
A képviselő-testület 2016. június 30-i zárt ülésén hozott döntés: 

 

167/2016. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés 5/1996. (IV.5.) Kgy. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján  az alábbi személyt 

javasolja Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjra: dr. Finta József 

 

2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés 5/1996. (IV.5.) Kgy. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján  az alábbi személyt 

javasolja Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díjra: dr. Majorosi Károly 

 

3.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés 5/1996. (IV.5.) Kgy. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján  az alábbi személyt 

javasolja Bács-Kiskun Megye Környezetvédelméért és Mezőgazdaságáért Díjra: Zsellér Pál 

 

 

 

A képviselő-testület 2016. június 30-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

168/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

169/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 225/2015. Kth. sz. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az MLSZ Országos 

Pályaépítési Programra nagyméretű műfüves pálya 105x68 m (111x72 m) építésére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadására, valamint arra, 

hogy a pályázat önerejéhez szükséges forrást, maximum 45 000 000 Ft-ot a 2017. évi 

költségvetésbe tervezze be, amennyiben a megvalósításhoz szükséges TAO támogatás a 

rendelkezésre áll. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2016. Kth.sz. 

határozatának 3.pontját az alábbiak szerint módosítja: 

3. A Képviselő-testület biztosítja a pályázatban foglalt 30%-os önrészt. Ezzel kapcsolatban 

megbízza a Polgármestert, hogy az előreláthatólag szükséges maximum 15 000 000 Ft-ot 

tervezze be az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletébe, továbbá 

felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a pályázatban foglaltak 

megvalósítására. 

 

170/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Birkózó Klub 

részére, kérelme alapján 5 000 000 Ft azaz ötmillió forint, visszatérítendő felhalmozási 

támogatást hagy jóvá. A támogatást kizárólag a Kiskunhalas, Szent Imre u. 2. sz. alatti 

birkózó terem felújítására használhatja föl. A támogatás visszafizetésének határideje 

legkésőbb 2016. december 31. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatás folyósítására kötendő megállapodás aláírására. 

 

 

 

 



171/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja, valamint „a 

megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” című 

pályázati kiírás alapján pályázatot (támogatási igényt) nyújt be a települési önkormányzatok 

2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatására.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy 1. pontban rögzített pályázat benyújtásához a szükséges nyilatkozatokat megtegye, 

megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja. 

 

 

172/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja, valamint „a 

megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” című 

pályázati kiírás alapján pályázatot (támogatási igényt) nyújt be a települési önkormányzatok 

2016. évi rendkívüli szociális támogatására.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy 1. pontban rögzített pályázat benyújtásához a szükséges nyilatkozatokat megtegye, 

megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja. 

 

173/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

önkormányzat tulajdonában lévő 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/A. szám alatt található 

sportpályára vonatkozó üzemeltetési és hasznosítási szerződés 2. számú mellékletének 

módosítását az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

2. számú melléklet 

GAZDASÁGI  MEGÁLLAPODÁS 

Üzemeltetési és hasznosítási szerződés 2. számú melléklete 

 

 

1. Megállapodás tárgya:   

1. A szerződés tárgya az üzemeltetési szerződés I.1. pontjában körülírt ingatlan és 

ingóságok (a továbbiakban: vagyon) kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

üzemeltetésébe adása. 

2. 1. Megállapodás tartalma: 

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

Tulajdonos és a Halasi Városgazda Zrt., mint Üzemeltető között Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 1. pontban rögzített vagyonának éves bérleti díja valamint annak 

felhasználása tárgyában az alábbiak szerint; 

2.2. Az Üzemeltető vállalja, hogy évente, bérleti díj címen   



nettó 678.000,- Ft 

azaz 

nettó hatszázhetvennyolcezer 00/100 forint --ot 

megfizet a Tulajdonos javára. 

2.3. Tulajdonos vállalja, hogy az Üzemeltető által összeállított, bemutatott éves 

üzemeltetési tervében rögzített illetve az indokolt, terven kívüli felújítási és pótlási 

munkákat a Felújítási alap mértékéig és terhére megvalósítja. 

2.3.1. Az Üzemeltető az üzemeltetési tervet gazdasági évente annak kivitelezése 

előtt, a soron következő Képviselő-testületi ülést megelőzően 2 héttel a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési 

Osztály részére egyeztetés céljából megküldi, amelyet a Polgármester hagy jóvá. 

Amennyiben az egyeztetés során eltérő álláspontok alakulnak ki, a Képviselő-

testület határozatban dönt az üzemeltetési tervről, mely az Üzemeltető számára 

kötelező érvényű. 

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

gazdasági évente  

nettó 678.000,- Ft összegben 

állapítják meg. 

 

2.5. Tulajdonos a bérleti díjat az alábbi ütemezésben, de legkésőbb december 31.-ig 

számlázza ki az Üzemeltető felé. 

- első számla: szeptember 30. 

- második számla: december 20. 

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

napon belül állítja ki, 30 napos fizetési határidővel. 

2.7. A számla kiállítását megelőzően a munka elvégzését a Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály részére jelezni kell és a számla a teljesítésigazolást követően 

kerülhet kiállításra. 

2.8. Teljesítésigazolásra Kiskunhalas Város Önkormányzata részéről a polgármester 

vagy a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály osztályvezetője jogosult. 

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

eltérhetnek. 

2.10. Felek kijelentik, hogy amennyiben év közben a Tulajdonos további vagyont kíván 

átadni Üzemeltető részére az jelen szerződésben foglaltak módosításával vagy külön 

arra vonatkozó gazdasági megállapodás megkötésével végzik. 

 

 

 Kiskunhalas, 2016. ……………………   



 

 

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

 Tulajdonos Üzemeltető 

 

 

174/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM 

KISKUNHALAS 2014.-t képező gazdasági szereplőkkel (FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) 

valamint a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz..), 2014. június 26-án 

kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés II. módosítását jelen előterjesztés I. 

sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, továbbá felhatalmazza annak Kiskunhalas Város 

Önkormányzat nevében történő aláírására Fülöp Róbert polgármestert.  

 

I. sz. melléklet 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

II. számú módosítása 

 

 

Mely létrejött egyrészről 

Teljes név: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

  

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Nyilvántartási szám (PIR): 724902 

KSH azonosító: 15724904-8411-321-03 

Egyéb szervezeti azonosító:  

Adószám: 15724904-2-03 

Bankszámlaszám: 11732064-15338806-00000000 

IBAN szám: HU11732064-15338806-00000000 

Számlavezető: OTP Bank Nyrt. 

Aláírásnál képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

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: 10402513-00027708-00000008 

IBAN szám: HU-54-10402513-00027708-00000008 

Számlavezető: K&H Bank Zrt. 

Aláírásnál képviseli: Agatics Roland 

mint a közszolgáltatást ellátó (tényleges közszolgáltatást végző) – továbbiakban Szolgáltató 

 



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: 11732064-20065812-00000000 

IBAN szám: HU47-11732064-20065812-00000000 

Számlavezető: OTP Bank Nyrt. 

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 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 kötöttek 

(továbbiakban: Üzemeltetési Szerződés).  

 



4. 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, 

figyelemmel a Hulladékokról szóló törvény, valamint az állami hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 

módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 

kormányrendelet rendelkezéseire. 

5. Felek rögzítik, hogy 2015-ben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói rendszer 

átalakítása mellett döntött a kormány, mely rendszer átalakításának központi eleme a 

közszolgáltatás állami koordinálásának bevezetése állami koordináló szerv 

létrehozásával.  

Az ennek okán módosított Ht., és az annak végrehajtására született, vonatkozó 

kormányrendeletek értelmében a Koordináló szerv (mely az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló És Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság) készíti el az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet 

(a továbbiakban: OHKT). Az állam ebben a tervben - többek között - meghatározza 

általánosan a közszolgáltatási fejlesztési irányokat, a közszolgáltatási rendszerelemek 

(ezen belül a vagyontárgyak) közszolgáltatásban alkalmazható, és minimálisan 

alkalmazandó körét, kifejti részletesen a közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztési 

feltételeit, meghatározza a Ht. szerinti megfelelőségi vélemény megadásának feltételeit, 

definiálja a szolgáltatási díj fizetésének szükséges feltételeit, meghatározza a kifizetendő 

szolgáltatási díj meghatározásának módját, a díj elemeit, a közszolgáltató által végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenység minősítését meghatározó paraméterekkel együtt.  

 

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI 

 

1. A Ht. felhatalmazása alapján a Koordináló szerv beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti 

a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős 

miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat, a közszolgáltató által a Ht-ben és a további 

jogszabályokban, valamint OHKT-ben előírt feladat elvégzése után.  

2. Fentiek értelmében Felek a Közszolgáltatási Szerződést és az azt kiegészítő Üzemeltetési 

Szerződést az OHKT-ben előírt, közszolgáltató által ellátandó feladatok rögzítésével és 

szükség szerinti részletezésével módosítják. 

III. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1. Felek közös megegyezéssel a köztük megkötött közszolgáltatási szerződést a következők 

szerint módosítják 2016. július 1. napjától: 

 

a) A közszolgáltatási szerződés I. PREAMBULUM fejezete az alábbi 4. ponttal egészül 

ki: 



„4. Megrendelő és Szolgáltató együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben 

meghatározott feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Felek jelen 

közszolgáltatási szerződéssel elősegítik az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását.” 

 

b) A közszolgáltatási szerződés II. fejezetének 3. alfejezete 5. pontja helyébe a következő 

szöveg lép: 

„Felek rögzítik, hogy a Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a 

Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített 

feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős 

miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a 

közszolgáltatás keretében 2016. április 1 után keletkező kintlévőségeket.” 

 

c) A közszolgáltatási szerződés II. fejezetének 3. alfejezete 8. pontjában a „Szolgáltató” 

szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” és a „szolgáltatónak” szövegrész helyébe a 

„Koordináló szervnek” szövegrész lép.  

 

d) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 3. alfejezete 3.3. alpontja a 

következőkben módosul: 

„ 3.3. Szolgáltató – együttműködésben a Koordináló szervvel – a jelen szerződés 

alapján ellátandó közszolgáltatási feladatok ellátásának elősegítése érdekében az 

alábbi feladatokat köteles továbbá ellátni:” 

 

e) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 3. alfejezete 3.3.2 alpontja a következő 

szövegrésszel egészül ki: 

„3.3.2. Koordináló szerv felelős a jelen szerződés alapján ellátandó 

közszolgáltatási feladatok ellátásának elősegítése érdekében az alábbi feladatok 

ellátásáról:” 

 

f) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 3. alfejezete 3.3.4. alpontja a következő i) 

ponttal egészül ki: 

 

„i) A Koordináló szerv ügyfélszolgálatával együttműködik, ennek keretében 

adatfeldolgozást is végezhet különösen a Koordináló szerv felé jogszabályban előírt 

adatszolgáltatása körében. 

 

g)  A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 4. alfejezete 4.2. alpontjában a „nem a 

Szolgáltatótól vásárolt” szövegrész helyébe a „nem a Koordináló szervtől vásárol” 

szövegrész lép. 

 

h) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 9. alfejezete a következő 9.5-9.7. ponttal 

egészül ki: 

 

9.5. 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag 

értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi 



haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. 

július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet 

illeti meg.  

 

9.6. A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § 

(2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.  

 

9.7.  A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. 

(III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  

A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv 

a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a 

Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az 

ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a 

közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét 

a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba 

beszámítja.  

A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló 

szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos 

valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.  

A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 

közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor 

vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló 

szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 

31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok 

és szükséges adataik megállapítása érdekében.  

A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 

közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon 

végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 

20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 

8 napon belül.  

Ezen korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a 

Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.  

A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 

fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.  

 

2. A Közszolgáltatási Szerződés kiegészül a jelen szerződés 1. mellékletével, mely a 

Közszolgáltatási Szerződés 6. mellékleteként annak részévé válik. 

 

3. A Közszolgáltatási Szerződés kiegészül a jelen szerződés 2. mellékletével, mely a 

Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 4. mellékleteként annak 

részévé válik. Mindezekre tekintettel a jelen szerződés 2. melléklete - mely a 

Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 4. melléklete - a 

Közszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a Közszolgáltatási Szerződést 

kiegészíti, azzal együtt és összhangban értelmezendő. 

  

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 



1. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés I. módosításakor és az azt kiegészítő 

Üzemeltetési Szerződés megkötésekor nem láthatták előre, hogy a Ht. 2016. április 1-jétől 

módosuló rendelkezései, továbbá az OHKT alapján a Szolgáltatónak az ezen 

szerződésekben foglaltakon túlmenően a közszolgáltatási feladatok körében további 

feladatokat is el kell látnia az állami koordináló szervtől utófinanszírozásban a 

feladatellátásért kapott szolgáltatási díjért.  Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 

tekintetében megállapítható, hogy azt olyan, a szerződéskötéskor a felek által még a kellő 

gondosság mellett 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.  

 

2. Megállapítható továbbá, hogy a szolgáltatási koncesszió ellenértéke – a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2016. április 1-jétől a Koordináló szervet illeti 

meg. A Ht. ezirányú módosítására tekintettel bekövetkező változás az irányadó jogszabályi 

rendelkezések adta keretek között a megengedett mértéket nem haladja meg, mindezek 

alapján a jelen szerződésmódosításnak nincs akadálya, arra jogszerűen sor kerülhet. 

 

3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítást az ellátásért felelős, a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadta. 

 

4. A Felek megállapítják, hogy Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem 

érintett további rendelkezései, kikötéseit változatlan tartalommal továbbra is érvényben 

és hatályban maradnak. 

 

A jelen 8 oldal terjedelmű szerződésmódosítást a szerződő felek elolvasták, tartalmát 

megértették, és 5 (öt) egymással mindenben egyező eredeti példányban úgy írják alá, hogy az 

mindenben megfelel a kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatuknak. 
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1. számú melléklet: 

(Közszolgáltatási Szerződés 6. melléklete) 

 

A hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó megfelelési követelmények az OHKT 

szerint  

 

1.Zöldhulladék (biológiailag lebomló) gyűjtése 

 

a) A szolgáltatást egész évben (január 1-től december 31-ig) évente 14 alkalommal 

biztosítja a Szolgáltató ingatlantól történő gyűjtéssel, amely során január, február, 

március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, 

december hónapokban legalább egy alkalmat biztosít, s továbbá ezen felül januárban 

további kettő alkalmat biztosít (tekintettel a fenyőfagyűjtési kötelezettségre). 2016. 

évben ez időarányosan jelenti a havi egyszeri gyűjtési alkalmat. 

b) A zöldhulladék gyűjtését egész évben a Szolgáltató (január 1-től december 31-ig) nem 

csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a Szolgáltató által üzemeltetett 

hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar 

nyitvatartási idején belül. E lehetőség a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es 

távolságban rendelkezésre áll. 

 

2.Közszolgáltatás körébe tartozó elkülönített csomagolási hulladék gyűjtése 

 

a) A Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) kettő hetente biztosítja a 

csomagolási hulladék gyűjtését házhoz menő rendszeres járattal. 

 

b) A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtését a Szolgáltató egész évben 

(január 1-től december 31-ig) nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a 

Szolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten történő gyűjtéssel, 

hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar 

nyitvatartási idején belül. 

 

3.Lomhulladék gyűjtése 

 

a) A lomhulladék gyűjtését a Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) 

évente kettő alkalommal valamennyi ingatlanhasználó részére házhoz menő rendszerű 

lomtalanítás keretében biztosítja. A házhoz menő rendszerű lomtalanítás keretében az 

ingatlanhasználó előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján közvetlenül a 

közszolgáltatónak adja át a lom jellegű hulladékot.   

 

b) A lomhulladék gyűjtését a Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) nem 

csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a Szolgáltató által üzemeltetett 

hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar 

nyitvatartási idején belül. 

 



 

2.számú melléklet: 

(Üzemeltetési Szerződés 4. melléklete) 

 

Hulladékok előkezelésének elvégzése 

 

Szolgáltató 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 során az 

alábbi technológiát alkalmazza 

 

Az MBH technológiái a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható alkotó 

elemeinek kinyerését, illetve további alternatív hasznosítást (pl. égetést) megelőző kezelésére 

szolgálnak.  

A technológia bevezetésének legfontosabb célja a települési szilárd hulladék biológiai 

stabilizálása, véglegesen lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A lerakott 

hulladék mennyiségének csökkentésével növelhető a lerakó élettartalma, ami hosszú távon 

csökkentené az üzemeltetés költségeit, hiszen később válnak szükségessé az új beruházások 

(új lerakó építése).  

A mechanikai-biológiai stabilizálásra szolgáló rendszer révén a szerves hulladék, lerakótól 

történő eltérítése keretében a papír és biohulladék elkülönített begyűjtését, a szelektíven 

begyűjtött hulladék válogatását, az elkülönítetten begyűjtött biohulladék anyagában történő 

hasznosítását (különös tekintettel a komposztálásra és a házi komposztálásra), valamint a 

mechanikai, illetve mechanikai-biológiai előkezelést, továbbá az előkezelést követő 

energetikai célú hasznosítását teszi lehetővé.  

Technológia rövid leírása: 

A kezelőtelepre beérkező hulladékot aprítással, és/vagy rostálással előkészítik, vastartalmát 

mágneses, nem vas fém tartalmát leválasztják, majd ellenőrzött körülmények között, zárt 

rendszerben biológiailag stabilizálják (komposztálják). A komposztálás során jelentősen 

csökken a hulladék nedvességtartalma és leválaszthatóvá válnak a komposztálódott szerves 

összetevők is. A mechanikailag-biológiailag kezelt hulladék nagy fűtőértékű 

komponensekben gazdag része hulladékégető műben, egyéb módon felhasználható, a másik 

része komposztálódik.  

A beruházás útján: 

- jól égethető frakció jött létre, 

- házhozmenő szelektív gyűjtés fokozhatóvá vált, 

- komposztálás, zöldhulladékgyűjtés (2000 főnél kisebb településeken házi 

komposztálás, nagyobb településeken hulladékudvarokba szállítással) szintén 

fokozhatóvá vált. 

 

A mechanikai-biológiai hulladékkezelés technológiai fázisai a következők: 

 

1. A beszállított hulladék fogadása 

2. A beszállított hulladék ürítése a mechanikai kezelő csarnokban 

3. A hulladék aprítása 

4. Mágneses leválasztás 

5. Mechanikai kezelés (rostálás) 

6. Mágneses leválasztás 

7. Lég szeparátor 

8. Mechanikai utókezelés (utóaprítás) 



9. Tömörítés 

10. Biológiai kezelés, a hulladék stabilizálása 

 

175/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földművelésügyi 

Minisztérium által meghirdetett pályázati kiírásra a „Tanyagondnoki szolgálat 

fejlesztése” céljából pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét 

250.000,-Ft maximális mértékig a 2017. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-

testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges 

nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földművelésügyi 

Minisztérium által meghirdetett pályázati kiírásra a „Szigetüzemű külterületi közvilágítás 

kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállókban” 

céljából pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét 600.000,-Ft 

maximális mértékig a 2017. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület megbízza 

a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

 

176/2016. 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 143/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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 
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 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

Közbiztonság növelését segítő közterületi 

kamerarendszer telepítése Kiskunhalason 

 

 

 

 

 

 

Adásvételi szerződés Kiskunhalas város 

közvilágításának energia ellátására 

 

 

 

 

Eszközbeszerzés a Mezőgazdasági 

közfoglalkoztatási programhoz 

 

 

 Nemzeti 

értékhatárokat 

elérő értékű 

közbeszerzési 

eljárás 

 

 

 

Nemzeti 

eljárásrend 

 

 

 

 

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 

 

 

Hirdetmény közzététele nélküli, 

nemzeti értékhatárokat elérő 

értékű közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 115. § alapján 

 

 

 

2016. február 

 

 

 

 

 

 

 

2016. április 

 

 

 

 

 

2016. június 

 

 

 

 

 

2016. július 10. 

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 

31. 

 

 

 

 

2016. szeptember 

 

 

 

 

 



 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

 

Thorma János Múzeum bővítése 

 

 

 

 

Ady Endre utcai óvoda energetikai felújítása 

 

 Nemzeti 

eljárásrend 

 

 

 

 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, 

nemzeti közbeszerzési eljárás a Kbt. 

113.§ szerint 

 

 

Hirdetmény közzététele nélküli, 

nemzeti értékhatárokat elérő 

értékű közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 115.§ alapján 

 

visszavonásra 

került 

 

 

 

 

2016. április 

- 

 

 

 

 

 

2016. október 30. 

 

 

Belterületi utak felújítása (Petőfi Sándor u., 

Epreskert u., Tormássy J. u.) 

  

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, 

nemzeti értékhatárokat elérő 

értékű közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 115.§ alapján 

 

 

 

2016. július 

 

 

2016. szeptember 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
        

Kiskunhalasi helyi menetrend szerinti, 

autóbusszal történő személyszállítási szolgáltatás 

beszerzése 

 -  

koncessziós eljárás 

 

2016. június 

 

2016. október 01. 

 

       

VI. Szolgáltatási koncesszió     
 

 

       

 

Záradék: Jóváhagyta Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016. Kth. számú határozatával. 

Kiskunhalas,  2016. június 30. 

_______________________________ 

Fülöp Róbert  Polgármester  



177/2016. Kth. 

1. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 4712/1979. 

sz. és 4713/1979. sz. határozatai alapján bejegyzett telekalakítási, építési és 

elidegenítési tilalmak fenntartását a továbbiakban nem tartja indokoltnak, azok az 

ingatlan-nyilvántartásból törölhetők. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont alapján indított 

ingatlan-nyilvántartási eljárásokban a telekalakítási, építési és elidegenítési tilalmak 

törléséhez szükséges hozzájárulásokat kiadja. 

 

178/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szathmáry 

Sándor Kertbarát Egyesület a 5837/2 hrsz-ú területen mintegy 1.5 méter magas, faragott fa 

anyagú emléktáblát helyezzen el „Kertbarátok Parkja 2016” felirattal. 

 

 

179/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal BKB/001/3586-1/2016. számú törvényességi felhívásában szabott határidő 

30 nappal történő meghosszabbítását kezdeményezi, tekintettel a településkép védelméről 

szóló törvényi szabályozás hatályba lépésének időpontjára. A Képviselő-testület megbízza a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

180/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas belterület 

1037/2 hrsz alatti ingatlan művelési ágát a rendezési tervi besorolásra tekintettel 

beépítetlen területre kívánja változtatni. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az illetékes földhivatalnál művelési ág változtatásra irányuló eljárást 

kezdeményezzen. 

2. A Képviselő-testület a művelés ág változást követően értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 

belterület 1037/2 hrsz alatti ingatlant Stetter Csilla (Kiskunhalas, Radnóti utca 64/a.) és 

a Full-Throttle Kft. (Kiskunhalas, Kőrösi út 8/a) részére a vevők által az adásvételi 

szerződésben rögzített tulajdoni arányok szerint. Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

vételára 480.000.- Ft. A Képviselő-testülte megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az 

eljárás lebonyolításával, egyben felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

181/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas belterület 2604/16 

hrsz alatti földterületnek a „Földvigyázók kertje” elnevezést adja. 

 

 

182/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és 

Németh Miklós között 2008. február 25-én megkötött megállapodás 1. számú módosítását a 

melléklet szerint, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 

MEGÁLLAPODÁS 

1. számú módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., képv: Fülöp Róbert 

polgármester) 

másrészről 

Németh Miklós (6400 Kiskunhalas, Árpád u. 23.) között alulírott napon és helyen az alábbiak 

szerint: 

 

1. Felek között megállapodás jött létre 2008. február 25-én a Kiskunhalas belterület 4658 

hrsz alatti, 514 m2 területű ingatlan adásvétele tárgyában. 

2. Felek a megállapodás 5. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

5./ Németh Miklós a vételár 2.925.000.- Ft összegű részét a megállapodás 

megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat számlájára befizeti és a fennmaradó 

vételárat akként rendezi, hogy közterületen burkolat felújítási és rekonstrukciós 

munkákat végez a Felek által közösen kialakított és a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság által jóváhagyott műszaki és pénzügyi 

tartalom szerint. 

3. Felek a megállapodás 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

6./ A vételár akkor tekintendő teljesítettnek, ha a Bizottság által jóváhagyott 

műszaki tartalom megvalósul és erről felvett műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

a Felek által aláírásra kerül. 

4. Felek a megállapodás 8. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

8./ Németh Miklós kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizottság által jóváhagyott 

műszaki tartalom szerinti munkálatokat I. osztályú minőségben, a műszaki 

előírásoknak megfelelően az építendő társasház első rendeltetési egységének 

használatba vételéig megvalósítja.  

5. Amennyiben Felek a műszaki tartalomban 2016. augusztus 15-ig nem jutnak 

egyezségre, illetve Németh Miklós a 8./ pontban foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy köteles a vételárhátralékot 2012. február 25-től számított jegybanki 

kamattal növelt összegben, ezen felül a vételárhátralék 20%-ának megfelelő összeget 

meghiúsulási kötbérként az Önkormányzatnak 2016. szeptember 30-ig megfizetni 

6. Jelen megállapodás a 2008. február 25-én kelt megállapodással együtt, annak 

változatlan részeivel együtt értelmezendő. 

7. Felek a fenti megállapodás-módosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. július 04. 

 

 

………………………..    ………………………  

Kiskunhalas Város Önkormányzata   Németh Miklós 

Fülöp Róbert polgármester 

 

183/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 279/1999. 

Kth. számú határozatát. 

 

184/2016. Kth. 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas 110 hrsz alatti ingatlanon álló 

társasház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja azzal, hogy az 
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Önkormányzat a 110/A/4 hrsz alatti önálló ingatlanrészben (mely az egészből 1310/6560-ad 

részt képvisel) 42/131-ed arányban társtulajdonosként kerül bejegyzésre az ingatlan-

nyilvántartásban A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okiratot 

valamennyi társtulajdonos aláírását követően aláírja. 

A Képviselő-testület a 116/2015. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

185/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter által 

– a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – az 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Lomb 

utcai főzőkonyha infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújtott be. A Képviselő-testület a 

pályázat önerejét a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja minimum 4.706.460,-Ft, maximum 

5 M Ft erejéig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 147/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül 

helyezi.  

 

186/2016. Kth. 

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

2015. évi  közhasznúsági jelentését elfogadja. 

 

187/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés melléklete 

szerint jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzatának dr. Bay Miklóssal és dr. Bay 

Évával kötött „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” 

megállapodás 1. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 1. sz. módosításának 

aláírására. 

 

A Kiskunhalason 2013. december 19-én Kiskunhalas Város Önkormányzata és dr. Bay 

Miklóssal valamint dr. Bay Évával kötött 

„Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 1. sz. 

módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 

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

másrészről, dr. Bay Miklós (születési hely, idő: Szatmár/Románia, 1938.03.31.; anyja neve: 

Sepsy Janka; lakcím: Németország, 93053 Regensburg, Schwandorfer Str. 32.) 

valamint dr. Bay Éva (születési név: Szerémy Éva; születési hely, idő: Nagybánya/Románia, 

1939.09.20.; anyja neve: Hang Adéla Hermina; lakcím: Németország, Regensburg, 

Schwandorfer Str. 32.) továbbiakban: Adományozók 

között alulírott helyen és napon a következők szerint: 

1. Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 

1.1.3. pontja helyébe az alábbi 1.1.3. pont lép: 

1.1.3. Amennyiben az itt leírt bővítés 2017. szeptember 30-áig nem készül el, az 

adományozók jogosultak erre vonatkozó szándékuktól elállni. 
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2. Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 

2.2.2 pontja helyébe az alábbi 2.2.2. pont lép: 

2.2.2 Legkésőbb 2017. év szeptember 30. napjáig a 2. sz. mellékletben részletezett, 

az adományozók által jóváhagyott kiállítási felületet az új épületszárny 

építésével megteremti és a 3. sz. mellékletben rögzített egyéb feltételeket is 

biztosítja. Kedvezményezett a 2.sz. melléklettel azonos műszaki tartalommal az 

új épületszárnyat a Múzeum melletti Kiskunhalas Köztársaság u. 4.sz. alatti 

4651 helyrajzi számú ingatlanon is kialakíthatja. Kedvezményezett kijelenti, 

hogy a Kiskunhalas Köztársaság u. 4.sz. alatti (hrsz: 4651) ingatlan felett 

korlátozástól mentesen rendelkezik. 

3. Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 

1.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 

Az adományozott alkotások listája Festmények Thorma János: 2. Kendős lány 

(olaj-vászon, 60x40 cm) című alkotása törlésre kerül, helyébe a 2. Thorma 

János: Fiatal nő portréja (olaj-vászon, 38x32,5 cm) című alkotása kerül. 

Az adományozott alkotások listája Festmények Réti István: 1. Tisztáson (olaj-

karton 36x60 cm) című alkotása törlésre kerül. 

Az adományozott alkotások listája Festmények Dömötör Gizella: 1. Pihenő férfi 

(papír, 28x28 cm) című alkotása felvételre kerül. 

 

 

Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra”megállapodás 1. sz. 

módosítása 2016. július 1. napján lép hatályba. Az „Adományozási szerződés és 

kötelezettségvállalás közérdekű célra”megállapodás további részeit a módosítás nem érinti, 

azok változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak. 

Az „Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodás 1. sz. 

módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és kellő 

értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 

 

Kiskunhalas, 2016. július 1. 

 

 

 

 

 ……………………………….   …..……………………………. 

  Dr. Bay Miklós     Dr. Bay Éva 

  adományozó      adományozó 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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188/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára az 

önkormányzat által fenntartott óvodai intézményekben az alábbi, óvodai csoportszámok 

indítását engedélyezi 2016/2017. nevelési évben, tanévben. 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kuruc Vitézek Téri Óvoda 12 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Bajza Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvoda 2 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda 4 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Úti Óvoda 2 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda 5 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda 1 óvodai csoport  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésére a Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodák Ady Endre Utcai Óvodájának nagycsoportjában a 2016/2017-es óvodai nevelési 

év indításánál engedélyezi a maximális óvodai csoportlétszám legfeljebb 20%-kal történő 

átlépését. 

 

189/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete döntése alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

Kiskunhalas belterület 2524/6 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Nagy 

Szeder István utca 1. szám alatt található, kivett fürdő művelési ágban lévő ingatlanban, a 

NORFOLK HUNGÁRIA Befektetési Zrt. 45/10000 arányú tulajdonrészére vonatkozóan az 

elővásárlási jogával nem él különös tekintettel arra, hogy az adásvételi szerződésben 

megjelölt 16.500.000,- Ft összegű vételárat eltúlzottnak tartja, mert Kiskunhalas Város 

Önkormányzata megbízásából, külső szakértő által készítetett szakvélemény alapján az 

ingatlanrész piaci forgalmi értéke 2.970.000,- Ft. 

 

190/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi 

Római Katolikus Főplébánia 1. számú melléklet, és a Kiskunhalasi Református 

Egyházközség 2. sz. melléklet szerinti éves munkatervét. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi 

Római Katolikus Főplébánia 3. számú melléklet, és a Kiskunhalasi Református 

Egyházközség 4. sz. melléklet szerinti éves beszámolóját. 

 

1. számú melléklet 

 

 

Római Katolikus Temető 

 

- Az év első hónapjaiban az elöregedett és veszélyes fák kitermelése a Halasi 

Városgazda Zrt segítségével. Az utak síktalanítása saját dolgozókkal. 
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- Áprilistól szeptember végéig a temető zöldfelületeinek karbantartása és kaszálása saját 

dolgózóval illetve szükség esetén külső vállalkozóval 

- A temetői fák permetezését a Növényvédő és Kártevőirtó Kft végzi évi 3 alkalommal 

- Cserjék és bozótok irtása folyamatosan 

- A ravatalozó tetőzetének javítása, külső és belső felújítása 

- A temető kerítésének karbantartása 

- A temető területén keletkezett hulladék folyamatos elszállítását az FBH-NP 

Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi. 

 

 

2. számú melléklet 

 

Új református temető 

 

- 19, 20, 21 és 10c parcella megnyitásához utak kialakítása és parcella utak fásítása 

- a ravatalozómelletti régi aszfaltburklolat (kb. 100 m2) felbontása, lerakóra történő 

szállítása, a terület feltöltése és füvesítése 

- drótkerítés felújítása kb. 100 m hosszon (parkoló és Kopolyai út sarka, valamint a 

XVIII. parcella mellett.) 

- Kopolyai út melletti szakaszon a sövény pótlásának megkezdése 

- IV. és I/a parcella közötti út, valamint az aszfaltozott út szélén fásítás 

- X. XII. és XIII. parcellák elhanyagolt részeinek kitakarításasorán keletkező nyesedék 

darálása, elszállítása 

- beteg, veszélyes fák nyesése, kiszáradtak kivágása emelőkosaras járművel (9 db 

nyesés, 3 db kivágás) 

 

Régi református temető 

 

- beteg, veszélyes fák nyesése, kiszáradtak kivágása emelőkosaras járművel (17 db 

nyesés, 2 db kivágás) 

- a temető elhanyagolt részeinek kitakarítása során keletkező nyesedék darálása, 

elszállítása 

 

191/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalason a Lomb utca Berzsenyi 

utcától a Rezeda utca irányába, valamint a Gólya utca Rezeda utcától a Bimbó utca irányába 

és a Rezeda utca Gólya utcától a Gerle utca irányába történő egyirányú forgalmi rend 

bevezetéséhez hozzájárul oly módon, hogy az egyirányú forgalmi renddel szemben a 

kerékpáros közlekedést lehetővé teszi. 

A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, valamint a 

Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

 

192/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

fogyatékos személyek otthona feladat ellátását 2016. szeptember 1. napjától 

kezdődően átadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a mellékletben 

szereplő átadás-átvételi dokumentációban foglaltak szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződések, 

megállapodások, dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

191/2015. Kth. számú határozatát. 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ által ellátott szociális szakosított ellátási 

feladat  átadás-átvételéről 

 

amely létrejött egyrészről a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

törzskönyvi azonosító száma: 542319 

adóigazgatási azonosító száma: 15542315-1-03 

pénzforgalmi jelzőszámla  száma: 11732064-15542315 

ÁHT azonosítója: 732516 

statisztikai számjele: 15542315-8411-327-03 

képviseli: Fülöp Róbert elnök 

mint átadó fenntartó (a továbbiakban: Átadó Fenntartó),  

 

másrészről a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

törzskönyvi azonosító száma: 802101 

adóigazgatási azonosító száma: 15802107-2-41 

ÁHT azonosítója: 336139 

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00329905-00000000 

statisztikai számjele: 15802107-8412-312-01 

képviseli: Bátori Zsolt főigazgató  

mint átvevő fenntartó (a továbbiakban: Átvevő Fenntartó),  

 

harmadrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

törzskönyvi azonosító száma: 724902  

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

ÁHT azonosítója: 734509 

pénzforgalmi jelzőszámla  száma:  

statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester  

(a továbbiakban: Önkormányzat),  
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negyedrészről a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.  

törzskönyvi azonosító száma: 761585 

adóigazgatási azonosító száma: 15761581-2-03 

pénzforgalmi jelzőszámla  száma: 11732064-15761581-00000000 

ÁHT azonosítója: - 

statisztikai számjele: 15761581-8730-322-03 

képviseli: Juhász György intézményvezető 

mint átadó intézmény (a továbbiakban: Átadó Intézmény) 

 

ötödrészről a 

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos Személyek Otthona 

székhelye: 6422 Tompa, Szabadföld út 47.  

törzskönyvi azonosító száma: 492973 

adóigazgatási azonosító száma: 15492973-2-03 

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00332354-00000000 

ÁHT azonosítója: 338895 

statisztikai számjele: 15492973-8720-312-03 

képviseli: Krizsánné Kmetovics Ilona mb. igazgató 

mint átvevő intézmény (a továbbiakban: Átvevő Intézmény)  

 

 – (a továbbiakban együttesen: Felek) – között az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

 

1.1. A Kormány – az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási 

intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi 

CXCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 10. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján eljárva, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 

szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (1) 

bekezdésében az Átvevő Fenntartót jelölte ki  

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 

átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és 

gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi 

tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági 

társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására, 

b) a Törvény 2. § (3) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 9/A. § (2) bekezdése 

szerinti feladatok ellátására. 
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1.2. A fenti jogszabályok alapján a szociális szakosított ellátás feladatainak ellátása az 

Átvevő Fenntartó feladata. Átvevő Fenntartó ezen kötelezettségének a jelen 

megállapodás hatálybalépéséig a 2. pontban meghatározott feladatok 

vonatkozásában az Átadó Fenntartóval „fogyatékos személyek otthona biztosítása és 

finanszírozása tárgyában” 2016. évre vonatkozóan kötött megállapodás útján tesz 

eleget. Átadó Fenntartó a fenti megállapodás alapján a fenntartásában álló Átadó 

Intézmény keretében annak részeként működő Nefelejcs Szakosított Otthon (6400 

Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.) engedélyes útján biztosítja a „fogyatékos személyek 

otthona” szociális szakellátást.  

 

Az Átadó Fenntartó által fentiek szerint ellátott feladatok állami fenntartásba történő 

átvételét az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. december 10-én kelt 51094-

4/2015/SZOCSZOLG számú dokumentumban foglaltak szerint előzetesen 

jóváhagyta. 

 

A feladatellátási megállapodásból fakadó kötelezettségeik tekintetében az érintett 

felek a feladatellátási megállapodásban foglaltak szerint számolnak el. 

 

1.3. Jelen megállapodás célja a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott szociális 

szakosított ellátási feladatok Átvevő Fenntartó részére történő átadás-átvételéhez 

kapcsolódó eljárás támogatása, a lebonyolításához szükséges keretek, a szociális 

intézményben foglalkoztatottak átvételének, a szociális szakellátási feladatok 

ellátásához kapcsolódó vagyon, valamint a jogok és kötelezettségek meghatározása. 

 

E célok megvalósítása érdekében Felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 

2. A megállapodás tárgya 

 

2.1. Átvevő Fenntartó nyilatkozza, hogy az átvételre kerülő fogyatékos személyek 

otthona szociális szakosított ellátási feladat biztosításához a jelenleg hatályos 

szolgáltatói nyilvántartásban rögzített valamennyi férőhelyre szükség van, ezen 

okból Átvevő Fenntartó valamennyi férőhely további fenntartásáról gondoskodik. 

 

2.2. Átadó Fenntartó nyilatkozza, hogy a fent említett szociális szakosított ellátás a 

jelenleg hatályos szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett engedélyezett férőhelyek 

száma alapján, azok működtetéséhez jogszabályban meghatározott szakmai és a 

feladatellátáshoz szükséges funkcionális létszámmal együttesen kerül átadásra.  

 

2.3. Az 1.2. szerinti megállapodás alapján jelenleg az Átadó intézmény telephelyeként 

működő intézményben ellátott szociális szakosított ellátási feladatokat a jelen 

megállapodás hatálybalépésének napjától határozatlan időre Átvevő Fenntartó látja 

el. Átvevő Fenntartó a feladatokat a Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos Személyek 
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Otthona (6422 Tompa, Szabadföld út 47.) átszervezését követően a Bács-Kiskun 

Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.) 

fenntartása keretében biztosítja.   

 

2.4. Átadó Fenntartó nyilatkozza, hogy a jelen megállapodás hatálybalépését 

megelőző napon az Átadó intézmény telephelyeként működő intézményben az 

átadás-átvétellel érintett fogyatékos személyek otthona szociális szakosított ellátási 

feladat vonatkozásában engedélyezett férőhelyszám 35 fő. 

 

2.5. Átvevő Fenntartó nyilatkozza, hogy a jelen megállapodás hatálybalépését 

megelőző napon az intézményi ellátás igénybevételéről szóló megállapodással 

rendelkezők ellátását a jelen megállapodás hatálybalépésének napjától 

változatlanul biztosítja. 

 

3. Felek jogállása 

 
3.1. Átvevő Fenntartó a 2.4. pontban nevesített szociális szakosított ellátást az Átvevő 

Intézmény 2.3. pont szerinti átszervezését követően a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált 

Szociális Intézmény 6400 Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. szám alatti telephelyén, a Bács-Kiskun 

Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény Nefelejcs Otthonában kívánja biztosítani. 

 

3.2. A Felek rögzítik, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket az átadás-átvétellel 

érintett feladatok ellátásának biztosításában érintett intézmények Alapító 

Okiratainak módosítása érdekében. 

 

3.3. A Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról 

és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 27. § (1)-(3) bekezdéseiben 

foglaltak szerint megteszik a szükséges intézkedéseket a szolgáltatói nyilvántartás 

adatmódosítása érdekében. 

 

4. Munkajogi kérdések 

 

4.1. Az Átadó Fenntartó fenntartásában működő Átadó Intézmény keretében az 

átadás-átvétellel érintett feladatok ellátását biztosító státuszok – a 2.2. pont alapján 

meghatározott létszámnak megfelelően a jelen megállapodás hatálybalépésének 

napját megelőző napon foglalkoztatott tényleges állományi létszám, valamint a 

betöltetlen álláshelyek; ide értve a szakmai és funkcionális feladatokat ellátók 

létszámát is – az Átvevő Intézményhez kerülnek. A betöltött álláshelyeken 

foglalkoztatottak a jelen megállapodás hatálybalépésének napjával az Átvevő 

Intézmény foglalkoztatotti állományába kerülnek. 
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4.2. A Felek nyilatkoznak, hogy a 4.1. pontban meghatározott státusz összesen 

………………., melyből szakmai létszám .… státusz, funkcionális létszám .… státusz. 

 

4.3. A Felek megállapítják, hogy a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Mt.) 36. § (1) bekezdése alapján az átvétel időpontjában a 

közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az Átvevő 

Intézményre szállnak át. Az Átadó Intézmény az Mt. 37. §-ának megfelelően 

tájékoztatja az Átvevő Intézményt az átszállással érintett közalkalmazotti 

jogviszonyból származó jogokról és kötelezettségekről. Az Átvevő Intézmény az Mt. 

38. § (1) bekezdése szerint, az Átadó Intézmény pedig az Mt. 38. § (2) bekezdése 

alapján eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének. 
 

4.4. Átadó Intézmény kijelenti, ha a jelen szerződés aláírását követően az átvétellel 

érintett foglalkoztatottak a jelen szerződés hatálybalépésének időpontjáig terjedő 

időtartam vonatkozásában bárminemű munkajogi igénnyel lépnének fel (különösen 

szabadság kiadás, szabadság megváltás, jubileumi jutalom, bérkövetelés, utazási 

költségtérítés), akkor annak megtérítésére az Átadó Intézmény köteles. Amennyiben 

az átvétellel érintett foglalkoztatott az Mt. 39. §-a alapján érvényesíti jogait az Átvevő 

Intézménnyel szemben, akkor az Átadó Intézmény köteles megtéríteni Átvevő 

Intézmény ezzel kapcsolatos költségeit. 

 

4.5. Átadó Intézmény az Mt. 37. §-ának megfelelő tájékoztatással egyidejűleg 

tájékoztatja az Átvevő Intézményt, hogy a betöltött státuszon lévő 

foglalkoztatottakkal szemben hivatali kötelezettség megszegése miatt indult-e 

büntetőeljárás, illetve fegyelmi, kártérítési ügyben indult-e, illetőleg van-e 

folyamatban eljárás. 
 

4.6. A megállapodás alapján érintettek közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó 

adatokat a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. A megállapodás alapján 

érintett foglalkoztatottak teljes személyi anyagát az Átadó Intézmény a 

megállapodás hatálybalépését követő 15 napon belül átadja az Átvevő Intézmény 

részére. 

 

5. Az Önkormányzat, illetve Átadó Fenntartó és az Átadó Intézmény 

kötelezettségei 

 

5.1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja a feladatellátáshoz kapcsolódó 

Kiskunhalas belterület 3714, illetve 3714/A hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 

6400 Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. szám alatt található ingatlanokat 1/1 tulajdoni 

hányadban Átvevő Fenntartó részére, az Önkormányzat és az Átvevő Fenntartó 
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között létrejövő külön megállapodás alapján, amely a jelen megállapodás 2/a. számú 

mellékletét képezi. (Az ingatlanok adatait a 2-3. számú melléklet tartalmazza.) 

 

5.2. Átadó Intézmény az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges 

ingatlanokban található vagyonelemekről elkészíti a 2016. március 31. napi 

intézményi és személyi vagyonleltárt. A feladatellátáshoz szükséges, az intézményi 

vagyonleltárban (3. számú melléklet) szereplő kis és nagy értékű ingóságokat annak 

tulajdonosa ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja, amelyről az ingóságok 

tulajdonosa és Átvevő Fenntartó külön megállapodást kötnek (3/a. számú melléklet). 

Az ingóságok vagyonkezelője az Átvevő Fenntartó, használója, illetve az átadásra 

kerülő gépjármű esetében annak üzembentartója az Átvevő Intézmény lesz. 

 

Az Átadó Intézmény a személyi vagyonleltár (3/b. számú melléklet) keretében 

nyilvántartásba vett ingóságok őrzési felelősségét átadja az Átvevő Intézmény 

részére. 

 

5.3. Átadó Intézmény átadja az Átvevő Intézmény részére a feladatellátáshoz 

kapcsolódó, a jelen megállapodás hatálybalépésének napján hatályos 

szerződésállományt, valamint az ezekhez kapcsolódó kötelezettségvállalást 

tartalmazó vagy egyéb olyan okiratot, amelyek jogot vagy kötelezettséget állapítanak 

meg, jogot vagy kötelezettséget keletkeztetnek (4. számú melléklet). A Felek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodás hatálybalépését követő 10 

napon belül intézkednek az átadás-átvétellel érintett feladatok ellátásához 

kapcsolódó szerződések átruházása, az Átvevő Intézmény félként a szerződésbe 

történő belépése érdekében. 

 

5.4. Átadó Intézmény az 5/a. számú melléklet szerinti tartalommal nyilatkozik az 

átadott ellátási feladatokhoz kapcsolódó követelésállományról, továbbá az 5/b. számú 

melléklet szerint a szállítói és egyéb kötelezettségekről. 

 

5.5. Átadó Intézmény jelen megállapodás mellékletében foglaltak szerint nyújt 

tájékoztatást az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, az Átadó 

Intézmény feladatellátásához kapcsolódó harmadik személlyel szemben fennálló, 

adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen 

jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett 

kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól, külön kiemelve az 

európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket (6.számú melléklet). 

 

5.6. Az Átadó Intézmény jelen megállapodás mellékletében foglaltak szerint nyújt 

tájékoztatást az átadással érintett szociális szakellátási feladatokhoz kapcsolódó 

pénzforgalmi számlák a megállapodás aláírásának napján fennálló záró 

egyenlegéről. (7. számú melléklet); az Átvevő Intézmény előirányzat-felhasználási 
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keretszámlájára átutalja az év során befolyt, a feladat ellátása érdekében a 

megállapodás hatálybalépésének napját követően felhasználandó, valamint a 

megállapodás hatálybalépésének napját követően az Átadó Fenntartóhoz, vagy 

Átadó Intézményhez befolyó, de a feladat ellátásához kapcsolódó költségvetési 

bevételt. A Felek továbbá megteszik a szükséges intézkedéseket a feladatellátáshoz 

kapcsolódóan a feladat átadás-átvétel napjáig lenyitott, de felhasználásra nem került 

költségvetési támogatás – különös tekintettel az ágazati kiegészítő bérpótlék, 

bérkompenzáció összegére – a jelen pontban szereplő, jogszabályoknak megfelelő 

rendezése érdekében. 

 

5.7. Az Átadó Intézmény jelen megállapodás mellékletében foglaltak szerint nyújt 

tájékoztatást azon letéti számla – a megállapodás aláírásának napján fennálló – záró 

egyenlegéről, amelyen az ellátottak pénzeszközeit kezeli (7/a. számú melléklet). A 

fentiek szerint kezelt pénzeszközöket az Átadó Intézmény a jelen megállapodás 

hatálybalépését követően 10 napon belül átutalja az Átvevő Intézmény 

……………….. számú letéti számlájára. Az átutaláshoz szükséges, az érintett 

ellátottak, illetve az érintett ellátottak gondnokai által kiállított meghatalmazások és 

nyilatkozatok az átutalás érdekében való rendelkezésre állásáról az Átadó Intézmény 

gondoskodik.  

  

5.8. Az Átadó Intézmény jelen megállapodás mellékletében foglaltak szerint nyújt 

tájékoztatást az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges és a működéshez 

kapcsolódó kiadások és bevételek elszámolásáról (8. számú melléklet). 

 

5.9. Az Átadó Intézmény jelen megállapodás mellékletében foglaltak szerint átadja a 

rendelkezésére álló, az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges és a 

működést biztosító hatósági engedélyeket, szakmai programot, szabályzatokat (9. 

számú melléklet); 

 

5.10. Az Átadó Intézmény a jelen megállapodás hatálybalépésének napján 

iratjegyzékkel együtt átadja az igénybevevők ellátásával és az intézményi 

elhelyezésre várakozókkal kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően kötelezően vezetett, teljes dokumentációt. 

 
5.11. Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény jelen megállapodás mellékleteként átadja a 

teljességi nyilatkozatot (13/A-B. számú mellékletek). 

 

6. Költségvetési támogatás átcsoportosítása 

 

6.1. Átadó Fenntartó kijelenti, hogy az átadásra kerülő szociális szakosított ellátási 

feladatokhoz kapcsolódóan az Átadó Fenntartó, illetőleg az Átadó Intézmény az 

alábbi állami költségvetési támogatásokban részesül: 
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Megnevezés Jogszabályhely 

2015:C 

2.,8.,9. 

melléklet 

támogatási 

időszak 

támogatási 

összeg 

Forintban 

megjegyzés 

ellátási 

megállapodás 

    

fogyatékos 

személyek 

otthona 

8/I/7    

szociális ágazati 

pótlék 

    

kiegészítő 

pótlék 

    

bérkompenzáció     

     

     

  

Átadó Fenntartó kijelenti, hogy az átadásra kerülő szociális szakosított ellátási 

feladatokhoz 2016. évben …  forint működési bevételi előirányzat kapcsolódik a jelen 

megállapodás 8. számú melléklete szerint. Az Átadó Fenntartó a megállapodás 

hatálybalépésének napját követő 30 napon belül nyilatkozik az Átvevő Fenntartó 

részére közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített 

költségvetési bevételi előirányzatairól. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § szerinti tartós, bázisba épülő 

előirányzat-átcsoportosítás szükséges Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 28. § (1) bekezdése figyelembe vételével e 

törvény 1. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím Fejezeti 

kezelésű előirányzat 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím 7. Szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő 

finanszírozása jogcímcsoport terhére, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

fejezet 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím 3. Szociális és 

gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím, ezen 

belül az Átvevő Intézmény javára a következők szerint: 

 

adatok Ft-ban 
 Átadó Átvevő 

Megnevezés XX.20.19.7. 

előirányzat 

2016. 

XX.20.19.7. 

előirányzat 

szintre 

hozás 

XX.20.19.7. 

előirányzat 

2017 

XX.2.3. 

előirányzat 

2016 

XX.2.3. 

előirányzat 

szintre 

hozás 

XX.2.3. 

előirányzat 

2017 

K1 Személyi juttatás       

K2 Munkaadókat 

terhelő járulékok és 
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szociális hozzájárulási 

adó 

K3 Dologi kiadások       

K4 Ellátottak pénzbeli 

 juttatásai 

      

K5 Egyéb működési  

kiadások 

-00 000 000      

K6 Beruházások       

K7 Felújítások       

Kiadások összesen -00 000 000      

B816 Költségvetési 

 támogatás 

-00 000 000      

 

 

6.2. Az Egységes Rovat Azonosító Kódok (ERA) szerint a 10. számú mellékletben 

kerülnek részletezésre az előirányzatok az Átadó Fenntartó részéről tájékoztatásul az 

Átvevő Fenntartó részére. 

 

7. Ellátottak intézményi jogviszonyával összefüggő rendelkezések 

 

7.1. Az Átadó Intézmény által biztosított fogyatékos személyek otthona szociális 

szakosított ellátást a jelen megállapodás hatálybalépését követően Átvevő Intézmény 

a 2.3., illetve a 3.1. pontokban foglaltak szerint biztosítja. 

 

7.2. Az Átadó Intézmény és az Átvevő Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Átadó Intézmény által az ellátottakkal az intézményi jogviszonyra kötött 

megállapodásokat – a jelen megállapodás hatálybalépésének napjával – közös 

megegyezéssel módosítja. 

 

7.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az átadás-átvétel során az ellátottak, illetve az 

érdekképviseleti fórum vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő 

tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek a jelen megállapodás hatálybalépését 

megelőzően az Átadó Intézményt, a hatálybalépést követően az Átvevő Intézményt 

terhelik. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

 

8.1. Átadó Fenntartó és Átadó Intézmény tájékoztatja az Átvevő Intézményt és 

Átvevő Fenntartót minden olyan körülményről, amely az adott intézmény 

működését érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz 

szükséges további tényekről, körülményekről. 

 

8.2. Átadó Fenntartót, illetve az Átadó Intézményt az átadott szociális szakellátási 

feladatok ellátása vonatkozásában a jelen megállapodás hatálybalépését megelőző 
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napig keletkezett valamennyi kötelezettség terheli és valamennyi jogosultság 

megilleti függetlenül attól, hogy azok teljesítésének esedékessége ezen időpont előtt 

vagy után áll be, különös tekintettel vagyonbiztosítás díjaira, peres- és nemperes 

eljárásokra, a követelésekre és tartozásokra, foglalkoztatási jogviszonyokra és az 

ellátotti jogviszonyokra.  

 

Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény a jelen megállapodás aláírását követően 

annak hatálybalépéséig újabb tartós, a jelen megállapodás hatálybelépését követően 

is fennálló kötelezettséget kizárólag az Átvevő Fenntartó és az Átvevő Intézmény 

előzetes, írásbeli hozzájárulásával vállalhat.  

 

8.3. Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 

nyilatkozik az átadott ellátási feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról. 

 

8.4. Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény a 12/A. sz. melléklet szerinti 

tartalommal nyilatkozik a hazai, illetve uniós forrásból megvalósuló fenntartási 

időszakban lévő, az átadott ellátási feladatokhoz kapcsolódó projektekről. A 

projekt(ek) teljes körű átadás-átvételét külön jegyzőkönyv rögzíti (12/B. sz. melléklet), 

az átadási kötelezettség a teljes, tételes iratjegyzékkel átadásra kerülő 

projektdokumentációra vonatkozik. 

 

8.5. A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a 

vonatkozó hatályos jogszabályok, miniszteri utasítások, valamint az Irányító Hatóság 

és a Közreműködő Szervezet által meghatározott eljárásrend szerint járnak el.  

 

8.6. A Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő 

teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések 

előkészítéséről. 

 

Átadó Fenntartó által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve: 

Beosztása: 

Elérhetősége: 

 

Átvevő Fenntartó által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve:  

Beosztása:  

Elérhetősége:  

 

Átadó Intézmény által kijelölt kapcsolattartó: 

Neve: 

Beosztása: 
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Elérhetősége: 

 

Átvevő Intézmény által kijelölt kapcsolattartó: 

Neve: 

Beosztása: 

Elérhetősége: 

 

8.7. A Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések 

végrehajtása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, 

jóhiszeműen, együttműködve járnak el. Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény a 

jelen megállapodásban foglaltak szerint átadásra kerülő dokumentumokat minden 

esetben a dokumentum keltét, számát és pontos megnevezését tartalmazó iratjegyzék 

szerint, azzal együtt bocsátja az Átvevő Fenntartó, illetve az Átvevő Intézmény 

rendelkezésére. 

 

8.8. Jelen megállapodás annak Felek által történő aláírását és a záradékban megjelölt 

irányítói hozzájárulások megadását követően, 2016. szeptember 1. napján lép 

hatályba.       

 

8.9. Felek kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, 

azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó 

Fenntartó és Átadó Intézmény a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes 

felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények, adatok, információk a 

megállapodás mellékletét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően 

valósak, teljes körűek, és érdemi vizsgálatra alkalmasak. 

 

Átadó Intézmény vállalja, hogy a jelen megállapodás aláírása és a hatálybalépés 

között eltelt időben a megállapodásban, illetve annak mellékleteiben szereplő 

adatokban esetlegesen bekövetkezett változásról a jelen megállapodás 

hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül az Átvevő 

Intézményt külön dokumentumban, írásban tájékoztatja. 

 

8.10. Átadó Fenntartó a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen 

megállapodás tartalmát a társulási tanács 2016. ……….. napján tartott ülésén 

megtárgyalta, és azt a …………………… számú határozatában foglaltak szerint 

elfogadta. (14. számú melléklet) 
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8.11. Az Önkormányzat a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 

jelen megállapodás tartalmát az Önkormányzat képviselő testülete 2016. ……….. 

napján tartott ülésén megtárgyalta, és azt a …………………… számú határozatában 

foglaltak szerint elfogadta. (15. számú melléklet) 

 

8.12. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a Mellékletek jegyzékében 

felsorolt mellékletek. 

 

8.13. A Megállapodás 9 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Átadó 

Fenntartót, 3 példány Átvevő Fenntartót, 1 példány az Önkormányzatot, 1 példány 

Átadó Intézményt, 1 példány Átvevő Intézményt, 1 példány az irányító szervet illet 

meg. 

 

8.14. A Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá és egyidejűleg minden 

oldalát kézjegyükkel látják el. 

 

………………., 2016. ……………. 

 

……………………………..………… 

Fülöp Róbert 

elnök 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

képviseletében 

Átadó Fenntartó 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

………., 2016. ………… hó … nap 

……………………………………… 

 

Jogi ellenjegyzés: 

………., 2016. ………… hó … nap 

……………………………………… 

Budapest, 2016. ……………..  

 

……………………………………….. 

Bátori Zsolt 

főigazgató 

a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

képviseletében 

Átvevő Fenntartó 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

………., 2016. ………… hó … nap 

……………………………………… 

 

Jogi ellenjegyzés: 

………., 2016. ………… hó … nap 

……………………………………… 

…………., 2016. ……………. 

 

……………………………… 

…………., 2016. ……………. 

 

……………………………… 



 
……………………….. ……………………….. 
Önkormányzat Vagyonkezelő 

 

35 

Fülöp Róbert 

polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

képviseletében 

Önkormányzat 

 

 

…………., 2016. ……………. 

 

……………………………… 

Juhász György intézményvezető 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 

képviseletében 

Átadó Intézmény 

Krizsánné Kmetovics Ilona 

mb. igazgató 

a Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos 

Személyek Otthona 

képviseletében 

Átvevő Intézmény 

 

 

 

 

Záradék: 

 

Jelen Megállapodás megkötésére, az érintett intézmények átalakítására tekintettel az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, 

kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 15/2012. (XI.13.) EMMI 

utasítás 11.4. pontja alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság irányítását 

ellátó, fejezetet irányító szerv nevében a kötelezettségvállalás jogosultjaként az 

előirányzatot biztosítom. 

 

Budapest, 2016. …………..„     „ 

 

……………………………………….. 

dr. Bathó Ferenc  

gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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Mellékletek jegyzéke 

 

1. számú melléklet Az intézményátadással érintett foglalkoztatotti (szakmai és 

funkcionális) létszám (betöltött és betöltetlen státusz 

szerinti megbontásban) 

2. számú melléklet Az átadott ingatlanok műszaki állapotának bemutatása az 

aktuális állapotfelméréssel és a hiányosságok feltárásával, a 

folyamatban levő, illetve jövőben szükséges beruházások, 

felújítások bemutatásával 

2/a. számú melléklet Vagyonkezelési szerződés 

3. számú melléklet Az intézményátadáshoz kapcsolódó vagyonleltár: 

- ingatlanvagyon 

- kis értékű ingó tárgyi eszközök 

- nagy értékű ingó tárgyi eszközök 

- gépjárművek 

- vagyoni értékű jogok 

- használatban levő, de értékkel nem rendelkező 

egyéb vagyontárgyak 

3/a. számú melléklet Az ingóságok tulajdonába adásáról szóló megállapodást 

3/b. számú melléklet A feladatok átadásához kapcsolódó ellátotti ingó vagyon 

nyilvántartásáról készült dokumentáció 

4. számú melléklet Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó szerződések 

kimutatása 

5/a. számú melléklet Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó teljes 

követelésállomány 

5/b. számú melléklet Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó 

tartozásállomány  

6. számú melléklet Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó peres, 

nemperes és hatósági ügyek 

7. számú melléklet Az intézmény átadás-átvételhez kapcsolódó pénzforgalmi 

számlák kimutatása 

7/a. számú melléklet Az ellátottak pénzeszközeinek kezelésére szolgáló letéti 

számla kimutatása 

8. számú melléklet Az átadás-átvétellel érintett intézményre vonatkozó 

költségvetés teljesüléséről szóló adatszolgáltatás 

9. számú melléklet Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó hatósági 

engedélyek, szabályzatok, utasítások felsorolása, továbbá 

azok eredeti, annak hiányában hiteles másolati 

példányának csatolása 

10. számú melléklet Az átadás-átvételre kerülő előirányzatok rovatonkénti 
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bontása 

11. számú melléklet A közbeszerzések bemutatása 

12/A. számú melléklet Az átadás-átvétellel érintett projektek bemutatása 

12/B. számú melléklet Projekt átadás-átvételi jegyzőkönyv 

13/A. számú melléklet Átadó fenntartó teljességi nyilatkozata  

13/B. számú melléklet Átadó intézmény teljességi nyilatkozata 

14. számú melléklet A társulási tanács …………. napján kelt …………… számú 

határozata 

15. számú melléklet Az önkormányzat képviselő testületének …………. napján 

kelt …………… számú határozata 
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2. számú melléklet 

Adatszolgáltató:  

 

Információs adatlap  

 
 

Az ingatlan alapadatai   

település:  

fekvés:  

helyrajzi szám:  

természetbeli cím:  

ingatlan megnevezése / művelési ág  

tulajdoni lap szerinti terület (m
2
):  

jogi jelleg:  

teher, széljegy:  

nyilvántartási érték bruttó (dátum):  

nyilvántartási érték nettó (dátum):  

tulajdonos:  

tulajdoni hányad:  

SZGYF által használatba vett terület (ha 

nem a teljes ingatlant vesszük 

át/használatba) 

 

Önkormányzat vagy más központi 

költségvetési szerv által használt terület 

(ha az ingatlant az átvételt követően más 

is használja majd): 

 

van-e folyamatban per, projekt, vagy 

ingatlan-nyilvántartási eljárás (ha igen, 

részletes információkat kérünk): 
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Az ingatlan bemutatása (műszaki állapot, funkció, stb.): 

 

 

Használatra/bérletre vonatkozó részletes tájékoztatás, használó/bérlő szervezetenként 

(bérleti jogviszonyokat is beleértve, mivel átadás esetén az is átkerül átvevőhöz; 

szervezet megjelölése, szerződés alapadatai, bérlet/használt terület nagysága, ellenérték 

mértéke, jogviszony időtartama): 

 

 

Pályázattal érintett-e, ha igen, arra vonatkozó információk: 

 

 

Egyéb információk, megjegyzések: 
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Az ingatlan egyéb adatai   

földterület (m
2
):  

az ingatlan közművesítettsége 

(víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna, 

csapadékcsatorna, telekommunikáció): 

 

folyamatban lévő (megkezdett) beruházások, 

felújítások, karbantartások műszaki 

tartalmának leírása, a dokumentumok (pl. 

jótállási jegy) átadása: 

 

az átvételt követően elengedhetetlenül 

szükséges karbantartási, felújítási munkák 

felsorolása: 

 

a 2016. évben előreláthatóan célszerű 

karbantartási, felújítási munkák felsorolása: 
 

 

 

Egyéb információk, megjegyzések: 
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Az épületek/építmények adatai   

megnevezése:  

valóságban betöltött funkciója:  

műszaki állapota:  

leírása (tömeg, szerkezet, építési idő, stb.)  

szintszám:  

bruttó összalapterület:  

hasznos összalapterület:   

jelentősebb felújítás(ok) leírása (dátum):  

 

Egyéb információk, megjegyzések: 

 

 

 

 

Kelt: …………………, ……………………….. 

 

 

…………………………………. 
aláírás 
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VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

 

 mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószáma: 15724904-2-03, törzsszáma: 724902, statisztikai 

számjele: 15724904-8411-321-03, képviseletében eljár: Fülöp Róbert polgármester), mint 

tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, 

Visegrádi utca 49.; törzsszáma: 802101; statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01; 

adószám: 15802107-2-41; alapító okirat száma: 24897/2015/JISZOC; képviseli: Bátori Zsolt 

főigazgató), mint vagyonkezelő (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 

 

(a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

mellett: 

1. Előzmények 

 

1.1. Felek rögzítik, hogy Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll az ingatlan-

nyilvántartásban 

- Kiskunhalas belterület 3714 hrsz alatt felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, 

Nefelejcs utca 9. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1277 m
2
 

alapterületű ingatlan és 

- Kiskunhalas belterület 3714/A hrsz alatt felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, 

Nefelejcs utca 9. szám alatt található, egyéb épület, foglalkoztató és a tetőtérben kialakított 

helyiségek megnevezésű, 99 m
2
 alapterületű ingatlan (a továbbiakban együtt: ingatlanok). 

Felek rögzítik, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában álló Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által az ingatlanokban ellátott 

fogyatékos személyek otthona feladat Vagyonkezelő részére történő átadására vonatkozóan 

közöttük átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: Átadás-átvételi megállapodás) jött 

létre. A Vagyonkezelő az ezen Átadás-átvételi megállapodással átvállalt feladatot a 

továbbiakban a fenntartásában álló Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos Személyek 

Otthonán (a továbbiakban: Intézmény) keresztül végzi, így az ingatlanokban a 

Vagyonkezelő fenntartásában álló Intézmény kerül elhelyezésre. 

 

1.2. Önkormányzat képviselő-testülete a ……………………….. számú határozatával – a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § 19. pont bb) 

alpontja alapján – hozzájárult az ingatlanok Vagyonkezelő részére történő vagyonkezelésbe 

adásához. 

 

1.3. Vagyonkezelő ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői joga, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:168. § (2) bekezdése alapján, az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, a Vagyonkezelőt azonban az Nvt. 11. § (1) 

bekezdése alapján már a jelen szerződés hatálybalépésétől megilletik a vagyonkezelő jogai és 

terhelik kötelezettségei.  
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1.4. Felek rögzítik, hogy Vagyonkezelő központi költségvetési szerv, amely közfeladatot lát 

el, ezért az Nvt. 11. § (13) bekezdése alapján Vagyonkezelő az ingatlanok vagyonkezelésére 

ingyenesen jogosult. 

 

1.5. Felek jelen vagyonkezelési szerződés keretén belül rendelkeznek a vagyonkezelésbe adott 

ingatlanok birtoklásáról, használatáról, hasznai szedéséről és hasznosításáról, valamint 

szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit. 

 

2. A vagyonkezelési szerződés tárgya, birtokbaadás 

 

2.1. Önkormányzat 2016. szeptember 1. napjától kezdődő határozatlan időre Vagyonkezelő 

vagyonkezelésébe adja az ingatlanokat, annak alapító okiratában meghatározott közfeladatai 

ellátása céljára. 

 

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: 

Széljegy:  

Szolgalmi jog, jogi jelleg: 

Egyéb az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő terhek, adatok: 
Be nem jegyzett teher:  

 

2016.05.00. napi nyilvántartási érték:  

Bruttó: …………………..,- Ft 

Telek: …………………….,- Ft 

Egyéb építmény: …………,- Ft 

 

Nettó: ………………….....,- Ft 

Telek: …………………….,- Ft 

Egyéb építmény: …………,- Ft 

 

Értékcsökkenés: …………,- Ft  

Telek: 0,- Ft 

Egyéb építmény: …………………….,- Ft 

 

2.2. A vagyonkezelői jog kiterjed az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

(a továbbiakban: Inytv.) 21. § (3) bekezdésében foglaltakon túl, az ingatlan-nyilvántartási 

térképen fel nem tüntetett, de természetben a vagyonkezelt földrészleten álló, jelen szerződés 

aláírásakor meglévő épületekre és más felépítményekre is. 

 

2.3. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az ingatlanokat 2016. szeptember 10. napjáig 

Vagyonkezelő birtokába adja. A birtok-átruházási eljáráson a Vagyonkezelő nevében a Bács-

Kiskun Megyei Kirendeltség igazgatója vagy az általa kijelölt személy jár el. 

 

2.4. Az ingatlanok birtokbaadása alkalmával a felek birtok-átruházási jegyzőkönyvet vesznek 

fel, amely a birtokbaadást követően a jelen megállapodáshoz, annak 3. számú mellékleteként 

csatolandó. A felek a birtok-átruházási jegyzőkönyvben rögzítik különösen a birtokbaadás 

tényét, helyét, időpontját, a felek jelenlévő képviselőit, az ingatlanok állapotát, állagát, a 
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közüzemi mérőórák állását, a közszolgáltatókhoz benyújtandó fogyasztóváltozás bejelentést, 

stb. 

A birtokbaadás alkalmával felek videó- és/vagy fényképfelvételeket készíthetnek a 

Vagyonkezelő részére átadásra kerülő ingatlanokról. 

 

2.5. Felek rögzítik, hogy az ingatlanok jelen szerződés 2.1. pontjában feltüntetett 

nyilvántartási értékadatai csak tájékoztató jellegűek. Az ingatlanok a birtok-átruházási 

jegyzőkönyv felvétele napján képviselt értékén kerülnek Vagyonkezelő könyveibe 

bevezetésre, ehhez az Önkormányzat a vagyonnyilvántartás részletes adatait (tárgyi eszköz 

bontásban) tartalmazó egyedi nyilvántartó kartonokat a jegyzőkönyv felvételekor átadja.  

 

3. A Vagyonkezelő jogai és kötelezettségei 

 

3.1. A Vagyonkezelő az alapító okiratában megjelölt fogyatékos személyek otthona 

közfeladata ellátásához átadott ingatlanokat kötelezettsége teljesítése érdekében, az ingatlanok 

rendeltetésének, jelen szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, 

a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal jogosult birtokolni, használni, 

hasznait szedni.  

 

3.2.1. Vagyonkezelő az általa vagyonkezelt ingatlanokat hasznosítani, használatba, bérbe adni 

az Nvt. rendelkezéseinek figyelembevételével jogosult. A hasznosításhoz, használatba, bérbe 

adáshoz nem szükséges az Önkormányzat előzetes, írásbeli engedélye, arról a Vagyonkezelő 

saját hatáskörében jogosult dönteni. 

Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával vállalja, hogy a jelen megállapodás 

hatálybalépését követő 30 napon belül a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában 

álló Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központtal használati 

megállapodást köt a jelen megállapodás alapján vagyonkezelésébe kerülő Kiskunhalas 

belterület 3714 hrsz alatt nyilvántartott, természetben a 6400 Kiskunhalas, Nefelejcs utca 9. 

szám alatt található ingatlanon álló épület földszintjén található, a jelen szerződés 1. sz. 

mellékletén jelölt  

- 5,56 m
2
 alapterületű előtér,  

- 1,48 m
2
 alapterületű személyzeti mosdó, 

- 13,42 m
2
 alapterületű iroda helyiség és  

a jelen szerződés 2. sz. mellékletén jelölt, az épület 1. emeletén található 6,20 m
2
 alapterületű 

mozgáskorlátozottak számára kialakított vizes blokk helyiség Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére, támogató szolgálat közfeladat ellátása 

érdekében történő használatba adása vonatkozásában. 

 

3.2.2. A Vagyonkezelő az ingatlanok hasznosítása során köteles a nemzeti vagyonnal való 

gazdálkodásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírások – például átláthatósági 

követelmény, versenyeztetési kötelezettségre vonatkozó előírások, stb. – maradéktalan 

betartására, valamint a jogszabályban előírt kivételektől eltekintve az értékarányosság 

követelményére figyelemmel lenni. 

 

3.2.3. A Vagyonkezelő által vagyonkezelt ingatlanok használatának átengedéséből származó 

bevétel felhasználására a mindenkor hatályos jogszabályi előírások irányadók azzal, hogy – 

törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Vagyonkezelő jelen szerződés aláírásával vállalja, 
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hogy az általa vagyonkezelt vagyontárgyak hasznosításából származó bevételeket elsősorban 

a vagyonkezelt vagyon állag- és értékmegőrzésére, fenntartására fordítja. 

  

 3.3. Vagyonkezelő a hasznosításhoz kötődően hozzájárulását adhatja gazdasági társaság, 

alapítvány, stb. székhelyének, telephelyének az ingatlanokba történő bejegyeztetéséhez, 

amennyiben annak tevékenysége nem összeférhetetlen az ingatlanokban működő Intézmény 

tevékenységével, az intézményben folyó munkát nem akadályozza, illetve nem ütközik 

jogszabály előírásába. A használat jogcímének megszűnésével a székhely, telephely 

bejegyzését töröltetni kell, ennek kötelezettségét a Vagyonkezelő a szerződésben köteles 

rögzíteni. 

 

3.4. A Vagyonkezelő nem jogosult az ingatlanok elidegenítésére, földhasználati joggal, 

haszonélvezeti joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal való megterhelésére, valamint az 

ingatlanok biztosítékul adására, gazdasági társaságba apportálására. Vagyonkezelő a 

vagyonkezelői jogát harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg.  

 

3.5. A Vagyonkezelő, illetve a fenntartásában működő Intézmény köteles a saját költségén az 

ingatlanokkal összefüggő terheket viselni, a vagyontárgyak állagának megóvásáról, jó 

karbantartásáról, működtetéséről gondoskodni, a szükséges karbantartási, felújítási, 

beruházási munkákat elvégezni, elvégeztetni. Vagyonkezelőt, mint központi költségvetési 

szervet az alapító okiratában meghatározott alapfeladataként ellátandó közfeladatára 

tekintettel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. 

§ (6) bekezdése  alapján, nem terheli a vagyonkezelt eszközök elszámolt értékcsökkenésének 

megfelelő mértékű visszapótlási kötelezettség. 

 

3.6. Önkormányzat, mint az ingatlanok tulajdonosa, a jelen szerződés aláírásával, feltétlen és 

visszavonhatatlan hozzájárulását és egyben meghatalmazását adja Vagyonkezelő részére 

ahhoz, hogy Vagyonkezelő a nevében és képviseletében eljárva, minden további 

megkérdezése nélkül:  

- az ingatlanok vonatkozásában pályázatot nyújtson be, pályázaton vegyen részt, a pályázat 

alapján beruházásokat végezzen,  

- az ingatlanokon álló, a Vagyonkezelő feladatellátásához esetlegesen szükségtelen épületeket 

kiürítesse,  

- Vagyonkezelő az ingatlanokon beruházási feladatokat végezzen, vagy végeztessen el, az 

ezzel kapcsolatos elszámolást, amennyiben az szükséges, a felek külön megállapodásban 

rendezik, 

- az esetleges bontási, beruházási feladatokhoz szükséges engedélyeztetési eljárásokat 

lefolytassa, 

- az esetleges beruházás folytán létrejövő felépítményekre vonatkozó építésügyi és egyéb 

hatóságoknál eljárjon, a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak 

lefolytatásában. 

A jelen pont alapján a megvalósított pályázat vagy beruházás alapján keletkező vagyonelem 

automatikusan, a felek további jogcselekménye nélkül a Magyar Állam tulajdonába kerül, az 

ezzel kapcsolatos elszámolást, amennyiben az szükséges, a felek külön megállapodásban 

rendezik. 
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A jelen pontban foglalt meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott 

képviseletében eljáró személy az ügyben meghatalmazást adjon a meghatalmazott szervezettel 

foglalkoztatási jogviszonyban álló személy részére. 

Felek kijelentik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések Vagyonkezelőt nem kötelezik, 

csak jogosítják.  

A Vagyonkezelő a feladatellátásához esetlegesen szükségtelen az ingatlanokon álló épületek 

lebontását kezdeményezheti az Önkormányzatnál. Az Önkormányzat jogosult dönteni, hogy 

vállalja ezen épületek fenntartási költségeinek biztosítását a Vagyonkezelőnek vagy az 

Önkormányzat elvégzi a lebontást. Amennyiben az Önkormányzattól a lebontási értesítést 

követő 30 munkanapon belül nem érkezik érdemi válasz, Vagyonkezelő jogosult lebontatni 

ezen épületeket. 

 

3.7. Vagyonkezelő a vagyonkezelt ingatlanok vonatkozásában elszámolt értékcsökkenésről és 

az értéket növelő, a Vagyonkezelő által megvalósított felújításokról, beruházásokról évente 

utólag, a tárgyévet követő év május 31. napjáig összesített tájékoztatást ad az 

Önkormányzatnak. 

  

3.8. Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés 3.6. pontja alapján a 

Vagyonkezelő által megvalósított beruházásokat Vagyonkezelő idegen vagyonon eszközölt 

beruházásokként tartsa nyilván. A jelen szerződés megszűnése esetén a felek külön 

megállapodásban elszámolnak. A jelen pontban foglaltak alól kivételt képez, ha a jelen 

szerződés azért szűnik meg, mert a Magyar Állam az ingatlanok tulajdonjogát megszerzi. 

Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonába és a Vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerül 

mindaz a vagyonelem, amit Vagyonkezelő a jelen szerződés hatályának ideje alatt jelen 

vagyonkezelési szerződéssel biztosított vagyonkezelői joga keretében szerez, vagy az 

ingatlanokon – mint idegen vagyonon eszközölt beruházás − megvalósít.  

 

3.9. Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Vagyonkezelő az ingatlanokat telephelyként 

tüntetesse fel, postacímként használja. 

 

3.10. Vagyonkezelő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 

szerződésellenes használat következménye. Vagyonkezelő köteles az ingatlanokat fenyegető 

veszélyről és beállott kárról haladéktalanul értesíteni az Önkormányzatot. 

 

3.11. A vagyonkezelt ingatlanokkal összefüggő közterhek és az üzemeltetési költségek 

viselése, közüzemi díjak megfizetése a Vagyonkezelőt, illetőleg a fenntartásában álló 

Intézményt terhelik. A közüzemi szerződéseket a Vagyonkezelő és az Intézmény (a kettejük 

kölcsönös megállapodása alapján) jogosult és köteles megkötni, amelyhez az Önkormányzat 

a jelen szerződés aláírásával hozzájárul. Az Önkormányzat hozzájárulását megadottnak kell 

tekinteni abban az esetben is, ha a Vagyonkezelő az ingatlanokat harmadik személy 

használatába adja a közüzemi költségek viselésének harmadik személy általi viselése mellett. 

 

3.12. A Vagyonkezelő köteles az ingatlanokra vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosítást, 

továbbá amennyiben az az ingatlanok védelme érdekében szükséges, további kiegészítő 

biztosítást kötni. Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelő a fenti biztosításokat 

saját költségére és felelősségére köteles megkötni. 
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3.14. A Vagyonkezelő köteles az ingatlanokra vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, 

hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani. 

 

3.15. A Vagyonkezelőnek a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokat az adott vagyontárgy 

sajátosságainak megfelelő módon, a jogszabályi előírásokra tekintettel kell nyilvántartania 

könyveiben és erről adatot szolgáltatnia.  

 

3.16. A Vagyonkezelő köteles 30 napon belül írásban bejelenteni az Önkormányzat felé, ha a 

vagyonkezelésében lévő ingatlanok 90 napot meghaladó időtartamban az általa ellátandó 

közfeladathoz szükségtelenné vált, kivéve, ha a használat ideiglenes szünetelése az állami 

feladat időszakos ellátása miatt következett be.  

 

4. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Az Önkormányzat szavatolja, hogy teljes körűen rendelkezik a jelen szerződéssel 

vagyonkezelésbe adott ingatlanok feletti tulajdonosi jogokkal és harmadik személynek nincs 

olyan joga, ami a Vagyonkezelő vagyonkezelői jogát bármely módon korlátozná, kivéve az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat, illetve azon jogokat, amik az ingatlanok átadása 

előtt keletkeztek, feltéve, hogy ez utóbb említett jogokról jelen szerződés aláírását 

megelőzően Vagyonkezelő részére tájékoztatást adott.  

 

4.2. Az Önkormányzat – figyelemmel a Vagyonkezelő által ellátott közfeladatra, illetve a más 

ingatlanokban történő elhelyezés költségvonzatára, eljárási időigényre, illetve az ellátottak 

biztonságos elhelyezéséhez fűződő közérdekre – kizárólag a Vagyonkezelővel és irányítását 

ellátó minisztériummal való előzetes írásbeli egyeztetést követően, ezen szervezetek írásbeli 

egyetértése mellett jogosult a vagyonkezelésbe adott ingatlanok bármilyen módon való 

megterhelésére, különösen arra vételi, elővásárlási, visszavásárlási jog, zálogjog, 

haszonélvezeti jog alapítására.  

 

4.3. Az Önkormányzat a közüzemi és biztosítási szerződések megkötéséhez szükséges 

nyilatkozatokat szükség esetén Vagyonkezelő kérésére köteles megadni. 
 

5. Ingatlan-nyilvántartási rendelkezések 

 

5.1. A jelen vagyonkezelési szerződés megkötését követően Vagyonkezelő vagyonkezelői 

joga az ingatlanokra bejegyzésre kerül. Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen 

szerződés alapján vagyonkezelői jogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése céljából 

az illetékes földhivatalnál jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 30 napon 

belül eljár. A Vagyonkezelő kötelezettsége egyúttal a jogszabály által meghatározott 

érdekeltek vagyonkezelői jog bejegyzéséről történő értesítése. A vagyonkezelői jog 

bejegyzésével kapcsolatos költségek és esetleges illetékfizetési kötelezettségek 

Vagyonkezelőt terhelik. A jogerős földhivatali bejegyző határozatot Vagyonkezelő a 

kézhezvételt követően köteles haladéktalanul megküldeni az Önkormányzatnak.  

 

5.2. Jelen vagyonkezelési szerződés aláírásával az Önkormányzat feltétlen és 

visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy – a jelen vagyonkezelési szerződés 
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alapján – az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonjogának változatlanul hagyása mellett, a 

Kiskunhalas belterület 3714, illetve 3714/A hrsz-ú ingatlanokra 1/1 arányban 

Vagyonkezelő vagyonkezelői joga „vagyonkezelésbe adás” jogcímen az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  
 

5.3. A vagyonkezelői jog megszerzése az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján illetékmentes. 

 

5.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen vagyonkezelési szerződés alapján 

Vagyonkezelő vagyonkezelői jogának bejegyzését az illetékes földhivatal bármilyen okból 

megtagadja, vagy a Vagyonkezelőt hiánypótlásra szólítja fel, akkor felek a bejegyzéshez 

szükséges valamennyi további jognyilatkozatot haladéktalanul megteszik, vagy szükség 

esetén a jelen szerződést kölcsönösen úgy módosítják, hogy az alapján a Vagyonkezelő 

vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásba a lehető legrövidebb időn belül bejegyzésre 

kerüljön. 

 

6. A szerződés megszűnése, felmondás 

 

6.1. Jelen vagyonkezelési szerződés megszűnik a vagyonkezelésbe adott vagyontárgy 

megsemmisülésével vagy annak az Önkormányzat tulajdonából való kikerülésével, továbbá 

amennyiben Vagyonkezelő az ingatlanokban nem a fogyatékos személyek otthona állami 

feladat ellátását végzi. 

 

6.2. Felek jelen vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor 

módosíthatják, vagy megszüntethetik. 

 

6.3. Felek a jelen határozatlan időre kötött vagyonkezelési szerződést 360 nap felmondási 

idővel jogosultak felmondani (rendes felmondás) azzal, hogy az Önkormányzat a felmondási 

jogát oly módon gyakorolhatja, hogy az ingatlanokban folytatott fogyatékos személyek 

otthona állami feladat folyamatos ellátása biztosított legyen és a vagyonkezelési szerződés 

rendes felmondással történő megszüntetéséhez az Önkormányzat köteles a Vagyonkezelő 

irányítását ellátó szerv vezetőjének egyetértését kérni. Vagyonkezelő irányítását ellátó szerv 

vezetőjének egyetértése hiányában a vagyonkezelési szerződés rendes felmondással nem 

szüntethető meg, részlegesen sem. 

 

7. Egyéb rendelkezések 

 

7.1. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során elvárható 

gondossággal, jóhiszeműen együttműködnek. Felek a szerződés teljesítése során felmerülő 

vitás kérdésekben kötelesek megkísérelni az egyezségkötést. Egyezség esetén felek – a 

jogszabályokban foglalt feltételek betartásával – a szerződést közös megegyezéssel 

módosíthatják. Felek megállapodnak abban, hogy az egyezségkötésre irányuló tárgyalások 

eredménytelensége esetén a jelen szerződésből eredő jogviták esetére a hatáskörrel rendelkező 

magyar állami rendes bíróságtól kérik jogvitájuk rendezését. 

 

7.2. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére. A 

Vagyonkezelő kijelenti továbbá, hogy amennyiben vele szemben valamely kizáró feltétel 
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jelen szerződés időbeli hatálya alatt merül fel, arról haladéktalanul, írásban értesíti az 

Önkormányzatot. 

 

7.3. Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat az a Fél viseli, 

amelyik Fél érdekkörében a költség vagy kiadás felmerült. 

 

7.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos, vonatkozó 

jogszabályok, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény, az Nvt., az Áht. és végrehajtási rendelete, a számvitelről szóló törvény, a 

Ptk., a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, továbbá az éves költségvetési törvények 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

7.5. Amennyiben jelen vagyonkezelési szerződés bármely rendelkezésének érvénytelenségét 

utóbb a bíróság megállapítaná, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek 

érvényességét, kivéve, ha a felek az érintett rendelkezések nélkül a jelen szerződést nem 

kötötték volna meg. Felek jóhiszeműen kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy az 

ilyen rendelkezést mindkét Fél számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel módosítsák. 

 

7.6. Vagyonkezelő kijelenti, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdés 19. b) bb) pontja szerinti 

szervezetnek minősül, az Önkormányzat kijelenti, hogy helyi önkormányzat. 

 

7.7. Felek kijelentik, hogy tekintettel arra, hogy Vagyonkezelő felügyeleti szerve, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma vezetője a jelen vagyonkezelési szerződéshez előzetes egyetértését 

a ……………….. iktatószámú nyilatkozat záradékkal történő ellátásával megadta, így jelen 

szerződés annak valamennyi fél általi aláírása napján lép hatályba (2. számú melléklet). 

Amennyiben a jelen szerződés valamennyi fél általi aláírása nem egyidejűleg történik, a jelen 

szerződés az utolsó aláírás napján lép hatályba. 

 

7.8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú: földszinti alaprajz, 

2. számú: emeleti alaprajz, 

3. számú: birtok-átruházási jegyzőkönyv (felvételét követően kerül csatolásra) 

4. számú: Vagyonkezelő irányító szervének nyilatkozata 
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7.10. Vagyonkezelő képviseletében Bátori Zsolt főigazgató meghatalmazza ………………. 

(születési név: ……………..; születési hely, idő: ……………...; anyja neve: …………….; 

lakcím: …………….., személyi azonosító jele: …………….) vagyongazdálkodási jogi 

referenst, hogy jelen szerződés lapjait és mellékletének lapjait helyette és nevében eljárva − az 

Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 32. § (2) bekezdés f) pontja alapján − 

kézjegyével ellássa. 

 

Jelen vagyonkezelési szerződés 11 eredeti példányban készült, amelyből 8 példány a 

Vagyonkezelőt, 3 példány az Önkormányzatot illeti meg. 
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A Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el. 

 

……………., 2016. ………………… 

 

………………………. 

Fülöp Róbert 

polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Önkormányzat 

képviseletében 

Budapest, 2016. ………………… 

 

…………………………..……………… 

Bátori Zsolt 

főigazgató 

a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Vagyonkezelő 

képviseletében 

 

 

pénzügyi ellenjegyzés: 

……….., 2016. ………………… 

 

…………………………..……………… 

név: 

 

 

 

pénzügyi ellenjegyzés: 

Budapest, 2016. ………………… 

 

…………………………..……………… 

név: 

 

jogi ellenjegyzés: 

Budapest, 2016. …………………  

 

…………………………..……………… 

név: 
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SZERZŐDÉS 

INGÓSÁGOK TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1., adószáma: 15724904-2-03, törzsszáma: 724902, statisztikai számjele: 

15724904-8411-321-03, képviseletében eljár: Fülöp Róbert polgármester) mint átadó (a 

továbbiakban: Átadó), 

 

másrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, 

Visegrádi u. 49., törzsszáma: 802101, adóigazgatási azonosító száma: 15802107-2-41  

statisztikai számjele: 15802107-8412-312-01, képviseli: Bátori Zsolt főigazgató) mint átvevő 

(a továbbiakban: Átvevő),  

 

– a továbbiakban együttesen: felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

 

1.1. A felek rögzítik, hogy Átadó és Átvevő egymással Átadás-átvételi megállapodást (a 

továbbiakban: Átadás-átvételi megállapodás) kötöttek fogyatékos személyek otthona és 

idősek otthona intézmény fenntartói jogának mint – a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. § (1)-(2) 

bekezdése szerinti – állami feladatnak Átvevő általi átvételéről. Átvevő az ingatlanokon lévő 

fogyatékos személyek otthonát a fenntartásában működő Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos 

Személyek Otthona intézményén (a továbbiakban: intézmény) keresztül működteti tovább. 

 

1.2. Az Átadás-átvételi megállapodás megkötésével egyidejűleg felek használati szerződést / 

vagyonkezelési szerződést kötöttek az intézmény elhelyezéséül szolgáló, az Átadó 1/1 arányú 

kizárólagos tulajdonában álló Kiskunhalas belterület 3714, illetve 3714/A hrsz. alatt felvett, 

természetben a 6400 Kiskunhalas, Nefelejcs utca 9. szám alatt található, kivett lakóház, 

udvar, illetve egyéb épület, foglalkoztató és tetőtérben kialakított helyiségek megnevezésű, 

1277, illetve 99 m
2
 alapterületű ingatlanok (a továbbiakban együtt: ingatlanok) Átvevő általi 

ingyenes használatba/vagyonkezelésbe vételére vonatkozóan (a továbbiakban: Használati 

megállapodás). 

  

1.3. Felek rögzítik továbbá, hogy az ingatlanokban lévő, jelen szerződés 1. sz. mellékletében 

feltüntetett ingóságok (a továbbiakban: ingóságok), az Átadás-átvételi megállapodásban 

rögzített, Átvevő által átvett – az 1.1. pont szerinti jogszabályban foglalt – állami 

feladatellátást szolgálják. Átadó kijelenti, hogy az ingóságok kizárólagos, 1/1 arányú, per, 

teher- és igénymentes tulajdonát képezik. 

 

1.4. Felek rögzítik, hogy az Átadás-átvételi megállapodás 5.2. pontjában foglaltak alapján 

Átadó az ingóságokat az Átadás-átvételi megállapodás hatálybalépésének napján ingyenesen a 

Magyar Állam tulajdonába adja. Erre tekintettel felek a jelen szerződést az ingóságok Magyar 

Állam tulajdonába adása céljából kötik meg. 
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1.5. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 28. § (5)
 

bekezdése szerint amennyiben ajándékozás, végrendeleti örökösnevezés, illetve tulajdonjog 

átruházására irányuló más hasonló jogügylet kedvezményezettjeként valamely központi 

költségvetési szervet jelölnek meg, az elfogadott vagyon állami tulajdonba kerül azzal, hogy a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) az adott költségvetési 

szervvel köt rá – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 

11. § (6) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak kivételével – nem visszterhes 

vagyonkezelési szerződést.  

Az Nvt. 11. § (6) bekezdése szerint központi költségvetési szerv a működéséhez szükséges, a 

számviteli törvény szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, 

felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerződést köthet. 

Ezen vagyonelem – ha értéke a külön törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg 

– e törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése 

nélkül a központi költségvetési szerv vagyonkezelésébe kerül. Az Nvt. 11. § (6) bekezdésében 

rögzített értékhatár a 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 5. § (5) a) pontjában foglaltak alapján 25,0 millió forint egyedi bruttó 

forgalmi érték. 

 

1.6. Az Nvt. 14. § (1) bekezdése alapján amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát 

más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi 

önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz 

szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 

tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a 

rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat 

részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz 

szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra. 

 

1.7. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 108. § (2)-(3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában 

álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen 

átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. Az 

ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem 

veszélyeztetheti. 

 

1.8. Az 1.5-.1.7. pontban feltüntetett jogszabályi rendelkezések alapján jelen jogügylethez az 

MNV Zrt. előzetes engedélye nem szükséges, illetőleg az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingó vagyon ingyenesen a nyilvántartási értékén átadható a Magyar Állam részére. 

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont alpontjaiban meghatározott szerződéses és 

jogszabályi rendelkezések alapján, az abban foglalt, Átvevő által átvett állami feladat 

ellátásához kapcsolódó ingóságok 1/1 arányú tulajdonjogát Átadó – a Mötv. 108. § (2)-(3) 

bekezdése alapján – per-, teher és igénymentesen, ingyenesen, 2016. szeptember 1. 

napján a Magyar Állam tulajdonába adja, ezzel egyidejűleg Átadó ingóságokra fennálló 

tulajdonjoga megszűnik. Az ingóságok tulajdonjogának Magyar Állam tulajdonába adásával 
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egyidejűleg azok törvény által kijelölt vagyonkezelője az Nvt. 11. § (6) bek. alapján Átvevő 

lesz. 

 

2.2. Az ingóságok felsorolását, azok azonosító számát, továbbá Átadó nyilvántartásában 

szereplő bruttó, nettó értékét és értékcsökkenését jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Az ingóságok bruttó nyilvántartási értéke összesen: 4 531 195- Ft., azaz négymillió-

ötszázharmincegyezer-négyszáztizenhárom forint, nettó nyilvántartási értéke összesen: 

1 435 919- Ft., azaz egymillió-négyszázharmincötezer-négyszáztíz forint. Felek rögzítik, hogy 

az 1. sz. mellékletben feltüntetett nyilvántartási értékadatok csak tájékoztató jellegűek. 

 

2.3. Átadó kijelenti, hogy az ingóságok per-, teher- és igénymentesek, azokat zálogjog, 

biztosíték nem terheli, azok tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási 

joggal vagy más olyan joggal  ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen 

jogcímen biztosító jogosultságot – nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában, 

illetve a birtoklás és rendelkezési joggyakorlása során akadályozná, korlátozná. Átadó 

kijelenti, hogy az ingóságok nem képezik az Átadó forgalomképtelen törzsvagyonának részét.  

 

2.4. Átadó kijelenti, hogy az ingóságok tulajdonjogának átruházása kötelezően ellátandó 

feladatainak ellátását nem veszélyezteti és nem kapcsolódnak kötelező önkormányzati feladat 

ellátásához. Az Átvevő kijelenti, hogy az ingóságok Magyar Állam javára történő 

tulajdonjogának megszerzése közfeladatainak ellátásához szükséges. 

 

3. A felek jogai és kötelezettségei 

 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átadó az ingóságokat 2016. szeptember 10. napjáig 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Átvevő birtokába adja. Az ingóságok 

birtok-átruházása alkalmával felek birtok-átruházási jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet jelen 

megállapodáshoz – annak 2. sz. mellékleteként – csatolnak. A birtok-átruházási eljáráson az 

Átadó részéről Átadó képviselője, Átvevő részéről Átvevő Bács-Kiskun Megyei 

Kirendeltségének igazgatója vagy az általa meghatalmazott személy vesz részt. 

Az ingóságok birtok-átruházás napján érvényes, Átadó rendelkezésére álló bruttó, nettó, 

elszámolt értékcsökkenéseinek az értékéről az Átadó a birtok-átruházás napján tájékoztatja 

Átvevőt. 

 

3.2. Az Átvevő a birtokátruházás napjától kezdődően köteles az ingóságokat a jelen szerződés 

1.1. pontjában meghatározott feladat ellátásához használni és viselni az ingóságokkal 

összefüggésben felmerül közterheket és kárveszélyt. 

Amennyiben az ingóságok szabályszerű, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelő selejtezésére kerül sor, az Átvevő a selejtezett ingóságra fennálló hasznosítási 

kötelezettsége megszűnik. 

 

3.3. Az ingóságok tulajdonjog változásának számviteli nyilvántartásokon történő átvezetése 

során, illetőleg az elszámolás folyamán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Számviteli tv.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet), az Nvtv. és az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 

előírásainak megfelelően kell eljárni. 

Felek a birtok-átruházást követő 30 napon belül, az aktuális állapotnak megfelelően rendezik 
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az ingóságok tulajdonjog változásával kapcsolatosan analitikai nyilvántartásaikban szükséges 

ki- és bevezetéseket. Átvevő a birtok-átruházás napján érvényes, az Átadó által  az adott 

napon  megadott nyilvántartási értéken veszi nyilvántartásba az ingóságokat, az Átadó pedig 

ugyanezzel a nappal vezeti ki a nyilvántartásából. 

 

3.4. Átvevő kijelenti, hogy az ingóságok Magyar Állam tulajdonába és az Átvevő 

vagyonkezelésébe kerülésével, a birtok-átruházási jegyzőkönyvben feltüntetett nyilvántartási 

értéken bekerül Átvevő tárgyi eszköz nyilvántartásába és az Átvevő és az MNV Zrt. közötti 

fennálló vagyonkezelési szerződés mellékletében összesített soron szereplő tárgyi eszköz 

érték ennek megfelelően módosul.  

 

4. Egyéb rendelkezések 

 

4.1. Átvevő kijelenti, hogy központi költségvetési szerv, amelynek a jelen megállapodás 

megkötésével kapcsolatosan szerződéskötési képessége korlátozva nincs. Átadó kijelenti, 

hogy helyi önkormányzat, amelynek képviselő testülete határozatot hozott a jelen 

megállapodás elfogadásáról és annak a polgármester által történő aláírására való 

felhatalmazásáról. 

 

4.2. Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

alapján az ingóságok tulajdonjogának átruházásával kapcsolatosan illetékmentességet 

élveznek.  

 

4.3. A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással 

rendelkeznek. 

 

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat 

elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetében az 

általános szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak 

jogorvoslatért. 

 

4.5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem 

hat ki a szerződés egészére, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, 

kivéve, ha a felek az érintett rendelkezések nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. A 

felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét fél 

számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel helyettesítsék. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, a Vtv., Vhr., az Nvt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

4.6. Jelen szerződés az Átadás-átvételi megállapodás hatályba lépésének napján lép hatályba. 

  

4.7. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: ingólista 

2. számú melléklet: birtok-átruházási jegyzőkönyv 

 

Jelen szerződés 9 eredeti példányban készült, mely a felek között létrejött átadás-átvételi 

megállapodás 2/b. sz. mellékletét képezi. 
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Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látják el. 

 

………….., 2016……………….. 

 

………………………….. 

Fülöp Róbert  

polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Átadó 

képviseletében 

 

 

pénzügyi ellenjegyzés: 

…………., 2016. ……………… 

……………………………. 

 

…………, 2016……………...  

 

…………………………….. 

Bátori Zsolt  

főigazgató 

a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Átvevő  

képviseletében 

 

pénzügyi ellenjegyzés: 

………………, 2016. ……………… 

……………………………. 

 

 

jogi ellenjegyzés: 

………….., 2016. ……………… 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. számú melléklet:  

Az átadásra kerülő szociális szakosított ellátási feladatokhoz kapcsolódó szerződések kimutatása 

 

 
 

Szerződés 

tárgya 

Szerződő 

felek 

Szerződés 

kelte 

Szerződés 

összege 

Kamat, 

költség 

mértéke 

Fizetési 

ütemezés 

Szerződés 

lejárta 

Közbeszerzéssel 

érintett 

(igen/nem) 

Egyéb 

releváns 

információk 

Támogatásból 

történő beszerzés 

esetén a támogató 

megnevezése 

Támogatásból 

történő 

beszerzés esetén 

a projekt száma 

           

           

           

           

           

           

           

 

 

Dátum 

 

 

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

              Átadó            Átvevő 

 

 

 

 



 

 

5/a. számú melléklet 

 

Követelések 

 

 

Adós neve, 

adószáma, 

adóazonosító 

jele 

Követelést 

megalapozó 

okirat kelte 

Követelés 

jogcíme 

Követelés 

összege 

Követelés 

lejárta 

Behajtási 

intézkedések 

Végrehajtási 

intézkedések 

Egyéb releváns 

információk 

                

                

                

                

 

Dátum 

 

 

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

              Átadó            Átvevő 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5/b. számú melléklet 

 

Tartozás 

 

 

Jogosult neve, 

adószáma, 

adóazonosító 

jele 

Tartozást 

megalapozó 

okirat kelte 

Tartozás 

jogcíme 

Tartozás 

összege 

Tartozás 

lejárta 

Behajtási 

intézkedések 

Végrehajtási 

intézkedések 

Egyéb releváns 

információk 

                

                

                

                

 

Dátum 

 

 

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

              Átadó            Átvevő 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. számú melléklet 

Az átadásra kerülő feladatellátásához kapcsolódó peres, nemperes és hatósági ügyek 

Folyamatban lévő peres eljárások 

 

Ügyszám Per 

tárgya 

Per 

értéke 

(forint) 

Alperes Felperes Per 

állása 

Következő 

tárgyalás 

időpontja 

Jogorvoslatok Várható 

járulékos 

költségek 

összege 

EU-s 

projekthez 

kapcsolódó 

szerződéshez 

kapcsolódó 

per esetén  

projektszám 

EU-s 

projekthez 

kapcsolódó 

szerződéshez 

kapcsolódó 

per esetén  

támogató 

Egyéb 

releváns 

információk 

(képviselet, 

perköltség, 

bírósági 

döntések 

stb.) 

            

            

            

            

            

            

            

 

Folyamatban lévő nemperes eljárások 

 

 

Ügyszám 

 

Kérelmező 

adatai 

 

Kérelmezett 

adatai 

 

Eljárás 

tárgya 

 

Képviselet 

adatai 

 

Eljárást lezáró 

döntés adatai  

 

Jogorvoslat 

adatai 

 

Eljárás 

értéke, 

költség 

(forint) 

 

Egyéb releváns 

információk 

                  

                  

                  



 

 

                  

7. számú melléklet 

 

Az átadásra kerülő szociális szakellátási feladatok ellátásához kapcsolódó pénzforgalmi számlák/pénztárak záró egyenlege  

 

Pénzforgalmi 

számlát vezető 

pénzintézet 

megnevezése 

Pénzforgalmi 

számlát vezető 

pénzintézet 

címe 

Számlaszám, 

házipénztár 

elnevezése 

Elkülönített 

számla esetén az 

elkülönítés célja 

Pénzforgalmi számlaszám 

alszámlaszám  

(24 karakter) 

Számla, pénztár záró 

egyenlege megállapodás 

aláírásának napján (forint) 

            

            

            

            

 

Dátum 

 

 

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

              Átadó            Átvevő 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

/a. számú melléklet 

 

Az átadásra kerülő szociális szakellátásban érintett ellátottak pénzeszközeinek kezelésére szolgáló letéti számla/pénztár záró 

egyenlege és az egyes ellátottak pénzeszközeinek kimutatása  

 

Letéti számlát 

vezető 

pénzintézet 

megnevezése 

Letéti számlát 

vezető 

pénzintézet 

címe 

Számlaszám, 

házipénztár 

elnevezése 

Ellátott neve Letéti számla száma 

alszámlaszám  

(24 karakter) 

Ellátott által a számlán 

elhelyezett pénzeszköz 

összege (forint) 

            

            

            

           

Számla, pénztár záró 

egyenlege megállapodás 

aláírásának napján (forint): 

 

 

 

 

 

 

Dátum 

 

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

              Átadó           Átvevő 



 

 

9. számú melléklet 

A rendelkezésre álló, az átadásra kerülő szociális szakosított feladatok ellátásához szükséges hatósági engedélyek, szabályzatok 

felsorolása; továbbá eredeti, illetve azok hiányában hitelesített példányok csatolása: 

sorszám dokumentum megnevezése van („X” -szel jelölje) nincs („X”-szel jelölje) Ha van, csatolásra 

kerül: igen/nem 

1. Alapító okirat    

2. Törzskönyvi kivonat    

3. Szervezeti és Működési Szabályzat    

4. Szakmai Program    

5. Házirend    

6. Térítési díj fizetésére vonatkozó 

közgyűlési határozat 

   

7. Működési engedély/engedélyek    

8. Hatósági szerződés (amennyiben van)    

9. Foglalkoztatási engedélyek 

(amennyiben szociális foglalkoztatás 

folyik az intézményben) 

   

10. Szociális foglalkoztatás támogatási 

szerződés (amennyiben szociális 

   



 

 

foglalkoztatás folyik az intézményben) 

11. Érdekképviseleti fórum működésének 

szabályzata 

   

12. Iratkezelési szabályzat    

13. Számviteli szabályzat -  

Számviteli Politika;  

Eszközök és források értékelési 

szabályzata 

Önköltségszámítás 

   

14. Pénzkezelési szabályzat    

15. Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési 

szabályzat 

   

16. Vagyonvédelmi szabályzat    

17. Munkavédelmi szabályzat    

18. Tűzvédelmi szabályzat    

19. Gépjárműhasználat szabályzat    

20. Munkamegosztási megállapodás (Ávr. 

9. § alapján) 

   

21. Beszerzések lebonyolításával 

kapcsolatos eljárásrend 

   

22. Belföldi és külföldi kiküldetések    



 

 

elrendelésével és lebonyolításával, 

elszámolásával kapcsolatos eljárásrend 

23. Reprezentációs kiadások felosztásának, 

azok teljesítésének és elszámolásának 

szabályai 

   

24. A vezetékes- és mobiltelefonok 

használatát 

   

25 A közérdekű adatok megismerésére 

irányuló kérelmek intézésének, továbbá 

a kötelezően közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalának rendje 

   

26. Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó 

belső utasítás 

   

27. Korlátozó intézkedésekre vonatozó 

szabályzat 

   

28. Kollektív Szerződés    

29. Hatósági ellenőrzést végző szervek 

elvárásait tartalmazó dokumentumok 

   

24. Egyéb szabályzatok, utasítások, 

eljárásrendek: 

   



 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Dátum 

 

 

 

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

              Átadó            Átvevő 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. számú melléklet:  

 

Közbeszerzések felsorolása 

 

Közbeszerzés 

formája, 

megnevezése 

Közbeszerzés státusza  

(előkészítés alatt, 

folyamatban) 

Közbeszerzé

si eljárás által 

érintett 

hatályos 

szerződés 

tárgya 

Közbeszerzé

si eljárás 

értéke 

(forint) 

Átvételt megelőző 

évben várhatóan 

elindítható eljárás 

megnevezése 

Átvétel évének első félévében 

lejáró szerződés megnevezése, 

amely meghosszabbítása 

közbeszerzési eljárás köteles 

            

            

            

            

 

Dátum 

 

 

 

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

              Átadó            Átvevő 
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ELŐZETES ADATBEKÉRÉS 
PROJEKT ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYVHÖZ 

 

A pályázat azonosítószáma:  

A pályázat címe:  

Támogatási szerződés hatálybalépésének 
időpontja: 

 

Projekt kezdő napja*:  

Projekt fizikai befejezésének napja*:  

A Projekt megvalósításának végső 
dátuma*: 

 

A záró beszámoló benyújtásának 
határideje*: 

 

Pályázati E-ügyintézés felület (EMIR) 
jelszó: 

 

* hatályos támogatási szerződés szerint  
** hatályos támogatási szerződés szerint, az elszámolásra benyújtandó számlák kiegyenlítésének végső 
határideje 
 
 

Eredeti (pályázatot benyújtó) 
projektgazda/kedvezményezett neve: 

 

Eredeti (pályázatot benyújtó) 
projektgazda/kedvezményezett címe: 

 

Eredeti (pályázatot benyújtó) 
projektgazda/kedvezményezett 
elérhetőségei: 

 

Jelenlegi kedvezményezett szervezet 
(Átadó) neve: 

 

Jelenlegi kedvezményezett szervezet 
(Átadó) címe: 

 

Jelenlegi kedvezményezett szervezet 
(Átadó) elérhetőségei: 

 

Jelenlegi projektgazda szervezet aláírásra 
jogosult képviselője: 

 

Az eredeti és jelenlegi projektgazda közötti 
projekt átadás időpontja*: 

 

* a kedvezményezett személyének átvezetésére vonatkozó támogatási szerződés módosítás dátuma, 
ennek hiányában az átvétel tervezett időpontja 
 

1) Kontaktszemély(ek): 

Név Beosztás Elérhetőség 

   

   

   
 

2) Projektmenedzsment adatai 

Megnevezés Név E-mail cím Telefonszám 

    



 

 

    

    

    

    

 
3) Projekt megvalósításának helyszíne(i): 

Intézmény neve 
Fejlesztett ingatlan címe, 
hrsz. 

Fejlesztéssel érintett ingatlan 
tulajdonosa/vagyonkezelője 

   

   

   

 
4) A projekt pénzügyi adatai 

Elnyert támogatás (Ft):  

Szükséges önrész (Ft):  

Projekt összköltsége (Ft):  

Felhasznált támogatás összege (Ft): 
(a projektben kifizetett számlák összege) 

 

Elszámolt támogatás összege (Ft): 
(kifizetési igénylésben benyújtott számlák összege) 

 

Lehívott támogatás összege (Ft): 
(támogató által elfogadott, kifizetett számlák összege) 

 

A projektben a jogelőd projektgazda által 
előfinanszírozott összeg (Ft) 

 

 

5) Előleggel kapcsolatos adatok 

Igényelt előleg összege (Ft):  

Elszámolt előleg összege (Ft):  

Még nem elszámolt előleg összege (Ft):  

 
6) A projekttel kapcsolatban felmerült többletköltségek és/vagy el nem számolható kiadások 

részletezése 

(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők!) 

Költségtétel megnevezése Összeg 
(Ft) 

Ebből pénzügyileg rendezett 
összeg (Ft) 

   

   

   

   

   

 
 

7) Vállalt indikátorok: 



 

 

(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők!) 

Mutató Kiinduló érték Célérték 
Célérték elérésének 

időpontja 

    

    

    

    

    

 
8) Projekt fenntartás időtartama és a projektben vállalt fenntartási kötelezettségek: 

 
 
Kelt:  

………………………………… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 
 

A pályázat azonosítószáma:  

A pályázat címe:  



 

 

Támogatási szerződés hatálybalépésének 
időpontja: 

 

Projekt kezdő napja*:  

Projekt fizikai befejezésének napja*:  

A Projekt megvalósításának végső 
dátuma*: 

 

A záró beszámoló benyújtásának 
határideje*: 

 

* hatályos támogatási szerződés szerint  
** hatályos támogatási szerződés szerint, az elszámolásra benyújtandó számlák kiegyenlítésének végső 
határideje 
 
 

Eredeti (pályázatot benyújtó) 
projektgazda/kedvezményezett neve: 

 

Eredeti (pályázatot benyújtó) 
projektgazda/kedvezményezett címe: 

 

Eredeti (pályázatot benyújtó) 
projektgazda/kedvezményezett 
elérhetőségei: 

 

Jelenlegi kedvezményezett szervezet 
(Átadó) neve: 

 

Jelenlegi kedvezményezett szervezet 
(Átadó) címe: 

 

Jelenlegi kedvezményezett szervezet 
(Átadó) elérhetőségei: 

 

Jelenlegi projektgazda szervezet aláírásra 
jogosult képviselője: 

 

Az eredeti és jelenlegi projektgazda közötti 
projekt átadás időpontja*: 

 

* hatályos támogatási szerződés szerint mikortól kedvezményezett a jelenlegi kedvezményezett, ennek 
hiányában az átadás tervezett időpontja 
 

1) Kontaktszemély(ek): 

Név Beosztás Elérhetőség 

   

   

   
 

2) Projektmenedzsment adatai 

Megnevezés Név E-mail cím Telefonszám 

    

    

    

    

    

 
3) Projekt megvalósításának helyszíne(i): 

Intézmény neve Fejlesztett ingatlan címe, Fejlesztéssel érintett ingatlan 



 

 

hrsz. tulajdonosa/vagyonkezelője 

   

   

   

 
4) A projekt keretében beszerzett eszközök  

(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők!) 

Megnevezés Érték (Ft) Gyári szám Leltári szám Tárolási helyszín 

     

     

     

 
5) A projekt pénzügyi adatai 

Elnyert támogatás (Ft):  

Szükséges önrész (Ft):  

Projekt összköltsége (Ft):  

Felhasznált támogatás összege (Ft):  

Elszámolt támogatás összege (Ft):  

Lehívott támogatás összege (Ft):  

A projektben a jogelőd projektgazda által 
előfinanszírozott összeg (Ft) 
(Lásd 4. sz. melléklet, amennyiben releváns) 

 

 

6) Előleggel kapcsolatos adatok 

Igényelt előleg összege (Ft):  

Elszámolt előleg összege (Ft):  

Még nem elszámolt előleg összege (Ft):  

 
7) A projekttel kapcsolatban felmerült többletköltségek és/vagy el nem számolható kiadások 

részletezése 

(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők!) 

Költségtétel megnevezése Összeg 
(Ft) 

Ebből pénzügyileg rendezett 
összeg (Ft) 

   

   

   

   

   

 
8) Projekt fenntartás időtartama és a projektben vállalt fenntartási kötelezettségek: 



 

 

 

 

9) Vállalt indikátorok: 

Mutató Kiinduló érték Célérték 
Célérték elérésének 

időpontja 

    

    

    

    

    

 
10) A projekt dokumentációja 

(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők!) 

Megnevezés Mennyiség (db) 

Beadott pályázati dokumentáció (projekt adatlap (pdf  formátumban); 
költségvetési táblázat (Excel formátumban); befogadó levél) 

 

Hiánypótlás dokumentációja (hiánypótlási felhívás; hiánypótlási 
dokumentáció) 

 

Értesítés támogató döntésről  

Támogatási szerződés, elfogadott költségvetés  

Változás-bejelentés, támogatási szerződés módosítás 
 

A projekthez tartozó bankszámlával kapcsolatos iratok 
(bankszámlanyitás, havi egyenlegközlők, stb.)  

Az előleg igénylésével kapcsolatos dokumentáció, elszámolás az 
előleg felhasználásáról 

 
 

Megkötött szállítói, illetve bérleti (terem, eszköz, stb.) szerződések, a 
szerződéskötést megelőzően bekért árajánlatok   

Elérhetőségi lista a projektben közreműködő alvállalkozókhoz, 
szállítókhoz  

Projektmenedzsmenttel és a szakmai megvalósítókkal kapcsolatos 
személyi kifizetésesekkel kapcsolatos munkaszerződések, 
megbízások, az elvégzett feladatról szóló teljesítésigazolások  

 

A projekthez kapcsolódó fontosabb elektronikus és papír alapú 
levelezések, meghívók, tájékoztatók, stb.  

Közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok (amennyiben 
releváns)  



 

 

Kifizetési kérelmek 
 

Projekt Előrehaladási Jelentések és az esetleges hiánypótlás 
dokumentumai  

Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentumok 
 

Építési beruházáshoz kapcsolódó dokumentumok (tervek, 
engedélyek, építési napló, átadási dokumentáció, stb. )  

A projekt megvalósítása során keletkezett szakmai anyagok, 
dokumentációk (pl: tanulmányok, szakértői anyagok, munkanaplók, 
képzési dokumentációk, képek, videók, stb.) 

 

A beszerzett tárgyi eszközökkel kapcsolatos iratok, leltár 
(árajánlatkérések, jótállás, számla stb.)  

A projekt közben indított esetleges szabálytalansági eljárás 
dokumentumai (feljegyzések, vizsgálat elrendelése, szabálytalansági 
vizsgálati jegyzőkönyv, intézkedési terv) 

 

Projekt Zárójelentés, záró kifizetési kérelem 
 

 
11) A projekt keretében megkötött szerződéses állomány, leigazolt teljesítése 

Külön 2. sz. mellékletben csatolva 

A szerződés 
megnevezése 

Szerződő fél neve 
Szerződő fél 

címe 
A szerződés 

időbeli hatálya 

A szerződés  
bruttó értéke 

(Ft) 

     

     

     

     

 
Kelt:  

…..……………………………………………… 
  

 

 

 

13/A. sz. melléklet 

 

 

 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott .................................., mint a .................................. (a továbbiakban: átadó 

intézmény) képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: intézményvezető) kijelentem, 

hogy a mai napon a …………………………………….., mint átadó fenntartó, illetve az 



 

 

átadó intézmény által a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint átvevő 

fenntartó, illetve …………………………. intézmény mint átvevő intézmény részére a jelen 

megállapodással átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre az átadott feladatok 

vonatkozásában az átadó intézmény működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, 

dokumentum, valamint kijelentem, hogy az átadott, ismertetett adatok, információk, 

tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi 

vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok. 

 

Jelen nyilatkozat a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi és az átadó fenntartó 

teljességi nyilatkozatával együtt kezelendő. 

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

 

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

intézményvezető 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/B. sz. melléklet 

 

 

 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott .................................., mint a .................................. (a továbbiakban: átadó fenntartó) 

képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: polgármester) kijelentem, hogy a mai napon 

az átadó fenntartó, illetve a ……………………………………. átadó intézmény által a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint átvevő fenntartó, illetve 

…………………………. intézmény mint átvevő intézmény részére a jelen megállapodással 



 

 

átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre az átadott feladatok vonatkozásában az 

átadó intézmény működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum, 

valamint kijelentem, hogy az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, 

dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas 

voltáért teljes felelősséget vállalok. 

 

Jelen nyilatkozat a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi és az átadó intézmény 

teljességi nyilatkozatával együtt kezelendő. 

……………….., 2016. ......................... 

 

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

polgármester 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. 

évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      6.131.653.767 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  5.134.488.867 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  6.131.653.767 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  4.147.611.777 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét: -986.877.090 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -680.413.590 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -306.463.500 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét: 

 997.164.900 Ft-ban: 



 

 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          969.088.900 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  28.076.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és finanszírozási célú 

kiadások együtt):  -1.984.041.990 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -1.649.502.490 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -334.539.500 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  1.074.041.990 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  832.208.990 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  241.833.000 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

 

      3.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése              910.000.000  Ft 

      

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 1.728.003.415 

Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2a., 2b.,  

3a., 3b , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei lépnek. 

 

3. § 

 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. 

évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 5. § helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„5. § A hitelműveletekkel és költségvetési éven belül az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére betét 

elhelyezéssel, továbbá forgatási célú, belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos hatásköröket a polgármester 

gyakorolja.” 

 

4. § 

 



 

 

(1) E rendelet 2016.június 30-án 19:00 órakor lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2016. június 30. 

 

 

 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon 18:00 órakor a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2016. június 30. 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 

 

(A melléklet megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon a helyi rendeletek között.) 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya Kiskunhalas Város közigazgatási területén kiterjed azon háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, akik Kiskunhalas Város 

Önkormányzatával területi ellátási megállapodást kötöttek, valamint a védőnői ellátást, és az 

iskola-egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és az e rendeletben 

meghatározott egészségügyi alapellátást igénybe vevőkre. 

 

Az egészségügyi alapellátás körzetei 

2. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási feladatainak teljesítése 

érdekében 

a) 6 házi gyermekorvosi  

b) 11 felnőtt háziorvosi 

http://www.kiskunhalas.hu/


 

 

c) 5 fogorvosi 

d) 10 területi védőnői  

e)  6 iskolavédőnői 

f) 4 iskolaorvosi  

körzetet alakít ki.  

(2) A 14. életévét be nem töltött személyek számára házi gyermekorvosi alapellátás körzetekeit és 

azok területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.   

(3) A 14. életévét betöltött személyek számára felnőtt háziorvosi alapellátás körzetekeit és azok 

területi leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.   

(4) 14. életévét be nem töltött személyek számára a fogorvosi alapellátást egy körzetként biztosítja. 

(5) A 14. életévét betöltött személyek számára felnőtt fogorvosi alapellátás körzetekeit és azok 

területi leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.   

(6) A területi védőnői ellátás körzeteit és azok területi leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.   

(7) Az iskolavédőnői körzeteket és azok területi leírását a rendelet 5. melléklete tartalmazza 

(8) Az iskolaorvosi körzeteket és azok területi leírását a rendelet 6. melléklete tartalmazza  

 

 

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 

3. § 

(1) Az önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatot Kiskunhalas központtal, 

külső egészségügyi szolgáltatóval kötött, a központi háziorvosi ügyelet működtetéséről szóló 

vállalkozási szerződésben foglaltak alapján Kiskunhalas és hat (6)  környező település 

közigazgatási területét érintően látja el.  

 

Záró rendelkezések 

4. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 41/2002. (XII.18.) 

önkormányzati rendelete.  

 

 

Kiskunhalas, 2016. június 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 



 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. június 30. 

 

 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet a 15/2016. (VI.30.) 

önkormányzati rendelethez 

 

                                                                                                               

                                             Kiskunhalas  - gyermek                                                       

                       001. körzet    I.gyermekorvosi körzet 6400 Eötvös U.3, DR MASA ANNA                            

 

Közterület neve                            

 

Ág utca                                                                                

Bajza utca                                                                            

Baranyai Ferenc utca                                                                  

Bojtár utca                                                                           

Botond utca                                                                           

Csap utca                                                                             

Csipke utca                                                                           

Csokonai utca                                                                         

Eperd utca                                                                            

Esze Tamás lakótelep                     

Fazekas Mihály utca                                                                   

Felsőkistelek puszta                                                                  

Felsőöregszőlők                            

Felsőszállás puszta                                                                   



 

 

Felsőtelep tanya                                                                      

Fenyő utca                                                                            

Gózon utca                                                                            

Határ utca                                                                            

Henger utca                                                                           

Hold utca                                                                             

Járószék utca                                                                         

Kárász utca                                                                           

Károly utca                                                                           

Kassa utca                                                                            

Kazinczy utca                                                                         

Kéve utca                                                                             

Kisfaludy utca                                                                                                                                                                                                                         

Korvin utca                                                                           

Kölcsey utca                                                                          

Kőrösi út                                                                             

Kötönyi út                                                                            

Latabár utca                                            

Lepke utca                                                                            

Lovarda utca                                                                          

Mázsa utca                                                                            

Olajbányász utca                                                                      

Pacsirta utca                                                                         

Pásztor utca                                                                          

Pozsony utca                                                                          

Radnóti Miklós utca                                                                   

Sas utca                                                                              

Sereg utca                                                                            

Sóstó utca                                                                            

Sóstói-szőlők                                                                         

Szabó Ervin utca                                                                      

Számadó utca                                                                          

Széchenyi utca                                                                        

Szélmalom utca                                                                        

Szénás utca                                                                           

Szentgál utca                                                                         

Tambura utca                                                                          

Tárnok utca                                                                           

Tavasz utca                                                                           

Új utca                                                                               

Vadkerti út                                                                           

Városkert utca                                                                        

Vörösmarty utca                                                                       

Zöldhalom utca                                                                        

Zrínyi utca                                                                           

 

                                                                                                      

                                             Kiskunhalas - gyermek                                                        

                        002. körzet    II. gyermekorvosi körzet Eötvös u. 3. DR. SZÁSZ ÉVA                            

 

 

                                       



 

 

Közterület neve                            

 

Áchim András utca                                                                     

Alsóöregszőlők                           

Átlós út                                                             

Bajnok utca                                                                           

Bogárzó puszta                                                                        

Bornemissza Gergely utca                                                              

Czuczor utca                                                                          

Damjanich utca                                                                        

Dr Monszpart László utca                                                              

Dugonics utca                                                                         

Félegyházi út                                                                         

Harangos telep                                                                        

Harangos tér                                                                          

Hattyú utca                                                                           

Honvéd utca                                                                           

Huszár utca                                                                           

József Attila utca                                                                    

Kalap utca                                                                            

Kármán utca                                                                           

Kinizsi utca                                                                          

Kosár utca                                                                            

Majsai út                                                                             

Malom sor                                                                             

Ősz utca                                                                              

Pipa utca                                                                             

Polgár utca                                                                           

Róna utca                                                                             

Sarló utca                                                                                                                                                                                 

Szabadkai út                                                                          

Szántó Kovács utca                                                                    

Széksós utca                                                                          

Szent György tér                                                                      

Szentháromság tér                                                                     

Szép utca                                                                             

Szondy utca                                                                           

Téglagyári köz                                                         

Téglagyári út                                            

Tinódi utca                                                                           

Tó utca                                                                               

Toldi utca                                                                            

Tompa utca                                                                            

Vásártér utca                                                                         

Vezér utca                                                                            

Zerge utca      

 

 

                                             Kiskunhalas - gyermek                                                       

                   003. körzet    III. gyermekorvosi körzet Dekáni Á. u. 11-13. DR. ILLÉS ÁGNES                     

 

 



 

 

                                                                                                

Közterület neve                               

 

Alsószállás puszta                                                                    

Arany János utca                                                                      

Árpád utca                                                                            

Átlós út                                                                  

Bácskai utca                                                                          

Bacsó László utca                                                                     

Baross utca                                                                           

Bástya utca                                                                           

Batthyány utca                                                                        

Berki Viola utca                                                                      

Berzsenyi utca                                                                        

Bimbó utca                                                                            

Bokréta utca                                                                          

Borz utca                                                                             

Brázay Kálmán utca                                                                    

Budai Nagy Antal utca                                                                 

Bükkönyös utca                                                                        

Csalogány utca                                                                        

Cserepes utca                                                                         

Deák Ferenc utca                                                                      

Dekáni Árpád utca                                                                     

Diószegi Balázs utca                                                                  

Dob utca                                                                              

Dobó utca                                                                             

Dr. Nagy Mór utca                                                                     

Erdei tér                                                                             

Fejérföld utca                                                                        

Füzes utca                                                                            

Gábor Áron utca                                                                       

Gerle utca                                                                            

Gólya utca                                                                            

Gyep utca                                                                             

Hajnal utca                                                                           

Himző utca                                                                                                                                                                   

Jegenye utca                                                                          

Jósika utca                                                                           

Kard utca                                                                             

Katona József utca                                                                    

Kazal utca                                                                            

Kossuth utca                                                                          

Középsőipartelep tanya                                                                

Lomb utca                                                                             

Markovics Mária utca                                                                  

Munkács utca                                                                          

Pákász utca                                                                           

Patkó utca                                                                            

Rezeda utca                                                                           

Róka utca                                                                             

Schönfeld udvar                                                                       



 

 

Szalag utca                                                                           

Szállás utca                                                                          

Szegedi út                                                                            

Szövetség tér                                                                         

Tábor utca                                                                            

Táncsics utca                                                                         

Temető utca                                                                           

Török utca                                                                            

Tuba utca                                                                             

Vasút utca                                                                            

Viola utca                                                                            

Virág utca                                                                            

Zsák utca                                                                             

  

 

                                             Kiskunhalas - gyermek                                                        

                   004. körzet    IV. gyermekorvosi körzet Dekáni Á. u. 11-13. DR.NÉMETH 

MAGDOLNA                    

 

 

                                         

Közterület neve                          

 

Árvalányhaj utca                                                                      

Avar utca                                                                             

Bánegyháza utca                                                                       

Bem utca                                                                              

Bercsényi utca                                                                        

Bethlen Gábor tér                                                                     

Bocskai utca                                                                          

Cseresznyés utca                                                                      

Eötvös utca                                                                           

Epreskert utca                                                                        

Esze Tamás lakótelep                      

Fakopács utca                                                                         

Gimnázium utca                                                                        

Halászcsárda utca                                                                     

Hősök tere                                                                            

Iparszőlők útja                                                                       

Izabella utca                                                                         

Kadarka utca                                                                          

Karányi sík útja                                                                      

Kárpát utca                                                                           

Kolmann utca                                                                          

Kovács Pál tér                                                                        

Kun tér                                                                               

Kuruc vitézek tere                                                                    

Laktanya utca                                                                         

Latabár utca                                                          

Lehel utca                                                                            

Mályva utca                                                                           

Mátyás tér                                                                            



 

 

Platán utca                                                                           

Rakodó utca                                                                           

Rekettye puszta                                                                                                             

Sáfrány utca                                                                          

Sárgarigó utca                                                                        

Sárkány utca                                                                          

Székely utca                                                                          

Szilvás köz                                                                           

Tavaszi Hérics utca                                                                   

Thúry József utca                                                                     

Városháza utca                                                                        

Venyige utca                                                                          

Vitéz utca                                                                            

Zsoltina utca                                                                         

 

 

                                             Kiskunhalas - gyermek                                                     

                 005. körzet    V. gyermekorvosi körzet Nagy Szeder u. 1. DR.PETREKANITS ZS.                    

 

                                                                                            

Közterület neve                               

 

Akác köz                                                                              

Állomás utca                                                                          

Álmos utca                                                                            

Alsóöregszőlők                                       

Alsótelep tanya                                                                       

Árok utca                                                                             

Árvácska utca                                                                         

Attila utca                                                                           

Bajcsy-Zsilinszky utca                                                                

Bajnár utca                                                                           

Balajthy Dénes utca                                                                   

Bangó Péter utca                                                                      

Báthory utca                                                                          

Bodza utca                                                                            

Boróka utca                                                                           

Budár utca                                                                            

Csendes köz                                                                           

Cserény utca                                                                          

Dália utca                                                                            

Eskü tér                                                                              

Fácán utca                                                                            

Felsőöregszőlők                                                        

Fridrich Lajos utca                                                                   

Gaál Lajos utca                                                                       

Galagonya utca                                                                        

Galamb utca                                                                           

Gárdonyi Géza utca                                                                    

Grósz Ferenc utca                                                                     

Gyárfás István utca                                                                   

Gyöngyvirág utca                                                                      



 

 

Hársfa utca                                                                           

Hirnök utca                                                                           

Homok utca                                         

Ibolya utca                                                                           

Imreh Mária utca                                                                      

Jácint utca                                                                           

Jókai utca                                                                            

Juhar utca                                                                            

Kamilla utca                                                                          

Kanizsa tér                                                                           

Kardvirág utca                                                                        

Keceli út                                                                             

Kertész utca                                                                          

Kismarton utca                                                                        

Kmeth Sándor utca                                                                     

Kopolya köz                                                                           

Kopolyai út                                                                                    

Korda Imre utca                                                                       

Kökény utca                                                                           

Kun kapitány utca                                                                     

Lakatos Vince utca                                                                    

Levendula utca                                                                        

Liget utca                                                                            

Lőtér utca                                                                            

Lugas köz                                                                             

Margaréta utca                                                                                                                                                                                                                                                

Mészáros Lázár utca                                                                   

Mocsári Lajos utca                                                                    

Muskátli utca                                                                         

Nagy Czirok László utca                                                               

Nagy Kálmán utca                                                                      

Nagy Szeder István utca                                                               

Nemzetőr utca                                                                         

Nyár utca                                                                             

Nyirfa utca                                                                           

Ormánság utca                                                                         

Páfrány utca                                                                          

Pálma tér                                                                             

Pandur utca                                                                           

Parti utca                                                                            

Pattantyús utca                                                                       

Perc köz                                                                              

Peterka József utca                                                                   

Pipacs utca                                                                           

Posta utca                                                                            

Rege utca                                                                             

Rekettye puszta                           

Rózsa tér                                                                             

Stepanek Ernő utca                                                                    

Szabadság tér                                                                         

Szathmáry Sándor utca                                                                 

Szegfű utca                                                                           



 

 

Szélmolnár utca                                                                       

Szőlő utca                                                                            

Tárogató utca                                                                         

Téglagyári köz                                                           

Téglagyári út                                          

Thorma János utca                                                                     

Timár utca                                                                                                                                                                                   

Tormássy János utca                                                                   

Tóth János utca                                                                       

Tulipán utca                                                                          

Ván Benjámin utca                                                                     

Vári Szabó István utca                                                                

Vass Lajos utca                                                                       

Víz utca                                                                              

Zsigray Julianna utca                                                                 

 

 

                                              Kiskunhalas - gyermek                                                      

                    006. körzet    VI. gyermekorvosi körzet Nagy Szeder u. 1. DR. VARGA GYULA                      

 

                                                                                              

Közterület neve                          

 

Ady Endre utca                                                                        

Alkony utca                                                                           

Alkotmány utca                                                                        

Alsóipartelep tanya                                                                   

Bálvány utca                                                                          

Béke utca                                                                             

Bessenyei tér                                                                         

Bokányi Dezső utca                                                                    

Bokor utca                                                                            

Csiga utca                                                                            

Csillag utca                                                                          

Csónak utca                                                                           

Dózsa György utca                                                                     

Erzsébet királyné tér                                                                 

Fecske utca                                                                           

Futó utca                                                                             

Fürész utca                                                                           

Füzes puszta                                                                          

Gyapju utca                                                                           

Hajó utca                                                                             

Híd utca                                                                              

Holló utca                                                                            

Homok utca                                             

Hunyadi utca                                                                          

Inoka-Kistelek puszta                                                                 

Kálvin tér                                                                            

Karacs Teréz utca                                                                     

Kiffer utca                                                                           

Kígyó utca                                                                            



 

 

Kopolyai út                              

Kórház utca                                                                           

Köztársaság utca                                                                      

Lapály utca                                                                           

Lovag utca                                                                                                                                                                                                            

Magyar utca                                                                           

Május 1. tér                                                                          

Mártírok útja                                                                         

Mérleg utca                                                                           

Molnár utca                                                                           

Nád utca                                                                              

Nap utca                                                                              

Nefelejcs utca                                                                        

Nyárfa utca                                                                           

Nyíl utca                                                                             

Nyúl utca                                                                             

Ó utca                                                                                

Ősök tere                                                                             

Partiszőlők                                                                           

Petőfi utca                                                                           

Práger Ábrahám utca                                                                   

Rákóczi tér                                                                           

Rét utca                                                                              

Révész György utca                                                                    

Sáros utca                                                                            

Semmelweis tér                                                                        

Sétáló utca                                                                           

Síp utca                                                                              

Sólyom utca                                                                           

Szász Károly utca                                                                     

Szent Imre utca                                                                       

Szent István utca                        

Szilády Áron utca                                                                     

Tóköz utca                                                                            

Vadász utca                                                                           

Vajda utca                                                                            

Vas utca                                                                                                                                                                                                            

Vihar utca                                                                          

Zalán utca                                                                                              

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet a 15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

                                             Kiskunhalas - felnőtt                                                        

                 001. körzet    1.SZ. Kölcsey u. 20  Dr. Gyurcsik Klára                      

 

 



 

 

                                          

Közterület neve                            

 

Ág utca                                    

Botond utca                                 

Csokonai utca                               

Fazekas Mihály utca                        

Felsőszállás puszta                        

Gózon utca                                 

Határ utca                               

Járószék utca                              

Károly utca                                

Kazinczy utca                              

Kisfaludy utca                             

Korvin utca                                

Kőrösi út                                 

Sereg utca                                  

Sóstó utca                                 

Széchenyi utca                             

Új utca                                    

Vadkerti út                                

Vörösmarty utca                            

Zöldhalom utca                            

Zrínyi utca                                

 

 

 

                                             Kiskunhalas - felnőtt                                                        

                      002. körzet    II.SZ. Kun tér 1. DR.LÉVAY ILDIKÓ                          

 

 

                                          

Közterület neve                            

 

Állomás utca                               

Füzes puszta                               

Kossuth utca                               

Kuruc vitézek tere                         

Rakodó utca                                

Széchenyi utca                             

Vasút utca                                 

 



 

 

 

                                                                                                                

                                             Kiskunhalas - felnőtt                                                        

                     003. körzet    III.SZ. KÖLCSEY U.20. DR.KATONA MAGDOLNA                        

 

 

                                          

Közterület neve                            

 

Ág utca                                    

Bajza utca                                 

Baranyai Ferenc utca                       

Bojtár utca                                

Csap utca                                  

Csipke utca                                

Eperd utca                                 

Esze Tamás lakótelep                       

Fazekas Mihály utca                        

Félegyházi út                              

Felsőkistelek puszta                       

Felsőöregszőlők                            

Felsőtelep tanya                           

Fenyő utca                                                                             

Galamb utca                                                                           

Henger utca                                                                           

Kárász utca                                                                            

Kassa utca                                                                            

Kéve utca                                                                              

Kölcsey utca                               

Kötönyi út                                                                             

Latabár utca                               

Lepke utca                                                                             

Lovarda utca                                                                           

Majsai út                                                                              

Mázsa utca                                                                             

Olajbányász utca                                                                       

Pásztor utca                                                                           

Pozsony utca   

Radnóti Miklós utca                                                                   

Sas utca                                                                              

Sóstói-szőlők                                                                         

Szabó Ervin utca                                                                      

Számadó utca                                                                          

Széchenyi utca                            

Szélmalom utca                                                                        

Szénás utca                                                                           

Szentgál utca                                                                         

Tambura utca                                                                          

Tavasz utca                                                                           

Városkert utca                                                            



 

 

 

 

                                             Kiskunhalas - felnőtt                                                        

                     004. körzet    IV.SZ. Eötvös U. 3. DR.KULUNCSICH TAMÁS                         

 

 

                                                         

Közterület neve                           

 

Ady Endre utca                                                                        

Akác köz                                                                              

Árok utca                                                                             

Árvácska utca                                                                         

Bajnár utca                                                                           

Balajthy Dénes utca                                                                   

Bálvány utca                                                                          

Bangó Péter utca                                                                      

Bessenyei tér                                                                         

Bodza utca                                                                            

Bokor utca                                                                            

Boróka utca                                                                           

Budár utca                                                                            

Cserény utca                                                                          

Csónak utca                                                                           

Dália utca                                                                            

Dózsa György utca                                                                     

Dr Monszpart László utca                                                              

Erzsébet királyné tér                                                                 

Felsőöregszőlők                           

Fridrich Lajos utca                                                                   

Futó utca                                                                             

Fürész utca                                                                           

Gaál Lajos utca                                                                       

Galagonya utca                                                                        

Gárdonyi Géza utca                                                                    

Grósz Ferenc utca                                                                     

Gyapju utca                                                                           

Gyárfás István utca                                                                   

Gyöngyvirág utca      

Hajó utca                                                                             

Híd utca                                                                              

Hirnök utca                                                                           

Holló utca                                                                            

Ibolya utca                                                                           

Imreh Mária utca                                                                      

Jácint utca                                                                           

Juhar utca                                                                           

Kamilla utca                                                                          

Kanizsa tér                                                                           

Karacs Teréz utca                                                                     

Kardvirág utca                                                                        

Kertész utca                                                                          



 

 

Kiffer utca                                                                                             

Korda Imre utca                                                                       

Kökény utca                                                                           

Kun kapitány utca                                                                     

Lapály utca                                                                           

Levendula utca                                                                        

Liget utca                                                                            

Lugas köz                                                                             

Magyar utca                                                                           

Május 1. tér                                                                          

Margaréta utca                                                                        

Mártírok útja                                                                         

Mérleg utca                                                                           

Mészáros Lázár utca                                                                   

Mocsári Lajos utca                                                                    

Molnár utca                                                                           

Muskátli utca                                                                         

Nád utca                                                                              

Nagy Czirok László utca                                                               

Nagy Kálmán utca                                                                      

Nagy Szeder István utca                                                               

Nefelejcs utca                                                                        

Nemzetőr utca                                                                         

Nyíl utca                                                                             

Nyirfa utca                                                                           

Ormánság utca                                                                         

Ősök tere                                                                             

Páfrány utca                                                                          

Pálma tér                                                                             

Pandur utca                                                                           

Pattantyús utca                                                                       

Perc köz                                                                              

Peterka József utca                                                                   

Pipacs utca                                                                           

Práger Ábrahám utca                                                                   

Rákóczi tér                                                                           

Rege utca                                                                             

Rekettye puszta                           

Rét utca                                                                              

Semmelweis tér                                                                        

Stepanek Ernő utca                                                                    

Szász Károly utca                                                                     

Szélmolnár utca                                                                       

Szilády Áron utca                                                                     

Tárogató utca                                                                         

Timár utca                                                                            

Tóköz utca                                                                            

Tormássy János utca                                                                   

Tóth János utca                                                                       

Vajda utca                                                                            

Vári Szabó István utca                                                                

Vas utca                                                                              



 

 

Víz utca                                                                              

Zsigray Julianna utca                                                                 

 

 

 

 

                                            Kiskunhalas - felnőtt                                                     

                         005. körzet    V.SZ. EÖTVÖS U.3. DR.SOMOGYVÁRI JÁNOS                          

 

 

                                          

Közterület neve                           

 

Alkony utca                                                                           

Alkotmány utca                                                                        

Alsóöregszőlők                                            

Bajnok utca                                                                           

Béke utca                                                                             

Csendes köz                                                                           

Csiga utca                                                                            

Csillag utca                                                                          

Fecske utca                                                                           

Hattyú utca                                                                           

Homok utca                               

Honvéd utca                                                                           

Hunyadi utca                                                                          

Huszár utca                                                                           

Kálvin tér                                                                            

Keceli út                                                                             

Kopolya köz        

                                                                 

Kórház utca                                                                           

Kosár utca                                                                            

Lakatos Vince utca                                                                    

Lovag utca                                                                            

Lőtér utca                                                                            

Nap utca                                                                              

Nyárfa utca                                                                           

Nyúl utca                                                                             

Ó utca                                                                                

Parti utca                                                                            

Petőfi utca                                                                           

Pipa utca                                                                                                                 

Polgár utca                                                                           

Révész György utca                                                                    

Sarló utca                                                                            

Sáros utca                                                                            

Síp utca                                                                              

Sólyom utca                                                                           

Szent Imre utca                                                                       

Szép utca                                                                             

Szőlő utca                                                                            



 

 

Téglagyári köz                                                          

Téglagyári út                            

Tinódi utca                                                                           

Vadász utca                                                                           

Ván Benjámin utca                                        

Vásártér utca                                                                         

Vass Lajos utca                                                                       

Vezér utca                                                                            

Vihar utca                                                                            

Zalán utca                                                                            

Zerge utca                                                                            

                                         

 

                                             Kiskunhalas - felnőtt                                                     

                         006. körzet    VI.SZ. Eötvös U.3. DR.DUKAY ZITA                          

 

 

                                         

Közterület neve                                 

 

Állomás utca                              

Alsóipartelep tanya                                                                   

Alsószállás puszta                        

Bacsó László utca                                                                     

Berki Viola utca                                                                      

Brázay Kálmán utca                                                                    

Bükkönyös utca                                                                        

Csalogány utca                                                                        

Cserepes utca                                                                         

Diószegi Balázs utca                                                                  

Dobó utca                                                                             

Fejérföld utca                                                                        

Füzes utca                                                                            

Gábor Áron utca                                                                       

Gyep utca                                                                             

Kazal utca                                                                            

Kopolyai út                                                                 

Kossuth utca                                                           

Középsőipartelep tanya                                                                

Munkács utca                                                                          

Pákász utca                                                                           

Patkó utca                                                                            

Róka utca                                                                             

Szállás utca                                                                          

Szegedi út                                                                            

Vasút utca                                              

Zsák utca                                                                             

                        

 

Kiskunhalas - felnőtt 

                         007. körzet    VII.SZ. Kun tér 1.  DR.TAR ÁGNES                           

 



 

 

 

                                          

Közterület neve                               

 

Alsóöregszőlők                                                         

Alsószállás puszta                       

Alsótelep tanya                                                                       

Arany János utca                                                                      

Árpád utca                                                                            

Baross utca                                                                           

Bástya utca                                                                           

Batthyány utca                                                                        

Berzsenyi utca                                                                        

Bokányi Dezső utca                                                                    

Bokréta utca                                                                          

Deák Ferenc utca                                                                      

Dekáni Árpád utca                                                                     

Dob utca                                                                              

Dr. Nagy Mór utca                                                                     

Erdei tér                                                                             

Hajnal utca                                                                           

Himző utca                                                                            

Jegenye utca                                                                          

Kard utca                                                                             

Katona József utca                                                                    

Kossuth utca                             

Markovics Mária utca                                                                  

Schönfeld udvar                                                                       

Sétáló utca                                                                           

Szabadkai út                             

Szent István utca                                       

Szentháromság tér                                                                     

Szövetség tér                                                                         

Tábor utca                                                                            

Török utca     

Tuba utca 

Ván Benjamin utca 

Vasút utca 

Viola utca                                                                        

 

 

 

Kiskunhalas - felnőtt 

                         008. körzet    VIII.SZ. EÖTVÖS U.3. DR.DUTKAY  LÓRÁNT                          

 

 

                                                           

Közterület neve                                

 

Áchim András utca                                                                     

Átlós út                                                                              

Bácskai utca                                                                          



 

 

Bimbó utca                                                                            

Bogárzó puszta                                                                        

Bornemissza Gergely utca                                                              

Borz utca                                                                             

Budai Nagy Antal utca                                                                 

Czuczor utca                                                                          

Damjanich utca                                                                        

Dugonics utca                                                                         

Gerle utca                                                                            

Gólya utca                                                                            

Harangos tér                                                                          

Homok utca                                                             

Inoka-Kistelek puszta                     

József Attila utca                                                                    

Kalap utca                                                                            

Kármán utca                                                                           

Kinizsi utca                                                                          

Kopolyai út                                                              

Lomb utca                                                                             

Malom sor                                                                             

Ősz utca                                                                              

Partiszőlők                                                                           

Rezeda utca                                                                           

Szabadkai út                             

Szalag utca                                                                           

Szántó Kovács utca  

Széksós utca                                                                         

Szent György tér                                                                      

Szondy utca                                                                           

Temető utca                                                                           

Tó utca                                                                               

Toldi utca                                                                            

Tompa utca                                                                            

Virág utca                                                                                                                                             

 

 

 

Kiskunhalas - felnőtt 

                      009. körzet    IX.SZ. Eötvös u. 3. dr. Törjék Zoltán                       

 

Közterület neve                           

 

Álmos utca                                                                                               

Attila utca                                                              

Bajcsy-Zsilinszky utca                                                                

Bethlen Gábor tér                                                                     

Eötvös utca                                                                           

Eskü tér                                                                              

Felsőöregszőlők                                                         

Hársfa utca                                                                           

Hold utca                                                                             

Hősök tere                                                                            



 

 

Jókai utca                                                                            

Jósika utca                                                                           

Kazinczy utca                                                            

Kígyó utca                                                                            

Kisfaludy utca                                                          

Kismarton utca                                                                        

Kmeth Sándor utca                                                                     

Kovács Pál tér                                                                        

Kölcsey utca                                             

Köztársaság utca                                                                      

Nyár utca                                                                             

Pacsirta utca                                                                         

Posta utca                                                                            

Rekettye puszta 

Rózsa tér                                                                             

Szabadság tér                                                                         

Szathmáry Sándor utca                                                                 

Széchenyi utca                                                          

Szegfű utca                                                                           

Székely utca                                                                          

Táncsics utca                                                                         

Thorma János utca                                                                     

Városháza utca                                                                        

Vitéz utca                                                                            

Vörösmarty utca                           

Zrínyi utca                                                                                                    

                              

 

 

                                       

                                             Kiskunhalas - felnőtt                                                      

                           010. körzet    X.SZ. Székely u.23. DR.BÚS IMRE                              

 

 

                                                                                                 

Közterület neve                           

 

Árvalányhaj utca                                                                      

Attila utca                                             

Avar utca                                                                             

Bajza utca                                            

Bánegyháza utca                                                                       

Báthory utca                                                                          

Bocskai utca                                                                          

Cseresznyés utca                                                                      

Epreskert utca                                                                        

Esze Tamás lakótelep                     

Fácán utca                                                                            

Fakopács utca                                                                         

Gimnázium utca                                                                        

Halászcsárda utca                                                                     

Inoka-Kistelek puszta                                                   



 

 

Iparszőlők útja                                                                       

Izabella utca                                                                         

Kadarka utca                                                                          

Karányi sík útja                                                                      

Kisfaludy utca                                      

Kolmann utca                                                                          

Kun tér                                                                               

Laktanya utca                                                                         

Latabár utca                                            

Lehel utca                                                                            

Mályva utca                                                                           

Mátyás tér                                                                            

Platán utca                                                                           

Róna utca                                                                             

Sáfrány utca                                                                          

Sárgarigó utca  

Sárkány utca                                                                          

Szilvás köz                                                                           

Tárnok utca                                                                           

Tavaszi Hérics utca                                                                   

Thúry József utca                                                                     

Venyige utca                                                                          

Vörösmarty utca                                                         

Zsoltina utca                                                                         

  

 

                                             Kiskunhalas - felnőtt                                                     

                       011. körzet    XI.SZ. Székely u. 23. DR.HERCZEG KATALIN                          

 

 

                                                         

Közterület neve                           

 

Alsóöregszőlők                            

Bem utca                                                                              

Bercsényi utca                                                                        

Harangos telep                                                                        

Kárpát utca                                                                           

Kossuth utca                                             

Téglagyári köz                                                          

Téglagyári út                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet a 15/2016. (VI.30.) 

önkormányzati rendelethez 

                                             Kiskunhalas  - fogorvosi                                                       

                       001. körzet    Dr. Moszpart László u. 1.  dr. Üst Anna                            

 

                                        

Közterület neve                            

 

Ág utca                                                                                

Bajza utca                                                                            

Baranyai Ferenc utca                                                                  

Bojtár utca                                                                           

Botond utca                                                                           

Csap utca                                                                             

Csipke utca                                                                           

Csokonai utca                                                                         

Eperd utca                                                                            

Esze Tamás lakótelep                     

Fazekas Mihály utca                                                                   

Felsőkistelek puszta                                                                  

Felsőöregszőlők                            

Felsőszállás puszta                                                                   

Felsőtelep tanya                                                                      

Fenyő utca                                                                            

Gózon utca                                                                            

Határ utca                                                                            

Henger utca                                                                           

Hold utca                                                                             

Járószék utca                                                                         

Kárász utca                                                                           

Károly utca                                                                           

Kassa utca                                                                            

Kazinczy utca                                                                         

Kéve utca                                                                             



 

 

Kisfaludy utca                                                                                                                                                                                                                         

Korvin utca                                                                           

Kölcsey utca                                                                          

Kőrösi út                                                                             

Kötönyi út                                                                            

Latabár utca                                            

Lepke utca                                                                            

Lovarda utca                                                                          

Mázsa utca                                                                            

Olajbányász utca                                                                      

Pacsirta utca                                                                         

Pásztor utca                                                                          

Pozsony utca                                                                          

Radnóti Miklós utca                                                                   

Sas utca                                                                              

Sereg utca                                                                            

Sóstó utca                                                                            

Sóstói-szőlők                                                                         

Szabó Ervin utca                                                                      

Számadó utca                                                                          

Széchenyi utca                                                                        

Szélmalom utca                                                                        

Szénás utca                                                                           

Szentgál utca                                                                         

Tambura utca                                                                          

Tárnok utca                                                                           

Tavasz utca                                                                           

Új utca                                                                               

Vadkerti út                                                                           

Városkert utca                                                                        

Vörösmarty utca                                                                       

Zöldhalom utca                                                                        

Zrínyi utca                                                                           

 

 

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                        

                        002. körzet   Dr. Moszpart László u. 1.  dr. Bogdán Gusztáv                            

 

 

                                       

Közterület neve                            

 

Áchim András utca                                                                     

Alsóöregszőlők                           

Átlós út                                                             

Bajnok utca                                                                           

Bogárzó puszta                                                                        

Bornemissza Gergely utca                                                              

Czuczor utca                                                                          

Damjanich utca                                                                        

Dr Monszpart László utca                                                              

Dugonics utca                                                                         



 

 

Félegyházi út                                                                         

Harangos telep                                                                        

Harangos tér                                                                          

Hattyú utca                                                                           

Honvéd utca                                                                           

Huszár utca                                                                           

József Attila utca                                                                    

Kalap utca                                                                            

Kármán utca                                                                           

Kinizsi utca                                                                          

Kosár utca                                                                            

Majsai út                                                                             

Malom sor                                                                             

Ősz utca                                                                              

Pipa utca                                                                             

Polgár utca                                                                           

Róna utca                                                                             

Sarló utca                                                                                                                                                                                 

Szabadkai út                                                                          

Szántó Kovács utca                                                                    

Széksós utca                                                                          

Szent György tér                                                                      

Szentháromság tér                                                                     

Szép utca                                                                             

Szondy utca                                                                           

Téglagyári köz                                                         

Téglagyári út                                            

Tinódi utca                                                                           

Tó utca                                                                               

Toldi utca                                                                            

Tompa utca                                                                            

Vásártér utca                                                                         

Vezér utca                                                                            

Zerge utca      

 

 

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                       

                   003. körzet  Dr. Moszpart László u. 1.  dr. Terbe Klára                     

 

 

                                                                                                

Közterület neve                               

 

Alsószállás puszta                                                                    

Arany János utca                                                                      

Árpád utca                                                                            

Átlós út                                                                  

Bácskai utca                                                                          

Bacsó László utca                                                                     

Baross utca                                                                           

Bástya utca                                                                           

Batthyány utca                                                                        



 

 

Berki Viola utca                                                                      

Berzsenyi utca                                                                        

Bimbó utca                                                                            

Bokréta utca                                                                          

Borz utca                                                                             

Brázay Kálmán utca                                                                    

Budai Nagy Antal utca                                                                 

Bükkönyös utca                                                                        

Csalogány utca                                                                        

Cserepes utca                                                                         

Deák Ferenc utca                                                                      

Dekáni Árpád utca                                                                     

Diószegi Balázs utca                                                                  

Dob utca                                                                              

Dobó utca                                                                             

Dr. Nagy Mór utca                                                                     

Erdei tér                                                                             

Fejérföld utca                                                                        

Füzes utca                                                                            

Gábor Áron utca                                                                       

Gerle utca                                                                            

Gólya utca                                                                            

Gyep utca                                                                             

Hajnal utca                                                                           

Himző utca                                                                                                                                                                   

Jegenye utca                                                                          

Jósika utca                                                                           

Kard utca                                                                             

Katona József utca                                                                    

Kazal utca                                                                            

Kossuth utca                                                                          

Középsőipartelep tanya                                                                

Lomb utca                                                                             

Markovics Mária utca                                                                  

Munkács utca                                                                          

Pákász utca                                                                           

Patkó utca                                                                            

Rezeda utca                                                                           

Róka utca                                                                             

Schönfeld udvar                                                                       

Szalag utca                                                                           

Szállás utca                                                                          

Szegedi út                                                                            

Szövetség tér                                                                         

Tábor utca                                                                            

Táncsics utca                                                                         

Temető utca                                                                           

Török utca                                                                            

Tuba utca                                                                             

Vasút utca                                                                            

Viola utca                                                                            

Virág utca                                                                            



 

 

Zsák utca                                                                             

  

 

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                        

                   004. körzet   Dr. Moszpart László u. 1. dr. Bácsalmási Antal                    

 

 

                                         

Közterület neve                          

 

Árvalányhaj utca                                                                      

Avar utca                                                                             

Bánegyháza utca                                                                       

Bem utca                                                                              

Bercsényi utca                                                                        

Bethlen Gábor tér                                                                     

Bocskai utca                                                                          

Cseresznyés utca                                                                      

Eötvös utca                                                                           

Epreskert utca                                                                        

Esze Tamás lakótelep                      

Fakopács utca                                                                         

Gimnázium utca                                                                        

Halászcsárda utca                                                                     

Hősök tere                                                                            

Iparszőlők útja                                                                       

Izabella utca                                                                         

Kadarka utca                                                                          

Karányi sík útja                                                                      

Kárpát utca                                                                           

Kolmann utca                                                                          

Kovács Pál tér                                                                        

Kun tér                                                                               

Kuruc vitézek tere                                                                    

Laktanya utca                                                                         

Latabár utca                                                          

Lehel utca                                                                            

Mályva utca                                                                           

Mátyás tér                                                                            

Platán utca                                                                           

Rakodó utca                                                                           

Rekettye puszta                                                                                                             

Sáfrány utca                                                                          

Sárgarigó utca                                                                        

Sárkány utca                                                                          

Székely utca                                                                          

Szilvás köz                                                                           

Tavaszi Hérics utca                                                                   

Thúry József utca                                                                     

Városháza utca                                                                        

Venyige utca                                                                          

Vitéz utca                                                                            



 

 

Zsoltina utca                                                                         

 

 

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                     

                 005. körzet   Dr. Moszpart László u. 1.  dr. Temesvári Hajnalka                    

 

                                                                                             

Közterület neve                               

 

Akác köz                                                                              

Állomás utca                                                                          

Álmos utca                                                                            

Alsóöregszőlők                                       

Alsótelep tanya                                                                       

Árok utca                                                                             

Árvácska utca                                                                         

Attila utca                                                                           

Bajcsy-Zsilinszky utca                                                                

Bajnár utca                                                                           

Balajthy Dénes utca                                                                   

Bangó Péter utca                                                                      

Báthory utca                                                                          

Bodza utca                                                                            

Boróka utca                                                                           

Budár utca                                                                            

Csendes köz                                                                           

Cserény utca                                                                          

Dália utca                                                                            

Eskü tér                                                                              

Fácán utca                                                                            

Felsőöregszőlők                                                        

Fridrich Lajos utca                                                                   

Gaál Lajos utca                                                                       

Galagonya utca                                                                        

Galamb utca                                                                           

Gárdonyi Géza utca                                                                    

Grósz Ferenc utca                                                                     

Gyárfás István utca                                                                   

Gyöngyvirág utca                                                                      

Hársfa utca                                                                           

Hirnök utca                                                                           

Homok utca                                         

Ibolya utca                                                                           

Imreh Mária utca                                                                      

Jácint utca                                                                           

Jókai utca                                                                            

Juhar utca                                                                            

Kamilla utca                                                                          

Kanizsa tér                                                                           

Kardvirág utca                                                                        

Keceli út                                                                             

Kertész utca                                                                          



 

 

Kismarton utca                                                                        

Kmeth Sándor utca                                                                     

Kopolya köz                                                                           

Kopolyai út                                                                                    

Korda Imre utca                                                                       

Kökény utca                                                                           

Kun kapitány utca                                                                     

Lakatos Vince utca                                                                    

Levendula utca                                                                        

Liget utca                                                                            

Lőtér utca                                                                            

Lugas köz                                                                             

Margaréta utca                                                                                                                                                                                                                                                

Mészáros Lázár utca                                                                   

Mocsári Lajos utca                                                                    

Muskátli utca                                                                         

Nagy Czirok László utca                                                               

Nagy Kálmán utca                                                                      

Nagy Szeder István utca                                                               

Nemzetőr utca                                                                         

Nyár utca                                                                             

Nyirfa utca                                                                           

Ormánság utca                                                                         

Páfrány utca                                                                          

Pálma tér                                                                             

Pandur utca                                                                           

Parti utca                                                                            

Pattantyús utca                                                                       

Perc köz                                                                              

Peterka József utca                                                                   

Pipacs utca                                                                           

Posta utca                                                                            

Rege utca                                                                             

Rekettye puszta                           

Rózsa tér                                                                             

Stepanek Ernő utca                                                                    

Szabadság tér                                                                         

Szathmáry Sándor utca                                                                 

Szegfű utca                                                                           

Szélmolnár utca                                                                       

Szőlő utca                                                                            

Tárogató utca                                                                         

Téglagyári köz                                                           

Téglagyári út                                          

Thorma János utca                                                                     

Timár utca                                                                                                                                                                                   

Tormássy János utca                                                                   

Tóth János utca                                                                       

Tulipán utca                                                                          

Ván Benjámin utca                                                                     

Vári Szabó István utca                                                                

Vass Lajos utca                                                                       



 

 

Víz utca                                                                              

Zsigray Julianna utca                                                                 

  

 

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                      

                    006. körzet   Dr. Moszpart László u. 1. /tartós helyettesítéssel ellátott/                      

 

 

                                                                                              

Közterület neve                          

 

Ady Endre utca                                                                        

Alkony utca                                                                           

Alkotmány utca                                                                        

Alsóipartelep tanya                                                                   

Bálvány utca                                                                          

Béke utca                                                                             

Bessenyei tér                                                                         

Bokányi Dezső utca                                                                    

Bokor utca                                                                            

Csiga utca                                                                            

Csillag utca                                                                          

Csónak utca                                                                           

Dózsa György utca                                                                     

Erzsébet királyné tér                                                                 

Fecske utca                                                                           

Futó utca                                                                             

Fürész utca                                                                           

Füzes puszta                                                                          

Gyapju utca                                                                           

Hajó utca                                                                             

Híd utca                                                                              

Holló utca                                                                            

Homok utca                                             

Hunyadi utca                                                                          

Inoka-Kistelek puszta                                                                 

Kálvin tér                                                                            

Karacs Teréz utca                                                                     

Kiffer utca                                                                           

Kígyó utca                                                                            

Kopolyai út                              

Kórház utca                                                                           

Köztársaság utca                                                                      

Lapály utca                                                                           

Lovag utca                                                                                                                                                                                                            

Magyar utca                                                                           

Május 1. tér                                                                          

Mártírok útja                                                                         

Mérleg utca                                                                           

Molnár utca                                                                           

Nád utca                                                                              

Nap utca                                                                              



 

 

Nefelejcs utca                                                                        

Nyárfa utca                                                                           

Nyíl utca                                                                             

Nyúl utca                                                                             

Ó utca                                                                                

Ősök tere                                                                             

Partiszőlők                                                                           

Petőfi utca                                                                           

Práger Ábrahám utca                                                                   

Rákóczi tér                                                                           

Rét utca                                                                              

Révész György utca                                                                    

Sáros utca                                                                            

Semmelweis tér                                                                        

Sétáló utca                                                                           

Síp utca                                                                              

Sólyom utca                                                                           

Szász Károly utca                                                                     

Szent Imre utca                                                                       

Szent István utca                        

Szilády Áron utca                                                                     

Tóköz utca                                                                            

Vadász utca                                                                           

Vajda utca                                                                            

Vas utca                                                                                                                                                                                                            

Vihar utca                                                                          

Zalán utca    
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4. melléklet a 15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Területi 

védőnői 

körzetek 

 

 

  

1. 

körzet: 

2. 

körzet: 

3. 

körzet: 

4. 

körzet: 

5. 

körzet: 

6. 

körzet: 

7. 

körzet: 

8. 

körzet: 

9. 

körzet: 

10.  

körzet 

Alsóöregszől

ő – 3 körzet 

között 

megosztva 

Áchim 

András utca 
Ág utca Akác köz Avar utca 

Kossuth 

utca páratlan 

oldal 

Bem utca Álmos utca Alsótelep 
Alsóipartele

p 

Ady Endre 

utca 

Alsóöregsző

lő – 3 körzet 

között 

megosztva 

Baranyai F. 

utca 
Árvácska u. 

Bethlen G. 

tér 

Kossuth 

utca páros 

oldal  

2-24-ig és 

38-72-ig 

Bercsényi 

utca 

Árvalányhaj 

utca 
Árok utca 

Alsóöregsző

lő – 3 körzet 

között 

megosztva 

Alkony utca 
Átlós utca 

1-9 és 2-26. 
Bojtár utca Bajnár utca 

Csiga-biga 

düllő 
Polgár utca Bocskai utca Attila utca Bálvány utca 

Alsószállás 

puszta 

Alkotmány 

utca 
Bácskai utca Botond utca 

Balajty 

Dénes utca 
Eötvös utca 

Pirtó, Új 

utca 
Kárpát u. Bajza utca Bokor utca 

Állomás 

utca 

Bajnok utca Borz utca 
Csokonai 

utca 

Bangó Péter 

utca 

Esze Tamás 

lakótelep 

Pirtó, Petőfi 

utca 

Kossuth u. 

26-36. 

Bajcsy-

Zsilinszky 

utca 
Csendes köz 

Arany János 

utca Bánegyháza 

utca 

 

Béke utca 
Bornemissz

a utca 
Eperd utca Bodza utca 

Felsőkistele

k puszta 

Pirtó, 

Kossuth 

utca 

Kisfaludy u. 

1-61.és  2-

72. 

Báthory utca Csónak utca Árpád utca 



 

 

Csiga utca 
Budai Nagy 

Antal utca 

Fazeka M. 

utca 
Boróka utca 

Felszállás 

puszta 

Pirtó, 

Táncsics 

utca 

Széchenyi u. 

1-75. és 2-

74. 

Csap utca 
Dózsa 

György utca 

Átlós utca 

11-től és 28-

tól 

Csillag utca 
Czuczor 

utca 

Félegyházi 

út 
Budár utca 

Felsőöregsz

őlők/megosz

tva 4 körzet 

között 

Pirtó, 

Rákóczi 

utca 

Bogárzó 

puszta 

Cseresznyés 

utca 
Erzsébet tér 

Bacsó 

László utca 

Fecske utca 
Damjanich 

utca 
Galamb utca Cserény utca 

Gimnázium 

utca 

Pirtó, Dózsa 

Gy. utca 

Rekettye 

puszta 
Csipke utca Futó utca Baross utca 

Hattyú utca 
Diószegi 

Balázs utca 
Gózon utca Dália utca Hősök tere 

Pirtó, 

Csósztelek 

dűllő 

Felsőöregsz

őlők/megosz

tva 4 körzet 

között 

Epreskert 

utca 
Füzespuszta Bástya utca 

Hunyadi 

utca 
Dobó utca Határ utca 

Felsőöregsző

lők/megoszt

va 4 körzet 

között 

Kun tér Pirtó, I. ker.  Eskü tér Fűrész utca 
Batthyány 

utca 

Honvéd utca 
Dugonics 

utca 

Járószék 

utca 

Friedrich 

Lajos utca 

Kuruc 

vitézek tere 
Pirtó, II. ker.  Fácán utca Gyapjú utca 

Berki Viola 

utca 

Jósika utca Gerle utca Károly utca 
Gaál Lajos 

utca 
Lehel utca 

Pirtó, 

Pirtóhegy 
 

Fakopács 

utca 
Hajó utca 

Berzsenyi 

utca 

Kard utca Harangos tér Kassa utca 
Galagonya 

utca 
Mátyás tér 

Pirtó, 

Zsombostó 

düllő 

 

Felsőöregsz

őlők/megosz

tva 4 körzet 

között 

Híd utca Bimbó utca 

Kálvin tér 
József Attila 

utca 
Kárász utca 

Gárdonyi 

Géza utca 

Sóstói 

szőlők 
  Fenyő utca Holló utca Bokréta utca 

Kígyó utca Kalap utca Kéve utca 
Grósz 

Ferenc utca 
Székely utca   

Felsőtelep 

tanya 

 

Inoka – 

Kisktelek 

pusztakaracs 

Teréz utca 

páros oldal 

Brázay K. 

utca Halászcsárd

a utca 

 



 

 

Kórház utca Kármán utca 

Kisfaludy 

utca 74-től 

és 63-tól 

Gyárfás 

István utca 

Thúry József 

utca 
  Hársfa utca 

Karacs Teréz 

utca páros 

oldal 

Bükkönyös 

utca 

Kosár utca Ősz utca Korvin utca 
Gyöngyvirág 

utca 

Városháza 

utca 
  Henger utca 

Keceli út 

páros oldala 

Csalogány 

utca 

Köztársaság 

utca 
Sarló utca Kölcsey utca Hírnök utca Vitéz utca   Hold utca Kiffer utca 

Cserepes 

utca 

Lovag utca 
Szabadkai 

utca 
Kőrösi út Homok utca    

Iparszőlők 

útja 
Kopolyai út 

Deák Ferenc 

utca 

Nap utca Szalag utca Kötönyi út Ibolya utca    Izabella utca Lapály utca 
Dékáni 

Árpád utca 

Nyárfa utca Szállás utca Mázsa utca 
Imreh Mária 

utca 
   Jókai utca Lőtér utca Dob utca 

Nyúl utca 
Szántó 

Kovács utca 

Olajbányász 

utca 
Jácint utca    

Kazinczy 

utca 
Magyar utca 

Erdei Ferenc 

tér Kadarka 

utca 

 

 

 

1. 

körzet: 

2. 

körzet: 

3. 

körzet: 

4. 

körzet: 

5. 

körzet: 

6. 

körzet: 

7. 

körzet: 

8. 

körzet: 

9. 

körzet: 

10. 

körzet: 

Ó utca 
Szent 

György tér 

Pozsony 

utca 
Juhar utca    Kertész utca Május 1. tér 

Fejérföld 

utca 

Ősök tere 
Szenthároms

ág utca 

Radnóti M. 

utca 
Kamilla utca    

Karányi Sík 

útja 

Mártírok 

utca 
Füzes utca 

Petőfi 

Sándor utca 
Széksós utca Sereg utca Kanizsa tér    

Kolmann 

utca 
Mérleg utca 

Gábor Áron 

utca 

Pipa utca Szondi utca Sóstó utca 

Karacs Teréz 

utca Páratlan 

oldal 

   
Kismarton 

utca 
Molnár utca Gólya utca 

Révész utca Tompa utca 
Szabó E. 

utca 

Kardvirág 

utca 
   

Kmeth 

Sándor utca 

Monszpart 

L. utca 
Gyep utca 



 

 

Schönfeld 

udvar 
Toldi utca 

Számadó 

utca 

Keceli út 

páros oldal 
   

Latabár utca 

 

Nád utca Hajnal utca Laktanya 

utca 

 

Síp utca Tó utca 
Szentgál 

utca 

Korda Imre 

utca 
   

Lepke utca 

 
Nagy Szeder 

utca 
Hímző utca Lovarda 

utca 

 

Sétáló utca Vásártér 

Széchenyi u. 

76-tól és 77-

től 

Kökény utca    Mályva utca Nyíl utca Jegenye utca 

Sólyom utca Virág utca 
Szélmalom 

utca 

Kunkapitány 

utca 
   Pacsirta utca 

Práger Á. 

utca 

Katona J. 

utca 

Szép utca Zalán utca Szénás utca 
Lakatos 

Vince utca 
   Platán utca Rákóczi tér Kazal utca 

Szent Imre 

utca 
Kinizsi utca Tavasz utca 

Levendula 

utca 
   Posta utca Rét utca 

Középső 

ipartelep 

Szent István 

utca 
Malomsor Új utca Liget utca    Rózsa tér Róna utca Lomb utca 

Sáros utca  Vadkerti út Lugas köz    Sáfrány utca 
Semmelweis 

tér 
Majsai út 

Tinódi utca  
Városkert 

utca 

Margaréta 

utca 
   

Sárgarigó 

utca 

 
Szász 

Károly utca 

Markovics 

M. utca 
Sár utca 

 

Táncsics 

utca 
 

Vörösmarty 

utca 

Mészáros 

Lázár utca 
   

Szabadság 

tér 

Szilády 

Áron utca 

Munkács 

utca 

Vadász utca  
Zöldhalom 

utca 

Mocsári 

Lajos utca 
   

Szathmáry 

S. utca 
Tó köz 

Dr. Nagy 

Mór utca 



 

 

Vezér utca  Zrínyi utca 
Muskátli 

utca 
   Szegfű utca 

Ván 

Benjámin 

utca páros 

oldal 

Patkó utca 

Vihar utca   
Nagy Czirok 

utca 
   Szilvás köz Vas utca Rezeda utca 

Zerge utca   
Nagy 

Kálmán utca 
   

Tambura 

utca 

Vass Lajos 

utca 
Róka utca 

   
Nemzetőr 

utca 
   Tárnok utca Víz utca Szegedi út 

   Nyírfa utca    
Tavaszihéric

s utca 
 

Szövetség 

tér 

 

 

1. 

körzet: 

2. 

körzet: 

3. 

körzet: 

4. 

körzet: 

5. 

körzet: 

6. 

körzet: 

7. 

körzet: 

8. 

körzet: 

9. 

körzet: 

10. 

körzet: 

   
Ormánság 

utca 
   

Thorma 

János utca 
 Tábor utca 

   Páfrány utca    Venyige utca  Temető utca 

   Pálma tér    Zsoltina utca  Török utca 

   Pandúr utca      Tuba utca 

   Parti utca      Vasút utca 

   
Partiszőlők 

tanya 
     

Vállalkozók 

útja 

   
Pattantyús 

utca 
     Viola utca 

   
Peterka 

József utca 
     Zsák utca 

   Pipacs utca       

   Rege utca       



 

 

   
Stepanek 

Ernő utca 
      

   
Szélmolnár 

utca 
      

   
Tárogató 

utca 
      

   

Téglagyári 

köz és 

Téglagyári 

utca 

      

   Tímár utca       

   
Tormássy 

János utca 
      

   
Tóth János 

utca 
      

   Tulipán utca       

   

Ván 

Benjamin 

utca páratlan 

oldal 

      

   
Vári Szabó 

István utca 
      

   

Zsigray 

Julianna 

utca 

      



 

 

5.melléklet a 15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Iskolavédőnői körzetek 

 

Körzet száma Körzetbe tartozó iskola/telephely 
Intézmény/ telephely 

címe 

1. számú 

 

Kiskunhalasi  Szakképzési Centrum  

Vári Szabó István Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Kazinczy u. 5. 

Kiskunhalasi  Szakképzési Centrum Humán 

Szakképző Iskolája (188 fő) 

Kiskunhalas, 

Kossuth u. 23. 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus  Szakközépiskola 

és Gimnázium (160 fő) 

Kiskunhalas, 

Kossuth u. 39. 

2. számú 

 

Kiskunhalasi  Szakképzési Centrum Humán 

Szakképző Iskolája (334 fő) 

Kiskunhalas, 

Kossuth u. 23. 

Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium 

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Szász K. u. 21. 

3. számú 

Szent József Katolikus Általános Iskola 

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Áchim A. u. 1. 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola 

és Gimnázium (438 fő) 

 

Kiskunhalas, 

Kossuth u. 39. 

4. számú 

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády 

Áron Gimnáziuma 

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Kossuth u. 14. 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi 

Általános Iskola ( 287 fö) 

Kiskunhalas, 

Köztársaság 

u. 9. 

5. számú 

Kiskunhalasi Általános Iskola  

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, Köztársaság u. 

17. 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi 

Általános Iskolája 

( 54 fő) 

 

Kiskunhalas, 

Köztársaság 

u. 9. 

Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola 

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Szabadság tér 6. 

6. számú 

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Fazekas Mihály u. 1. 

Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola 

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Nyírfa u. 23. 



 

 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi 

Általános Iskola ( 26 fő) 

Kiskunhalas, 

Köztársaság 

u. 9. 

Református Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény  

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Magyar u. 20. 

 

 

 

 



 

 

6. melléklet a 15/2016. (VI.30.) 

önkormányzati rendelethez 

ISKOLAORVOSI KÖRZETEK 

Körzet száma Körzetbe tartozó iskola/telephely 
Intézmény/ telephely 

címe 

1. számú 

 

Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. 

Kiskunhalasi Fazekas Mihály  Általános 

Iskola 

Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1. 

Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Szabadság tér 6. 

Felsővárosi Általános Iskola 

Pirtói Tagintézménye (Pirtói Általános 

Iskola) 

Kiskunhalas, Szabadság tér 6. 

2. számú 

 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus  

Szakközépiskola és Gimnázium 

Kiskunhalas, Kossuth u. 39. 

Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium Kiskunhalas, Szász K. u. 21. 

Kiskunhalasi Református Kollégium  

Szilády Áron Gimnáziuma 

Kiskunhalas, Kossuth u. 14. 

3. számú 

 

Kiskunhalasi  Szakképzési Centrum  

Vári Szabó István Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Kazinczy u. 5. 

Kiskunhalasi  Szakképzési Centrum Humán 

Szakképző Iskolája (teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Kossuth u. 23. 

4. számú 

 

Szent József Katolikus Általános Iskola 

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Áchim A. u. 1. 

Kiskunhalasi Általános Iskola  

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, Köztársaság u. 

17. 

Kiskunhalasi Református Kollégium 

Központi Általános Iskolája 

(teljes intézmény) 

Kiskunhalas, 

Köztársaság 

u. 9. 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. § (1) bekezdésében, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, továbbá 

a 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. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testületének A helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) a 

következő 4/A §-sal egészül ki: 

 

„4/A § Az önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott 

feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Az 

Önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is elősegíti az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását.” 

 

2. § 

 

Az Ör. 6. § c) pontja hatályát veszti. 

 

3. § 

 

Az Ör. 7. § (5) bekezdés helyébe a következő szövegrész lép: 

 
„(5) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a települési önkormányzat közigazgatási 

területén szervezett közszolgáltatást veszi igénybe, a közszolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést 

köteles kötni, amely alapján a gazdálkodó szervezet a Koordináló szervnek közvetlenül köteles a 

közszolgáltatás díját megfizetni.” 

  

4. § 

 

Az Ör. 11. § (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szövegrész lép: 

 

„ (2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező vegyes hulladékát a rendelet 2. 

mellékletének a) pontja szerinti edényzetben, míg a települési hulladék részét képező papír, 

műanyag, üveg és fém (a továbbiakban: elkülönítetten gyűjtött hulladék) hulladékokat a házhoz 

menő elkülönített gyűjtés keretében a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, a rendelet 2. 

mellékletének b) pontja szerinti sárga fedelű, jelzésű hulladékgyűjtő edényben, illetőleg a 

rendelet 3. mellékletében szereplő hulladékgyűjtő szigetek egyikében külön gyűjti.” 

 

 

„(3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített szabványos gyűjtőedények 

típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató 

az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a 

gyűjtési/ürítési gyakoriság, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló kormányrendelet előírásainak  figyelembevételével. 

 

5. § 

 

Az Ör. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő szövegrész lép: 

 

„(1) A települési hulladékra nézve az évente történő lomtalanítás megszervezéséről és 



 

 

lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos módon a 

lomtalanításról a Közszolgáltató és az Önkormányzat értesíti.” 

 

6. § 

 

Az Ör. 22.§ (1), (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép: 

 

„(1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat 

utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján 

köteles megfizetni a Koordináló szerv részére. 

 

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 

kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi. 

 

(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) 

Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. A közszolgáltató 

hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő 

adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb 

kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező 

díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező 

közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő 

esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.  

A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által 

nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a 

közszolgáltatót terheli felelősség.  

A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási 

díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal 

összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni 

az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.  

A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, 

és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának 

megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.  

Ezen korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló 

szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.  

 

(4) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 

közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. 

 

7. § 

 

Az Ör. 2. mellékletének a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

“a) Vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetfajták űrmérték szerint: 

60 literes 



 

 

70 literes /80 literes  

110 literes /120 literes 

1100 literes fém vagy műanyag gyűjtő edényzet 

4 m
3
-es 

5 m
3
-es 

10 m
3
-es konténer 

15 m
3
-es konténer 

32 m
3
-es konténer” 

 

8. § 

 

Az Ör. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz melléklete lép. 

 

9. § 

Az Ör. 4. és 5. számú melléklettel egészül ki a jelen rendelet 1. és 2. sz. melléklet szerint. 

10. § 

 

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

 

Kiskunhalas, 2016. június 30. 

 

 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2016. június 30. 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 Jegyző 

1. melléklet a 16/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

 

A hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó megfelelési követelmények az OHKT 

szerint 

 

 

 

1.Zöldhulladék (biológiailag lebomló) gyűjtése 
 



 

 

c) A szolgáltatást egész évben (január 1-től december 31-ig) évente 14 alkalommal biztosítja a 

közszolgáltató ingatlantól történő gyűjtéssel, amely során január, február, március, április, május, 

június, július, augusztus, szeptember, október, november, december hónapokban legalább egy 

alkalmat biztosít, s továbbá ezen felül januárban további kettő alkalmat biztosít (tekintettel a 

fenyőfagyűjtési kötelezettségre). 2016. évben ez időarányosan jelenti a havi egyszeri gyűjtési 

alkalmat. 

d) A zöldhulladék gyűjtését egész évben a közszolgáltató (január 1-től december 31-ig) nem csak az 

ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarba történő 

átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási idején belül. E lehetőség a 

felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll. 

 

 

 

2.Közszolgáltatás körébe tartozó elkülönített csomagolási hulladék gyűjtése 

 

c)  A közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) kettő hetente biztosítja a 
csomagolási hulladék gyűjtését házhoz menő rendszeres járattal. 

 
d)  A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtését a közszolgáltató egész évben 

(január 1-től december 31-ig) nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a 
közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten történő gyűjtéssel, 
hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar 
nyitvatartási idején belül. 
 

 
 

3.Lomhulladék gyűjtése 

 

c) A lomhulladék gyűjtését a közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) 
évente kettő alkalommal valamennyi ingatlanhasználó részére házhoz menő rendszerű 
lomtalanítás keretében biztosítja. A házhoz menő rendszerű lomtalanítás keretében az 
ingatlanhasználó előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján közvetlenül a 
közszolgáltatónak adja át a lom jellegű hulladékot.   
 

d) A lomhulladék gyűjtését a közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) nem 
csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a közszolgáltató által üzemeltetett 
hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar 
nyitvatartási idején belül. 



 

 

2. melléklet a 16/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendelethez 

 

Hulladékok előkezelésének elvégzése 

 

Szolgáltató 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 során az alábbi 

technológiát alkalmazza 

 

Az MBH technológiái a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható alkotó 

elemeinek kinyerését, illetve további alternatív hasznosítást (pl. égetést) megelőző kezelésére 

szolgálnak.  

A technológia bevezetésének legfontosabb célja a települési szilárd hulladék biológiai 

stabilizálása, véglegesen lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A lerakott 

hulladék mennyiségének csökkentésével növelhető a lerakó élettartalma, ami hosszú távon 

csökkentené az üzemeltetés költségeit, hiszen később válnak szükségessé az új beruházások (új 

lerakó építése).  

A mechanikai-biológiai stabilizálásra szolgáló rendszer révén a szerves hulladék, lerakótól 

történő eltérítése keretében a papír és biohulladék elkülönített begyűjtését, a szelektíven 

begyűjtött hulladék válogatását, az elkülönítetten begyűjtött biohulladék anyagában történő 

hasznosítását (különös tekintettel a komposztálásra és a házi komposztálásra), valamint a 

mechanikai, illetve mechanikai-biológiai előkezelést, továbbá az előkezelést követő energetikai 

célú hasznosítását teszi lehetővé.  

 

Technológia rövid leírása: 

A kezelőtelepre beérkező hulladékot aprítással, és/vagy rostálással előkészítik, vastartalmát 

mágneses, nem vas fém tartalmát leválasztják, majd ellenőrzött körülmények között, zárt 

rendszerben biológiailag stabilizálják (komposztálják). A komposztálás során jelentősen csökken 

a hulladék nedvességtartalma és leválaszthatóvá válnak a komposztálódott szerves összetevők is. 

A mechanikailag-biológiailag kezelt hulladék nagy fűtőértékű komponensekben gazdag része 

hulladékégető műben, egyéb módon felhasználható, a másik része komposztálódik.  

A beruházás útján: 

- jól égethető frakció jött létre, 

- házhozmenő szelektív gyűjtés fokozhatóvá vált, 

- komposztálás, zöldhulladékgyűjtés (2000 főnél kisebb településeken házi komposztálás, 

nagyobb településeken hulladékudvarokba szállítással) szintén fokozhatóvá vált. 

 

A mechanikai-biológiai hulladékkezelés technológiai fázisai a következők: 

 

1. A beszállított hulladék fogadása 

2. A beszállított hulladék ürítése a mechanikai kezelő csarnokban 

3. A hulladék aprítása 

4. Mágneses leválasztás 

5. Mechanikai kezelés (rostálás) 

6. Mágneses leválasztás 

7. Lég szeparátor 

8. Mechanikai utókezelés (utóaprítás) 

9. Tömörítés 

10. Biológiai kezelés, a hulladék stabilizálása 



 

 

 

3. melléklet a 16/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

 

 

A hulladékgyűjtő szigetek száma, helye: 

 

1. Esze Tamás lakótelep 3. számú épület északi oldala 

2. Szent Gál utca 11-13. sz. ingatlannal szemben 

3. A városkert utcai bolttól É-K-i irányban 

4. Bajza utca Széchenyi u. és Kisfaludy u. közötti szakaszán 

5. Kuruc vitézek terén, az óvoda bejáratától jobbra, a panelházak átjárójánál 

6. Kuruc vitézek terén, a „hamburger” üzlettel szembeni aszfalt burkolatú területen 

7. Széchenyi utca-Vasút utca kereszteződésénél, a „Profi Áruház” bejárata melletti 

közterületen. 

8. Hősök ligetének Kossuth utcai végén található parkoló melletti, útszegéllyel (ívesen) 

lehatárolt területen 

9. A Kossuth utca és az Állomás utca találkozásánál, a Kossuth utcai járda és útburkolat 

közötti területen 

10. Bem utcai tízemeletes épületnél 

11. Eötvös utcai parkolóban 

12. Dob utca és Dr. Nagy Mór utca metszéspontjánál 

13. Május 1. téren, a piac kerékpár tárolójánál 

14. Mártírok útja, Kiffer utca sarok A Kiffer utca Nyugati oldalán, a kerítés és villanyoszlop 

vonala. 

15. A Kertvárosi ABC Nyugati oldalán 

16. TESCO parkoló 

 

 

A hulladékgyűjtő udvar helye: 

 

1. Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10 hrsz. 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelet és a 

helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

bekezdésében meghatározottak alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) 

bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével 



 

 

a következő rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

(1) A rendelet célja annak biztosítása, hogy a közterületeken és a közterületekről érzékelhető 

helyeken a városképbe illő reklámberendezések létesülhessenek, a településképet rontó 

reklámberendezések eltávolíthatók legyenek. 

 

 

2. Általános rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) A 28/2004. (VI.02.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban R.1.) 3.§ (2) bekezdés a. 

pontja helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

a./ a közterület fölé 10 cm-en túl benyúló, közterületről érzékelhető reklám hordozására alkalmas 

reklámberendezés, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, mutatványos tevékenység 

reklámhordozói kihelyezésére (továbbiakban: reklámberendezés) 

 

(2) A R.1. 3.§ (2) bekezdés b. pontja helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

b./ Közterület fölé 10 cm-en túl benyúló hirdetővitrin kizárólag a jelen rendelet 3. számú 

mellékletében szereplő ingatlanokon helyezhető el oly módon, hogy ingatlanonként 1-1 darab 

hirdetővitrin elhelyezésére adható közterület használati engedély.  

 

 

(3) A R.1. 3.§ (3) bekezdés b. pontja helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

b./ az Önkormányzat által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, 

közterületi létesítmények, köztárgyak, tömegközlekedési várakozó-helyiség, emléktábla, 

emlékmű, kegyeleti hely, szobor, díszkút, vízmedence, emlékmű, pad, korlát, figyelmeztető 

tábla/berendezés, virágkosár, virágláda, korlát, falragasz felhelyezésére szolgáló létesítmény 

elhelyezésére, valamint a 2. számú mellékletben megjelölt helyszíneken az Önkormányzat által 

létesített 1-1 db hirdetőtábla elhelyezéséhez. 

 

(4) A R.1.5.§ (3) bekezdés e./. pontja helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

e./ reklámberendezés:  

-  térképkivonatot (2 példányban), a berendezés helyének megjelölésével, 

méretezésével,       

- a berendezés terveit (2 példányban) olyan méretarányban, amely a részleteket is 

egyértelműen ábrázolja  

- vagy a berendezés fényképét 2 példányban 

- a főépítésznél előterjesztett 6. § (1) bekezdés b. pontja szerinti megkeresés 



 

 

átvételének igazolása, és a főépítész támogató véleménye  

 

(5) A R.1. 6.§ (1) bekezdés b. pontja helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

b./ a 3.§ (2) bekezdés a./ pontjában meghatározott reklámberendezések csak a jelen rendelet 4. 

számú mellékletében meghatározott bírálati szempontokon alapuló, a főépítész által kiadott 

támogató vélemény birtokában kerülhetnek kihelyezésre. A főépítész a véleményét a megkeresés 

beérkezését követő 15 napon belül adja ki. Amennyiben a főépítész véleményét ezen határidőn 

belül nem adja ki, úgy a hozzájáruló véleményét megadottnak kell tekinteni. A 

reklámberendezéseken a város címere és logója nem szerepelhet. 

 

(6) A R.1. 7.§ (4) bekezdés helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

(4) A rendelet 3. § (2) bekezdés  c./, g./, i./, k./, q./ és r./ pontjában foglaltak kivételével a 

közterület-használat csak határozott időre, legfeljebb egy éves időtartamra engedélyezhető.  

 

(7) A R.1. 10.§ (5) bekezdés első mondata helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

A reklámberendezés felülete a hordozó szerkezettel együtt (befoglaló méret) értelmezendő, 

függetlenül a ráhelyezett reklám, hirdetés nagyságától. Szerkezetileg több elemből álló, de 

összefüggő berendezés egynek minősül. Önálló betűk vagy ábrák esetében az összefüggő szöveg 

körbehatárolt idomának felületét kell figyelembe venni. 

 

(8) A R.1. 11.§ (1) bekezdés d./ pontja helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

d./ Amennyiben a közterületen elhelyezett eszköz, tárgy, létesítmény, reklámberendezés (e 

pontban a továbbiakban együtt: reklámberendezés) tekintetében a  közterület használatot 

engedélyező előtt bejelentés alapján eljárás indult, úgy az engedélyező a bejelentés beérkezését 

követő 5 napon belül megkeresi a főépítészt a véleménye kialakítása céljából. A főépítész 

eljárásában a jelen rendelet 4. számú mellékletében meghatározott bírálati szempontrendszer 

szerint a megkeresés beérkezését követő 15 napon belül kialakítja véleményét. Amennyiben a 

reklámberendezést a főépítész város, vagy utcaképbe nem illőnek minősítette, úgy az engedélyt a 

főépítészi vélemény alapján meg kell vonni. 

 

(9) A R.1. 15.§ d./ pontja helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

d./ Jelen rendelet alkalmazásában közterületről érzékelhető reklám az olyan tájékoztatás, 

információ, jelzés, közlés, illetve megjelenítési mód, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és 

kötelezettség értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, továbbá a vállalkozás, 

illetőleg a magánszemély nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, valamint 

áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő. Továbbá reklámberendezés útján vagy önállóan 

közzétett, az emberi tudatra befolyást gyakorló információk (utalások, figyelemfelhívások) 

írásos, képi vagy hangi – közterületről érzékelhető – megjelenítése oly módon, hogy azok 

bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak, és esetleg képzettársításra 

ösztönöznek. Reklámberendezés minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, 

képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas 

berendezés, amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül 

reklám megjelenítésére szolgál, és közterületről érzékelni lehet. 

 

(10) A R.1. 15.§-a új, r./ és s./ ponttal egészül ki: 

 



 

 

r./ Jelen rendelet alkalmazásában hirdetővitrin az olyan tájékoztatást, információt hordozó plakát, 

vagy egyéb tájékoztató kihelyezésére szolgáló közterültről érzékelhető, fix telepítésű műtárgy, 

melyen információt csak a hirdetővitrin tulajdonosának hozzájárulásával lehet elhelyezni.  

s./ Hirdetőtábla az olyan közterületen elhelyezett, fix telepítésű műtárgy, melyre a lakosság 

engedély nélkül lakossági hirdetményt helyezhet el. 

 

(11) A R.1. 1. számú melléklete helyére jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

  

(12) A R.1. új, 2. 3. és 4. számú melléklettel egészül ki, melyek jelen rendelet 2. 3. és 4. számú 

mellékletét képezik. 

 

(13) Az 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet számú rendelet 9.§ (1) bek. helyére az alábbi 

szövegrész lép: 

 

(1) Közterületen lakossági hirdetmény kizárólag az e célra rendszeresített, a rendelet 3. 

számú mellékletében megjelölt területen elhelyezett hirdetőtáblán, egyéb hirdetmény 

csak a rendelet 4. számú mellékletében megjelölt területeken elhelyezett hirdetővitrinben 

helyezhető el. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal 

megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül 

köteles saját költségén eltávolítani. 

 

(14) Az 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet új, 3. számú melléklettel egészül ki, mely jelen 

rendelet 2. számú mellékletét képezi. 

 

(15) Az 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet új, 4. számú melléklettel egészül ki, mely jelen 

rendelet 3. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

3. § 

 

A jelen rendelet 2016. július 05-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, 

rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. 

 

Kiskunhalas, 2016. június 30. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. június 30. 

 

 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a 17/2016. (VI.30.) rendelethez 

 

 

közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke 

 

a) A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló közterületről érzékelhető reklámot hordozó 

reklámberendezés, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, reklámozási célú alapzatos zászló 



 

 

825,- Ft/m2/hó + ÁFA 

 

1 m
2
 alatti méret esetén 

 

825,- Ft/m
2
/hó + ÁFA 

 

b) Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére 

 

100,-Ft/m
2
/nap 

 

c) A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása: 

 

2.050- Ft/db/nap  

 

d) Erősáramú vagy közvilágítási oszlopokra szerelhető 2 oldalas fix reklámtáblák, sétányok, 

gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táblák, 

járdamatrica 

 

2.050,- Ft/m
2
/hó + ÁFA 

 

1 m
2
 alatti méret esetén  2.050,- Ft/m

2
/hó + ÁFA 

 

-Lábon álló fix reklámtáblák 

 

  6 m
2
 reklámfelületű tábla  12.000,- Ft/hó + ÁFA 

  4 m
2
 reklámfelületű tábla  8.060,- Ft/hó + ÁFA 

  2 m
2
 reklámfelületű tábla  4.020,- Ft/hó + ÁFA 

 

e) szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták 

 

 2.050,- Ft/db/hó  

 

f) Építési munkával kapcsolatban 

 

- állvány    6,- Ft/m
2
/nap              

 

- építőanyag    105,- Ft/m
2
/nap 

 

g) Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre 

 

     590,- Ft/m
2
/nap 

 

h) Alkalmi árusítás- és kiárusítás, kézből történő mozgóárusítás (jogszabályban engedélyezett 

termékek) javító és szolgáltató tevékenység 

 

     825,- Ft/m
2
/nap 

 

i) Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza 

 

110,- Ft/m
2
/nap 

j)-             



 

 

 

k) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár   460,- Ft/m
2
/nap   

 

      

l.) Mutatványos tevékenység  200,- Ft/m
2
/nap        

     

m) Kifeszített transzparens  825,- Ft/m
2
/ + ÁFA/nap  

  

n) Mozgóárusítás/mozgóbolt 

 

járművel történő árusítás 

               1.350,- Ft/nap/jármű  

     4.110,- Ft/hét/jármű 

     13.700,- Ft/hó/jármű 

     13.690,- Ft/év/jármű 

gépjárművel történő árusítás 

     2.530,- Ft/nap/jármű 

     7.585,- Ft/hét/jármű 

     25.290,- Ft/hó/jármű 

     252.800,- Ft/év/jármű 

 

o)Járműkiállítás, értékesítés 

 

kerékpár, motorkerékpár 1.100,- Ft/db/nap 

 

egyéb jármű   2.210,- Ft/db/nap 

 

p) Áru, vagy árubemutatásra, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezése, marketing-hostess 

tevékenység   

  

     370,- Ft/m
2
/nap 

 

q)Mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár alkalmi reklámhordozói 1-5 napra: 

 

     4.415- Ft/nap 

 

r) Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték  

 

     220,- Ft/m
2
/nap 

 

s) Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele 

 

     825,- Ft/m
2
/nap 

 

t) Közterületen elhelyezett kamera   

 

     6.625,- Ft/kamera/hó 

 

 egy hónapnál rövidebb időre     

 

     220,- Ft/kamera/nap 



 

 

 

u) A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése 

 

kereskedelmi jellegű tevékenység  825,- Ft/ m
2
/nap 

nem kereskedelmi jellegű tevékenység  220,- Ft/ m
2
/nap 

amennyiben a terület nem állapítható meg 1.100,- Ft/nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet a17/2016.(VI.30.) számú önkormányzati rendelethez 

 

hirdetőtábla elhelyezésének helyszínei 

 

4660/49  hrsz (Kanizsa tér) 

4745/3  hrsz (Bercsényi utca) 

2252   hrsz (Semmelweis tér) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. melléklet a 17/2016.(VI.30.)  számú önkormányzati rendelethez 

 

hirdetővitrin elhelyezésére szolgáló területek 

 

 4889   hrsz (Szövetség tér) 

 40451/1 hrsz (Kopolyai út) 

 1904   hrsz (Kölcsey utca) 

 2252  hrsz (Semmelweis tér) 

 222/18  hrsz (Bem utca) 

 4745/6   hrsz (Kossuth utca)  

4579   hrsz (Szabadkai út) 

 7659   hrsz (Nagy Szeder István utca) 

 2567   hrsz (Szász Károly utca) 

 1815/62  hrsz (Esze Tamás lakótelep) 

 6273   hrsz (Jókai utca) 

 4708/7  hrsz (Hősök ligete) 

 2248  hrsz (Május 1. tér) 

 124  hrsz (Bajcsy-Zsilinszky utca) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. melléklet a  17 /2016.(VI.30.)  számú önkormányzati rendelethez 

 

bírálati szempontrendszer 

 

 

 a) a telepítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményeinek 

 b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve kialakulóban levő környező 

beépítési adottságokat, rendeltetésszerű használatot és a fejlesztési lehetőségeket 

 c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlan benapozását, 

használatát, tekintettel az övezeti besorolásra 

 d) a környezeti hatások tekintetében különösen vizsgálandó, hogy a létesítés korlátozza-

e a közterületek, a környező ingatlanok használhatóságát 

 e) a telepítésből adódó környezeti változások (terepalakítás, csapadékvíz-elvezetés, 

növénytelepítés) nem terhelik-e indokolatlan mértékben a környezetet 

 f) a tervezett létesítmény megfelel-e a közterület kialakult vagy tervezett használatának 

 g) kedvezőtlen irányba befolyásolja-e a közterület átláthatóságát 

 h) tartósan és nagymértékben gátolja-e az épített környezet esztétikai érvényesülését 

 i) alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömegalakításához, 

karakteréhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


