától számított 30 napon belül eleget tesznek. 

 

Vagyonkezelő fenti pontban rögzített jogait az alábbiak korlátozásával gyakorolhatja: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. január 01. napjától a vagyonkezelésbe adott, 3. 

pontban megjelölt ingatlanrész udvari szárnyában elhelyezkedő „Vállalkozók Klubjaként” 

elnevezett helyiséget a Halasi Vállalkozók Klubja részére havonta egy alkalommal – a 

hónap utolsó csütörtöki napján tartandó klubnapra – és ezen felül évi 12 alkalommal 

rendezett klubrendezvényre bérbe adta, 2019. december 31. napjáig. A bérlet csak és 

kizárólag a „Vállalkozó Klubja” elnevezésű helyiségre, továbbá a „Vállalkozók Klubja” 

mellett található kiszolgáló helyiségekre (konyha, WC) vonatkozik. Vagyonkezelő a 

vagyon hasznosításakor ezt köteles figyelembe venni és adott esetben a Vállalkozók 

Klubja elnökével egyeztetni.  

A Vagyonkezelő köteles az átadott vagyon tekintetében az éves értékcsökkenések 

visszapótlására azzal, hogy az átadott vagyonon végzett pótlólagos felújítással, illetve 

beruházással is kiválthatja azt, mellyel legkésőbb ezen vagyonkezelési szerződés 

megszűnésekor köteles elszámolni. A Vagyonkezelő az éves értékcsökkenés 



  

megállapításához köteles jelen szerződés mellékletét képező vagyonleltárban  

meghatározott értékcsökkenési kulcsokat alkalmazni. Ha az átadott vagyonon végzett 

pótlólagos felújítás, illetve beruházás értéke meghaladja a szerződés megszűnésének 

időpontjában fennálló el nem számolt éves értékcsökkenések összegét azt a Tulajdonos 

nem köteles megtéríteni a Vagyonkezelőnek. 

Vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. 

Vagyonkezelő évente, a gazdasági évet követő január 31. napjáig köteles a vagyon 

változásairól adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás teljesíthetőségéhez a kezelésbe vett 

vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen 

tartalmazza ezek könyvszerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés 

összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. 

Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan fejlesztéséhez bankhitelt, 

kölcsönt, vagy támogatást kíván felvenni, illetve pályázni kíván, és ahhoz szükséges a 

vagyonkezeléssel érintett vagyon, vagy annak egy részének megterhelése, úgy ahhoz 

előzetesen a Tulajdonos hozzájárulását kell kérnie.  

 

Amennyiben a vagyont érintően a Tulajdonos pénzeszközeiből értéknövelő beruházás 

történik, e beruházásból keletkező vagyonnövekmény  a Tulajdonosé lesz, nem keletkezik 

közös vagy osztott tulajdon. 

 

Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával – a Vagyonkezelő saját 

forrásaiból és ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból keletkező 

vagyonnövekmény Tulajdonos tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy osztott 

tulajdon.  
 

A Vagyonkezelő feladatai ellátásához állandó jelleggel alvállalkozót, vagy közreműködőt 

igénybe venni csak a Tulajdonos hozzájárulásával jogosult.  Vagyonkezelő tudomásul 

veszi, hogy az alvállalkozónak, illetve közreműködőnek is átlátható szervezetnek kell 

lennie 

 

Vagyonkezelő köteles a vagyon kezelésénél betartani a vonatkozó jogszabályokat, 

különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint egyéb szakmai 

előírásokra.  

Vagyonkezelő a kezelt vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségét 

teljesíti.  

 

A Tulajdonos  jogai és kötelezettségei 

 

  A Tulajdonos jogosult a vagyonnal történő gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzés 

kiterjed különösen a fenntartásra és üzemeltetésre, a fenntartási és karbantartási, felújítási, 

állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyonnal történő gazdálkodás hatékonyságára.  

 

A kártérítési felelősség alakulása 

 



  

 

Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik, jelen 

szerződésből eredő kötelezettségével, a kezelt vagyonban bekövetkezett kárért.  

Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerződésben 

meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 

megszegésével a Tulajdonosnak okozott kárért.  

A vagyon kezelése során harmadik személy által okozott kárért Vagyonkezelő felel, 

amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé. 

Az átadott ingó és ingatlan vagyon kezeléséből eredő harmadik személynek okozott kárért 

Vagyonkezelő felel.  

A felmerült kárról a Szerződő Felek együttesen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben – ha 

lehetséges - megállapítják a kárfelelőst is. A kár megtérítése ügyében a Szerződő Felek 

közvetlen tárgyalnak és vállalják az őket terhelő kár peren kívüli rendezését.  

 

 

 

A vagyonkezelési  szerződés felmondása 

 

Bármelyik fél jogosult a szerződést rendes felmondással 6 hónapos felmondási idővel  

indokolás nélkül felmondani.  

A Tulajdonos a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, 

ha  

a Vagyonkezelő a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos jogszabályi vagy e 

szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati költségvetési és 

vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

a  Vagyonkezelő ellen az üzemeltetési szerződés tartama alatt csőd-, vagy felszámolási 

eljárás indul.  

a Vagyonkezelő az átadott vagyon kezelése során jogszabályban, vagy jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

Vagyonkezelő a vagyonban súlyos kárt okoz,  

amennyiben Vagyonkezelő a jogszabályokban és a szerződésben előírt felújítási, 

karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a Tulajdonos felszólítására nem kezdi meg – 

a felszólítás kézhezvételétől számított 120 napon belül – vagy a felszólításban megjelölt 

határidőig nem fejezi be,  

Tulajdonos jogosult a fentieken túl a jelen szerződést egyoldalúan felmondani abban az 

esetben is, amennyiben a Képviselő-testület a kezelésbe adott vagyon más célú 

vagyonkezeléséről, vagy hasznosításáról hoz határozatot, a határozat meghozatalát követő 

3 hónapos határidőre. 

Szerződő felek jogosultak jelen szerződést közös megegyezéssel megszűntetni.  Közös 

megegyezéssel történő  megszüntetés esetén Szerződő Felek e szerződés 15. pontjában 

foglaltak szerint számolnak el.   

Elszámolás a kezelt vagyonnal 

 



  

Vagyonkezelő a saját forrásaiból végzett beruházásaihoz, felújításához is köteles 

előzetesen Tulajdonos hozzájárulását beszerezni és a korszerűsítési igényeket legkésőbb a 

tárgy év január 31-ig köteles előterjeszteni.  

 

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírását követően, jegyzőkönyv felvételével tételes 

vagyonleltárt készítenek, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az 

ingatlanrész Vagyonkezelő részére történő birtokbaadása a tételes vagyonleltár felvételét 

követően történik.  

A szerződés megszűnésekor Vagyonkezelő köteles az átadott vagyontárgyakat 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni Tulajdonos részére. 

 

Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonnak a kezelésbe adás 

időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével 

(csökkenésével, vagy növekedésével) elszámolni.  

 

 

Záró és egyéb rendelkezések 

 

A Szerződő Felek, a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben 

kötelesek 30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést.  

Felek jelen szerződést csak írásban módosíthatják.  

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény, továbbá 

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

rendelkezései irányadóak. 

Jelen szerződés mellékletei.  

számú  melléklet: földszinti- emeleti alaprajz, 

számú melléklet: vagyonleltár,  

számú melléklet: energetikus szakvéleménye a működési költségek megoszlásáról 

 

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Tulajdonost, 2 példány 

Vagyonkezelőt illet meg.  

 

A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. március …. 

 

 

 

 

 



  

             

    Kiskunhalas Város Önkormányzata     Halasi Városgazda Zrt. 

  Tulajdonos              Vagyonkezelő 

     Fülöp Róbert Polgármester            Molnár Ferenc  

        vezérigazgató 

 

 

 
Jogi ellenjegyzés: 

    Komlósné Dr. Fekete Anikó  Jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

    Csernák Lajos  Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

88/2016. Kth. 

1.)Kiskunhalas Város Önkormányzata 5 év határozott időtartamra hasznosításba adja a 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „Díszudvar” elnevezésű ingatlant a 

Halasi Média Nonprofit Kft. javára, térítésmentesen, jelen előterjesztés mellékletét képező 

vagyonhasznosítási szerződés alapján.  

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az előterjesztés mellékletében lévő vagyonhasznosítási szerződés aláírására. 

 

Üzemeltetési és hasznosítási szerződés 
 

 

amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzsszáma: 724902 adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp 

Róbert polgármester), mint Tulajdonos, 

 

másrészről a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  (székhelye: 6400 

Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D, cégjegyzékszáma: 03-09-115853, adószáma: 18350692-

2-03 képviseli: Nagy - Apáti Ivett ügyvezető), mint Üzemeltető (továbbiakban együtt: Felek) 

között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

       

 I. Előzmények 

 

Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a 

kiskunhalasi 1. hrsz. alatt felvett, összesen 5393 m2 területű, kivett városháza megjelölésű, 

természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlan. 

 

Az 1.) pontban írt ingatlanból Tulajdonos üzemeltetésbe adja, az ingatlan földszinti részén 

található, jelen szerződés mellékletét képező alaprajzon megjelölt, összesen 1086.96 m2 

területű, Díszudvar  megjelöléssel használt ingatlanrészt. 

 

Felek megállapítják, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat közfeladata a kulturális 

szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a 

helyi közművelődési tevékenység támogatása,  a tevékenység végzéséhez szükséges 

infrastruktúra biztosítása és a tevékenység költségvetési támogatása. 

 



  

Felek rögzítik, hogy Üzemeltető üzletrészeinek kizárólagos tulajdonosa Kiskunhalas Város 

Önkormányzata. Üzemeltető megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: Nvtv.) 11. § (1) pontjában meghatározott feltételeknek.  
 

Az Üzemeltető  kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés alapján átlátható szervezetnek 

minősül. 

II. A szerződés célja 

 

Az üzemeltetésbe adás célja az önkormányzat 3. pontban meghatározott közfeladat ellátása 

érdekében az önkormányzati tulajdonú vagyonelemek hatékonyabb és gazdaságosabb 

hasznosítása.   

 

III. A szerződés tárgya 
 

A szerződés tárgya a I.2. pontban körülírt ingatlanrész és ingóságok (a továbbiakban: 

vagyon) kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság üzemeltetésébe adása. 

 

Az Üzemeltető az üzemeltetési jogot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.  11. § 

(17) bekezdés b) pontja alapján versenyeztetés nélkül szerzi meg.  

 

IV. A szerződés hatálya 

 

Felek jelen szerződést a szerződés aláírásának napjától kezdődően 5 év határozott 

időtartamra kötik.  

 
 

V. Az üzemeltetői jog tartalma, 
a vagyon tulajdonjoga 

 

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásával, jegyzőkönyv felvételével tételes 

vagyonleltárt készítenek, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, mint 1. 

számú melléklet.  

 

Üzemeltetőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik kötelezettségei – ideértve a 

számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is – 

azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 

 

Az üzemeltetésre átadott vagyon Tulajdonos tulajdonában marad.  

 

Amennyiben a vagyont érintően a Tulajdonos pénzeszközeiből értéknövelő beruházás 

történik, e beruházásból keletkező vagyonnövekmény a Tulajdonosé lesz, nem keletkezik 

közös vagy osztott tulajdon. 

 

Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával – az Üzemeltető saját forrásaiból 

és ráfordításából történik értéknövelő beruházás, az e beruházásból keletkező 

vagyonnövekmény Tulajdonos tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy osztott 

tulajdon.  

 



  

VI. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei 

 

Üzemeltető jogosult a vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, hogy azt 

nem idegenítheti el, meg nem terhelheti, az üzemeltetői jogot át nem ruházhatja, 

amennyiben a hasznosítás során esetlegesen bevétel keletkezik, úgy azt a jelen szerződésben 

rögzített vagyon üzemeltetésére, illetve önkormányzati közfeladat ellátására kell fordítania.  

 

 

Üzemeltető a vagyon hasznosításakor köteles figyelembe venni Tulajdonos kulturális 

tevékenységéhez  szükséges feltételek biztosítására vonatkozó igényét. 

 

Az Üzemeltető feladatai ellátásához állandó jelleggel alvállalkozót, vagy közreműködőt 

igénybe venni csak a Tulajdonos hozzájárulásával jogosult.  Üzemeltető tudomásul veszi, 

hogy az alvállalkozónak, illetve közreműködőnek is átlátható szervezetnek kell lennie.  

 

Üzemeltető a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal köteles 

gazdálkodni. E kötelezettsége megszegésével okozott kárért, a polgári jog általános 

szabályai szerint felel.   

 

Üzemeltető köteles a vagyon kezelésénél betartani a vonatkozó jogszabályokat, különös 

tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint egyéb szakmai és 

környezetvédelmi előírásokra.  

 

Üzemeltető fentieken túlmenően köteles gondoskodni: 

a vagyon őrzéséről,  

jogszabályban meghatározott értékhatárt elérő, vagy meghaladó árubeszerzés, építési 

beruházás, szolgáltatás megrendelése esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,  

tűrni a Tulajdonos ellenőrzését az üzemeltetéssel kapcsolatban, valamint  

a vagyonnal kapcsolatos adatok szolgáltatásáról, amennyiben azt jogszabály, vagy jelen 

szerződés előírja.  

 

 Üzemeltető nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségei, a következők:  

 

20.1. Az Üzemeltető az üzemeltetésbe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített 

nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyvszerinti bruttó és nettó 

értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.  

 

20.2.  Üzemeltető évente egyszer köteles, a tárgyévet követő év január 31. napjáig az 

üzemeltetésbe vett ingatlanrész és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi 

változásairól adatot szolgáltatni Tulajdonosnak.  

 

20.3. Üzemeltető kijelenti, hogy a DAOP.5.1.2/A-09-2F-2013-0001 azonosítási számú 

projekt dokumentációját megismerte és vállalja, hogy a pályázatban foglalt fenntartási 

kötelezettségeknek a hasznosítás során teljes mértékben eleget tesz.   

 

20.4. Üzemeltető a hasznosításba adott vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési 

kötelezettségét teljesíti.  

 

20.5. Üzemeltető az alábbi feltételek mindenkori biztosításával köteles üzemeltetni az 

átadott vagyont: 



  

Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az üzemeltetésre átadott vagyon hasznosítása nem 

zavarhatja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

működését; 

Üzemeltető a hasznosítás során a Tulajdonos és a Hivatal dolgozói és ügyfelei számára nem 

korlátozhatja a Hivatal épületének megközelítését; 

Üzemeltető a hasznosítás során köteles figyelemmel lenni a Hivatal által rendezett 

programokra 

Üzemeltető köteles tűrni, hogy a Tulajdonos mindenkori alkalmazottja, az  alaprajzon 

„önkormányzati raktárként” megjelölt, 38.80 m2 terület fele részét a gondnoki teendők 

ellátására, karbantartásra igénybe vegye, ezen tevékenységek folytatásában Üzemeltető 

Tulajdonos alkalmazottját nem akadályozhatja. 

 

VII. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

 A Tulajdonos jogosult a vagyonnal történő gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjed 

különösen a fenntartásra és üzemeltetésre, a fenntartási és karbantartási, felújítási, 

állagvédelmi munkák teljesítésére és a vagyonnal történő gazdálkodás hatékonyságára. 

Jogosult továbbá a vagyonra vonatkozó üzemeltetési tervet a tényleges eseményekkel 

összevetni, és ha szükséges, intézkedéseket kezdeményezni.  

 

Az ellenőrzés olyan időpontban történhet, hogy szükségtelenül ne zavarja az Üzemeltető 

szakmai feladatellátását. Az ellenőrzés időpontját a Tulajdonos az ellenőrzés megkezdése 

előtt legalább három nappal korábban köteles bejelenteni az Üzemeltetőnek. 

 

Üzemeltető a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető 

minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az 

önkormányzati vagyonra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.  

 

A Tulajdonos köteles továbbá,  

az Üzemeltető jelen szerződés rendelkezéseinek teljesítése érdekében együttműködni,  

az Üzemeltető által szolgáltatott adatokat a jogszabályoknak megfelelően, célszerűen 

kezelni és felhasználni,  

a tulajdonosi hozzájárulásokat igénylő kérelmekkel kapcsolatban a kézhezvételt követő 1 

hónapon belül írásban nyilatkozni.  

 

 

VIII. A kártérítési felelősség alakulása 

 

Üzemeltető a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik, jelen 

szerződésből eredő kötelezettségével, a kezelt vagyonban bekövetkezett kárért. 

 

Üzemeltető a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerződésben 

meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 

megszegésével a Tulajdonosnak okozott kárért. 

 

A vagyon működtetése során harmadik személy által okozott kárért Üzemeltető felel,  

amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé. Az átadott ingó és 

ingatlan vagyon üzemeltetéséből eredő harmadik személynek okozott kárért Üzemeltető 

felel.  



  

 

A felmerült kárról a Szerződő Felek együttesen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben – ha 

lehetséges - megállapítják a kárfelelőst is. A kár megtérítése ügyében a Szerződő Felek 

közvetlen tárgyalnak és vállalják az őket terhelő kár peren kívüli rendezését.  

 

 

 

 

IX. Az üzemeltetési és hasznosítási szerződés módosítása és  

megszűnése 

 

A jelen szerződést a Szerződő Felek írásban – közös megegyezéssel – módosíthatják. A 

módosító javaslat a kezdeményező fél írásban köteles eljuttatni a másik félnek, akinek 30 

nap áll rendelkezésére a módosító javaslatot illető nyilatkozat megtételére. 

 

 

 Az üzemeltetői jog megszűnik:  

a szerződés írásbeli felmondásával,  

rendkívüli felmondással,  

az adott vagyontárgyra vonatkozóan, a vagyontárgy megsemmisülésével,  

az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével a megszűnés napján,  

ha az Üzemeltető ellen jogerősen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a jogerőre 

emelkedés napján,  

ha az Üzemeltetőnek adó-, illeték-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több 

mint hat hónapja lejárt és megfizetésére halasztást nem kapott,  

közös megegyezéssel,  

jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.  

 

Bármelyik fél jogosult a szerződést rendes felmondással 6 hónapos felmondási idővel az év 

utolsó napjára indoklás nélkül felmondani. Rendkívüli felmondás esetén – ide nem értve az 

azonnali hatályú felmondás esetét – a felmondás a közléstől számított 2. hónap végéig szól. 

A Tulajdonos az üzemeltetési szerződését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha  

az Üzemeltető a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos jogszabályi vagy e szerződésben 

foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati költségvetési és vagyongazdálkodási 

érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

az Üzemeltetőnek adó-, illeték-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék tartozása, több 

mint hat hónapja lejárt és megfizetésére halasztást nem kapott,  

az Üzemeltető ellen az üzemeltetési szerződés tartama alatt csőd-, vagy felszámolási eljárás 

indul.  

 

.   Azonnali felmondásnak van helye, ha  

az Üzemeltető az üzemeltetésbe adott vagyon kezelése során jogszabályban vagy jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

az Üzemeltető a vagyonban súlyos kárt okoz,  

amennyiben az Üzemeltető a jogszabályokban és a szerződésben előírt felújítási, 

karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a Tulajdonos felszólítására nem kezdi meg – a 

felszólítás kézhezvételétől számított 120 napon belül – vagy a felszólításban megjelölt 

határidőig nem fejezi be,  

a Tulajdonos a vagyon tulajdonjogát harmadik személyre az Üzemeltető értesítése nélkül 

átruházza.  

 



  

Közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetése esetén Szerződő Felek e 

szerződésben, valamint az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kötelesek 

elszámolni.  

 

Tulajdonos jogosult a fentieken túl a jelen szerződést egyoldalúan felmondani abban az 

esetben is, amennyiben a Képviselő-testület a hasznosításba adott vagyon más célú 

hasznosításáról hoz határozatot, a határozat meghozatalát követő 3 hónapos határidőre. 

 

 

X. Elszámolás a kezelt vagyonnal 

 

Üzemeltető üzemeltetési joga gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint 

köteles eljárni és köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, 

karbantartásával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátására. Üzemeltető köteles az 

ingatlanon bárminemű építési, átalakítási munkák megkezdése előtt Tulajdonos írásbeli 

hozzájárulását beszerezni. Üzemeltető a saját forrásaiból végzett beruházásaihoz, 

felújításához is köteles előzetesen Tulajdonos hozzájárulását beszerezni és a korszerűsítési 

igényeket legkésőbb a tárgy év január 31-ig köteles előterjeszteni.  

 

Üzemeltető üzemeltetési joga nem terjed ki az általa használt ingatlanvagyon elidegenítésére 

és megterhelésére. Üzemeltetőt terhelik azok a kötelezettségek, amelyek az üzemeltetésébe 

adott vagyon használatával kapcsolatosak (karbantartás, üzemeltetés), és köteles viselni a 

vagyonhoz fűződő közterheket. 

Tekintettel arra, hogy a kezelésbe adott ingatlan-rész közös energiaellátó rendszerrel 

működik az egyéb, kezelésbe nem adott helyiségekkel, és azok működtetése leválasztással 

nem valósítható meg, így az ingatlanrész tekintetében felmerülő közüzemi költségek 

megállapítására Felek energetikus szakvéleményét veszik figyelembe. 

Ezen szakvélemény alapján kerül kiszámlázásra a fennálló közüzemi költség Vagyonkezelő 

részére. 

Az energetikus szakvélemény beszerzése Felek közös kötelezettsége, melynek jelen 

szerződés aláírásától számított 30 napon belül eleget tesznek 

 

Üzemeltető a használatra vonatkozó jogosultságának, a szerződés megszűnésekor köteles a 

használatba adott ingatlan vagyontárgyakat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

visszaadni Tulajdonos részére, a természetes elhasználódás figyelembevételével. 

 

Üzemeltető köteles a kezelt vagyonnal folyamatosan elszámolni, a hatályos jogszabályi 

rendelkezések és a Tulajdonos rendelkezései szerint elszámolni. Az elszámolás alapját az 

üzemeltetésbe adás időpontjában és az elszámoláskor a Szerződő Felek nyilvántartásaiban 

szereplő – jelen szerződés hatálya alá tartozó - vagyon képezi. 

 

Üzemeltető az üzemeltetési jog megszűnésekor köteles a vagyonnak az üzemeltetésbe adás 

időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével (csökkenésével, 

vagy növekedésével) elszámolni. Az elszámolási különbözet kiegyenlítésének feltételeiről a 

Szerződő Felek állapodnak meg.  

 

Jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén az Üzemeltető a 

felmondási idő lejártát követő 60 napon belül, rendkívüli, vagy azonnali hatályú felmondás 

esetén 30 napon belül köteles tételesen elszámolni az üzemeltetett vagyonnal. Az 

üzemeltetés egyéb módon történő megszűnése esetén a vagyonnal való elszámolás 

határideje a megszűnést követő 30 nap.  

 



  

 Az elszámolás módja a tételes, helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyről a Szerződő Felek 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi eljárás befejezéséig az Üzemeltető az 

üzemeltetésre átadott vagyonnal a felelős őrzés szabályai szerint köteles eljárni.  

 

XI. Záró és egyéb rendelkezések 

 

Jelen  szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

 

A Szerződő Felek, a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben kötelesek 

30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést.  

 

 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény, a Vagyonrendelet és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései 

irányadóak. 

 

A szerződés elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képezi az átadott ingatlan alaprajza,  2. 

számú  mellékletét képezi az üzemeltetésbe adott vagyonról szóló vagyonleltár 

jegyzőkönyve, a szerződés megkötés időpontjának megfelelően, 3. számú mellékletét képezi 

a közüzemi költségek megállapításához energetikus szakvéleménye. 

 

A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

Kiskunhalas, 2016. …….. 

 

 

             

 Kiskunhalas Város Önkormányzata    Halasi Média Nonprofit Kft. 

  Tulajdonos              Üzemeltető  

Képv.: Fülöp Róbert polgármester           Képv.:Nagy-Apáti Ivett 

     ügyvezető 
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Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
 

89/2016. Kth. 

A Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 

módosításának kezdeményezése 

 

 
H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszerkezeti Terv és a 

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát szükségesnek tartja a következő pontokban: 



  

 

1.1. Lakossági kérelem alapján felmerült módosítási igények 

 

1.1.1. A Fridrich Lajos utca 61. szám, 41741/19 hrsz.-ú ingatlan övezeti 

besorolásának és beépítési paramétereinek megváltoztatása. 

 

1.1.2. A Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 42657 és 42659 hrsz.-ú ingatlanok építési 

szabályainak megváltoztatása. 

 

1.1.3. A 8143/2 hrsz.-ú ingatlan jelenlegi EV jelű védelmi rendeltetésű Erdőterület 

övezeti besorolásának megváltoztatása. 

 

1.1.4. A 0976/26 hrsz.-ú önkormányzati út szabályozásának módosítása. 

 

1.1.5. A 2358/5 hrsz.-ú KP övezetbe tartozó önkormányzati ingatlan szabályozása. 

 

1.1.6. A Szilády Áron Református Gimnázium területén a kijelölt építési hely 

módosítása. 

 

1.1.7. A 10142/7 hrsz.-ú önkormányzati út szabályozásának módosítása 

 

1.1.8. A Tormássy János utca végén található ingatlanoknak a megengedett 

legnagyobb építménymagasság mértékének emelése. 

 

1.1.9. A Kiskunhalas, 0223/14 hrsz.-ú külterületi ingatlan Mezőgazdasági üzemi 

területbe történő átsorolás lehetőségének vizsgálata. 

 

1.1.10 A 0156/32 hrsz alatti külterületi beépítési módjának változtatása 

 

1.1.11.A 1815/107 hrsz. alatti ingatlanon építési hely módosítása 

 

1.2. A hatósági munka során felmerült módosítási igények 

 

1.2.1. A HÉSZ 17. § szövegszerkesztési hiba javítása. 

 

1.2.2. A KM jelű Mezőgazdasági üzemi terület elnevezésében az „üzemi” 

megnevezés pontosítása. 

 

1.2.3. A szabályozási terv értékvédelmi rendelet alapján történő aktualizálása. 

 

1.2.4. Kiskunhalas külterületén lévő, 0713/10 hrsz.-ú ingatlanon található major 

védőtávolságának feltüntetése a szabályozási terven. 

 

1.2.5. A Sóstó északi oldalán lévő zártkertek feletti területen övezeti jel 

feltüntetése a szabályozási terven. 

 

1.2.6. A belvízveszélyes területek feltüntetése a szerkezeti terven. 

 

1.2.7. A 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek 

számára szolgáló parkolóterület és garázs létestés feltételeinek 

szabályozása. 

 



  

1.2.8. A HÉSZ 29. § (3) b./ pontjában szereplő, hátsókertre vonatkozó előírás 

pontosítása. 

 

1.2.9. A korábban hatályos szabályozás alapján kialakult beépítési mód szerint a 

meglévő épületek bővíthetősége érdekében további részletszabályok 

megalkotása. 

 

1.3. Önkormányzati munka során felmerült módosítási igények 

 

1.3.1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal a 0187/1 és 0187/2 hrsz. alatti 

ingatlanokon található rekultivált hulladéklerakó védőtávolságának törlése. 

 

1.3.2. A Boróka utca szabályozásának felülvizsgálata. 

 

1.3.3. A HÉSZ építmények köz- és közlekedési területen történő elhelyezésére és a 

„közterület-környezetalakítási terv” készítésére vonatkozó szabályai 

felülvizsgálata. 

 

1.3.4.Cigány Önkormányzat és közösségi ház, valamint a szomszédos cigány 

óvoda telkének beépítési paraméterei felülvizsgálata és övezeti besorolása 

megváltoztatásának vizsgálata. 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv és a 

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát alátámasztó tervdokumentáció elkészítésére a tervező 

Új-Lépték Bt.-vel szerződést kössön, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az 

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

szerinti egyeztetési folyamatot folytassa le. 

 

 

90/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP-6-7.4.1.1-16 

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati kiírásra, a Tó utcai cigány 

közösségi ház energetikai korszerűsítése címmel, legfeljebb 20 millió forint tervezett 

projektösszeggel. A pályázat nyertessége estén a Képviselő-testület a költségvetésben 

biztosítja a szükséges önrész összegét. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és 

nyilatkozatok megtételére. 

 

 

91/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 23.675.812 Ft 

támogatásról szóló hosszabb idejű hagyományos közmunkaprogram pályázatának  

benyújtásához. A program önerőt nem igényel. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy az. 1.pont szerinti 

program megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, tárgyalásokat folytasson, a szükséges 

dokumentumokat, szerződéseket aláírja. 

 

 



  

 

92/2016. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad az 1. 

mellékletben szereplő, 3 ütemre tervezett faleváltási terv megvalósulásához, azzal, hogy a 

különböző ütemek megvalósítása közt legalább 5 év teljen el, az ehhez szükséges forrást a 

költségvetésben az ütemezésnek megfelelő években elkülöníti. 

2. A Képviselő-testület a faleváltási terv I. ütemét 2017.évben hajtja végre azzal, hogy 

amennyiben civil szervezet, szakmai fórum, vagy más részéről 2016.szeptember 30.napjáig 

szakmai véleménnyel alátámasztott javaslat érkezik a faleváltási tervre vonatkozóan, úgy a 

faleváltási terv I. ütemének végrehajtásáról átruházott hatáskörben a 

Pénzügyi,Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt a 2016.októberi 

ülésén.  

 

1. sz. melléklet 

 

I. Ütem 

 

- Szász Károly út menti fák cseréje páfrányfenyőre- (Ginkgo biloba) 

- I. világháborús emlékmű mögötti fasor cseréje díszkörtére (Pyrus calleryana 

'Chanticleer' 

- Városháza főbejárat melletti fasor cseréje páfrányfenyőre- (Ginkgo biloba) 

- Városháza udvari bejárat melletti fasorok cseréje japán díszcseresznyére (Prunus 

serrulata ’Kansan) 

 

II. Ütem 

 

- a református templom melletti fasor cseréje díszkörtére 

- a parkolóban törökmogyorók ültetése  

- az ivókúttól a templom felé a járda belső oldalán törökmogyoró (Corylus colurna) 

fasor létesítése 

- A Hősök terei úttal párhuzamos fasorok cseréje kőrisfára (Fraxinus angustifolia 

’Raywood)  

- facsoportok kialakítása az ivókút-református templom közötti részen vörös levelű 

díszcseresznyéből (Prunus serrulata ’Royal Burgundy), himalájai nyír  (Betula utilis 

'Doorenbos') és szomorú szil (Ulmus glabra 'Camperdownii) és vörös levelű májusfa  

(Prunus virginiana ‘Schubertii) 

 

III.Ütem 

 

- Bethlen téri facsoportok ültetése: oszlopos korai juhar (Acer platanoides ‘Olmsted), 

vérjuhar (Acer platanoides ‘Krimson King), lepényfa (Gleditsia triacanthos ‘Sunburst), 

díszgalagonya (Crataegus viridis ‘Winter King), fényes levelű galagonya (Crataegus 

lavallai ‘Carrieri)                     

 

 

93/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2012. Kth számú 

határozatával 2012. január 30. napján jóváhagyott Közbeszerzési  Szabályzatát  2016. 

március 31. napjával hatályon kívül helyezi, és ezzel egy időben a mellékelt Közbeszerzési 

Szabályzatot fogadja el. 

 

 



  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

  Közbeszerzési Szabályzata 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következő Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) 

alkotja: 

 

I. Általános rendelkezések 

1.1 Az Önkormányzata Kbt. 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti ajánlatkérőnek 

minősül, s ennek kapcsán - figyelemmel a Kbt. 4. §-ára - beszerzéseinek 

vonatkozásában visszterhes szerződései megkötése céljából a Kbt. szabályai szerint 

köteles eljárni. 

E szabályzat célja, hogy - a Kbt.-ben foglalt szabályok keretei között – az 

Önkormányzat közbeszerzéseinek számára és értékére figyelemmel megállapítsa 

azokat a sajátos szabályokat, melyeket az Önkormányzat költségvetésének terhére 

megvalósított közbeszerzések során alkalmazni kell. 

A szabályzat hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatára.  

1.2  Tárgyi hatály: A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat minden olyan 

árubeszerzésére, építési beruházására, építési koncessziójára, szolgáltatás 

megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek értéke a közbeszerzési eljárás 

megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat, 

valamint arra az esetre, ha az ajánlatkérő tervpályázati eljárást folytat le.  

 

1.3  Jelen Szabályzat irányadó a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások 

esetében is. 

 

1.4  Szabályzat célja: A Szabályzat alapvető célja, hogy a Önkormányzat a közbeszerzési 

folyamatban részt vevő valamennyi szervezeti egysége tevékenységét 

összehangoltan, az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével, a fogalmak 

egységes értelmezésével és a Kbt., valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályok 

maradéktalan betartásával hatékonyan lássa el. 

 

A Szabályzat további célja, hogy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban az ajánlatkérő 

közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza a közbeszerzés folyamatát döntési 

mechanizmusát alapvetően az alábbiak szerint:  

– a közbeszerzések tervezését; 

– a közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására vonatkozó 

szabályokat; 

– a szerződéskötés és a szerződések teljesítésével kapcsolatos feladatokat; 

– a közbeszerzési eljárás egyes cselekményeiért, illetőleg az eljárás során 

hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületet, 

továbbá ezek felelősségi rendjét; (nevében eljáró, illetőleg az eljárásba 

bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét)  

– a jogorvoslati eljárásban való képviselet rendjét  

– az éves statisztikai összegezés elkészítésére vonatkozó szabályokat; 

– a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésének rendjét; 

– a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét. 



  

 

1.5 A közbeszerzés alapelvei: 

A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles biztosítani, a gazdasági szereplő 

pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

Az Önkormányzatnak esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a 

gazdasági szereplők számára. 

Az Önkormányzat és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásokban a 

jóhiszeműség és tisztesség, követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A 

joggal való visszaélés tilos. 

Az Önkormányzatnak a közpénzek felhasználásakor a hatékony és a felelős 

gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. 

1.6  A Szabályzat jellege: Jelen Szabályzattól a Kbt. alapján közbeszerzésnek minősülő 

beszerzések lebonyolítása során csak annyiban lehet eltérni, amennyiben erre a Kbt., 

illetőleg jelen Szabályzat felhatalmazást ad. Ahol jelen Szabályzat közbeszerzést 

említ, ott külön jogszabályban meghatározott tervpályázati eljárást is érteni kell. 

 

II. A közbeszerzési eljárások előkészítése és bonyolítása  

 

2.1 Közbeszerzés tervezése: 

A Kbt. 42. § (1) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat minden költségvetési 

évben legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 

továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni, melyben szerepeltetni kell az 

adott évre tervezett összes közbeszerzést.  

A közbeszerzési terv előkészítése a Pénzügyi Osztály adatszolgáltatását követően a 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály feladata. 

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megvizsgálja az egybeszámítási 

kötelezettséget, illetve azt is, hogy a megjelölt eljárásfajta alkalmazásának jogalapja 

fennáll-e. Ezen feladatai elvégzése után készíti el az éves közbeszerzési tervet, melyet 

a Képviselő-testület  hagy jóvá. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő 

indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni 

kell. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési tervet módosítani kell. 

Amennyiben év közben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 

egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet módosítani kell az igény vagy egyéb 

változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  

A közbeszerzési terv módosításának előkészítése a Városfejlesztési és Üzemeltetési 

Osztály feladata. A módosított közbeszerzési tervet a Képviselő-testület  hagyja jóvá. 

A közbeszerzési terv nyilvános. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a 

közbeszerzési terv illetőleg annak módosítása kapcsán a jóváhagyást követően 

gondoskodik annak honlapon, valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Közbeszerzési Adatbázisban (továbbiakban: Adatbázis) való közzétételéről. A 

közbeszerzési tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon 

történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 



  

Az éves közbeszerzési terv elfogadását követően az adott közbeszerzési eljárást csak 

akkor lehet megindítani, ha az szerepel az éves közbeszerzési tervben.  

A közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását 5 évig meg kell őrizni. 

 

2.2 Eljárások előkészítése 

A közbeszerzési eljárás előkészítése az ajánlattételig (részvételi jelentkezésig) tart. 

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

elkészítése során, az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen 

rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, szakmai, közbeszerzési, jogi és 

pénzügyi szakértelemmel. 

Építési beruházás esetén a beszerzés tárgya szerinti szakértelemnek az építési 

beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettség 

fogadható el. 

Az ajánlatkérő meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább 

háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak elbírálására és 

értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az 

eljárást lezáró döntést meghozó részére. A bírálóbizottsági munkájáról jegyzőkönyvet 

kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyet - részét 

képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 

Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a 

bírálóbizottság tagja.  

 

A közbeszerzési Bírálóbizottság (továbbiakban: Bizottság)  

létszáma:legalább 5 fő 

Elnöke: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője vagy az általa 

kijelölt szakember 

             Tagok: 

1.  pénzügyi szakértő: Pénzügyi Osztály vezetője vagy az általa kijelölt   

pénzügyi szakember 

2.  jogi szakértő: Jegyző, vagy az általa kijelölt jogi szakember 

3.  közbeszerzési szakértő: a hivatal közbeszerzési tanácsadója  

4. közbeszerzés tárgya szerinti: mobil tag, az aktuális közbeszerzési eljárás 

megkezdésekor a Polgármester jelöli ki.   

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés 

és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás 

esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba a 

Polgármester köteles Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót bevonni. 

A Bizottság tagjai az eljárás megindításakor összeférhetetlenségi és titoktartási 

nyilatkozatot tesznek. Nem lehet Bírálóbizottsági tag az, akivel szemben a Kbt. 25. §-

ában megfogalmazott összeférhetetlenség fennáll.  

A Bírálóbizottság feladata az előkészítés során: az adott közbeszerzési eljárás 

előkészítéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen: 

– a becsült érték meghatározása, amely során köteles a becsült érték meghatározása 

céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni, a vizsgálat 

során bírálóbizottság objektív alapú módszereket alkalmazhat. (Ilyen módszerek 

különösen: a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, a 

beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett 

piackutatás, igazságügyi szakértő igénybe vétele, szakmai kamarák által ajánlott 

díjszabások, szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási 



  

értéken alapuló, részletes építési adatbázis, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott 

árstatisztika,az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek 

elemzése) 

– az egybeszámítási szabályok alkalmazásával a megfelelő eljárásrend és 

eljárásfajta kiválasztása 

– amennyiben a becsült érték és az egybeszámítási szabályok alapján a felhívást, 

elegendő az eljárásrendnek megfelelő számú ajánlattevő számára megküldeni, a 

Bírálóbizottság ezt a tényt jelzi a Polgármester felé, aki Bírálóbizottság javaslata 

alapján dönt arról, hogy az ajánlattételi felhívások mely ajánlattevők számára 

kerüljenek megküldésre.  

– az eljárást elindító hirdetmény vagy közvetlenül megküldendő felhívás, 

kísérőlevél továbbá amennyiben kötelező vagy szükségesnek látszik, 

dokumentáció elő-, illetve elkészítése, melyeken belül elsősorban 

 a kizáró okok meghatározása, 

 az alkalmassági szempontok meghatározása, ezek igazolási 

módjának meghatározása, 

 a bírálati szempontok, súlyszámok meghatározása, 

 szerződéses feltételek meghatározása. 

  Bírálóbizottság további feladata az előkészítés során:  

 a felhívások, illetve dokumentációk jóváhagyás céljára történő átadása a 

Polgármester részére, 

 eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatás, valamint a felhívás megküldése 

(ajánlattevők / Közbeszerzési Hatóság),  

 amennyiben a közbeszerzési eljárás hirdetmény közzététele nélkül indul, 

annak regisztrálása az Adatbázisban, a felhívás megküldését követően 

haladéktalanul 

 a felhívás Közbeszerzési Hatóság általi hiánypótlás elvégzése (adott 

esetben), 

 konzultáción, helyszíni bejáráson való részvétel ( lehetőség a bizottsági 

tagok számára )  

 az ajánlattételi (részvételi) szakaszban az ajánlattevők (részvételre 

jelentkezők) által feltett kérdésekre történő válaszadás. 

A Bírálóbizottság üléseiről emlékeztetőt / jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A Polgármester jogköre, hogy - a Kbt. által előírt kötelező esetek kivételével - döntsön 

adott eljárás során felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásáról 

(továbbiakban Bonyolító) 

A Bonyolító titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz. 

Amennyiben a Polgármester Bonyolítót bíz meg úgy annak feladata a bírálóbizottság 

munkájának teljes körű segítése, dokumentumok előkészítése.  

Az eljárás előkészítésekor a Polgármester feladata: 

– döntés Bonyolító bevonásáról 

– döntés a Bírálóbizottság adott eljárás tárgya szerinti szakmai tagjáról, 

– amennyiben a felhívást elegendő ajánlattevőnek megküldeni, döntés az 

ajánlattevőről  

– a felhívás, illetőleg a dokumentáció jóváhagyása. 

 

2.3 Az értékelés szakasza: 

Az értékelési szakasz az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásától az eljárást 

lezáró döntés kihirdetéséig tart. 



  

Ez a szakasz magában foglalja az ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontását, 

azoknak a Kbt. előírásai szerinti vizsgálatát, az ezzel összefüggő szükséges közbenső 

döntésekre a javaslat megtételét, az ajánlatok elbírálását és ezek eredményeként 

javaslat előterjesztését az eljárást lezáró döntés meghozatalára. 

Bírálóbizottság feladata az értékelés szakaszában 

 a bontási eljárás megtartása, 

 bontási jegyzőkönyv elkészítése és megküldése az ajánlattevők számára, 

 a megállapított hiánypótlások, felvilágosítás kérések megküldése 

 a beérkezett hiánypótlások fogadása 

 a leendő nyertes esetén megkért és benyújtott igazolások vizsgálata 

Bonyolító bevonása esetén a Bonyolító látja el a bírálóbizottság feladatait, továbbá 

segítséget nyújt a bizottság számára az ajánlatok értékelésében. 

    Az értékelés elvégzése minden esetben a Bírálóbizottság feladata. 

A Bírálóbizottság további feladata a beérkezett ajánlatok (részvételre jelentkezések) 

értékelése során különösen a következőkre terjed ki, (amennyiben Bonyolító kerül 

bevonásra úgy annak iránymutatásaival): 

 a szerződés teljesítésére való alkalmasság / alkalmatlanság vizsgálata, 

 kizáró okok vizsgálata adott esetben az eljárás lezárását követően 

 az ajánlatok (részvételi jelentkezések) hiányosságainak megállapítása,  

 tárgyalásos eljárásban a tárgyalás(ok) lefolytatása, 

 nyilvánvaló számítási hiba korrigálása, 

 adott esetben felvilágosítás kérésének megállapítása, 

 kirívóan alacsony ellenszolgáltatás kezelése, 

 az ajánlattevői oldalon felmerülő irreális kötelezettségvállalás kezelése, 

 szükség esetén döntés az értékelési határidő meghosszabbításáról, 

– annak megállapítása, hogy az ajánlat (részvételi jelentkezés) megfelel-e a 

felhívásban vagy a dokumentációban, vagy jogszabályokban foglalt 

feltételeknek, mely kötelezettség alternatív ajánlat esetén is fennáll, 

– javaslattétel a közbenső döntések meghozatalára: kizárás, érvénytelenség 

– amennyiben az adott eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlat 

szerepelt bírálati szempontként, a pontozás elvégzése, 

– az eljárást lezáró döntés előkészítése, az arra vonatkozó javaslat 

előterjesztése. 

Az eljárás során a Bírálóbizottság legalább egy bizottsági ülést köteles tartani. A 

Bizottság döntés-előkészítő munkájának elősegítése céljából jogosult szakértőt 

igénybe venni. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehet részt a felkért szakértő, 

illetve Bonyolító. 

A Bizottság valamennyi tagja indokolással ellátott bírálati lapot készíthet, melyben 

kifejti álláspontját az ajánlatokkal (részvételi jelentkezésekkel) kapcsolatban. A 

bírálati lapokat a Bizottság utolsó üléséről felvett írásbeli szakvéleményt/döntési 

javaslatot egyaránt tartalmazó jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

Az értékelés során a Bizottságnak állást kell foglalnia az ajánlattevők (részvételre 

jelentkezők) alkalmassága, az ajánlat (részvételi jelentkezés) érvényessége 

tárgyában, és abban a kérdésben, hogy fennáll-e az ajánlattevő (részvételre 

jelentkező) vonatkozásában valamely kizáró vagy érvénytelenségi ok. A Bizottság 

valamennyi döntést igénylő kérdést részletesen, minden körülményre kiterjedően 

köteles vizsgálni. Bármely döntés meghozatalára a Bizottság ezzel kapcsolatos 

álláspontját megfelelő időben köteles a döntéshozó elé tárni.  



  

Az értékelés során mind a közbenső, mind pedig az eljárást lezáró döntés esetében a 

javaslattétel a Bizottság nevében kerül előterjesztésre, melyről a Bizottság tagjainak 

szavazniuk kell.  

A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen jelen van. 

Amennyiben a Bizottság valamely tagja a Bizottság többségi véleményével nem ért 

egyet, különvéleményét az adott ülésen készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

A bármely döntésre vonatkozó javaslathoz csatolni kell a bizottsági ülésről felvett, az 

adott kérdésre vonatkozó írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot egyaránt 

tartalmazó jegyzőkönyvet. 

III.   Döntéshozatal 

3.1 A közbeszerzést lezáró döntést a Polgármester hozza meg. Az ajánlatkérő nevében az 

eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja.  

Mind a közbenső, mind az eljárást lezáró döntésre a Bírálóbizottság tesz javaslatot a 

döntéshozónak. A döntéshozó a Bírálóbizottság szakvéleményét és javaslatát 

mérlegelve hozza meg a döntését. A döntéshozatal előtt kérheti, hogy jelenlétében a 

Bizottság újból üljön össze, s az esetlegesen felmerült kérdéseket közösen tisztázzák. 

3.2 A bírálóbizottság feladata: 

– az eljárás típusának megfelelően esetenként az alkalmasságra és a kizáró okokra 

vonatkozó igazolások bekérése a nyertes illetőleg - adott esetben - a második 

legkedvezőbb ajánlattevő vonatkozásában 

– a döntéshozó által hozott döntés alapján az összegzés elkészítése, az összegzés 

ajánlattevőkhöz történő eljuttatása, valamint az összegzés feltöltése az 

Adatbázisban 

– az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló hirdetmény elkészítése 

és feladása megjelentetés céljából a Közbeszerzési Hatóság számára 

– a hirdetmény ellenőrzéséért fizetendő díj átutalásáról való gondoskodás  

– a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásra 

történő előkészítése 

Bonyolító bevonása esetén a Bonyolító látja el a fentiekben írt feladatokat.  

 

 

 

 

IV.  Szerződéskötés és a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatok 

4.1 Az Önkormányzat nevében a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően létrejött 

szerződést, illetve annak módosítását a Polgármester írja alá. A közbeszerzés nyomán 

létrejött, szerződést, annak megkötését követően haladéktalanul a jogszabályi 

előírások alapján  közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján, valamint az 

Adatbázisban.  

4.2 A szerződésnek üzleti titok körébe eső része nyilvánosságra nem hozható.  

A szerződés közzétételéről a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály gondoskodik. 

4.3 A szerződésmódosításra csak kivételes esetben a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak 

megfelelően van lehetőség. 

Amennyiben a szerződésmódosítás szükséges, ezt a tényt a Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály jelzi a határidő lejárta előtt írásban a Polgármester felé. A 

Polgármester az általa felkért szakértő közreműködésével megvizsgálja, hogy fennáll-



  

e a szerződésmódosítás jogalapja, s ha igen, megteszi a szükséges lépéseket a 

módosítás előkészítésére vonatkozóan. 

A már megkötött szerződés módosításának jogossága esetén a Polgármester jogosult 

eljárni, a módosításra vonatkozó okmányokat, szerződésmódosítást aláírni.   

Szerződésmódosítás esetén a módosítástól számított 15 munkanapon belül 

hirdetmény megjelentetését kell kezdeményezni a Közbeszerzési Értesítő 

Szerkesztőségénél. 

4.4 A szerződés mindkét fél általi teljesítését követő 30 napon belül a következő adatokat 

fel kell tölteni az Adatbázisba. 

- hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény 

nélküli eljárás esetében felhívásra) 

- a szerződő felek megnevezését 

- azt, hogy a teljesítése szerződésszerű volt –e 

- a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját 

- az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját 

- kifizetett ellenszolgáltatás értékét 

A szerződés teljesülésére vonatkozó adatok feltöltése a Városfejlesztési és 

Üzemeltetési  Osztály feladata.  

 

V. A közbeszerzési eljárással összefüggő jogorvoslati feladatok 

 

5.1 A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban az önkormányzat jogi 

képviseletét a közbeszerzési eljárások lefolytatására megfelelő szakmai felkészültséggel 

rendelkező személy látja el, akit az adott jogorvoslati eljárásra a Polgármester bíz meg.  

 

VI.  Éves statisztikai összegzés 

 

6.1. Az Önkormányzat az éves közbeszerzéseiről meghatározott minta szerint éves statisztikai 

összegzést köteles készíteni, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig 

köteles közzétenni a Közbeszerzési Adatbázisban. 

6.2. Az éves statisztikai összegzés elkészítése és  a Közbeszerzési Adatbázisba történő 

feltöltése a Jegyző feladata. 

VII. Belső ellenőrzés felelősségi rendje 

 

7.1 A közbeszerzésekkel kapcsolatos általános előírások betartásának ellenőrzése, továbbá a 

közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, dokumentálásának és az eljárás 

eredményeként megkötött szerződések teljesítésének ellenőrzése a belső – ellenőr feladata.  

 

VIII. A közbeszerzési eljárások dokumentálása 

 

8.1 Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását köteles dokumentálni.  

8.2 A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban keletkezett összes iratot írásban, vagy az eljárási cselekmények elektronikus 



  

gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint 

elektronikusan, a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől 

számított öt évig meg kell őrizni.  

8.3. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős 

befejezéséig, de legalább öt évig meg kell őrizni. 

 

IX.   Záró rendelkezés 

 

9.1 Jelen Közbeszerzési Szabályzatot az Önkormányzat ________/ 2016  ( III. ______     ) 

számú határozatával fogadta el, rendelkezéseit________________________ napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg az ez ideig hatályos Közbeszerzési Szabályzat hatályon kívül 

helyezésre kerül.  

9.2 A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és ahhoz kapcsolódó 

jogszabályok rendelkezései irányadóak.  

 

 

Kiskunhalas, 2016.…………………………………… 

 

 

 

 

 

________________________________                           _____________________________ 

Fülöp Róbert Polgármester                                                Komlósné Dr Fekete Anikó Jegyző  

 

 

 

 

 1.számú függelék 

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, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011 ( XII.31.) Korm. rendelet 13. § 2.) bekezdés b. pontjában 

foglaltakra.   

I. 

A szabályzat célja 

 

E szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési 

értékhatárokat  el nem érő, továbbá  a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartozó  

árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan 

meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyeket Kiskunhalas Város Önkormányzat 

(továbbiakban: Önkormányzat vagy ajánlatkérő) költségvetésének terhére megvalósított 

beszerzések (továbbiakban: beszerzések) lefolytatása során  alkalmazni kell.  



  

II. 

A szabályzat tárgyi hatálya 

 

E szabályzat hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az Önkormányzat 

költségvetésében biztosított fedezetének értékhatára az eljárás megkezdésekor nem éri el a 

Kbt. szerinti értékhatárokat, továbbá azokra a beszerzésekre, amelyek a közbeszerzési eljárási 

kivételek alá tartoznak.   

III.  

Értelmező rendelkezések 

 

A beszerzés tárgya: árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése. Amennyiben 

a beszerzés –egymással szükségszerűen összegfüggő – beszerzési tárgyat  foglal magába, a 

meghatározó értékű beszerzési tárgy  szerint kell a beszerzést minősíteni.  Szolgáltatás 

megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek a tárgya áru beszerzése és szolgáltatás 

megrendelésére irányul, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. 

 

Becsült érték: az adott beszerzésre az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésére álló 

anyagi fedezet. 

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a beszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 

 

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, 

illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 

 

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, így 

különösen: 

a) nem lehet az eljárásban ajánlatkérői oldalon résztvevő döntéshozó testület tagja, vagy 

a lebonyolításban, előkészítésben, javaslattételben, részt vevő személy, illetve ezen 

személyek hozzátartozója [Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pont]; 

b) nem állhat az ajánlatkérővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses 

jogviszonyban; 

 

A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló 

összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni ajánlatkérőnek. 

 

Összeférhetetlenségi ügyben vita esetén a polgármester dönt. 

 

IV.  



  

Alapelvek 

 

A beszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles - az egyenlő bánásmód elvének 

figyelembevételével biztosítani, az eljárásban meghívott ajánlattevő pedig tiszteletben tartani 

a verseny tisztaságát. 

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 

V.  

Az ajánlatkérő nevében eljáró személyek 

Az Önkormányzat beszerzései vonatkozásában az Önkormányzat, mint ajánlatkérő  nevében 

eljáró 

-  nettó 4.000.000 Ft értékhatárig döntő személy a Polgármester,  

- ezen értékhatár felett a közbeszerzési értékhatárig a Polgármester versenyeztetési 

eljárás keretében  

dönt.  

Az Önkormányzat részéről indított ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása során 

Kiskunhalas Város Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala ( továbbiakban: Hivatal) jár 

el.   

VI. 

A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai, kivételek a versenyeztetés alól 

A./ Kivételek: 

A versenyeztetés megvalósítása legalább három különböző ajánlattevőnek megküldött 

ajánlatkérés útján valósul meg, az alábbi esetek kivételével:  

- ha  a beszerzés becsült értéke nem haladja meg a nettó 4.000.000 Ft-ot, 

- ha a szerződést műszaki-technikai, jogi vagy egyéb sajátosságok, művészeti 

szempontok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott 

szervezet, személy képes teljesíteni, ( Kizárólagos forgalmazó esetében un. 

kizárólagossági nyilatkozatot kell kérni ),  

- építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött 

szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények   kiegészítő építési 



  

beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges, amelyet műszaki vagy 

gazdasági okok miatt jelentős nehézség nélkül nem lehet a korábbi szerződéstől, vagy 

elválasztható ugyan, de feltétlenül szükséges  az építási beruházás, illetőleg 

szolgáltatás teljesítéséhez,  

- árubeszerzés esetén, ha korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, vagy bővítése 

során a korábbi nyertes ajánlattevőknek másikkal történő helyettesítése azzal a 

követelménnyel járna, hogy a műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő 

dolgot kellene beszerezni, vagy ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai 

nehézséget eredményezne a működtetésben, vagy fenntartásban, 

- a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló azonnali 

beszerzésekre,  

- ha élet, illetve balesetveszély, valamint a vagyonvédelem elhárítása érdekében 

haladéktalan intézkedés megtétele szükséges a beszerzés megvalósítása érdekében, 

- az olyan beszerzésre, ahol a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe 

vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az 

ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező 

feltételek igénybevétele az e rész szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna, 

 

- közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, vagy 

teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházások beszerzésére, 

 

- azon megállapodások, amelyeknél az Önkormányzat  és olyan gazdálkodó szervezet 

köt egymással, amely a Kbt. 9.§ k) pontjában, illetve a Kbt. 118.§ (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feltételeknek megfelel  

 

azzal, hogy a fenti esetekben elegendő egy ajánlat beszerzése, majd  ennek írásbeli 

megrendelése, mely megrendelés megrendelője a Polgármester, s  ellenjegyzője a Jegyző 

és a pénzügyi osztály vezetője.    

Fenti eljárásoknál előzetes  ajánlat bekérése nem indokolt, s nem követelmény.  

A fentiekben írt beszerzések elrendelője, s megvalósítója  a Polgármester, aki a jogkörébe 

tartozó lebonyolított beszerzésekről  hozott döntéséről  a soron következő  Képviselő-

testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket.   

Eljáró Polgármester dönthet fenti beszerzések esetében, hogy a versenyeztetési eljárást 

lefolytatását rendeli alkalmazni.  

B./ Versenyeztetés 

 

A versenyeztetés ajánlatkérés útján valósul meg. 

 

Az Önkormányzatnak a beszerzés megkezdésekor legalább három különböző - a szerződés 

teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - 

gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban kell az ajánlattételi felhívást 

megküldenie.  



  

Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód 

elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások 

részvételét biztosítva kell eljárni. 

Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel 

megfelelő ajánlatot tehessenek. 

 

A meghívásra kerülő  ajánlattevőkről a Hivatal azon szervezeti egységének vezetője, - 

amelynél a beszerzési igény jelentkezik - javaslata alapján a Polgármester dönt. 

C./ Előkészítés 

Ajánlatkérő képviselője a beszerzési eljárás lebonyolításához bonyolító megbízása felől 

dönthet.  

Ajánlatkérő képviselője  szükség esetén – a beszerzés tárgyának jellegére, esetleges 

bonyolultságára is figyelemmel – a beszerzési eljárásban megfelelő szakértelemmel 

rendelkező személyek köréből külső szakértőt kérhet fel a közreműködésre azzal, hogy  a 

felkért külső szakértő(k) díjazását ajánlatkérő biztosítja.  

Bonyolító igénybevételének hiányában a beszerzési eljárás lebonyolítása a Hivatal feladatát 

képezi.  

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 száma(i), e-mail elérhetősége, képviselője, 

 a beszerzés tárgya és mennyisége,  műszaki , minőségi és teljesítési 

követelmények,  

 a beszerzés eredményeként megkötendő szerződés típusának meghatározása, 

 bírálati, értékelési szempontot, szempontokat, mely lehet a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatás, lehet az összességében legelőnyösebb  ajánlat, összességében 

legelőnyösebb bírálati szempont megjelölése esetén a legelőnyösebb ajánlat 

megítélésre szolgáló résszempontok meghatározását,  

 a teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama, 

 a teljesítés helyét,  

 az ajánlattételi határidőt, mely azonos az ajánlatok bontásának időpontjával, 

 az ajánlat benyújtásának határidejét, címét, (helyiség, utca, házszám, emelet 

szobaszám), 

 az ajánlatkérő kapcsolattartóját, 

 a pénzügyi ellenszolgáltatás feltételeit, 

 eredményhirdetés ideje, módja, 

 e szabályzatra való hívatkozást, 

 a versenyeztetés kommunikációjának meghatározását ( e-mail, posta,vagy  

mindkettő )  

 

Az ajánlattételi felhívás szükség szerint tartalmazhatja: 

 

- részajánlat tehető-e  

- többválozatú ajánlat tehető-e  

- jogfenntartást a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné 



  

nyilvánításáról  

- a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket 

- kizáró okok meghatározását 

- az ajánlattevők alkalmasságának ( pénzügyi, műszaki szakmai ) 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, 

- alvállalkozók igénybevételére vonatkozó nyilatkozatokat 

- hiánypótlás lehetőségét vagy kizárását, módját, 

- minden egyéb olyan információt, ami a megfelelő ajánlatételhez szükséges  

- üzleti titokra vonatkozó előírások  

- ajánlati biztosíték  adásának előírását, s annak feltéelrendszerét 

- 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. 

Összességében az ajánlattételi felhívást közérthetően, célratörően, szabatosan a magyar nyelv 

általános jelentésére figyelemmel, és a műszaki tartalomra, valamint a beszerzési cselekmény 

körülményeire tekintettel kell megfogalmazni.  

Formai és tartalmi kikötések:  

- 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 a benyújtási határidőt követő 15 napon belül  lehetőleg el kell 

bírálni. 

D./ Bontás  

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában 

kell megkezdeni. 

Az ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megadott helyen és ajánlattételi 

határidőben mindazok jelenlétében bontja fel, akiket a bontásra meghívott. Bonyolító 

igénybevétele esetén a bonyolító jogosult a bontási eljárás lebonyolítására.  



  

A  bontás során  az ajánlattevők nevét, címét és az ajánlat bírálati szempont szerinti tartalmi  

elemeit kell ismertetni.  

A bontásról jegyzőkönyvet kell készíteni, s azt valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni a 

bontást követően.  

E./ Bírálat, az ajánlatok értékelése  

Beszerzésenként a beérkezett ajánlatok elbíráláshoz az Önkormányzat Polgármestere legalább 

három tagú ( jogi, pénzügyi, szakmai felkészültséggel bíró ) bíráló bizottság kijelöléséről 

dönt. 

A kijelölt bíráló bizottsági tagoknak összeférhetetlenségükről nyilatkozatot kell tenniük.  

A bíráló bizottság tagjai az értékelési eljárást lebonyolítják, ennek körében megvizsgálják a 

beérkezett ajánlatokat jogi, pénzügyi, szakmai szempontokból, véleményezik azokat, s 

javaslatukat az eljárás eredményességéről, eredménytelenségéről, az ajánlatok 

érvényességéről, érvénytelenségéről eljuttatják a döntéshozóhoz.  

A bíráló bizottság az értékelő munkáját írásban adminisztrálni köteles.  

F./ Döntéshozatal 

A döntéshozó a bíráló bizottság véleményét és javaslatát mérlegelve hozza meg döntését.  

Az eljárás eredményessége, eredménytelnesége 

Eredménytelen az eljárás ha: 

 az ajánlattételi határidőig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett ( nem 

nyújtottak be ajánlatot ) 

 csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot 

 az ajánlattevők egyike sem felel meg  az ajánlattételi  felhívásban foglalt 

feltételeknek 

 egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében a legelőnyösebb  ajánlattevő sem 

tett  - az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - 

megfelelő ajánlatot 

 az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik 

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

értékelése megkezdhető, vagy az eljárás döntéshozója külön döntése alapján az ajánlatok 

felbontása nélkül újabb ajánlattételre hívhat fel.  

Eredménytelen eljárás esetén az eljárást megindító  dönt(het)  új eljárás lefolytatásáról. 

 

Az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége 

 

Az ajánlat érvényes, amennyiben az ajánlattételi felhívás előírásainak megfelel. 

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 

 egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Ajánlatkérő érvénytelenné teheti a beérkezett ajánlatot, amennyiben ajánlattevő a  beszerzési 

becsült érték fölötti összegre tett ajánlatot. vagy dönthet a kiegészítő forrás biztosításáról. 

 

Az ajánlattevő által  megadott ár alacsony voltának megítélésekor ajánlatkérő a korábbi 

tapasztalataira, a beszerzést megelőzően végzett piacfelmérésének eredményére, vagy a 

beszerzést  megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb 

adatokra kell, hogy figyelemmel legyen.  

 

Az Önkormányzat az eljárást lezáró döntést követően lehetőleg 5 munkanapon belül írásban 

értesíti valamennyi ajánlattevőt az eljárás eredményéről.  

 

G./ Szerződéskötés, szerződés módosítás  

 

Eredményes eljárás szerződéskötéssel zárul.  

Az adott beszerzési eljárás során megkötendő szerződés előkészítése bonyolító igénybevétele 

esetén a bonyolító, míg egyéb esetben a Hivatal  feladata . 

 

A szerződés megkötésére a Polgármester jogosult.  

 

Az ajánlatkérő kizárólag a nyertes ajánlattevővel köthet szerződést.  

 

Szerződésmódosítás esetén a döntéshozó megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerződésmódosítás 

jogalapja, s ha igen, úgy megteszi a szükséges  lépéseket a módosítás előkészítésére 

vonatkozóan. 

A szerződés módosítás jogossága esetén  a döntéshozó, vagy döntéshozó képviselője  a 

módosításra vonatkozó okmányokat jogosult aláírni. 

VII. 

 A beszerzések megvalósítása, befejezése 

 

A beszerzés megvalósítását csak a beszerzésre vonatkozó pénzügyi fedezet rendelkezésre 

állása esetén lehet megkezdeni.  

A beszerzési eljárás akkor tekinthető befejezettnek, ha a beszerzéssel kapcsolatos  valamennyi 

kifizetés megtörtént.  

VIII. 

A beszerzések dokumentálási rendje, belső ellenőrzése 

A beszerzés során keletkezett valamennyi dokumentumot az Önkormányzat köteles minimum 

5 évig megőrizni.  A beszerzési eljárások dokumentálása a Hivatal feladata. Külön megbízás 

alapján a Belső ellenőrzésen keresztül  a beszerzések szúrópróbaszerűen, vagy tervezetten 

ellenőrzésre kerülhetnek.  

IX. 

Záró rendelkezések 

 



  

Jelen Beszerzési Szabályzat az Önkormányzat 173/2015. Kth. határozatával  2015. június  25. 

napján lép hatályba. 

Hatályát veszti a 6/2012. Kth-val elfogadott Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzatának függelékében szereplő Beszerzési Szabályzat. 

 

Kiskunhalas, 2015. június 25. 

 

94/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, 

hogy a közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 20/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

1.melléklet 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
 

2016. 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   
 

    
 

  

Közbiztonság növelését segítő közterületi 

kamerarendszer telepítése Kiskunhalason 

 

 

 

 

 

 

Adásvételi szerződés Kiskunhalas város 

közvilágításának energia ellátására 

 

 

 Nemzeti 

értékhatárokat 

elérő értékű 

közbeszerzési 

eljárás 

 

 

 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

értékhatárokat elérő 

értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115.§ 

alapján 

 

 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 113.§ szerint 

2016. február 

 

 

 

 

 

 

 

2016. április 

2016. június 10. 

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 31. 

 

 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

Thorma János Múzeum bővítése 

 

 

 Nemzeti 

eljárásrend 

 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

közbeszerzési eljárás a Kbt. 

2016. április 

 

 

2016.november 30. 

 

 

 



  

 

Ady Endre utcai óvoda energetikai felújítása 

 

 

Nemzeti 

eljárásrend 

113.§ szerint 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

értékhatárokat elérő 

értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115.§ 

alapján 

 

 

2016.április 

 

2016.szeptember 30. 

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
        

       

VI. Szolgáltatási koncesszió     
 

 

       

 

Záradék: Jóváhagyta Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 94/2016. Kth. számú határozatával. 

 
Kiskunhalas,  2016. március 31. 

_______________________________ 

Fülöp Róbert  Polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

95/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az építési szabályzat 35. §-ban meghatározottak szerint 

eljárva, a határozat 1. számú melléklete szerinti helyszínrajz alapján építési helyet jelöl ki a 

Bethlen Gábor téren, a Matéza étterem előtti közterületen vendéglátó terasz építés céljából. 

Egyben tulajdonosi hozzájárulást ad az építmény felépítéséhez. 

 

 



  

 

96/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló március havi beszámolót.  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

16/2011. (VI.29.) 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. a 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 2016. április 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

  

 

Kiskunhalas, 2016. március 31. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                   1. melléklet a 6/2016.(III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

2016. április 01-től 
 

 

 

 

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        

2016. év 

Házi segítségnyújtás  

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra  260 Ft/óra   260 Ft/óra 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni 

ell. (873011)  (102023) 
2 800 84 000 7 062 211 854 

211 854 Ft/fő/hó 

7 062 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      

2016. év 

Szociális étkezés   (889921)  (107051)  650 Ft/adag     1069 Ft/adag   1069  Ft/adag 

Házi segítségnyújtás(889922)  (107052)     360 Ft/óra  525 Ft/óra  525 Ft/óra 

Ebédszállítás (889922)   (107052) 120 Ft/adag     

Időskorúak nappali 

int. ell. 

(881011)  (102031) 

Étkezéssel 650 Ft/fő/adag  1 069 Ft/fő/adag  1 069 Ft/fő/adag 

Tartózkodás esetén 0    2 399 Ft/fő/nap   2 399 Ft/fő/nap  

Időskorúak tartós bentlakásos szociális 

ellátása (873011)  (102023) 

2 700 81 000 6 970 209 098 209 098 Ft/fő/hó 

6 970 Ft/fő/nap 

Időskorúak átm. ápoló gondozó otthoni ell. 

(873012)  (102025) 

2 700 81 000 7 432 222 963 222 963 Ft/fő/hó 

7 432 Ft/fő/nap 

Fogyatékosok otthona (873021)  (101211) 2 200 66 000 8 736 262 079 262 079 Ft/fő/hó 

8 736 Ft/fő/nap 

Támogató szolgálat 

(889925)  (101222) 

Szoc. rászorult 0  2 204 Ft/óra 

441 Ft/km 

 2 204 Ft/óra 

441 Ft/km 

Szoc. nem 

rászorult 

Sz.segítés:250 Ft/óra     

szállítás:     40 Ft/km 

    

Férfi átmeneti hajléktalan szálló (879033)  

(107013) 

600 18 000 2 345 70 340 70 340  Ft/fő/hó 

2 345 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          

2016. év 

Házi segítségnyújtás 

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra   171 Ft/óra  171 Ft/óra 

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

(102023) 
2 600 78 000 6 698 200 928 

200 928 Ft/fő/hó 

6 698 Ft/fő/nap 

 

 

 

 

 

 

 

Kunfehértó 

 

Ellátási forma megnevezése 

Fizetendő 

mérsékelt 

intézményi térítési 

díj 

(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 

mérsékelt 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Számított 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Önköltség         

2016. év 

Házi segítségnyújtás 

 (889922)  (107052) 
123 Ft/óra  123 Ft/óra  123 Ft/óra 



  

Időskorúak nappali 

int. ell. (881011) 

(102031) 

Tartózkodás 

esetén 0  1 029   1 029 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          

2016. év 

Házi segítségnyújtás 

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra 

 

 
 314 Ft/óra  314 Ft/fő/óra 

Időskorúak nappali 

int. ell. (881011)  

(102031) 

 

0   2 188 Ft/fő/nap  2 188 Ft/fő/nap 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ell. 

(873011)  (102023) 
2 600 78 000 6 910 207 305 

207 305 Ft/fő/hó 

6 910 Ft/fő/nap 

 

 

 

 

 
Pirtó 

 

Ellátási forma megnevezése 

Fizetendő 

mérsékelt 

intézményi térítési 

díj 

(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 

mérsékelt 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Számított 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Önköltség         

2016. év 



  

Házi segítségnyújtás 

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra  177 Ft/óra  177 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         

2016. év 

Házi segítségnyújtás 

(889922)  (107052) 
0 Ft/óra  188 Ft/óra   188 Ft/óra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balotaszállás 

 

Ellátási forma megnevezése 

Fizetendő 

mérsékelt 

intézményi térítési 

díj 

(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 

mérsékelt 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Számított 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Önköltség          

2016. év 

Házi segítségnyújtás 

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

 



  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016. (III.31.) 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 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 Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklet helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

2.§ 

 

E rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

 

 

Kiskunhalas, 2016. március 31. 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. melléklet a 7/2016.(III.31.) önkormányzati  rendelethez 

 

1) Bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak (nyersanyagköltség ÁFA nélkül)*: 
 

Ellátási formák: Nyersanyag norma  

(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Intézményi térítési díj  

(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Bölcsőde 328 328 

Óvoda 297 297 

Általános iskolai menza 228 228 

Általános iskolai napközi 350 350 

Középiskolai menza 261 261 

Általános iskolai kollégium 497 497 

Középiskolai kollégium 579 579 

 

 

* A bölcsőde, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A gyermekétkeztetéséért fizetendő térítési díjak  összege a 

mindenkor hatályos ÁFA összegével növekszik.  
  

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

gyermekjóléti alapellátásának térítési díjai 
 

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 
3 128 93 833 

93 833 Ft/fő/hó 

3 128 Ft/fő/nap 

Családok átmeneti otthona II (8790192) 
Felnőtt: 250 

Gyermek: 120 

7 500 

3 600 
3 266 97 969 

97 969 Ft/fő/hó 

3 266 Ft/fő/nap 



  

 
 

3) 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.  melléklet a 7/2016.(III.31.) önkormányzati  rendelethez 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) által nyújtott gyermekjóléti alapellátások telephelyei (területi 

irodái) és azok ellátási területei  

 

1)  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő személyes gondoskodást nyújtó ellátások  székhelye egyben a Szociális Szolgáltató Központ 

székhelye, azaz 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

 
2) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátások telephelyei/területi irodái és ellátási területük 

−  

 

 Ellátási forma megnevezése: Ellátás székhelye/telephelye: Ellátottak számára nyitva álló 

helyiség/területi iroda: 

Ellátási területe 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

1. Gyermekjóléti szolgáltatás  Kiskunhalas,  Thúry J. u. 6. 

Területi irodák: 

Balotaszállás, Ady E. u. 26. 

Zsana, Kossuth  L. u. 3. 
Kelebia, Ady E. u. 114. 

Kisszállás, Felszabadulás u. 35. 

Tompa, Szabadság tér 4/A. 
Kunfehértó, Szabadság tér 7. 

Harkakötöny, Kossuth  L. u. 1. 
Pirtó, Dózsa Gy. u. 19. 

Kiskunhalas 

Tompa 

Kelebia 
Kisszállás,  

Kunfehértó,  

Harkakötöny 
Balotaszállás 

Zsana 
Pirtó 

2.  Családok Átmeneti Otthona I. Kiskunhalas, Ván B. u. 11. - 

Kiskunhalas,  

Kelebia 
Kisszállás 

Balotaszállás 

Harkakötöny 
Kunfehértó  

Tompa 

3.  Családok Átmeneti Otthona II. Kiskunhalas, Ván B. u. 11. - 

Kiskunhalas 

Kelebia 

Kisszállás 
Balotaszállás 

Harkakötöny 

Kunfehértó 
Tompa 

 



  

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 

22/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi  önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 

22/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) II. melléklet 2. pontja az 1. 

melléklet szerint módosul. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2016. március 31. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

 

1. melléklet a 8/2016. (III.31.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

2. Csetényi Park és záportározó kezelési előírásai 

 

Természetvédelmi célkitűzések:  

A terület a várost egykor körülölelő mocsárvilág maradványának tekinthető, mely mai 

mesterséges állapota ellenére is fontos vizes élőhely, ökológiai folyosó része. Számos védett 

madárfaj fészkelőhelye, kétéltűek ívóhelye. A záportározót körülölelő pihenőpark rekreációs, 

turisztikai célokat szolgál, kiváló kirándulóhely. Ezen túl a terület közel esik a város 

központjához, ezért értékes telek válhat belőle, ami veszélyeztetné a jelenlegi állapotot. 

Az egész terület az emberi jelenlét miatt erősen terhelt, ott hulladék termelődik, melyet 

össze kell gyűjteni. A park bútorzatának (padok, híd, stb.) rongálás esetén helyreállítása, 

folyamatos karbantartása szükséges.  

 

Látogatás, oktatás: 

A természetvédelmi terület szabadon látogatható. Oktatási céllal és bemutatók tartása 

helyszínéül az erre kijelölt helyeket kell használni. 

 



  

Gyepterületek karbantartása: 

A terület gyepfelületének karbantartására a legeltetés, illetve a kézi- és gépi kaszálás 

megfelelő módszer, tehát a jövőben is ezen a kezelési módokat kell alkalmazni. Gyepterületek 

kezelése során különös hangsúlyt kell fektetni az allergén gyomnövények irtására. 

 

Erdők karbantartása: 

A park területén lévő, telepített erdők állományát a közeljövőben, a termőhelynek 

megfelelő, őshonos fafajokkal kell felváltani elegyes erdőt létrehozva. A telepítendő fák, 

cserjék kiválasztásakor kerülni kell az allergizáló fajokat. A kézi bozótirtás során a keletkező 

fásszárú hulladék égetése tilos. 

 

Záportározó növényzetének karbantartása:  

A záportározó hínárállománya különös gondozást nem igényel, de a nyár végén az 

elhalt növényi részeket indokolt a vízről eltakarítani.  A tározó parti zónájában található nád 

és egy gyékény szegély terjedését vissza kell szorítani, ellenkező esetben néhány év múlva az 

teljesen lefedi a nyílt vízfelületet. A nád- és gyékényállomány terjedésének kívánt mértékű 

visszaszorítását legeltetéssel, vagy vágással kell megoldani, de szakaszosan, mivel a tónak 

szüksége van az ott termő gyékényre. A nád- és gyékényállomány karbantartását vegetációs 

időszakon kívül kell elvégezni, kézi, illetve gépi kaszálással. Ettől eltérő kezelés esetén a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal kell egyeztetni. 

 

Záportározó karbantartása: 

A park területén lévő záportározó mederkotrása, hogy az, az eredeti funkciójának 

megfeleljen, szükség esetén megengedett. A tavakon a horgászat és a fürdés tilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


