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ÚJ VÁLTOZATBAN! 

Kiskunhalas Város Polgármesterének  

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére 

„Szándéknyilatkozat Intézmények átszervezéséről” tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 1979-ben alapította meg a Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezetét, azzal a céllal, hogy az Önkormányzat hatékony és gazdaságos módon 

eleget tudjon tenni kötelező alapfeladatai ellátásának. Az intézmény alaptevékenységeinek 

ellátását a Fenntartó, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott 

éves költségvetésből biztosítja. 

Az intézmény alaptevékenységei az alábbiak: 

1. általános gazdasági, társadalmi, tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken, 

2. óvodai intézményi étkeztetés, 

3. munkahelyi étkeztetés, 

4. éttermi, mozgó vendéglátás, 

5. család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, 

6. ifjúság-egészségügyi gondozás, 

Az Intézményhez jelenleg gazdasági egység, mosodai egység, főzőkonyhai egység, 

tálalókonyha, védőnői szolgálati egység, valamint hivatali takarítók tartoznak. 

 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. (röviden HMK) 2013. júniusában több, Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló intézményből létrejött gazdasági 

társaság. A HMK 19 főállású és változó számú külsős munkatárssal hajtja végre feladatait.  

A HMK munkáját a város önkormányzatával évente megújításra kerülő megállapodás alapján 

végzi. Integrált feladatrendszerében tervezi, szervezi Kiskunhalas Város kulturális életét, 

amelyet városi ünnepségek, szórakoztató programok, előadások és egyéb, a lakosság 

színvonalas szabadidős tevékenységét előmozdító rendezvények útján valósít meg. 

A szervezet három média felületet működtet. Az 1987-ben alapított Halasi Tükör 20 oldalas, 

részben színes hetilap, amely nyomtatott formában biztosít a közönségnek helyi és térségi 

híreket. A Halas Televízió 30 kilométeres sugarú körben televíziós adást sugároz, napi élő 

híradókkal és egyéb magazin műsorokkal. A www.halasmédia.hu hírportálon keresztül 

folyamatos hírszolgáltató tevékenységet végez. Az elektronikus és nyomtatott felületekkel a 

térség meghatározó komplex hírforrásává vált. 

A HMK kulturális és kommunikációs feladatai mellett Kiskunhalas városmarketing teendőit is 

ellátja és a város központjában, az érdeklődő közönség számára nyitott városmarketing irodát 

üzemeltet.  

 

A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évben jött létre több Önkormányzat tulajdonosi 

részesedésével, köztük Kiskunhalas Város Önkormányzatával. Jelenleg a Vakció Kft. 

üzemelteti a Panoráma Tornyot és a Csetényi Parkot, Kiskunhalas két legnagyobb turisztikai 

attrakcióját. 

 



 
 

Jelenleg egész Európában tombol az energiaválság, ami hazánkban is érezteti a hatását. A 

kormány Magyarországon energia-vészhelyzetet hirdetett, és hét pontos intézkedési csomagot 

is bevezetett. 

A kormány júniusban határozott arról, hogy az egyetemes villamosenergia- és 

földgázszolgáltatásra a jövőben ismét kizárólag a lakossági fogyasztók lesznek jogosultak. Ez 

egyébként a koronavírus-járvány előtt is így volt, de a pandémia okozta válság miatt tavaly úgy 

döntött a kabinet, hogy az önkormányzatoknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak 

szintén lehetővé teszi a belépést a rezsicsökkentés rendszerébe. A legutóbbi fejlemény az volt 

az ügyben, hogy ez év végéig mintegy százezer mikrovállalkozás mégis segítséget kap, addig 

ugyanis – limitált mennyiségben – ők is a hatóságilag megszabott áron vehetik az áramot és a 

gázt. 

 

Az Önkormányzat helyi szinten is igyekszik kezelni a kialakult válsághelyzetet, amely az 

Önkormányzat által fenntartott Intézményeket is veszélyezteti. Ezen kérdéskör mentén olyan 

megoldási javaslatot dolgoztunk ki, amely egy Intézményi átszervezéssel összevonná a jelenleg 

szétszórtan végzett feladatokat és egy integrált szervezet feladatellátásában összpontosítaná. 

A jogszabály lehetőségét ad arra, hogy az intézmények által ellátandó közfeladatokat egy 

gazdasági társaság közszolgáltatási támogatási szerződés keretében végezze el. 

Ezért az Önkormányzat a HMK átszervezésével létrehozza a Halasi Városmenedzser Nonprofit 

Kft-t, amely ellátja a HMK minden feladatát, a Vakáció Kft. turisztikai feladtait, és a 

későbbiekben a KIGSZ feladatait is. 

Az átszervezéssel a Vakáció Kft. a továbbiakban kizárólag az eredeti feladatait látná el ismét, 

azaz a sikondai és balatonakali táborok üzemeltetését, azonban a Vakáció Kft. által kezelt halasi 

turisztikai látványosságok üzemeltetése átkerül a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-be. A 

HMK, mint gazdasági társaság átalakul, azonban a feladatai érintetlenül maradnak. A KIGSZ 

egyelőre ellátja feladatait, kizárólag a Múzeum és a Könyvtár kerül a gazdasági társaság, mint 

új fenntartó alá. A későbbiekben a KIGSZ többi feladatai is átadásra kerülnek a Kft. részére. 

A fentiek alapján a testületnek az átszervezési döntéssel egyidejűleg hozzá kell járulnia az 

ügyvezető kinevezéséhez és illetményenek megállapításához. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és 

elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Média és 

Kultúra Nonprofit Kft. átalakulásához a mellékletben lévő ütemterv szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy taggyűlés a társaság ügyvezetőjének önálló aláírási joggal Farkas Dánielt válassza 

meg, és egyet ért azzal, hogy az ügyvezető díjazása bruttó 800.000 Ft/hó legyen. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete által végzett önkormányzati feladatok 

átszervezéséhez a mellékletben lévő ütemterv szerint. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az átszervezéshez szükséges intézkedések megtételére és a szükséges nyilatkozatok, 

dokumentumok, szerződések, esetleges módosítások aláírására. 

 

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/06/kozel-700-milliardos-alapot-hoz-letre-a-kormany-a-rezsivedelemre
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/06/augusztus-elseje-utan-is-rezsicsokkentett-aron-juthat-energiahoz-kozel-szazezer-mikrovallalkozas
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/06/szazezer-kisvallalkozas-tovabbra-is-elhet-a-rezsivedelemmel-maradhatnak-az-arstopok-ime-orban-viktor-legfontosabb-bejelentesei


 
 

Határidő:   2023. december 31. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ igazgató 

Horváth Patrik ügyvezető Vakáció Kft. 

Nagy-Apáti Ivett ügyvezető HMK 

Thorma János Múzeum igazgató 

Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgató 

 

Kiskunhalas, 2022. szeptember 27.  

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

 

 

  



 
 

Melléklet 

ÜTEMTERV  

INTÉZMÉNYEK ÁTSZERVEZÉSÉHEZ 

1. Testületi határozat az intézmények átszervezésének szándékáról, továbbá döntés a HMK 

átalakulásáról. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

2. Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. átalakítása Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-

vé. Ügyvezető munkaszerződésének jóváhagyása. Javadalmazási szabályzat módosítása. 

HMK jelenlegi ügyvezető munkaszerződésének megszüntetése. 

Határidő: legkésőbb 2022. december 31. 

3. Thorma János Múzeum, Martonosi Pál Városi Könyvtár feladatainak átadása az új Kft. 

részére, az új Kft. részéről új működési engedélyezési eljárás lefolytatása, hogy az 

intézmények átkerüljenek nonprofit Kft. fenntartásába. Thorma János Múzeum és 

Martonosi Pál Városi Könyvtár Törzskönyvi kivonat megszüntetése. (Hatály: 2022.12.31-

ig, és új fenntartás 2023.01.01-től) 

Határidő: legkésőbb 2022. december 31. 

4. Vakáció Kft-vel megkötött Hasznosítási szerződések (Panoráma torony és Csetényi Park) 

megszűntetése. (hatály: 2022.12.31.) 

Határidő: legkésőbb 2022. november 30. 

5. Hasznosítási szerződések (Panoráma torony és Csetényi Park) újra kötése a Halasi 

Városmenedzser Nonprofit Kft-vel. (Hatály: 2023.01.01-től) 

Határidő: legkésőbb 2022. november 30. 

6. KIGSZ-el kötött Együttműködési megállapodás módosítása, mert a Thorma János 

Múzeum, Martonosi Pál Városi Könyvtár átadásra kerül az új Kft-nek. 

Határidő: legkésőbb 2022. november 30. 

 

7. A KIGSZ-től a többi feladat (védőnők, iskolaorvosok, gyermekétkeztetés) folyamatosan 

kerül kivételre és átadásra Közszolgáltatási szerződés megkötésével a HMK jogutódjaként 

létrejövő Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-vel.  

Határidő: legkésőbb 2023. április 30. 

8. Óvodák, bölcsődék átszervezése. Egy intézménnyé kerül összevonásra a jelenleg három 

Intézmény. A gazdasági feladatokat az Önkormányzat Hivatala fogja ellátni. 

Első döntés legkésőbb 2023. május 31-ig, az átszervezés szándékáról. 

9. KIGSZ megszűntetése 2023.12.31-ig 



 
 

10. Az átszervezésekhez kapcsolódó rendelet módosításokat folyamatosan kell végrehajtani: 

Az első a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (IX.30.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Határidő: legkésőbb 2022. november 29. 

Az alábbi rendeleteket a KIGSZ teljes átszervezése után kell végrehajtani: 

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. 

(X.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X.29.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021.(X.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Határidő: legkésőbb 2023. november 30. 

11. Gyógyúszókkal kötött szerződés módosítása 

Határidő: legkésőbb 2023. november 30. 

 


