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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 
 

ELQTERJESZTÉSE 
a KépviselQ-testület 2023. január 19-i ülésére  

Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak kiegészítése 
tárgyában 

 
 
Tisztelt KépviselQ-testület! 
 
A 15/2019. (XII.7.) PM rendelet alapján, mely a kormányzati funkciók és államháztartási 
szakágazatok osztályozási rendjérQl szól a költségvetési szerv a közfeladatait, szakmai 
alaptevékenységeit kormányzati funkciókba 3 funkciószámmal és megnevezéssel - be kell 
sorolni. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának törzskönyvi kivonatában szereplQ kormányzati 
funkciók bQvítése szükséges az alábbiak miatt: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete a 2022. szeptember hónapban tartott 
ülésén a 173/2022. Kt. sz. határozattal döntött az önkormányzati intézményeket érintQ 
átszervezésrQl, amelynek következtében elindult az intézményi integráció. Ennek keretében a 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeumának és Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtárának fenntartóváltására került sor. 

A fentiek megvalósításának az volt a módja, hogy a költségvetési szerveket, mint 
államháztartási körbe tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkezQ költségvetési szerveket 
meg kellett szüntetni 2022.12.31. napjával, és újra lefolytatott mqködési engedélyezési eljárás 
keretében az átalakult Kft. fenntartásában újra létre kellett hozni 2023.01.01. napjától, 
közfeladat átadással. 

Ezen fenntartóváltás az intézményeket semmilyen más módon nem érinti, kizárólag a 
fenntartójuk változott meg, míg eddig államháztartási körbe tartozó szervezetek voltak, addig 
2023.01.01. napjától vállalkozói szférában kerültek újra, változatlan formában létrehozásra, 
azonban így egy kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévQ cég fenntartásába kerültek a 
feladatok. 

Az államháztartási költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a 
kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. 

Mivel az államháztartási körbQl kikerültek az intézmények, így a feladatok finanszírozási és 
elszámolási módja is megváltozik. 2023. január 1-tQl nem központi irányítószervi 
támogatásként biztosítja Kiskunhalas Város Önkormányzata a mqködéshez szükséges forrást a 
két intézmény részére, hanem mqködési célú támogatásként - a megfelelQ kormányzati 
funkciók szerint 3 átadva a Halasi Városmenedzser Kft-nek. Ezen célok kormányzati funkció 
szerinti besorolása nem szerepel az önkormányzat törzskönyvi kivonatában, így szükséges az 
Önkormányzat Törzskönyvének módosítása. 
Kérem a Tisztelt KépviselQ-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen megtárgyalni 
és elfogadni! 
  



 
Határozati Javaslat 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkcióit az alábbiak 
szerint egészíti ki: 
 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megQrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082061 Múzeumi gyqjteményi tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közmqvelQdési, közönségkapcsolati tevékenység 
 
2. A fentiek alapján a KépviselQ-testület felkéri a Polgármestert, intézkedjen arról, hogy 
a Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásban a kiegészítés 
átvezetésre kerüljön. 
 
 
 
HatáridQ: 2023. január 31. 
Határozat végrehajtásáért felelQs: Fülöp Róbert polgármester 
Határozatról értesülnek: 
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetQ 
 
 
Kiskunhalas, 2023. január 10. 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
 


