
A képviselő-testület 2016. szeptember 6-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntések: 

 

212/2016. Kth. 

Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott 

állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása (Kiskunhalas külterület 0936/89. hrsz.) 

 

 

A képviselő-testület 2016. szeptember 6-i rendkívüli nyílt ülésén hozott döntések: 

 

213/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiegészíti 46/2014. (II.27.) számú 

határozatát, s a mellékletben felsorolt személyeket szavazatszámláló bizottsági tagnak és póttagnak 

megválasztja. 

Melléklet 

 

 

002.szavazókör (Ady Endre utcai óvoda) 

 

Horváthné Somogyi Erika   József Attila u. 15. 

 

 

003.szavazókör (Nyúl utcai Szociális Szolgáltató Központ)  

 

Schneider Antal    Esze Tamás ltp. 2. B.lph. fsz.1. 

 

 

006.szavazókör (Kertvárosi Általános Iskola II.)  

 

Balog Anna     Liget u. 3. 

 

 

024.szavazókör (II.Rákóczi Ferenc Mg. Kollégium)  

 

Lázár Péter     Budai Nagy Antal u. 24. 

 

 

028.szavazókör (Tinódi u. 21. Kunság Volán)  

 

Vida Jácint Ferenc    Kossuth u. 18/A 4/11. 

Dabis Henrik     Kossuth u. 18./A 4/10. 

 

 

Póttagok:  

 

Pálinkás Gyula    Kard u. 13. 

Kalló Jánosné     Dózsa György u. 3. 

Bakiné Csányi Vera    Lehel u. 8. 

Szabó Erika     Damjanich u. 16. 

Csillag Istvánné    Bokor u. 3. 

Ábrahám Fúrús Katalin   Széchenyi u. 20. 3/15. 



Kőrösi Mihály     Diószegi Balázs u. 35. 

Zsigmond Márta    Széchenyi u. 10. 

Papp Sándorné    Arany János u.22. 

Varsányi Vera     Szilády Á. u. 20. 2/16. 

 

214/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium 

által meghirdetett pályázati kiírásra „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram 

célú felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület az esetlegesen felmerülő 

saját forrás biztosításáról, annak felmerülését követően dönt. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

 

 

215/2016. 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 

időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

Közbiztonság növelését segítő közterületi 

kamerarendszer telepítése Kiskunhalason 

 

 

 

 

Adásvételi szerződés Kiskunhalas város 

közvilágításának energia ellátására 

 

 

Eszközbeszerzés a közfoglalkoztatási 

programokhoz 

 

 

 Nemzeti 

értékhatárokat elérő 

értékű 

közbeszerzési 

eljárás 

 

Nemzeti eljárásrend 

 

 

 

Nemzeti eljárásrend 

 

ű 

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. június 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. november 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
 

    
 

  

Kiskunhalasi helyi menetrend szerinti, 

autóbusszal történő személyszállítási 

szolgáltatás beszerzése 

 -  

koncessziós eljárás 

 

2016. június 

 

2016. utolsó 

negyedév 

 

Kerékpárút engedélyezési és kiviteli 

terveinek elkészítése (5412 számú út 

közigazgatási határig) 

  

Nemzeti eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, 

nemzeti értékhatárokat elérő 

értékű közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 115.§ alapján 

 

 

2016. szeptember 

 

2016.december 

 

VI. Szolgáltatási koncesszió     
 

 

       

 

 

 

 



 

216/2016. Kth. 

A Képviselő-testület értékesíti a 41872 hrsz alatti ingatlanból annak rendezési terv szerinti 

megosztását követően leválasztott 161 m2 részét Varga Tamás (6400 Kiskunhalas, Levendula 

utca 17.) részére 1.700.-Ft/m2 áron. A Varga Tamás tulajdonában levő 41873/7 hrsz alatti 32 

m2 nagyságú ingatlant és a 41873/6 hrsz alatti ingatlannak a rendezési terv szerint 

leválasztott részét, összesen 42 m2 nagyságú területet a vételárba 1.700.-Ft/m2 értéken 

beszámítja, mely területek az Önkormányzat tulajdonába és a 41872 hrsz alatti ingatlannal 

összevonásra kerülnek. 

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

felhatalmazza a polgármestert a rendezési tervnek megfelelően elkészített változási vázrajz és 

a fentiek szerinti szerződés aláírására. 

 

 

217/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 5412 számú közút mellett építendő kerékpárútnak az 53. számú úttól Kiskunhalas 

közigazgatási határáig terjedő szakaszára az engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetése 

ügyében eljárjon, figyelemmel az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatában foglaltakra. 

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a költségvetés módosításában a 

beszerzés fedezeteként 5.700.000.- Ft-ot szerepeltessen. 

 

 

218/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a pályázat 

benyújtásához az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-

16” pályázati felhívásra azzal, hogy a fenntartási időszakban az ehhez szükséges 

fedezetet a költségvetésben biztosítja. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó 

összköltsége nem haladhatja meg a 40.000.000 Ft-ot, azaz negyven millió forintot. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás ülésén az EFOP-3.2.9-16 pályázatot érintő döntéshozatala során a pályázat 

benyújtását támogassa. 

 

 

219/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés mellékleteként csatolt, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a közfoglalkoztatotti programban való 

együttműködésre vonatkozó Együttműködési megállapodás 2. számú módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás 2. 

számú módosításának aláírására. 

 

 
Együttműködési megállapodás 

2. számú módosítása, egységes szerkezetben 

 

Amely létrejött  

- egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.; adószáma: 15724904; államháztartási egyedi azonosítója: 724902; KSH 

statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03; bankszámlaszáma: 11732064-



15338806-00000000; képviseli: Fülöp Róbert polgármester) a továbbiakban: 

Önkormányzat,  

-  

- másrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (címe: 1054 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky utca 42-46.; államháztartási egyedi azonosítója: 335262; intézményi 

azonosító száma: 15799658-8412-312-01; jelen szerződéskötés időpontjában 

képviseli: Vágó Ferencné tankerületi igazgató) a továbbiakban: KLIK; 

 

- együtt: Felek – között, alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint: 

 

Felek között a Kiskunhalas Város Önkormányzata 306/2014.(11.27.) Kth. számú határozata 

szerint 2014. november 28. napján aláírt Együttműködési megállapodást jelen 

megállapodással módosítják az alábbiak szerint: 

 

Tárgy: Kiskunhalas város területén működő, a KLIK fenntartásában lévő Kiskunhalasi 

Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17.); Kiskunhalasi Fazekas Mihály 

Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Fazekas Mihály utca 1.); Kiskunhalasi Felsővárosi 

Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.); Kiskunhalasi Kertvárosi Általános 

Iskola (6400 Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.) köznevelési intézményekben ellátott hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású tanulók segítésére, családokkal 

való kapcsolattartásra, szocializációs hátrányaiknak csökkentésére a család-, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellátására (szociális segítő munka). 

 

1. Az Önkormányzat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött 

hatósági szerződés alapján végzi a 2016. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

program végrehajtását.  

A közfoglalkoztatási program keretében az Önkormányzat közfoglalkoztatottjai 

szociális segítő feladatot látnak el. 

 

2. A KLIK biztosítja az Önkormányzat részére, hogy az intézményekben olyan munkát 

végezzen, amely megfelel a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvénynek.  

 

3. Felek kifejezetten rögzíteni kívánják, hogy a munkáltatói jogok (munkaszervezési, 

munkairányítási, ellenőrzési és elszámoltatási feladatok) az Önkormányzatnál 

maradnak. 

 

4. A közfoglalkoztatottak munkavégzése szociális segítő munka, mely a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítését, hátrányaik csökkentése érdekében 

végzett munkát jelenti az intézmény területén.  

 

 

5. Az Önkormányzat kötelezettségei 

 

 Meghatározza a foglalkoztatottak által ellátandó feladatokat, biztosítja a munka 

vezetését, szakszerű irányítását, szervezését.  

 A munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtartása.  

 Ellátja a feladatok ellenőrzését. 



 Vezeti a munkaidő-nyilvántartást, a munkavállalók esetleges távollétéről szóló 

nyilvántartást. 

 

6. A KLIK kötelezettségei 

 

 Helyet biztosít a szociális segítő munka ellátására az intézmény területén. 

 

7. Egyéb rendelkezések: 

 Az Önkormányzat részéről a közfoglalkoztatással összefüggő feladatok 

koordinálását, az intézménnyel való kapcsolattartást Szűcs Csaba 

alpolgármester végzi. 

 Az intézmény részéről az Önkormányzattal történő kapcsolattartást Vágó 

Ferencné tankerületi igazgató végzi. 

 Jelen megállapodás a 2016. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

program időszakán belül 2016. december 31-éig szól. A felek egyező akarattal, 

írásban a megállapodás érvényességét meghosszabbíthatják. 

 Felek kifejezik jó szándékukat és elkötelezettségüket a megállapodásban 

foglaltak teljesítése mellett. 

 

8. Jelen megállapodás a mindkét fél részéről történő aláírás napján lép hatályba. 

 

9. Jelen együttműködési megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2016. szeptember 7. 

 

 

 

 

 Vágó Ferencné       Fülöp Róbert

 tankerületi igazgató       polgármester 

 

 

 

220/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.000.000,- Ft összegű 

támogatási előleget nyújt a Városért Közalapítvány részére. A támogatási előleg 

fedezete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében szereplő 

általános tartalék. 

Amennyiben a Kedvezményezett további támogatási igényt fogalmazna meg Támogató 

felé, úgy arról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön, egyedi 

döntéssel határoz. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés és az ahhoz 

kapcsolódó egyéb jognyilatkozatok aláírására. 

 

Melléklet a 220/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 



 
 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1.; adószám: 15724904-2-03; PIR-törzsszám: 724902; statisztikai számjel: 15724904-

8411-321-03) - képviseletében: Fülöp Róbert polgármester - a továbbiakban: Támogató,  

 

másrészről a „VÁROSÉRT” Közalapítvány (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.a.; adószám: 

19049137-1-03; cégbírósági nyilvántartási szám: Pk.61.061/1991), - képviseletében Szőke 

Sándor kuratóriumi elnök - támogatásban részesülő, a továbbiakban: Kedvezményezett 

között az alábbi feltételek szerint: 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016. 

(II. 25.) Ktr. sz. képviselő-testületi rendeletében lévő általános tartalék terhére a ……../2016. 

(09.06.) Kth. számú képviselő-testületi határozat szerint: 

 

1. A Támogató a Kedvezményezett részére 4.000.000,- Ft-ot, azaz négymillió forintot 

biztosít  a 2016. évben megrendezésre kerülő XXXVII. Halasi Szüreti Napok rendezvény 

kiadásainak biztosítására, előlegként. A támogatás felhalmozási célra nem fordítható. 

 

2. A támogatás folyósítása a következő ütemezéssel történik: 
2016. szeptember 8. napjáig, egy összegben 4.000.000,- Ft  

A támogatás folyósítása az alábbi számlaszámra történik:  

    OTP Bank NyRt. 11732064-20031677 

 

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

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

kezeli. 

 

4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg 

felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, a Támogató részéről betekintést enged a 

könyvelésébe, médiában történő megjelenéskor, beszámolóiban megjeleníti Kiskunhalas 

Város Önkormányzatát, mint támogatót. 

 Kedvezményezett a program lebonyolítása után 60 napon belül szöveges értékelés és 

pénzügyi beszámoló formájában a Támogatót a támogatás összegének felhasználásáról 

tájékoztatja. Amennyiben a Kedvezményezett további támogatási igényt fogalmazna 

meg Támogató felé, úgy arról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

külön, egyedi döntéssel határoz. 
 

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

jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 

A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha 

a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása 

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

által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem menti ki; 

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

c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 



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

e) szerződésszegés esetén. 

 

A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 

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

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

indul, 

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

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

bejelentést a Támogatóhoz, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé. 

 

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által tűzött 

határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. A támogatás 

felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, 

kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben 

alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 

 

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

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

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

Támogatónak visszafizeti. 

1.1. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan 

cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett 

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

kitűzött céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység 

megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, 

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

teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

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

Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem - vagy határidőben 

nem - tesz eleget így különösen, ha: 

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a támogatási feltételeknek 

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

foglalt együttműködési kötelezettségének, 

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

megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja 

be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás 

kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, 

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

ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban 

megjelölt határidőig sem teszi lehetővé. 

 

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

támogatás visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul 

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

mértékben köteles visszafizetni a Támogató által meghatározott határidőn belül, a 

megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan 

felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 

napja. 



Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a 

késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 

 

8. E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezik az önkormányzati 

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

számú mellékletei. 

 

Támogatott jelen támogatói szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek 

minősül, így vele a jelen támogatói szerződés megköthető. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. szeptember 6. 
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