
A képviselő-testület 2016. április 28-i zárt ülésén hozott döntések: 

 

99/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „ Kiskunhalas Város 

Egészségügyéért” díjat adományoz: 

 

Dr. Palásti Magdolnának  a neurológia területén végzett kiemelkedő és példamutató munkája 

elismeréséül, 

 

Eszter Zsolt informatikusnak kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül, 

 

Dr. Petrekánits Zsuzsannának a gyermek háziorvoslás területén végzett kiemelkedő és 

példamutató munkája elismeréséül. 

 

100/2016. Kth. 

Becze Viktor fellebbezése   

 

 

101/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bibó István 

Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására Csorba Imre által beadott 

pályázatot szakmailag magas színvonalúnak ítéli meg. A pályázatban foglalt szakmai és 

vezetői elképzelések alapján javasolja Csorba Imre megbízását a Kiskunhalasi Bibó 

István Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

2. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) beosztására Szabó Edina és Márk Csaba által 

beadott pályázatok megfelelnek a pályázati kiírásnak, a pályázók rendelkeznek a beosztás 

ellátásához szükséges feltételekkel. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatban foglalt szakmai és vezetői elképzelések alapján javasolja Szabó 

Edina megbízását a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző 

Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői feladatainak ellátásával. 

 

 

A képviselő-testület 2016. április 28-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

102/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

103/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pirtó Község 

Önkormányzatával a pirtói óvodai nevelési feladatok ellátására jelen előterjesztés 1. 

mellékelte szerint köznevelési szerződést köt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a köznevelési szerződés aláírására. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pirtó Község 

Önkormányzatával a Pirtó, Rákóczi u. 2. sz. alatti óvodai ellátásra szolgáló ingatlan és 

ingó vagyon használatára jelen előterjesztés 2. melléklete szerint használati szerződést 

köt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a köznevelési szerződés aláírására. 



1. melléklet 

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött 

egyrészről: 

Pirtó Község Önkormányzata 

székhelye: 6414. Pirtó, Dózsa György utca 19. 

képviseli: Nagy Ferenc polgármester 

törzsszáma: 339335 

adóigazgatási azonosító száma: 15339333-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15339333 

statisztikai számjele: 15339333-8411-321-03 

mint megbízó (a továbbiakban: Községi Önkormányzat), 

 

másrészről: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

törzsszáma: 724902 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15338806 

statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

mint megbízott (a továbbiakban: Városi Önkormányzat), 

 

között (a megbízó Községi Önkormányzat és a megbízott Városi Önkormányzat együtt a 

továbbiakban: Felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  

 

1. A köznevelési szerződés előzményei: 

A Felek rögzítik, hogy Községi Önkormányzat 2015. szeptember 28-án kelt 31/2015. 

(IX.28.) számú határozatával kifejezte azon szándékát, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 6. pontjában, valamint a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Törvény) 4.§. 1.a. 

pontjában rögzített köznevelési alapfeladatát 2016. július 1. napjától Városi 

Önkormányzattal kötött köznevelési szerződés révén kíván gondoskodni. 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 74. §. (2) bekezdése alapján a Községi Önkormányzat az óvodai nevelési feladatai 

ellátásáról a megbízott Városi Önkormányzattal kötött jelen köznevelési szerződés alapján 

gondoskodik. 

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Községi Önkormányzat közigazgatási területéről az 

óvodás korú gyermekeket (felvehető maximális gyermek létszám: 25) a Városi 

Önkormányzat által fenntartott Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelyén (Cím: 

Pirtó Rákóczi u.2.) mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott 

óvodai nevelésben részesülnek. 

 

4. A Városi Önkormányzat az általa fenntartott jelen szerződés 3. pontjában feltüntetett 

óvodában a következő szolgáltatásokat biztosítja, a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM 

rendelet alapján a kormányzati funkció besorolás szerint: 

- 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 



- 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

- 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett, a 229/2012.(VIII.28.) 

kormányrendelet 33.§. (1) bekezdés a) pontja szerinti óvodai nevelési szolgáltatások után 

a törvényes képviselők egyéb díjat nem fizetnek. A Városi Önkormányzat biztosítja a 

nyári időszakban a gyermekek napközbeni felügyeletét.  

 

6. Város Önkormányzat, a Százszorszép Óvodák Vackor Óvodai telephelyének 

működtetésre saját költségvetése elkészítésével egyidejűleg elkészíti a költségvetést, 

melynek összeállítása során figyelembe veszi Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete vagy a képviseletére felhatalmazott személy javaslatait és azt egyezteti Községi 

Önkormányzattal. 

 

7. A Községi Önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a Százszorszép 

Óvodák Vackor Óvoda telephelyen a telephely óvoda kapcsán, valamennyi jogcímen 

igényelt és elszámolható állami normatíván felül felmerült költségeket (a továbbiakban: 

önkormányzati hozzájárulás) a 6. pontban rögzített költségvetési terv alapján 

negyedévente időarányosan a negyedévet követő hó 10. napjáig átutal Városi 

Önkormányzat 11732064-15338806 számú OTP banknál vezetett bankszámlájára. Városi 

Önkormányzat az adott gazdasági év zárszámadását követő hónap 20. napjáig elszámolást 

készít a ténylegesen befolyt bevételekről és teljesített kiadásokról, meghatározza, hogy 

keletkezett-e hiány vagy megtakarítás az önkormányzati hozzájárulásból. Felek a 

megállapított hiányt vagy megtakarítást az elszámolást követő hó utolsó napjáig 

kiegyenlítik.  

 

8. Városi Önkormányzat az óvodában dolgozó alkalmazottak (2 óvónő, 1,5 dajka) 

továbbfoglalkoztatását a köznevelési szerződés hatálybalépését követően határozatlan 

időre, változatlan feltételek mellett vállalja az általa fenntartott Százszorszép Óvodák 

intézményében. 

 

9. Városi Önkormányzat a Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelye költségvetési 

gazdálkodásával összefüggő feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezetén (továbbiakban: KIGSZ) keresztül látja el. 

  

10. Felek együttműködnek az óvodai beiratkozással összefüggő feladatok elvégzésében. 

Ennek során Községi Önkormányzat minden év február 28. napjáig Városi Önkormányzat 

rendelkezésére bocsájtja a közigazgatási területén belül óvodakötelesek listáját és a 

közösen kialakított munkaterv szerint együttműködik a jelentkezés és beiratkozás 

lebonyolításában.  

 

11. Községi Önkormányzat jogosult az óvoda működtetésével kapcsolatos adatokhoz 

hozzájutni. A fenntartással kapcsolatos adatokat Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzőjén keresztül, a szakmai működéssel kapcsolatos adatokat a Százszorszép 

Óvodák intézményvezetőjén keresztül kérheti. 

 

12. Felek a Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelyének működtetésére szolgáló 

ingatlan és ingó vagyon használatára vonatkozóan használati szerződést kötnek. 

 



13. E köznevelési szerződést a felek 2016. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő 

határozott időtartamra kötik meg. A felek a szerződést a nevelési évet megelőzően, az 

óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel. 

 

14. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

15. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező Kiskunhalasi 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a jogi és pénzügyi ellenjegyzők a 

szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag 

írják alá.  

 

Kiskunhalas, 2016. …… 

 

 

  Fülöp Róbert     Nagy Ferenc  

  polgármester     polgármester 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

 

      …………………………………. 

      Komlósné dr. Fekete Anikó 

       jegyző 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

      …………………………………… 

       Csernák Lajos 

       osztályvezető 

 

Záradék: 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a köznevelési szerződést 103/2016. (IV.28.) Kth. 

számú önkormányzati határozatával jóváhagyta. 

 

Kiskunhalas, 2016. 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Záradék: 

Pirtó Község Önkormányzata a köznevelési szerződést ……. önkormányzati határozatával 

jóváhagyta. 

 

Pirtó, 2016.  

 

Nagy Ferenc 

polgármester 



2. melléklet 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött  

Pirtó Község Önkormányzata 

székhelye: 6414. Pirtó, Dózsa György utca 19. 

képviseli: Nagy Ferenc polgármester 

törzsszáma: 339335 

adóigazgatási azonosító száma: 15339333-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15339333 

statisztikai számjele: 15339333-8411-321-03 

mint átadó (a továbbiakban: Átadó ), 

 

továbbá 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

törzsszáma: 724902 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15338806 

statisztikai számjele:15724904-8411-321-03 

mint a gazdasági feladatokat ellátó és az átvevő fenntartója (a továbbiakban: Fenntartó),  

 

továbbá 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

képviseli: Csendes Ildikó igazgató 

törzsszáma: 340247 

adóigazgatási azonosító száma: 15340247-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15340247 

statisztikai számjele: 15340247-8411-322-03 

mint gazdasági feladatokat ellátó (a továbbiakban: KIGSZ) 

 

továbbá 

Százszorszép Óvodák 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 

képviseli: Nyerges Pál Attiláné 

törzsszáma: 541576 

adóigazgatási azonosító száma: 15541572-01--1-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15541572 

statisztikai számjele: 15541572-8510-322-03 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 

 

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

feltételekkel: 

 

 



ELŐZMÉNYEK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (2) 

bekezdése alapján Átadó és Fenntartó 2016. április 28-án köznevelési szerződést kötöttek, 

melynek értelmében Pirtó Község Önkormányzata, a kötelező óvodai nevelési feladatairól 

Kiskunhalas Város Önkormányzatával kötött köznevelési szerződés révén gondoskodik. 

A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a vagyonhasználati jog gyakorlásának 

szabályait az alábbiak szerint állapítják meg. 

 

A szerződés tárgya 

1. Átadó használatba adja, Átvevő használatba veszi a jelen használati szerződés 1. számú 

mellékletében meghatározott ingatlanrészt, valamint az abban működő óvodai 

intézmény szakmai, valamint működési feladatellátását szolgáló, 2. számú melléklet 

szerinti ingóságokat a jogszabályban meghatározott működési feladatainak ellátása 

érdekében. 

Felek Jogai és kötelezettségei 

2. Átvevő a használat tárgyát képező ingatlant és ingóságot kizárólag az intézmény 

feladatainak ellátására, intézményi rendezvények megtartására az Átvevő feladatainak 

ellátására, irodai és raktározási célokra, a jelen szerződésben szabályozott módon 

használhatja.  

3. A pedagógiai programban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, 

házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott 

meghatározott tanítási időn kívül, az Átadó a használat tárgyát képező ingatlant – 

Átvevővel legalább 15 nappal korábban történt egyeztetést követően – önkormányzati, 

egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen 

használhatja, azt harmadik személy részére bérbe adhatja. 

4. A Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a használatba adott ingó vagyont 

kizárólag az Átadó hozzájárulásával használhatja az Átadó Önkormányzat 

közigazgatási határain kívül a feladata ellátására. Átvevő legalább 15 nappal korábban 

köteles az Átadónak bejelenteni, ha az ingó vagyontárgyakat az Átadó Önkormányzat 

közigazgatási területén kívül más intézményben kívánja használni. 

5. Átadó az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 

vagyont a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 

6. Átvevő a használatába álló ingó és ingatlanvagyont nem terhelheti meg és nem 

idegenítheti el. 

7. Átvevő biztosítja, hogy Átadó az ingatlan működtetésével kapcsolatos hirdetményeit az 

ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, az Átvevő által meghatározott 

időtartamban kifüggesztheti.  

8. Átadó hozzájárul ahhoz, hogy Átvevő az ingatlan címét az intézmény, telephelyeként 

bejegyeztethesse, azt levelezésében feltüntesse. 

9. Átvevő köteles a használatában álló vagyont a központi berendezésekkel és 

felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható 

gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épület 



házirendjének, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak 

és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni. 

10. Átadó Átvevőtől követelheti a használatba adott vagyon rendeltetés-, illetve 

szerződésellenes használatának megszüntetését.  

11. A szerződés időtartama alatt az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatos, a 

tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó 

jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Az Átadó kötelezettséget 

vállal, hogy az átadott ingatlan az átadás időpontjában hatályos tűzvédelmi, 

munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó 

jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel, vagy ha nem felel meg, akkor az 

Átvevőnek megtéríti az ebből fakadó kiadásait. 

12. Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 

szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 

elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

13. Átadó az ingatlanban lévő, az Átvevő használatába adott vagyontárgyakért felelősséget 

nem vállal.  

14. A használatba adott vagyont az Átvevő működteti. 

15. Átvevő gondoskodik a használatba adott, az intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan 

rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és 

egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről, karbantartásáról. 

16. Átvevő köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának megóvásáról, 

karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak 

elvégzéséről, így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó 

vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten 

tartásáról. Átvevő a használatba adott vagyon pótlásáról a vonatkozó jogszabályok 

alapján gondoskodik. 

17. Átvevő köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, 

gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről. 

18. Átvevő köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az 

ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelően színvonalon, biztonsággal történő 

ellátásának feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik az 

intézmény működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások 

megrendeléséről, átadás-átvételéről, raktározásáról, pótlásáról. 

19. Átvevő gondoskodik a köznevelési feladat ellátásához szükséges technikai 

berendezések működtetéséről, a tulajdonában levő taneszközök javításáról, 

karbantartásáról, beszerzéséről.  

20. Átvevő jelen szerződés 15-20. pontjaiban rögzített kötelezettsége és felelőssége a Felek 

által az ingatlan működtetésére közösen elfogadott költségvetés keretei között és annak 

mértékéig áll fenn. 

21. Átvevő a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – 

beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is 

– 20 napon belül köteles Átadó részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Átvevő 

a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 

egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az 

Átadónak. Amennyiben az Átadó a jelzést követő 8 napon belül nem értesíti az Átvevőt 



a vagyon visszavételével kapcsolatban, illetve nem veszi vissza a vagyont, akkor az 

Átvevő jogosult ezen vagyon hulladékként történő kezeléséről, átadó pedig a felmerült 

kezelési költségeket köteles megtéríteni 

22. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használata érdekében 

átalakítási munkákat végezhetnek. 

23. Az átalakítási munkák elvégzését az előzetes egyeztetések és költségkalkulációk 

kölcsönös elfogadását követően Átadó koordinálja. Az átalakítási munkálatok 

költségviselésének arányáról Felek külön megállapodásban rendelkeznek. 

24. Átvevő az Átadó felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat a 

változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni. Átvevő az ingatlan 

egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti az Átadót, és 

köteles tűrni a veszély elhárítása vagy a kár következményeinek elhárítása érdekében 

szükséges intézkedések megtételét.  

25. Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 

használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 

kijavítása, károk megtérítése Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 

bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 

érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 

26. Amennyiben Átvevő tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az ingatlan 

rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével 

fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, köteles 

erről haladéktalanul Átadót értesíteni. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt 

bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést Átvevő köteles viselni. 

 

27. Tulajdonosi ellenőrzés 

Átadó, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, 

illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján az átadott 

ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrizheti az önkormányzati vagyon 

rendeltetésszerű használatát.  

Az ellenőrzés során az Átadó képviselője jogosult 

a) az Átvevő használatában álló ingatlan területére, illetve az Átvevő által használt 

irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 

titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni, 

c) az Átvevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Működési költségek viselésének szabályai 

28. Felek megegyeznek abban, hogy a használatba adott ingatlan és ingóvagyon 

működtetése jelen szerződésben foglaltak szerint, a működtetésre Felek által közösen 

elfogadott és jóváhagyott éves költségvetés keretei között Átvevő feladata és 

kötelezettsége. Átvevő a használatba vett ingatlan és ingó vagyon működtetési 

kötelezettségét Átadó javaslatainak figyelembe vételével és vele együttműködésben 



teljesíti. 

29. Átvevő a Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelye költségvetési 

gazdálkodásával összefüggő feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetén (továbbiakban: KIGSZ) keresztül 

látja el. 

30. Átadó az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda 

telephelyen a telephely óvoda kapcsán, valamennyi jogcímen igényelt és elszámolható 

állami normatíván felül felmerült költségeket (a továbbiakban: önkormányzati 

hozzájárulás) a költségvetési terv alapján negyedévente időarányosan a negyedévet 

követő hó 10. napjáig átutal Fenntartó 11732064-15338806 számú OTP banknál 

vezetett bankszámlájára.  

A szerződés hatályba lépése és megszűnése 

31. A szerződést Felek 2016. július 1-jétől 2021. június 30-áig tartó öt éves időtartamra 

kötik. A szerződés határozott idő lejárta esetén megszűnik akkor is, ha az Átvevő 

köznevelési feladat ellátása az körülírt ingatlanban megszűnik. 

32. Átvevő a használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon 

belül köteles az ingatlan és ingó vagyontárgyakat rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban térítésmentesen Átadó részére visszaadni.  

33. Amennyiben Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, Átadó jogosult a 

helyiségeket birtokba venni, az Átvevő helyiségekben található ingóságairól két 

tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon belüli 

elszállítására írásban felszólítani.  

34. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 

ingóságait, az Átadó jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait az 

Átvevő költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő 

költségén gondoskodni.  

35. A szerződés rendkívüli felmondással 30 napon belül megszűntethető, amennyiben felek 

nem teljesítik szerződésben foglalt kötelezettségeiket a teljesítésre felszólító levél 

kézhezvételét követő 8 napon belül. 

36. A vis major helyzet esetén a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése a Felek 

részéről a rendkívüli állapot keletkezésétől annak megszűnéséig szüneteltethető, mely 

nem képezheti alapját rendkívüli felmondásnak. 

Egyéb rendelkezések 

1. Felek nyilatkoznak, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősülnek. 

2. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.  

3. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Átadó 

által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 

Fenntartó: Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető, tel.: 77/523-

155, e-mail: molnar.n@kiskunhalas.hu 

 

Átadó: Belágyi Mihály kirendeltség vezető, tel.: 77/740 010, e-mail: 

onkormanyzat@pirto.hu 



KIGSZ: Csendes Ildikó intézményvezető, tel.: 70 338 4220, e-mail: 

kigsz.csildi@gmail.com 

 

Átvevő: Nyerges Pál Attiláné óvodavezető, tel: 77 422 430, e-mail: 

csipkeovi@freemail.hu 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 

jogvitájukra a Kiskunhalasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

5. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadóak. 

Jelen szerződés mellékleteivel együtt … számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban 

készült, amelyből 3 példány Átvevőt, és 3 példány Átadót illeti meg. 

Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát 

kézjegyükkel látták el.  

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek. 

Mellékletek: 1. számú – ingyenes használatba adott ingatlanrész 

 2. számú ingóleltár 

A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem: 

Kelt: Pirtó, 2016 ................................................  Kiskunhalas: 2016……………………. 

 

 .................................................................  

Átadó 

Nagy Ferenc polgármester 

 

 ........................................................................  

Fenntartó 

Fülöp Róbert polgármester 

 

       ……………………………………………. 

KIGSZ 

Csendes Ildikó 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

 ........................................................................  

Átadó 

 

 

    .…………………………………………. 

Átvevő 

Nyerges Pál Attiláné 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

…………………………………………… 

Átvevő 

 

jogilag ellenjegyzem: 

 

 

………….……………………………… 

 Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

mailto:kigsz.csildi@gmail.com
mailto:csipkeovi@freemail.hu


1.melléklet  
 

Ingyenes használatba adott ingatlanrész 
 
Óvoda: 

Cím: 6414. Pirtó, Rákóczi u 2.sz. 
Helyrajzi szám: Pirtó belterület 37/A/1 
Terület: 212 m2. 
Helyiségek felsorolása:  

- bejárati előtér és öltöző-vetkőző helyiség 
- foglalkoztató terem I. 
- foglalkoztató terem II. 
- szélfogó 
- folyosó 
- óvónői és óvodatitkári szoba, 
- elkülönítő 
- kazánház, 
- WC és mosdó helyiség ( gyermek + felnőtt ) 
- edénytároló és melegítő konyha 

Összes hasznos alapterület 212 m2. 
 
Udvar: 

A 37/A/IV helyrajzi számon felvett összesen 7518 m2 osztatlan gazdasági épület, udvar 
ingatlanból a használat megosztási vázrajzon feltüntetett „óvoda által használt terület” 
megnevezésű ingatlanrész. 
 



 
 

 

 



2.melléklet 

Óvodai ingó leltár 
1. Kiscsoport terem 

Sorszám Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

1./1. Heverő ágyneműtartós, vörös 1 db 
 1./2. Heverő, mintás 1 db 
 1./3. Polcos szekrény 3 részes 1 db 
 1./4. Polcos szekrény 9 részes 1 db 
 1./5. CD/Kazetta Lejátszó 1 db 
 1./6. Ágyneműtartó 1 db 
 1./7. Összecsukható ágy 30 db 
 1./8. Kétszemélyes kisasztal 1 db 
 1./9. 6 személyes faasztal 1 db 
 1./10. Műanyag kisasztal székekkel 1 + 3 db 
 1./11. Kisszék 6 db 
 1./12. Számítógép monitorral 1 db 
 1./13. Számítógépasztal 1 db 
 1./14. Puff  3 db 
 1./15. Fém szekrény  2 db 
 1./16. Nyomtató 1 db 
 1./17. Hangszóró 1 db 
 1./18. Ruhaszárító 1 db 
 1./19. Falióra 1 db 
 1./20. Szőnyeg nagy 1 db 
 1./21. Szőnyeg kicsi 1 db 
 1./22. Lamináló 1 db 
 

    2.  Mosdó 

Sorszám Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

2./1. Mosógép 1db 
 

    3. Iroda 

Sorszám Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

3./1. 4 részes polc 1 db 
 3./2. 10 ajtós beépített szekrény 1 db 
 3./3. Íróasztal 2 db 
 3./4. Fali polc 4 db 
 3./7. Irodai szék  3 db 
 3./8. Falióra 1 db 
 3./9. Létra 1 db 
 



 

4. Tároló 

Sorszám Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

4./1. 2 ajtós szekrény 1 db 
 4./2. Fémszekrény 6 részes 1 db 
 4./3. Fémszekrény 6 részes 1 db 
 4./4. Falipolc 6 részes 1 db 
 4./5. Falipolc 8 részes 1 db 
 4./6. Vasaló 1 db 
 4./7. Porszívó 1 db 
 4./8. Gőzölős szőnyegtisztító 1 db 
 4./9. Udvari hangtechnika 1 db 
 

    5. Konyha 

Sorszám Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

5./1. Konyhabútor alsó  2 db 
 5./2. Konyhabútor felső  2 db 
 5./3. Konyhai álló tároló 3 részes 1 db 
 5./4. Mosogatópult 1 db 
 5./5. Mosogatógép 1 db 
 5./6. Mikrohullámú sütő 1 db 
 5./8. Gáztűzhely 1 db 
 5./9. Konyhai asztal 1 db 
 5./10. Kisszék  4 db 
 5./11. Hűtőszekrény 1 db 
 5./12. Falipolc  2db 
 5./13. Falióra 1 db 
 



 

6. Nagycsoport terem 

Sorszám Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

6./2. Játék konyhabútor  4 db 
 6./3. Ágyneműtartó 1 db 
 6./4. LG TV 1 db 
 6./5. VHS Lejátszó 1 db 
 6./6. DVD Lejátszó 1 db 
 6./7. Diavetítő 1 db 
 6./8. Hangszóró szett 1 db 
 6./9. Szőnyeg  3 db 
 6./10. Heverő, mintás 1 db 
 6./11. Álló polc  3 db 
 6./12. 6 személyes gyerekasztal 1 db 
 6./13. 6 személyes gyerekasztal 1 db 
 6./14. 6 személyes gyerekasztal 1 db 
 6./15. 6 személyes gyerekasztal 1 db 
 6./16. 6 személyes gyerekasztal 1 db 
 6./17. Fa kisszék  23 db 
 6./18. Puff  2 db 
 6./19. Kispad 1 db 
 6./20. Álló tároló 2 db 
 6./21. Íróasztal 1 db 
 6./22. 2 ajtós szekrény 1 db 
 6./23. Kisasztal 1 db 
 6./24. 3 részes falipolc 1 db 
 6./25. Páraelszívó 1 db 
 6./26. Falióra 1 db 
 6./27. CD Lejátszó 1 db 
 6./28. Paraván 4 db 
 



 

7. Folyosók 

Sorszám Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

7./1. Fiókos, ajtós szekrény 1 db 
 7./2. Fiókos, ajtós szekrény 1 db 
 7./3. Falipolc 1 db 
 7./4. Üvegajtós szekrény 1 db 
 7./5. 3 ajtós szekrény 1 db 
 7./6. Öltözőszekrény  6 db 
 7./7. Pad 4 db 
 7./8. Kisszék  4 db 
 7./10. Puff 1 db 
 7./11. Kispad fa 1 db 
 7./12. Kispad, piros  2 db 
 7./13. Kisasztal  2 db 
 

    8. Udvar 

Sorszám Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

8./1. Faház 1 db 
 8./2. Mászókás csúzda 1 db 
 8./3. Hinta 1 db 
 8./4. Homokozó 1 db 
 8./5. Fa kültéri játék 1 db 
 8./6. Fém mászóka 2 db 
 8./7. Trambulin 1 db 
 8./8. Fa játék vonat 1 db 
 8./9. Fa asztal padokkal 4 db 
 8./10. Műanyag mászóka 1 db 
 8./11. Fém bódé 1 db 
 8./12. 110 L kuka  2 db 
  

 

104/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 2/b. mellékletében 

civil egyesületek egyéb működési célú kiadások jogcímen szereplő támogatásból, jelen 

előterjesztés 2. melléklete szerint támogatja az abban szereplő civil szervezeteket, pályázókat. 

 

 

 

 



2.melléklet 

CIVIL PÁLYÁZAT 2016. 
 

Ügyiratszám: K/33/2016. 

 

Pályázó neve Pályázó címe Programja Saját forrás Igényelt összeg Támogatás összege 

1. Pásztortűz Kulturális és 

Hagyományápoló Egyesület 

Végső István elnök 

6400 Kiskunhalas 

Kossuth u. 17.III.28. 

30-857-6077 

IX. Zenélő szélmalom 

2016. szeptember 03. 

30000 60000 60000 

 

2. Kiskunhalasi Városi Vegyes 

Kar Közhasznú Egyesület 

Faddi Istvánné szervező titkár 

6400 Kiskunhalas 

Gyöngyvirág u. 3. 

30-521-4421 

Megyei és testvérvárosi 

kórustalálkozók utazási 

költségének támogatása 

2016. április 30. 

2016. június 25. 

2016. szeptember 18. 

145000 160000 50000 

3. Néptánc Kulturális 

Alapítvány 

Cornea Zsolt elnök 

6400 Kiskunhalas 

Szabadkai út.1. 

70-339-2270 

Hagyományőrző táncházak 

szervezése Kiskunhalason 

2016. egész évben (9 alkalom) 

100000 380000 40000 

4. Civilek a Jövőért Alapítvány 

Huber Helga 

6400 Kiskunhalas 

Vasút u. 8/a. 

70-310-1201 

IV. Őszi játszó és kézműves tábor 

2016. 11.02-11.06. 

40000 100000 40000 

5. Baranyi László Kolping 

Család Egyesület 

Gál Istvánné elnök 

6400 Kiskunhalas 

Szent Imre u. 14. 

20-311-3938 

BLKCSE 2016. évi Pünkösdi 

Majálisa 

2016. május 16. 

40000 120000 70000 

6. Konok Kunok Motoros Klub 

Egyesület 

Györgyi János 

6400 Kiskunhalas 

Nagy Szeder I. u.1. 

30-983-2263 

Gyermekkarácsony 

2016. december 20.  

(hátrányos helyzetű 

gyermekeknek) 

 

100000 150000 35000 



7. Mozgáskorlátozottak 

Kiskunhalasi Egyesülete 

Tallérné Nyitrai Ilona elnök 

6400 Kiskunhalas 

Eötvös u. 2. 

20-429-8557 

Esélyegyenlőségi Nap 

2016. szeptember 16. 

165000 150000 30000 

8. Kántor András 

Veteránautósok és Motorosok 

Kiskunhalasi Egyesülete 

Fejes Ferenc elnök 

6400 Kiskunhalas 

Tárogató u. 8. 

70-339-9468 

XXIII: Kántor András Emléktúra 

2016. június 24-26. 

205000 60000 50000 

9. Dél-Magyarországi Tűzoltó-

és Technikai Mentő Egyesület 

Fehér Nikoletta elnök 

6400 Kiskunhalas  

Kolmann u.2.  

20-260-4481 

Speciális mentőcsapatok 

gyakorlása Kiskunhalason 2016 

2016. augusztus 17-21. 

130000 120000 30000 

10. Kiskunhalasi 

Lovasbandérium Egyesület 

Rózsahegyi Róbert 

 

6400 Kiskunhalas  

Bercsényi u. 2. 

30-691-1391 

Regruta Oskola 2016 

2016. április 2 - szeptember 15. 

260000 200000 50000 

11. Kiskunhalasi Csillagászati 

Egyesületet 

Balogh István 

6400 Kiskunhalas  

Kossuth u. 26. 

20-392-6155 

70-947-7650 

 

41. Kiskunhalasi Csillagászati 

Napok 

2016. október 17-20. 

60000 240000 30000 

12. Kiskun Népművészeti 

Egyesület 

Morvainé Kovács Ibolya elnök 

 

6400 Kiskunhalas  

Köztársaság u. 17. 

70-331-5322 

Karácsonyi néptánc gála 

2016. december 10. 

20000 100000 30000 

13.”Zeneszeretők 

Kiskunhalasért” Alapítvány 

Ulakcsainé Lovas Jolán elnök 

 

6400 Kiskunhalas  

Köztársaság u. 17. 

70-333-0342 

77-422-553 

Városi zenei verseny a Zene 

Világnapján 

2016. október 1. 

20000 80000 55000 

14. Kiskunhalas Borrend 

Egyesület  

6400 Kiskunhalas  

Batthyány u. 54. 

Halasi Szüreti Karnevál 

keretében előadás a meghívott 

90000 100000 40000 



Kunszeri Miklós  

 

30-932-9245 borrendek részére: A redemptio. 

2016. szeptember 10. 

15.”Speciális neveléssel az 

esélyekért” Alapítvány 

Egyed-Izsákné Szabó Katalin 

6400 Kiskunhalas  

Köztársaság u. 17. 

70-337-34-83 

  

„Meglepetés Nap!”- rendezvény 

támogatása 

2016. június 14. 

57432 150000 25000 

16. Kiskunhalas - Alsóvárosi 

Misszió Alapítvány 

Boldog Tamás elnök 

 

 

6400 Kiskunhalas  

Szent Imre u. 14. 

 

„72 óra kompromisszumok 

nélkül”- háromnapos ifjúsági 

önkéntes munkaprogram. 

2016. október 7-9.  

20000 80000 45000 

17. Zöld-híd Halasi 

Környezetvédők Egyesülete 

Mongyi Marianna  

6400 Kiskunhalas  

Mérleg u. 3. 

70-658-7704 

1. Fotókiállítás 

2016. szeptember - október 

közepéig 

2. Szüreti Napok-Öko-játszóház 

2016. szeptember első hétvége 

3. Civil kapcsolatépítés 

(Szabadka) 

2016. október/november 

 

- 100000 30000 

18. Halasi Könyvtárpártoló 

Alapítvány 

Varga-Sabján Gyula kuratóriumi 

elnök 

(Erhardt Györgyi) 

 

6400 Kiskunhalas  

Szövetség tér 11. 

20-256-7601 

77-421-851 

Könyvtári tábor rendezése 

2016. június 27 - július 1. 

50000 90000 50000 

19. Bóbita Kulturális Alapítvány 

Jegyes Molnár Katalin 

6400 Kiskunhalas  

Ady Endre u.4. 

Márton napi vigasságok 

2016. november 11-30. 

- 100000 25000 

20. Kuruc Vitézek 

Nyugállományú Egyesület  

6400 Kiskunhalas  

Petőfi u. 7-9. 

A volt Szabadkai 86. Császári és 

Királyi Gyalogezred (1882-1918) 

221000 60000 60000 



Madarász László 30-207-3373 történetének bemutatása, 

emlékeinek felkutatása. 

(Rendezvénysorozat) 

2016. április 21.  

21. Evangélikus Egyház 

Kiskunhalas  

Honti Irén lelkész 

Andriska Pál felügyelő 

6400 Kiskunhalas  

Szilády Áron u. 22. 

20-824-5629 

20-824-4785 

 

„Lelki értékek személyiség 

fejlesztő hatása” 4 részes előadás 

2016. szeptember, október, 

november és december 

hónapokban 

 

50000 208000 50000 

22. Halasi Hetek Alapítvány 

Rémán János elnök 

 

 

6400 Kiskunhalas  

Hősök tere 1. 

77-429-820 

20-297-4234 

Halasi Antológia- Halasi alkotók: 

költők, novellisták, fotósok, 

festők, grafikusok összegyűjtött 

alkotásainak egy kötetben való 

megjelentetése. 

2016. október 

 

460500 200000 0 

23. Kiskunhalasi Városi 

Fúvószenekar Egyesület  

Molnár Ferenc elnök 

 

 

6400 Kiskunhalas  

Köztársaság u.17. 

30-944-3666 

Városi programokon való 

részvétel 

2016. május Város Napja 

2016. június 27. 

2016. augusztus 20. 

2016. október 23. 

2016. december Advent; Újévi 

koncert 

150000 60000 60000 

24. Szathmáry Sándor Kertbarát 

Egyesület 

Kószó József elnök 

 

6400 Kiskunhalas  

Sétáló u. 7.I.em.2. 

70-332-6478 

Kiskunhalas virágos Óvodáiért 

2016. április-május 

32200 71000 70000 

25. LYRA 6136 Harkakötöny 40 éves a Lyra együttes - 300000 100000 50000 



EGYÜTTES/Csorvási Zoltán Kossuth u.7. 

20-268-0301 

jubileumi koncert 

2016. december 3. 

26. VOKE Művelődési Ház 

Kapus Krisztián elnök 

6400 Kiskunhalas  

Állomás u.4.  

20-977-1497 

Vasutas Juniális, mozdony- és 

fotókiállítás 

2016. június 4-5. 

 

145000 130000 25000 

27. Szilády Áron Társaság 

Dr. Ván Lajos elnök 

6400 Kiskunhalas  

Hősök tere 2. 

30-964-3288 

VI. Protestáns Művészeti és 

Tudományos Napok 

megrendezése 

2016. október 31-november 7. 

Évkönyv (2001-2015) 

megjelentetése 

 

200000 150000 60000 

28. Kiskunhalasi Zsidó 

Hitközség 

Raáb András hitközségi elnök 

6400 Kiskunhalas  

Petőfi u. 1. 

30-347-3333 

Szeminárium a hagyományokról 

2016. augusztus 27. 

- 100000 40000 

29. Kalamáris Kulturális 

Alapítvány 

Rávai Árpádné  

6400 Kiskunhalas  

Szabadság tér 6. 

77-421-044 

(Hegyes Emőke) 

 

Szüreti forgatag 

2016. szeptember 30. 

9000 50000 25000 

30. Szent László Határrendész 

Közhasznú Egyesület  

Nothof Zsombor elnök 

6430 Bácsalmás  

Damjanich 

u.89.fsz.1. 

30-594-3795 

 

Ifjúsági autós ügyességi verseny 

(Kiskunhalas Tesco parkoló) 

2016. július 10. 

- 264638 0 

31. Fészekrakó Halas Kistérségi 

Nagycsaládosok Egyesülete  

Pintér Edit elnök 

6400 Kiskunhalas  

Bajcsy-Zsilinszky 

u.5. 

70-618-2066 

Nyári családi nap és egyesületi 

gyermeknap 

2016. június 19. 

30000 75000 30000 



32. Kiskunhalasi Lorántffy 

Zsuzsanna Kamarakórus 

Egyesület  

Andáné Vastag Andrea elnök 

 

6400 Kiskunhalas  

Hősök tere 2. 

70-426-9460 

Tavaszi Hangverseny 

2016. május 8. 

36000 60000 40000 

33. Zöld Közösségért 

Természetbarát Egyesület  

Greguss Viktor 

6400 Kiskunhalas  

Tompa u.9. 

70-414-7109 

Szabad Szombat (városi piknik a 

Semmelweis téren) 

2016. június 18. 

90000 60000 35000 

34. Pitypang Tehetség-és 

Közösségfejlesztő Egyesület  

Szécsényi Mihályné elnök 

6400 Kiskunhalas  

Kossuth u.21. 

30-341-4263 

Speciális szabadidős fejlesztő 

tevékenység szakköri keretben 

heti rendszerességgel. Gyermek 

készségfejlesztő, alkotó 

programok a városi 

rendezvényeken. 

Gyermeknap, szakkörök hetente. 

5000 80000 30000 

35. Vasvarjú Természetvédelmi 

Alapítvány 

Fehér Péter  

6400 Kiskunhalas  

Felsőszállás 96. 

30-405-4667 

 

Hétvégi Természetiskola 

2016. június 

95625 60000 30000 

36. Kiskunhalasi Állatvédő 

Egyesület  

Rémánné Halmosi Éva 

6400 Kiskunhalas  

Thúry József u.6. 

20-260-4389 

 

Felelős állattartói szemlélet 

kialakítása a jövő nemzedékben. 

2016. május, szeptember-

december 

- 40000 40000 

37. Szivárvány Bábszínházi 

Alapítvány 

Fejes Józsefné  

6400 Kiskunhalas  

Dobó u.17. 

20-591-8399 

Élő bábszínház 

2016. június 1 - december 20. 

 

- 355000 40000 

38. Vári Szabó István 

Szakképző Alapítvány 

Dabis Henrik 

6400 Kiskunhalas  

Kazinczy u.5. 

30-387-4658 

„Gasztronómiai tábor a 

hagyomány és a gasztronómia 

összekapcsolásával” 

2016. augusztus 24-26. 

20000 80000 40000 



39. Wiegerda az Eltérő 

Fejlődésű Gyermekekért 

Alapítvány 

Pfendler József elnök 

 

6400 Kiskunhalas  

Magyar u.20. 

 

Élő zenei koncert fogyatékkal 

élők számára  

2016. június 24. 

10000 35000 20000 

40. Virágzó Tehetség Művészeti 

Egyesület  

Bakóczai Ildikó  

6400 Kiskunhalas  

Szép u.9. 

70-321-3446 

 

Színházi előadás 

2016. július 

20000 70000 65000 

41. „MOBILITÁS AZ 

ÉLETBEN” Alapítvány 

Dr. Bor István elnök 

6400 Kiskunhalas  

Eötvös u. 5. 

30-737-4174 

A Szeretlek Caroline! című 

musical megrendezése 

2016. augusztus 26-27. 

1000000 500000 90000 

42. Zöldsport Klub Kiskunhalas  

Bereczki Anett elnök 

 

 

6400 Kiskunhalas  

Eötvös u. 5. 

70-335-2741 

„Mindennek Mestere” 

hagyományőrző programsorozat 

a Hazatalálás Baráti Kör 

közreműködésével 

2016. június-augusztus 

- 195000 50000 

43. „Gyermekeinkért” Nevelési 

Alapítvány 

Csapi Antalné 

6400 Kiskunhalas  

Szabadság tér 3. 

30-517-8065 

Családi nap az óvodában 

2016. június 17. 

- 185950 25000 

44. Kiskunhalasi Népdalkör 

Egyesület  

Sózó József 

6400 Kiskunhalas  

Bercsényi u.8. 

30-339-1080 

Jubileumi gála 

2016. szeptember 24. 

20000 110000 40000 

Összesen:    5 839 588  

 

 

 



105/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálat 2015. október 1.-2016. március 

31. időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

106/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul további egy Tanyagondnoki Szolgálat 

alapításához és működtetéséhez 2017.  január 01. napjától. 

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

foglaltak alapján, főállású szakember alkalmazásával biztosítja a szolgáltatás személyi 

feltételeit és vállalja a képzés költségeit. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgálat alapításával, 

működtetésével és eszközbeszerzéssel kapcsolatos szerződések, dokumentumok 

aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére és pályázatok benyújtására.  

 

107/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámolót elfogadja. 

 

 

108/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság éves beszámolóját. 

 

 

 

109/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 

110/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Hősök terén álló I. 

világháborús emlékmű és az Országzászló emlékmű előtti közterületek rendezését, hozzájárul, 

hogy a Városgazda Zrt. közterület karbantartási feladatainak keretében a felületeket 

rendezze, az emlékművekhez méltó burkolatokat alakítson ki. 

 

111/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2647/1 és 2636/6 hrsz alatti 

ingatlanoknak az Erzsébet királyné tér, az 5837/2 hrsz alatti ingatlannak a Kertbarátok 

Parkja, a 630/10 hrsz alatti ingatlannak a Kárpát utca, a 41601/3 hrsz alatti ingatlannak a 

Borostyán utca elnevezést adja. 

 

112/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata módosítja a 90/2016. Kth. számú határozatát a 2. 

pontban foglaltak szerint. 

2. 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 utca 36. 



számú 078/59 hrsz.-ú ingatlanon álló épület felújítására, „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. 

 

113/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

Kiskunhalas belterület 6029 hrsz alatt ingatlan 597 m2 nagyságú részét az Ipari Park feltáró 

útjának területbiztosítása érdekében bruttó 1.341.120.-Ft áron, felhatalmazza a 

Polgármestert a tárgyalások lefolytatására, az adásvételi szerződés aláírására, valamint hogy 

a költségvetés soron következő módosításakor szerepeltesse az ingatlan megszerzésének 

fedezetét. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás 

lebonyolításával. 

 

114/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

Kiskunhalas belterület 6043/11 hrsz alatt ingatlannak a rendezési tervben közterületként 

szabályozott, 1328 m2 nagyságú részét, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a terület 

tulajdonosának bruttó 1.030.-Ft/m2 vételi ajánlatot tegyen, a vételi ajánlat elfogadása esetén 

az adásvételi szerződést aláírja, valamint hogy a költségvetés soron következő módosításakor 

szerepeltesse az ingatlan megszerzésének fedezetét. 

Amennyiben a terület megszerzése adásvétel útján nem lehetséges, úgy a Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál közút céljára 

történő lejegyzési illetve kisajátítási eljárást kezdeményezzen, az eljáráshoz szükséges 

nyilatkozatokat megtegye és dokumentumokat elkészíttesse. 

 

115/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja az EDF DÉMÁSZ Önkormányzati 

Kapcsolattartó Iroda (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) Kiskunhalas Város 

közvilágításának üzemeltetése, karbantartására kötött 2008/153. számú szerződés 2.1.1 

pontjában előírt, 2015. évre vonatkozó beszámolóját.  

 

116/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő–testülete jelen megállapodás elfogadásával 

a korábban e tárgyban aláírt szerződéseket hatálytalannak tekinti. 

2.) A Képviselő- testület jelen előterjesztés mellékletében szereplő megállapodást elfogadja. 

3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert,  az előterjesztés 1. mellékletében 

csatolt megállapodás aláírására, továbbá a Képviselő – testület felhatalmazza a 

Polgármestert, a megállapodás 2.) pontjában írt, üzemeltetésre átadott eszközökről szóló 

külön megállapodást aláírására. 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

   a Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetésére 

 

 



amely létrejött egyrészről 

Név:    Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhely:   6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Törzskönyvi azonosító: 724902 

Adószám:   15724904-2-03 

Képviseli:   Fülöp Róbert polgármester 

 

Név:    Kunfehértó Község Önkormányzata 

Székhely.   6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

Törzskönyvi azonosító: 724991 

Adószám:   15724997-2-03 

Képviseli:   Huszár Zoltán polgármester 

 

Név:    Jánoshalma Város Önkormányzata 

Székhely:   6440  Jánoshalma, Béke tér 1. 

Törzskönyvi azonosító: 724913 

Adószám:   15724911-2-03 

Képviseli:   Czeller Zoltán polgármester 

 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

Felek rögzítik, hogy közöttük 1996. januárjában a Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor 

üzemeltetésére (továbbiakban: Tábor) szerződés jött létre.  

A Tábor az alábbi ingatlanokon fekszik: 
- Kunfehértói 1927/1 hrsz. alatt felvett erdő, gyermektábor és ifjúsági tábor megnevezésű, 2 

ha 4789 m2 területű, 1.74 AK értékű és a 
- Kunfehértói1927/2 hrsz. alatt felvett, út megjelölésű 320 m2 területű ingatlan. 

Mindkét ingatlanban tulajdonos mindhárom Önkormányzat az alábbi arányban: 
- 12/20-ad részben Kiskunhalas Város Önkormányzata: 60 % 
- 3/20-ad részben Jánoshalma Város Önkormányzata : 15 % 
- 5/20-ad részben Kunfehértó Község Önkormányzata: 25 % 

A tagok szavazati aránya az ingatlanokban lévő tulajdoni arányoknak felel meg. 

 

Felek a Tábor üzemeltetésére írt szerződést az alábbiakban újítják meg. 

 

1.)Felek egyetértenek abban, hogy a Tábor fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges 

pénzeszközöket, anyagi feltételeket továbbra is közösen biztosítják. 

 

2.) Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy a Tábort továbbra is Kunfehértó Község 

Önkormányzata, vagy az általa meghatározott szervezet üzemeltetésében (továbbiakban: 

Üzemeltető) működtetik. Az üzemeltetés alatt a Felek a működtetéssel, fenntartással 

kapcsolatos valamennyi költséget, illetve a munkáltatói jogok gyakorlását értik. Az 

üzemeltetésre átadott eszközökről külön  megállapodást kötnek a Felek legkésőbb 2016. 

november 30. napjáig.  

 

A működés éves anyagi kereteit a tagok költségvetési tervben határozzák meg, melyről 

legkésőbb a tárgyévet megelőző év utolsó hónap 15. napjáig döntenek, írásban. A döntés 

meghozatalához a tagok minősített többségű szavazata szükséges. 

 



Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a költségvetési tervben az előzőekben rögzített, a 

működéshez szükséges anyagi fedezetet (önrész) az adott évi költségvetésükben szerepeltetik. 

Felek rögzítik, hogy az önrész mértéke a tulajdoni részaránnyal megegyező mértékű. 

Az adott évben, a Tábor üzemeltetéséhez  megállapított  összeg a gazdasági év folyamán nem 

csökkenthető. 

Az önrészt az köteles fizetni, akinek az ingatlanrész az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 

adott év január 01. napján a tulajdonában van. Év közbeni tulajdoni részilletőség értékesítése 

esetén a már befizetett önrész nem jár vissza.  

 

 

3.) Felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a Tábor fenntartásához szükséges önrész 

összegét minden év május 31. napjáig a Kunfehértó Község Önkormányzata nevén lévő, 

………………………által vezetett…………………………..……..számú bankszámlára 

megfizetik. Amennyiben az aktuális önrészt a fent megadott határidőig nem fizetik meg, úgy 

a megfizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét  kötelesek fizetni. 

Amennyiben valamelyik Fél részéről az adott év november  30. napjáig az önrész megfizetése 

nem történik meg, úgy Felek megállapodása alapján az önrészt meg nem fizető Fél 

ingatlanának részilletőségéből arányosított rész a fizető Fél (Felek) tulajdonában kerül át. Az 

ezen okból történő tulajdonos változás esetén az ingatlanrész átírásakor Felek a mindenkori, a 

Felek által nyilvántartott könyv szerinti értéket veszik alapul.  A tagönkormányzatok ilyen 

módon a tulajdoni részilletőségük és a mindenkori éves önrészük alapján számított 

értékarányában szereznek ingatlanilletőséget. 

Fentiek alapján Felek tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy az önrész meg nem 

fizetése esetén a tagok által a költségvetési tervben meghatározott, a működéshez szükséges 

éves anyagi keretben meghatározott önrész és az adott évi költségvetési kiadás egymáshoz 

viszonyított arányszáma alapján csökken az önrészt meg nem fizető tagönkormányzat 

tulajdoni részaránya. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az önrész ilyen módon történő 

meg nem fizetése esetére a fent meghatározott tulajdoni részaránynak az önköltséget 

megfizető tagönkormányzatok tulajdoni részarányához arányuló bejegyzéséhez az ingatlan-

nyilvántartási hozzájárulást az önrész befizetésének elmulasztásáról szóló felszólító levélben 

megadott fizetési határidő leteltét követő 15 napon belül megadja.  

 

4.) Felek, mint tulajdonosok évente legalább egy alkalommal, a Táborban folyó munka, 

illetve Üzemeltető működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján ellenőrizhetik az 

üzemeltetést. Az ellenőrzés során a Felek képviselője jogosult: 

- az Üzemeltető használatában álló ingatlan területére, illetve Üzemeltető által használt irodai 

és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba – külön jogszabályban meghatározott adat és titokvédelmi 

előírások betartásával – betekinteni, 

- az Üzemeltető alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 

- az átadott ingó vagyontárgyak meglétét, állagát ellenőrizni. 

Felek az ellenőrzés megállapításairól értesítik az Üzemeltetőt, továbbá amennyiben 

megállapításai annak hatáskörét érintik, Kunfehértó Község Önkormányzatát is.  

 

 

5.) Üzemeltető a jogszabályban előírt gazdasági év záró beszámolójának elkészítési 

határidejét követő hónap végéig elszámolást készít, melyben szerepelteti a gazdasági év során 

ténylegesen befolyt bevételeket, teljesített kiadásokat és a Felekre külön kimutatva a befizetett 

hozzájárulásokat és a tényleges felhasználás különbözetét. Az elszámolás elfogadásáról, 



melyben szerepel a különbözet rendezésének módja a tagok minősített többségű szavazata 

(60%) szükséges.  

 

6.)Felek egyetértenek, hogy az Üzemeltetőnek a Tábor kiadásait és bevételeit elkülönítetten 

kell könyvelnie, melyről naprakész nyilvántartást vezet. Üzemeltető a könyvelésről a Felek 

kérésére és az általuk meghatározott részletességben negyedévente a tárgynegyedévet követő 

hó 25. napjáig adatot szolgáltat. 

 

7.) Felek a Tábor használatát illetően megállapodnak abban, hogy az átlagos vendégéjszakák 

(6.000) 50 %-át maguk között, tulajdoni arányuknak megfelelően az alábbiak szerint osztják 

fel: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata:  1800 

Jánoshalma Város Önkormányzata:  450 

Kunfehértó Község Önkormányzata:  750 

A vendégéjszakák térítési díja: az éves költségvetési tervben meghatározott térítési díj  

minimum 75%. 

2016. évre vonatkozólag a térítési díj 2.200 Ft/fő/éjszaka. Felek a továbbiakban a térítési díjat 

a mindenkori költségvetési tervben állapítják meg. 

Vendégéjszakát igénybe vehetik: fenntartói önkormányzatok lakosai illetve a fenntartói 

önkormányzatok intézményeinek tanulói. 

 

8.) Felek tudomással bírnak arról, hogy ingatlan-illetőségük harmadik személy részére történő 

értékesítése esetén Feleknek elővásárlási joga áll fenn. Felek kikötik, hogy az elővásárlási 

jogra tett nyilatkozattételi határidő nem lehet kevesebb 30 napnál. Felek tudomásul veszik, 

hogy amennyiben a Táborban lévő ingatlan-illetőségüket az elővásárlási jogra vonatkozó 

jogszabályok megszegésével értékesítik, úgy ebben az esetben a kívül álló harmadik 

személlyel kötött szerződés érvénytelen. 

 

9.) Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik.  

 

10.) Jelen megállapodás elfogadásával a korábban e tárgyban aláírt szerződéseket Felek 

hatálytalannak tekinti. 

 

11.) Jelen megállapodás rendes felmondással csak az adott év végére történhet, a felmondást 

megelőző 3 hónappal, írásban. Szerződésszegés esetén (pl. önrész meg nem fizetése) Felek a 

megállapodást jogosultak azonnali hatállyal felmondani. 

 

12.) Jelen megállapodás módosításához a Tagönkormányzatok képviselő-testületének 

minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

 

13.) Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 

értelmezés után jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

 

 

14.) Jelen megállapodás 4 számozott oldalt tartalmaz, 6 példányban készült, melyből 2-2-2 

pld. szerződő Feleket illet meg. 

 



Kiskunhalas, 2016. április……………. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata   Jánoshalma Város Önkormányzata 

 

    Kunfehértó Község Önkormányzata 

 

Jogi ellenjegyzés:   Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:   Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

117/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a 

Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány a Csetényi Parkban lévő karám mellett kialakított 

villanypásztor, illetve a későbbiekben egy kamera üzemeltetéséhez szükséges új villamos áram 

csatlakozó helyet kialakíttathasson, az ehhez szükséges egy darab oszlopot leáshasson, azzal 

a kikötéssel, hogy az ezekhez kapcsolódó valamennyi költséget a Vasvarjú Természetvédelmi 

Alapítvány vállalja. 

 

118/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a 

Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület 1-1 madáretetőt, 1-1 nagyméretű ismeretterjesztő 

táblát, valamint 1-1 interaktív puzzle oszlopot helyezzen ki a Kiskunhalas, Semmelweis térre 

(hrsz.: 2252) és a Sóstói Strand (hrsz.: 6391) területére. 

 

119/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló április havi beszámolót.  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek  bérletéről és elidegenítéséről 

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

 

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

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 3. §,  

33.§ (3), 36.§ (2) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Ügyrendi 

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

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában 

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

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 12.§ (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 

„(2)A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletére kiírt pályázaton bármely 

természetes személy részt vehet, akinek, illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának 

és más, vele együtt költöző személynek nincs a tulajdonában a településen beköltözhető 



ingatlana, ingatlan haszonélvezeti, vagy más jogcímen használati joga. A pályázó és a vele 

együtt költöző személy csak olyan lakásra adhat be érvényes pályázatot, mely a jelen rendelet 

III. fejezetének 6. § (2) bekezdésében meghatározott lakásmértéket nem haladja meg.” 

 

(2) A Rendelet 12.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(11) A pályázati ajánlatba foglalt anyagi vonatkozású kötelezettségvállalás teljesíthetőségét a 

pályázó jövedelemigazolással – az egy főre jutó havi nettó jövedelem legalább az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese, egyedülálló esetén két és félszerese- 

köteles valószínűsíteni.” 

 

2.§ 
 

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

 

Kiskunhalas, 2016. április 28. 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról  szóló 3/2015.(II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8a  pontjában megjelölt feladatkörében,  Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

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

meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

Az R.  a következő 8/C-§ -sal egészül ki: 

“ 8/C.§ 

Lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő szociális támogatás 

(1) Lakhatási körülményeket segítő szociális  támogatás (e § alkalmazásában  továbbiakban 

támogatás) nyújtható: 

 

a)  felújításhoz  

b) korszerűsítéshez 

 



(2) Támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait 

figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg: 

a) a kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

 

(3) Az önkormányzat vissza nem térítendő lakhatási körülményeket segítő szociális  

támogatást biztosíthat annak a személynek 

 

a) akinek – szakmai véleménnyel alátámasztva – indokolt az ingatlana felújítása, 

korszerűsítése és 

b) az (1) bekezdés esetén akinek a lakás lakhatóságát lehetővé tévő támogatás  

szükségességét alátámasztja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes 

szervezeti egysége és 

c) az (1) bekezdés esetén a szociális rászorultsága okán saját erőből nem tudja vállalni a 

lakhatása biztosítását, a szociális rászorultságot a (2) bekezdés alapján igazolja. 

 

(4) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak természetben állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

 

(5) Nem nyújtható 8/C.§ (1) bekezdés a) b) pontjaiban megállapítható támogatás: 

a) annak a személynek, családnak, akitől tanköteles korú gyermeke óvodai, iskolai 

hiányzása miatt megvonták a családtámogatást vagy 

 

b) aki öt éven belül már részesült a 8/C.§ alapján adható támogatásból  
 

c) a képviselő-testület által lakástámogatás céljára biztosított éves keretösszeg kimerült, 
 

d) a kérelmező és a vele együtt lakó személyek számát figyelembe véve a jövedelemhatár 

a 8/C. §. (2) a bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja. 

 

 (6)  Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a 

támogatás nem kérhető. 

    

(7) A 8/C. § (1) bekezdés a, b pontja esetében a támogatás összege maximum 100.000,- 

forint, a támogatás formája természetbeni juttatás. 

 

(8) A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell 

előterjeszteni, melyhez csatolni kell  

a.) a kérelmező és családtagjai jövedelmi viszonyairól szóló 

jövedelemnyilatkozatot 

b.) a rendelkezésre álló önerőről szóló nyilatkozatot 

c.) költségvetést/becsült költségvetés/ 

d.) igazolást a tulajdonról / adás-vételi szerződés, vagy tulajdoni lap/ 

e.) a nyomtatvány beszerezhető a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyfélszolgálatánál, a  Szociálpolitikai Csoportjánál, továbbá letölthető 

kiskunhalas.hu honlapjáról.  

 



(9)A támogatásra irányuló kérelmet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szociálpolitikai Csoportjához kell benyújtani. A Szociálpolitikai Csoport a kérelmet 

döntéshez előkészíti és a kérelmeket a polgármester elé terjeszti. 

 

(10)  Helyszíni szemle 

 

(a) A támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően a kérelmező vagyoni viszonyai, 

lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt ( helyszíni szemlét ) kell 

készíteni. 

(b) A helyszíni szemlét a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai 

Csoportja és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály munkatársa az ügyfél előzetes 

értesítése után tartja meg. Annak eredményéről és a várható költségekről véleményt 

nyilvánít.  

(c) Nem kell helyszíni szemlét tartani, ha a kérelemből és mellékleteiből megállapítható, 

hogy az igénylővel szemben a 8/C. § (5) bekezdésében foglaltak kizáró okok 

valamelyike áll fenn.   

(d) A polgármester döntését a Szociálpolitikai Csoport hajtja végre. 

 

2.§ 
 

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

 

Kiskunhalas, 2016. április 28. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

a településképi véleményezési eljárásról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében, az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. 

pontjában és a 6/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményeiről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletre – az Ügyrendi és Szociális 

Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja 

 

1.§ 

 



A rendelet célja Kiskunhalas Város építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek 

védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési 

munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti 

illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott 

érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.  

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Kiskunhalas Város 

közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, 

amelyek esetében  

a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és 

építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve 

a területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve  

b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt 

kezdeményezett.  

 (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Kiskunhalas Város 

közigazgatási területén a 4. §-ban nevesített területen jogszabályban építésügyi hatósági 

engedélyhez kötött építési tevékenységet végez vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki 

tervdokumentációt készít. 

(4) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) előírásait jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel együttesen kell alkalmazni. 

 

 

II. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 

 

1. A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások 
 

3. § 

 

A jelen rendelet előírásai szerint – a 4. §-ban felsorolt területekre, illetve építési munkákra 

vonatkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni  

a) új építmény építésére,  

b)  meglévő építmény – (a meglévő tetőtér homlokzati változást eredményező beépítését 

is ideértve) a beépített szintterület növekedését eredményező – bővítésére, illetve a 

településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási 

engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti műszaki tervekkel kapcsolatban.  

 

2. A településképi véleményezési eljárással érintett terület 
 

4. § 



 

(1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni 

a) beépítésre szánt területen az 1. számú térképi mellékleten felületi jellel jelölt 

ingatlanokat és ingatlanrészeket érintő, 

b) beépítésre nem szánt területen az 53. számú közút tengelyétől mért 100 – 100 méteres 

területet érintő, 

      c) beépítésre nem szánt területen az 5309 számú, az 5402 számú, az 5408 számú és az 

5412 számú közút tengelyétől mért 50 – 50 méteres területet érintő, jogszabályban 

építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák, rendeltetés-módosítások, 

illetve reklámelhelyezések esetében., jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez 

kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban. 

(2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni továbbá – a konkrét helyszíntől és az 

ingatlan keretövezeti, illetve építési övezeti besorolásától függetlenül –  

a) a 9,00 m-es építménymagasságú, illetve az F+2 szintes vagy azoknál magasabb új 

építmények, valamint az ilyen magasságot eredményező emeletráépítések, tetőtér-

beépítések, 

b) valamennyi 500 m2 bruttó szintterületet meghaladó földszintes, valamint 1500 m2 

bruttó szintterületet meghaladó többszintes új építmény, 

c) a b) pontban szereplő nagyságrendeket meghaladó meglévő építmény rendeltetését – a 

működést és a környező beépítéshez való viszonyt – megváltoztató, 

d) helyi építészeti értékvédelem alatt álló építményt érintő, valamint 

e) a köztéri műalkotások környezetalakítására vonatkozó jogszabály alapján építésügyi 

hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti - műszaki 

tervekkel kapcsolatban. 

 

 

3. A véleményezési eljárás lefolytatása 
 

5. § 

 

(1) A településképi véleményezési eljárás az építtető vagy az általa megbízott tervező (a 

továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármester részére a rendelet 2. sz. melléklet 

szerinti nyomtatvány papíralapon történő benyújtásával kérelemre indul meg. A 

kérelmező köteles a kérelemhez mellékletként a véleményezendő építészeti-műszaki 

tervdokumentációt papíralapon 1 példányban csatolni. A kérelmező fentiekkel 

egyidejűleg a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a véleményezendő építészeti-

műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz 

biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.  

 

(2) A polgármester településképi véleményét a – 7. §-ban meghatározott szempontok 

figyelembevételével – a főépítész készíti elő. A polgármester a településképi véleményét 

a főépítész - részletes indokolással ellátott - szakmai álláspontjára alapozza. A főépítész 

szakmai állásfoglalása kialakítása során kikérheti a Kiskunhalas Városvédő és 

Városszépítő Egyesület véleményét.  

 

(3) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet 

engedélyezésre  

a) javasolja,  

b) feltétellel javasolja, illetve  

c) nem javasolja. 



 

(4) A polgármester a településképi véleményt a papíralapú kérelem és annak mellékletét 

képező építészeti-műszaki tervdokumentáció beérkezésétől számított 15 napon belül 

papíralapon megküldi a kérelmező részére, továbbá a véleményt elektronikus formában 

feltölti az elektronikus tárhelyre. 

 

6. § 

 

A 5. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációnak – a Korm. rendelet 22. 

§ (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi munkarészeket is tartalmaznia kell:  

a) műszaki leírást, mely tartalmazza a rendezési tervnek való megfelelést alátámasztó 

adatokat is (beépítettség, építménymagasság, zöldfelület, rendeltetési egységek 

száma) 

b) (tetőfelülnézeti) helyszínrajzot  

ba) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények,  

bb) a terepviszonyok ábrázolásával,  

c) az épület alaprajzait  

d) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben,  

e) valamennyi homlokzatot,  

f) (szükség szerinti) látványtervet vagy modellfotót (legalább két-két madártávlati, 

valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel).  

 

 

4. A településképi véleményezés részletes szempontjai 
 

7. § 

 

(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki 

tervdokumentáció  

a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,  

b) figyelembe veszi-e a településképhez történő építészeti illeszkedésre vonatkozó – 

esetlegesen rendelkezésre álló javaslatokat, 

c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti 

javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve 

településképi megjelenést eredményez-e.  

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy  

a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a 

környezetbe illeszkedés követelményének,  

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés 

adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,  

c) korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok építési jogát, 

benapozását, illetve építmények kilátását,  

d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése 

esetén  

da) biztosított lesz vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési 

követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,  

db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos 

követelményeknek.  

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy  

a) az építmény alaprajzi kialakításai – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal 



összefüggő használat sajátosságaiból eredően – korlátozzák-, illetve zavarja-e 

indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,  

b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve 

homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését. 

(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy  

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a 

településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,  

b) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület 

rendeltetésével és használatának sajátosságaival,  

c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs 

berendezések elhelyezésére és kialakítására,  

d) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti 

és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá  

e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – 

megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.  

(5) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy  

a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő 

használata  

aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,  

ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak 

biztonságát,  

ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges 

berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően  

ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet 

érintő – beavatkozásokra,  

b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és 

berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös 

tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.  

 

 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

8. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 21. napon lép hatályba.  

(2) A rendeletben foglalt szabályokat a hatályba lépést követően indult eljárások során kell 

alkalmazni.  

(3)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzati Tervtanács működésének 

rendjéről szóló 26/2006. (VI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. április 28. 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 



 

 

1.számú melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 

Térképi melléklet 

 

 

 

 

2.számú melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M  
Kiskunhalas Város Önkormányzat polgármestere településképi véleményezési 

eljárásához 

 

 

Felelős tervező 

 

Név:  

Tervezési jogosultságának száma: 

Értesítési cím: (tervezőiroda neve, címe) 

 

Telefonszám/fax száma: 

 

A tervezett és 

véleményezésre 

kért építési 

tevékenység  

 

 

Helye, az érintett telek helyrajzi száma: 

 

Tárgya, rövid leírása: 

 

 

Rendeltetés meghatározása: 

ÉTDR azonosító: A kérelem mellékletét képező tervdokumentációra vonatkozóan: 

 

Előzmények: 

 

 

Tervvel kapcsolatos előzmények (tervtanácsi vagy településképi 

vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek, stb.): 

 

 

Dátum: Kiskunhalas,,……….év………………. hónap…………….. nap. 

  

                                                                           _________________________ 

                                     Kérelmező aláírása 

 

 

Kérelmező 

(építtető) 

Név: 

Értesítési cím: 

Telefonszám: 


