
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzata TEÁOR kódjainak kiegészítése 

 

49/2021. (III.30.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 

határozatot hozom: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas Város önkormányzati 

tevékenységéhez kapcsolódó TEÁOR kódjait az alábbiakkal egészíti ki: 

9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

2. A fentiek alapján saját hatáskörömben intézkedem arról, hogy a Magyar 

Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásban a kiegészítés átvezetésre 

kerüljön. 

3. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata törzskönyvi kivonatában az mns egyéb közösségi 

társadalmi tevékenység TEÁOR kód kiegészítés önkormányzati pályázat benyújtása érdekében 

szükséges. 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai 

pártokhoz, céljuk a köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása, 

tevékenységük a közoktatásra, politikai befolyásra, pénzforrások gyűjtésére stb. irányul: 

- állampolgári kezdeményezések és tiltakozó mozgalmak  

- környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak 

- máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása 

- speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének javítása, 

védelme 

- hazafias célú egyesületek, beleértve a háborús veteránok egyesületeit 

- a fogyasztói egyesületek 

- autós egyesületek 

- a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök, mint például a rotary klubok, 

szabadkőműves-páholyok stb.  

- az ifjúsági szervezetek, diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek stb. 

- a kulturális, szabadidős vagy hobbiegyesületek (a sport és játék kivételével), pl. költészeti, 

irodalmi és könyvklubok, történelmi, kertészeti, film- és fotó-, zenei és művészeti, kézműves, 

a gyűjtő pl. bélyeggyűjtő klubok, társadalmi klubok, karneválklubok, az állatvédő egyesületek 

stb. 

- az érdekképviseletek vagy egyéb szervezetek adományozó tevékenysége. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 



települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 

Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 

szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. március 30. 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

            polgármester 

 

 


